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HABER

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Ba lang ç yaz s  yazman n kolay 
olmad n n fark nday m.  Söyleye-
cek sözünüz, yazacak derdiniz varsa 
e itime dair nereden ba layaca n za 
bir türlü karar veremezseniz.  Biliyo-
rum ki hepimizin bir derdi var e i-
timden yana. Velisinden ö rencisine, 
yöneticisinden ö retmenine kadar 
herkes dert yak n yor. Çok konu u-
yoruz, çok dü ünüyoruz, bir dizi u-
ralar, kongreler, sempozyumlar dü-
zenliyoruz, az gidiyoruz uz gidiyo-
ruz, dere tepe düz gidiyoruz; ne ya-
z k ki bir arpa boyu yol alam yoruz.   

H zl  de i imin yaratt  toz du-
manlar içindeyiz, do rular ön yarg -
lara bo ulmu , ideolojilere sar lan 
akl n hakikatle temas  zor gibi gö-
züküyor. Freud’a göre hangi geli im 
dönemine tak ld k bilmiyorum ama 
bir yerde tak l p kald m z patinaj 
yapt m z kesin. Bunun sevindirici 
taraf  bir enerji var bizi harekete ge-
çiren. Eninde sonunda bir yol bula-
ca z. 

Son günlerin tart ma konusu bi-
lindi i gibi “e itim”. Tart man n 
konusunun e itim olu u sevindirici. 
E itimi belki de bu kadar gündemi-
mize ta mam t k. Ne var ki gerek 
okullarda, gerekse toplumsal ba -
lamda e itime dair gereksinimleri 

kar layacak ailelerin, ö rencilerin 
ve de ö retmenlerin ihtiyaç duydu-

u de i imler ve geli meler sa lan r, 
neslin do ru e itimi için planlar ya-
p l r. Ancak bildi imiz bir ey var: O 
da bu h zl  de i im rüzgâr nda ilk ve 
ortaö retim alan nda muhataplar -
n n ihtiyac n  kar layacak süreli ya-
y nlar n eksik olu udur. 

te bu bo lu u doldurmak, ö -
rencilere, ailelere, ö retmenlere ve 
okul yöneticilerine e itim ve psiko-
loji alan ndaki geli meleri sunmak 
ve ö renim ihtiyac n  kar lamaya 
dönük böyle bir çal may  haz rla-
d k. Dergimizin bu say s  serbest 
gündemle okuyucu kar s na ç k yor, 
ancak ilerleyen say lar  da e itim ve 
psikoloji alan nda tema i leyerek 
yolculu una devam edecektir.  

Hiçbir ön yarg  yoluna sapma-
dan ideoloji gözlü ü takmadan psi-
koloji, pedagoji, psikiyatri ve felsefe 
dünyas ndan güncel bilgiler aktar-
mak okuyucuya k tutmak temel 
ilkemiz olacakt r.  

Çal mak, üretmek bize; takdir 

ve ele tiri okuyucuya, bir sonraki 

say da bilgi deryas nda bulu mak 

dile i ile… 

 

 

ED TÖRDEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ömer ÖCAL 
 

Okura 

Karanl k a açlar aras nda  
S rlarla tek parça, ayd nl k 
Bir yoldur aç lm  sana derdim 

(Ey) Okur, bu kitab n gecesinde 
Mehtab  senin için yere serdim. 

Ahmet Ha im 

Foto raf: Arsen YALÇIN 

 “Yenice Ormanı”
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HABER

OKULLARA ZLEME  
ÖLÇÜTLER  GET R LD  

MEB, bu y l ilk kez tüm ö renci-
ler için bir dersten ald klar  notu, s -
n f ortalamas  ile kar la t rabilecek-
leri istatistikî bilgileri e-okul sistemi-
ne ekledi. 

Ö renciler, notlar n n s n f orta-
lamas n n üstünde ya da alt nda ol-
du unu, e-okul veli bilgilendirme 
sisteminin "not" bölümünden görebi-
lecekler.   

 Bu uygulamayla ö renciler 
kendi ba ar  ortalamalar n , 

 Ö rencilerin  e itim-ö retim 
ba ar lar , okula devam durumlar n , 

 Ö rencilerin  s n f içerisinde ve 
merkezî s navlarda ortaya koydu u 
e itim-ö retim ba ar lar , okula 
devam durumlar n , 

 Zay f yönleri bulunan okullar 
için uygun tedbirleri belirleme gibi 
durumlar  takip  edilebilecekler. 

