
DEĞERLİ VELİLERİMİZ,  
 
Okulların yarıyıl tatiline girmesi; bir dönem boyunca yeni bilgi 
ve beceriler kazanmış ve bir çok alanda belirli bir performans 
sergilemiş olan öğrenciler için bir soluk alma,  dinlenme fırsa-
tıdır. Yaz tatili kesinlikle çocuk için keyifli, eğlenceli bir zaman 
olmalıdır. Yaz tatilinin çocuğunuz için verimli ve keyifli geçme-
sinde siz ailelerin büyük bir payı vardır.  
 
Uzun yaz tatili döneminin birinci amacı çocuğun dinlenmesi-
dir.  Birçok öğrenci bu süreyi okuldan ve okulla ilgili tüm uya-
ranlardan uzak durmak için kullanmayı tercih ediyor ki bu da 
oldukça doğaldır.  Öğrencilerin dinlenmesinin yanı sıra tatilin 
ikinci amacı ise yeni eğitim- öğretim dönemi için hazırlanmak 
olmalıdır.  Tatil planlaması yapılırken öğrencilerin bu iki ama-
cın göz önünde bulundurulması önemlidir.  Okul döneminin 
koşturması ve stresi olmadan çocukların yeni beceriler öğren-
mesi ve öğrenilmiş becerilerinin pekiştirilmesi için en uygun 
zamandır.  Yaz tatili iki eğitim dönemi arasında bir köprü göre-
vi görmelidir,  çocuğun okul sürecinden kopmaması anlamına 
gelmemelidir.  Yaz tatilinde öğrenilen bilgilerin/kazanılan be-
cerilerin bir kısmı unutulur,  bir kısmı ise aktif olarak kullanıl-
madıkları için gerilere itilir.   
 
 
Çocuğunuza,  'Hiç vakit kaybetmeden bir çalışma planı yap' 
demek yerine,  varsa,  başarısız olduğu derslerde ya da ken-
dini geliştirmek istediği konularda neler yapabileceğinizi tartış-
manız daha verimli sonuçlara ulaşmanıza yardımcı olacaktır.  
Tatilin çocuklar için anlamı; eğlenmek,  dinlenmek,  rahatla-
mak,  anne-baba ile daha bol ve keyifli zaman geçirmektir.  
Yaz tatili gibi uzun bir tatil döneminde çocukların eğlenerek,  
dinlenerek,  hem psikolojik gelişimlerini hem de zihinsel geli-
şimlerini olumlu etkileyecek bir şekilde geçirmeleri önemlidir.  
Bunun için tatil aktivitelerinin de bu amaca hizmet etmesi ge-
rekmektedir.  
 
Okul dönemi boyunca çocuklar zamanlarının büyük bir bölü-
münü okulda geçirirler ve bu nedenle anne-babalarıyla ve 
diğer aile bireyleriyle geçirdikleri zaman çok sınırlıdır.  Oysa 
çocuğun okul yaşantısı kadar ailesiyle birlikte zaman geçirme-
si de önemlidir.  Kışın yoğunluğu,  sürekli bir şeylerin yetiştiril-
mesi telaşı aile bireylerinin birbirlerinden biraz uzak kalmaları-
na neden olmaktadır.  Okula giden çocukların erken yatmaları 
ve erken kalkmaları gerekmektedir.  Anne-babanın işten gel-
mesi,  yemeğin hazırlanması,  çocuğun ödev telaşı,  banyo,  
yatma saati telaşı,  servisi yakalama telaşı derken genellikle 
aile bireyleri keyifli bir şey için biraraya gelememekte ve tüm 
aktiviteler görev gibi yapılmaktadır.   
Bu nedenle yaz dönemi,  aile içindeki iletişimin düzenlenme-
sinde de önemli bir fırsattır.  
 

 
Tatilde yapılabilecek bir çok aktivite çocuk ile birlikte planlanıp 
tüm aile bireyleriyle birlikte gerçekleştirilebilir.  Aileler tatili 
aktiviteler yığınına dönüştürmekten de kaçınmalıdır.  Okul 
dönemi boyunca çocuklar,  gün içinde kendi kontrolleri dışın-
da birçok etkinlik ve aktiviteler gerçekleştirmektedir.  Bu ne-
denle tatillerde hiçbir aktivitenin planlanmadığı boş zamanlara 
da yer verilmelidir.  Boş zaman dilimlerini çocuğun tamamen 
kendi isteklerine göre kullanılmasına izin verilmelidir.   

Yaz tatilinde çocukların okul arkadaşlarıyla birlikte gerçek-
leştirebilecekleri aktiviteler düzenlenebilir.  Böylece farklı 
sosyal ortamlar içinde kendilerini görmeleri ve iletişim bece-
rileri geliştirmeleri sağlanabilir.  
  
Bilişsel gelişimi için kitap okumak, günlük tutmak, bulmaca/
sudoku çözmek,  resim yapmak, Scrabble, Memory, Tabu 
vb oyunlar oynamak, bedensel gelişim için, spor faaliyetleri
(tenis, yüzme, basketbol gibi), bisiklete binmek,  ip atlamak, 
oyun oynamak, duygusal-sosyal gelişim için, aile sohbetle-
ri, piknik yapmak, birlikte film izleyip üzerinde konuşmak, 
arkadaşları ile bir araya gelmesi için ortam yaratmak faydalı 
olacaktır.  
 
Öğrenciler okumak zorunda oldukları kitapların dışında, bu 
yaz tatilinde istedikleri türde ve konularda yazılmış kitapları 
okuyup, ilgi alanlarını ve genel kültürlerini geliştirebilirler.  
Çocuklar ailelerinin uygun görecekleri yakın bir akraba ve-
ya arkadaşının yanına kısa süreli de olsa tatile gidebilirler.  
Burada alacakları sorumluluklarla (yatak toplamak,  sofra 
kurulması-kaldırılmasına yardımcı olmak,  verilen saatte 
eve gelmek vs. ) kendisine ve ailesine ne kadar büyüdüğü-
nü kanıtlayabilir.  
 
Son yıllarda yaz döneminde yaz okulu uygulamaları çocuk-
ların tatil planlarında iyi bir alternatif haline gelmiştir. Özel-
likle evde tek başına uzun saatler geçirecek bir çocuk için 
yaşıtları ile birlikte sosyal bir ortamda etkinliklerde bulun-
mak becerilerinin gelişmesine yardımcı olacaktır. Çocuğun 
bireysel ihtiyaç, özelliklerine ve ilgi alanlarına en uygun 
olan yaz okulunu seçmek için anne-babanın yaz okulu al-
ternatiflerini araştırması önemlidir.  
 
 
Tatilin ilk birkaç haftasından sonra az da olsa kendilerini 
fazla zorlamayacak ve yormayacak bir biçimde ders ça-
lışmya başlanmalıdır. Çünkü uzun süre derslere ara ver-
mek öğrenme kayıplarına ve unutmaya neden olacaktır.  
Okullar açılmadan bir gün önce tatilden dönmek işleri ko-
laylaştırmaz.  En az bir hafta önceden ev düzeni okul za-
manındaki düzene benzer hale getirmek,  uyku ve televiz-
yon izleme saatlerini ayarlamak önemlidir.  Tatil dönüşünde 
okullar açılmadan belli bir süre önce eve dönüp,  okul ha-
zırlıklarını tamamlayıp,  günlük düzeni okul zamanı düzeni-
ne göre planlamaya başlayarak ailenin çocuğun tatilrehave-
tinden çıkmasına yardımcı olması çocukların bu yeni döne-
me uyum sağlamasını kolaylaştıracaktır.  
 
Okul için yapılan hazırlıklarda çocuğun aktif bir rol alması,  
örneğin malzeme alışverişine katılması çocuğunuza yavaş 
yavaş kendi içsel hazırlığını yapması için fırsat sağlayacak-
tır. Bu bültenin yararlı olacağını umut eder, her türlü soru 
yada sorunlarınızı paylaşmaya hazır olduğumuzu bir kez 
daha hatırlatmak isteriz.  
 