 Türkiye genelinde tüm l Millî 
E itim ve lçe Millî E itim 
müdürlükleri ile okullarda objektif 
kriterler do rultusunda ölçümler 

yap lacak. 

 Bu ölçümlere göre, 
ulusal düzeyde izleme ve 
de erlendirme sistemleri 
geli tirilecek. Okullar n 
objektif kriterlere göre 
izleme ve de er-
lendirmeye al nmas  için 
bir süre önce tüm genel 
müdürlükler bünyesinde 
" zleme ve De erlendirme 
Daire Ba kanl klar " kurul-
du. Bu kapsamda bekle-
nen sonuçlar ve verimlilik 
art  için düzenli de er-
lendirmeler yap lacak, po-
tansiyel eksiklikler erken 
tespit edilecek.  

MEB, e itimde FAT H proje-
si kapsam nda merkezî ortak 
s navlara girecek 8. s n f ö ren-
cileri için 6 dersten haz rlad  
ders videolar n  Bakanl n 
"eba" portal ndan hizmete sun-
du. 

 Farkl  içeriklerle haz rlanan 
ders videolar na cep telefonlar ndan, 
tabletlerden ya da tüm bilgisayar-
lardan ula labilecek.  

 FAT H Projesi kapsam nda ö -
renciler aras nda f rsat e itli ini sa -
lamak amac yla Nisan 2014’ten 
itibaren öncelikli olarak 8. s n f 
ö rencilerine yönelik “e-Ders” pro-
jesinin hayata geçirildi ini belirten 
Ate , bu kapsamda 8. s n flar n 
bütün derslerden videolar n n 
tamamland n  bildirdi.  

 Türkçe, Matematik, Din Kül-
türü ve Ahlak Bilgisi, TC nk lap 
Tarihi ve Atatürkçülük derslerine 
ili kin e itim programlar ndaki tüm 
kazan mlara yönelik konu anlat m 
videolar n n bakanl n E itim 
Bili im A  (EBA) olan eba.gov.tr 
adresine yüklendi i bilinmektedir. 

 Fen ve Teknoloji ile ingilizce 
derslerinin konu anlat m videolar  
ise e itim program  ve merkezi s nav 
sistemi takvimiyle e  zamanl  olarak 
üretildi ve yay na al nd .  

 

 

KISA HABERLER 

 
 

 
E T MDEN 

 

Foto raf: Arsen YALÇIN “Yenice Ormanı”
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 8. s n f ö rencileri için çekilen 
toplam 260 "e-Ders" videosunun, 
okulda i lenen konular  evde tekrar 
etmek isteyen veya çe itli nedenlerle 
okula devam edemeyen ö rencilerin 
kolayl kla ula abilecekleri www.eba. 
gov.tr internet adresi üzerinden HD 
kalitesiyle yay nland , ö renci, ö -
retmen ve velilerin videolar  
çevrimd  da kullanabilmesi için 
indirme seçene i de sunuldu.  

 Videolar n, ö rencilerin yan  
s ra velilerin de istedikleri zaman 
istedikleri yerden ula abilecekleri 
ekilde, etkile imli tahtalarda, bilgi-

sayarlarda, tabletlerde ve cep 
telefonlar ndan görüntülenebilecek.   

   

Ö RETMENLERE DERS 
ÇER  

Bakanl k ö retmenlerin okulda 
s n f içinde kullanabilecekleri ders 
içerikleri haz rlad . Ö retmenler vi-
deolarda ders anlat mlar  için kulla-
n lan içerikleri ve sunum dosyalar n  
bakanl n web sayfas ndan rahatl k-
la indirebilecekler.  

 

Millî E itim Bakanl  uyu -
turucuyla mücadele de ba latt . 

Millî E itim Bakanl , uyu turu-
cuyla mücadelede yol haritas n  be-
lirledi. Zararl  maddelerle mücadele 
konusunda önemli kararlara imza 
atan Bakanl n Özel E itim ve Reh-
berlik Genel Müdürlü ü taraf ndan 
haz rlanan genelgesinde, alkol ve 
uyu turucu kullan m  ve ba ml l -

nda, en önemli risk grubunun 12-
18 ya  aras  ö rencilerin oldu u be-
lirtilerek u tedbirlerin al nmas  is-
tendi: 

- Ö rencilerin stresle ba a ç kma, 
çat ma çözme becerileri geli tirme, 
etkili reddetme davran , "hay r" 

diyebilme, akran bask s na kar  
koyma, öfke yönetimi konular nda 
becerileri geli tirilecek.  

- E itim ortam nda kullan lan 
k rtasiye malzemeleri ile meslekî e i-
tim ve i  e itiminde su bazl  ürünler 
tercih edilecek.  

- Ba ta e itim kurumlar n n lava-
bolar  olmak üzere di er tüm alanlar 
s k  denetlenecek.  

 

 
TEMEL E T MDEN  

ORTAÖ RET ME GEÇ   
S STEM  KAPSAMINDA  

8. SINIF Ö RENC LER NE 
YÖNEL K DÜZENLENEN  
B R NC  DÖNEM ORTAK  

SINAVI YAPILDI 
Birinci oturumda, Fen ve Tekno-

loji, T.C. nk lap Tarihi ve Atatürkçü-
lük ile yabanc  dil yaz l lar  gerçek-
le tirildi. Ortak s navlar; ö rencile-
rin ö renim gördükleri okullar ile 
yurt d nda KKTC ve MEB'e ba l  
okullar n bulundu u, s nav için uy-
gun görülen merkezlerde Türkiye 
saatiyle 09.00, 10.10 ve 11.20’de ayn  
anda yap ld . 

Ortak s navlarda her ders için 
çoktan seçmeli 20 soru soruldu, de-

erlendirmede yanl  cevap say s  
do ru cevap say s n  etkilemeyecek. 
Ortak s navlarda A, B, C ve D kitap-
ç  olmak üzere dört kitapç k veril-
di.  

Merkezî ortak s navlar, 970 s nav 
merkezinde 15 bin 353 okulda, 93 bin 
589 salonda gerçekle tirildi. S navla-
ra, 1 milyon 287 bin 847 ö renci ka-
t ld . 

  
Akademik Personel ve Li-

sansüstü E itimi Giri  S nav  
(ALES) yap ld . 

Ölçme, Seçme ve Yerle tirme 
Merkezince (ÖSYM), 81 il merkezi ile 
Lefko a ve Bi kek'te gerçekle tirildi. 
S navda say sal ve sözel bölümden 
olu an test uyguland . S nav n so-
nuçlar  aç kland  tarihten itibaren 
üç y l süreyle geçerli olacak. 

Yüksekö retim kurumlar nda 
ö retim görevlisi, okutman, ara t r-
ma görevlisi, uzman, çevirici ve e i-
tim ö retim planlamac s  kadrolar -
na aç ktan veya ö retim eleman  d -

ndaki kadrolara naklen atanmak ve 
lisansüstü e itimi programlar nda 
ö renim görmek isteyenlerin ALES'e 
girmesi gerekiyor. Yüksekö retim 
Kurulu taraf ndan izin verilen yük-
sekö retim kurumlar ndaki ö ret-
menlik sertifika programlar na ö -
renci seçme ve yerle tirme i lemle-
rinde de ALES sonuçlar  kullan la-
cak. Ö retmenlik sertifika program-
lar na ba vuruda bulunmak isteyen-
lerin bu s nava girmeleri gerekiyor. 

 
ADAY Ö RETMENLER   

ARTIK YAZILI VE SÖZLÜ  
SINAVLARA ALINACAK 
Aday ö retmenler, en az bir y l 

fiilen çal mak ve performans de er-
lendirmesine göre ba ar l  olma art-
lar n  sa lamak kayd yla, yap lacak 
yaz l  ve sözlü s navlara al nacak, 
6528 say l  kanun hükümlerine göre 
ö retmenlerin: 

 Bir konuyu kavray p özetleme, 
ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü, 
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 leti im becerileri,öz güveni ve 
ikna kabiliyeti, 

 Bilimsel ve teknolojik geli me-
lere aç kl , 

  Topluluk önünde temsil yete-
ne i ve e itimcilik nitelikleri yönle-
rinden Bakanl kça olu turulacak ko-
misyon taraf ndan de erlendirilecek.  