 



 

İzmir Doğal Yaşam Parkı  
İzmir Doğal Yaşam Parkı 

Sasalı-Çiğli / İzmir 

Tel: (0)232-327 30 16 - (0)232-327 39 00 

e. mail: dogalyasam@izmir. bel. tr 

www. izmirdogalyasamparki. org. tr 
  

İzmir Kuş Cenneti  

İzmir Kuş Cenneti Ziyaretçi Merkezi  
Tel: 0 232 482 12 13  
e-mail: kuscenneti@izmirkuscenneti. gov. tr 
  

Atlı Vadi Bornova 

Atlı Vadi'de atlarla doğada safarilere katılıp  
İzmir'in arkasında kalan tarihi eserleri ve 
ikiz gölleri görme imkanınız da var.   
Adres: Homeros Vadisi Yolu 
Kayadibi Köyü-Bornova/İzmir 
Tel:0-232-339 04 84 
www. atlivadi. com 
info@atlivadi. com 

Koşu Parkurları 

Koşu Parkuru E. Ü.  Hastane Arkası 
Sağlıklı Yaşam Koşu Parkuru (E. Ü. Büyük Spor Salonu Ar-
kası) 
Parkurlar ağaçlandırılmış alan içerisinde yer alır.  
Toprak zeminden oluşur.  
Ücretsiz olarak herkesin kullanımına açıktır.  

İzmir Büyükşehir Belediyesi  
Buz Sporları Salonu  

İzmir Büyükşehir Belediyesi  
Buz Sporları Salonu 
Özel dersler,  kurslar ve  
Halk seansları düzenlenmektedir.  
Bilgi için Tel: 
0-232-2933876 - 3430356 

Uzay Kampı Türkiye 

Bir uzay ve bilim merkezi olan Uzay Kampı Türkiye,  gençleri 
bilim,  matematik ve teknoloji alanında kariyer yapmaları için 
motive etmeye odaklanmıştır.  Hem çocuklar hem de yetişkin-
ler uzayla ilgili interaktif simülasyonların kullanıldığı dinamik ve 
eğlenceli bir ortamda; iletişim,  takım çalışması ve liderlik alan-
larında da eğitim alırlar.  
Daha fazla bilgi için; 

www. spacecampturkey. com 

 

Posta Adresi:   Ege Serbest Bölgesi 

Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A. Ş (ESBAŞ) 

Uzay Kampı Türkiye 35410 

Gaziemir,  İzmir / Türkiye 

+90 232 252 35 00 (Hafta içi saat 08:00 ve 18:00 arası) 

Alaçatı Wındsurf & Kıteboard Okulu 

 

Alaçatı Windsurf Okulu,  Alaçatı'da kurulan ilk windsurf okuludur.  

Gelişen süreçte ,  bünyesine Kiteboard eğitiminide katarak Türki-

ye'nin  en ayrıcalıklı Windsurf ve Kiteboard okulu liderliğini korumakta-

dır.  Alaçatı'da windsurf Alaçatı Windsurf Okulu'nun liderliği ile başla-

mıştır.  Yılların verdiği tecrübe,  yeşil alanları ile 55 dönüm arazi içinde 

Alaçatı Beach Resort tesisleri oluşturulmuştur.  

Çark Plajı,  Liman Mevkii Alaçatı - Çeşme 35950 İZMİR  

 Telefon +90 (232) 716 61 61  

TİTUS & FERONİA MOTOR VE DOĞA  
SPORLARI KULÜBÜ  
(TIMODOK) FERONİA'DA YAPILAN AKTİVİTELER 

•ATV Jeep 

•Motosiklet  

•Dağ bisikleti 

•Buggy 

•Paintball  

•Tırmanma duvarı 

•Kampçılık 

•Su sporları 

•Yaz kampı 
 

Urla - Demircili Köyü Karayolu 13 Km - İzmir 
 Tel: 0 (232) 764 84 44      GSM : 0 (541) 260 85 55 

TEOS  Divers 
Teos Divers (Hamdi Uygur Sualtı Sporları Merkezi),   

 

Sığacık Mah.  Büyük Akkum Plajı No:175/1 PK:35460  

Seferihisar/İZMİR 

 0532 593 80 97 / 0 232 745 7739 

32. Uluslararası İzmir Festivali 

26 Mayıs-7 Temmuz tarihleri arasında sizlerle. . .  

 
KafePi Beach Club Konserleri,  sevdiğiniz isimleri sizlerle buluş-
turmaya devam ediyor.  

 

Jolly Joker Alaçatı 2018 Yaz Konserleri 
15 Haziran - 28 Temmuz İzmir 
 

Rengarenk - Colorful atölyesi şimdi ArtimProjects de.  
 