 

I. E T M KONGRES   
YAPILDI 

28-30 Kas m tarihleri aras nda 1. 
E itim Kongresi yap ld . “Bireyden 
nsana” konulu kongreye, pek çok 

ilden özel okul temsilcileri, dernek 
temsilcileri,  e itim sendikas  temsil-
cileri, akademisyenler kat ld .  Prof. 
Dr. Ziya Selçuk yapt  aç l  ko-

nu mas nda e itim sorunlar n n 
cumhuriyetin ilk y llar ndan beri de-
vam etti ini ve henüz çözülemedi i-
ni, ancak çözüm için hükümet ve 
devlet yetkilileriyle böyle bir kong-
renin düzenlenmesinin sevindirici ve 
heyecan verici oldu unu dile getirdi.  

Millî E itim Bakanl  Müste ar  
Yusuf Tekin, Milli E itim Bakanl  
yönetici kadrolar  olarak Türkiye'de 
e itimde özel sektör pay n n yeterli 
olmad na inand klar n , Türkiye'de 
özel okulculu un en az ndan OECD 
ortalamas n n üzerine ç kmas  için 
çal t klar n  söyledi. 

Özel okullar n say s n n daha da 
artt r lmas  gerekti ine i aret eden 
Tekin, unlar  söyledi: 

"Millî E itim Bakanl  yönetici 
kadrolar  olarak Türkiye'de e itimde 
özel sektör pay n n yeterince olma-
d na inan yoruz. 1,5 y l içerisinde 
say n Bakan m zla Türkiye'de özel 
okulculu un en az ndan OECD orta-
lamas n n üzerine ç kmas  için el bir-
li iyle çal yoruz. Hedefimiz 2020'li 
y llarda en az ndan yüzde 15 seviye-
lerinde olan bir özel okulculuk olsun 
istiyoruz .“ 

Millî E itim Bakanl  Özel E i-
tim Kurumlar  Genel Müdürü Ömer 
Faruk Yelkenci, e itimin insan n 
davran lar nda, dü üncelerinde, 

duygular nda ve 
bilgisinde ya a-
nan nitelikli de i-
imi ve geli imi 

aç klad . 
Kongrede, e i-

tim ba lam nda 
estetik, ontoloji ve 
metafizik, mede-
niyet, etik, epis-
temoloji, antropo-
loji, din, e itim 
politikas , özel ö -

retim kurumlar  ba l klar nda geni  
kat l ml  paneller, çal taylar, bildiri-
ler, davetli konu malar gibi geni  
boyutlu bir e itim etkinli i sergilen-
di denilebilir. 

 
Kongrenin 1. Gününde: 
 ”Özel Okullar ve E itim Fel-

sefeleri”, ”E itime Felsefi Antropo-
lojik Bak , Nas l Bir nsan”, “ mece 
Halkalar yla Sorun Çözme ve Dü-
ünme E itimi Uygulamalar ”, E i-

tim Felsefesinin Derslere Yans -
mas ”, ”Yeni Bir Medeniyet Ufku 
çin E itimi Yeniden Dü ünmek” 

konular  tart ld . 

2. Gün: 
 E itim Felsefesinin Kapsam ve 

Boyutlar ”, “ nsan Modeli Olu -
turman n Felsefi Temelleri”, “E itim 
Felsefesine Tarihsel Perspektiften Bir 
Bak ”, “21. Yüzy lda Türkiye’de 
Okulu Yeniden Tan mlamak”, “Din 
E itimi ve Felsefesi”, “E itimde 
Estetik”, “E itim Felsefeleri Ba la-
m nda Özel Ö retim Kurumlar ”, 
“Millî Akl n Gölgesinde Medeniyet 
Tasavvurumuz ve E itim Felsefe-
mizin Temelleri”, “E itim Felsefe-
sinin Ontolojik Boyutlar ”, “E itim 
Felsefesi Temelinde Türk E itim 
Sistemi”, “Sendikalar Aç s ndan 21. 
yy.’da E itim Felsefemiz Ne 
Olmal d r?”, “E itimde Etik” 
konular  ele al nd . 

 Kongrenin son gününde: “Yeni 
Uygarl k Aray nda Kök De erler”, 
“Okulda E itim- Ö retime Liderlik”, 
“E itimin Ta y c s  Olarak Kültür”, 
“Bilgi Ça nda E itim Felsefesi”, 
”Tarihsel Empati Ö retimi”, 
“E itimde De er ve Yeni Yak-
la mlar”, ”Toplumsal Bütünle me 
ve Din E itimi”, “E itim Felsefesinin 
deolojik Temelleri”, “Din Bilinci ve 

Türkçe”, “Kuramdan Uygulamaya 
E itim Felsefesi”, “Ö retmen Yeti -
tirmenin Felsefi Boyutlar ” ba l kl  
konular i lendi.  