"Bu atölyede Rengarenk - Colorful adlı eseri tuvale aktara-
caksınız.  Daha önce hiç resim yapmamış hatta fırça bile 
tutmamış olabilirsiniz.  Gelin bu ilk deneyimin keyfini hep 
birlikte çıkaralım.  

http://www.izmirdogalyasamparki.org.tr/
http://www.izmirdogalyasamparki.org.tr/
mailto:kuscenneti@izmirkuscenneti.gov.tr
http://www.spacecampturkey.com/
tel:+902327648444
tel:+905412608555
javascript:void(0)


İzmir Resim Ve Heykel Müzesi  

İzmir Resim Ve Heykel Müzesi 
Adres : Fuar Kültürpark Alanı 
Tel : (0232) 484 89 45 

Atatürk Müzesi - Kordon  

Atatürk Müzesi 
Ziyaret saatleri 08. 30-12. 30 / 13. 30-17. 30  
Müze Pazartesi günleri ziyarete kapalıdır.  
Adres : Atatürk Caddesi No: 24,  Alsancak  
Tel : (0232) 464 80 85  
Faks : (0232) 446 82 58  

TCDD Müze ve Sanat Galerisi  

TCDD Müze ve Sanat Galerisi 
Adres : Atatürk Cad.  444 Alsancak – İzmir 
Tel : 464 31 31 / 4520 
Fax : 463 16 22 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina 
Kent Arşivi ve Müzesi  

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi 
ve Müzesi 
Adres : Şair Eşref Bulvarı No : 1/A Çankaya 
Tel : (0232) 441 61 78,  (0232) 441 69 39 
Faks : (0232) 441 30 39 
Web : www. apikam. org. tr 

İzmir Arkas Sanat Müzesi 

Arkas Sanat Merkezi 
Ziyaret Saatleri 
Salı-Pazar 
10. 00-18. 00 
Perşembe 
10. 00-20. 00 
Pazartesi günleri kapalıdır 
Adres: 1380 Sokak No. 1 Alsancak/
Izmir 
Telefon: (0232) 464 66 00 
Rehberli anlatım için randevu alınması 
rica olunur.  
www. arkassanatmerkezi. com 
www. facebook. com/
ArkasSanatMerkezi 

Etnografya Müzesi  

Etnografya Müzesi 
Ziyaret saatleri  08. 30-12. 30/13. 30-17. 30 
Müze Pazartesi günleri kapalıdır.  
Adres : Halit Rıfat Paşa Caddesi,  3.  Konak  
Tel : (0232) 489 07 96  

İzmir Mask Müzesi 

İzmir Mask Müzesi 
Ziyaret saatleri: 10. 30-19. 00 
Müze Pazartesi günleri kapalıdır.  
Adres : 1448 Sk.  No:22 Alsancak-Izmir 
Tel : (0232)4653107 
www. izmirmaskmuzesi. com 

Ege Üniversitesi Etnoğrafya Müzesi  

Ege Üniversitesi Etnoğrafya Müzesi 
Ziyaret saatleri: 09. 00-17. 00 
Müze Pazar ve Pazartesi günleri kapalıdır.  
Adres : Fevzi Çakmak Caddesi No:33 
(Bornova Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi Karşısı) 
Bornova-Izmir 
Tel : (0232) 3424878 
Faks:  (0232) 3424995 

 Key Museum 

Türkiye’nin en büyük otomobil müzesi 

Ziyaret Saatleri 10. 00 - 17. 00 

Müze Pazartesi—Salı günleri ziyarete kapalıdır.  

Adres: Çapak Mah.  Özgörkey Cad.  No:5 35860  

Torbalı/İzmir 

Telefon: 0232 850 35 35 

www. keymuseum. com 

 

İzmir Arkeoloji Müzesi  

İzmir Arkeoloji Müzesi 
Ziyaret saatleri: 08. 30-12. 30 / 13. 30-17. 30 
Müze Pazartesi günleri kapalıdır.  
Adres : Halit Rıfat Paşa Caddesi 4.  Konak  
Tel : (0232) 489 07 96  
Faks : (0232) 483 06 11  

 İzmir’de Sanat   İçin Adresler  

www. dobgm. gov. tr  

www. aassm. org. tr  

www. akm. ege. edu. tr  

www. filarmonisanat. com  

http://www.apikam.org.tr/
http://www.arkassanatmerkezi.com/
http://www.facebook.com/ArkasSanatMerkezi
http://www.facebook.com/ArkasSanatMerkezi
http://www.izmirmaskmuzesi.com/
http://www.izmiroyuncakmuzesi.com/