Kongre sonunda Sakarya Üni-
versitesi E itim Fakültesi Ö retim 
Üyesi ve Kongre Düzenleme Kurulu 
Üyesi Doç. Dr. Halil brahim Sa lam, 
kongrenin sonuç bildirgesini okudu. 

 

KONGRE SONUÇ  
B LD RGES  

 21. Yüzy lda Bir E itim Felsefesi 
Olu turmak ve Özel Okullar temal  
1. E itim Kongresi ba ar yla tamam-
lanm t r.  
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 E itimin felsefesi konusunda 
MEB taraf ndan bu kapsamda bir 
kongrenin ilk kez yap l yor olmas  
geni  bir kat l m ve ilginin 
gösterilmesine yol açm t r. 

 3 gün süren kongrede 45 bil-
diri, 5 çal tay, 6 ça r l  konu mac , 
10 panel gerçekle tirilmi tir. Kong-
renin ilk gününde aç l  konu -
malar n  takiben be  ayr  salonda 
e itim faaliyetleri yürütülmü tür. 

  81 limizden Milli E itim 
Müdürlü ü yöneticileri, akademis-
yenler, özel okullar dernek tem-
silcileri, sendika temsilcileri, resmî 
ve özel okullardan yönetici ve 
ö retmenler olmak üzere yakla k 
1500 kat l mc  i tirak etmi tir. 

 E itimin felsefî boyutu; estetik, 
ontoloji ve metafizik, medeniyet, 
etik, epistemoloji, e itim politikas , 
özel ö retim kurumlar , kültür ve 
din cephelerinden tart lm t r. 

  Bu çerçevede davetli konu ma-
c lar taraf ndan yap lan sunumlarda 
e itim ve felsefe aras ndaki ili kiyi 
21. Yüzy l n ihtiyaçlar na göre 
yeniden kurmak ve kendi insanî, 
co rafî, kültürel özelliklerimizi 
olu turulacak olan felsefenin temeli 
k lmak konusunda bir fikir birli i 
olu mu tur. 

 Bunun gerçekle tirilebilmesi 
için öncelikle nas l bir insan mode-
linin toplumsal mutabakat çerçeve-
sinde ele al nmas  gerekti i masaya 
yat r lm t r. 

  21. Yüzy la damgas na vura-
bilecek bir insan modelinin estetik, 
dü ünsel, duygusal ve de er hususi-
yetlerinin neler olmas  gerekti i 
konusunda yo un tart malar ger-
çekle tirilmi tir.  

 Bu anlamda öncelikle bir me-
deniyet tasavvurunun tart lmas  
gerekti i farkl  konu mac lar tara-
f ndan vurgulanm t r.  

 Söz konusu tasavvurun özel-
likle adalet ve etik üzerinden in as  
konusunda de erlendirmeler yap l-
m t r. 

  Bu de erlendirmeler yap l r-
ken ak l süzgecinde ve evrensel 
paradigmalar nda hareket edil-
mesi bir zaruret olarak ifade edil-
mi tir. 

 Di er taraftan özel okullar n 
Türk E itim Sistemi içerisinde 
özellikle okul düzleminde yeni bir 
felsefî yakla m olu turulmas  konu-
sunda ne tür katk lar n n  olabilece i 
özel okul yöneticileri, dernek 
ba kanlar  ve e itimcileri taraf ndan 
ayr nt l  bir ekilde ele al nm t r.  

 Bu ba lamda dünyadaki e itim 
felsefesi yakla mlar yla Türkiye’de-
ki okullarda uygulanan ve uygu-
lanmas  hedeflenen felsefi yakla-

mlar n kar la t rmal  olarak ince-
lenmesi ve konu ile ilgili orta ve 
uzun vadeli çal malar yap lmas  
ihtiyac  ortaya konulmu tur.  

 Özel okullar n Türk e itim 
sisteminde gerçekle tirilebilecek bu 
tür bir felsefi aç l ma öncülük 
edebilmeleri için, ba lang çta pilot 
projeler ile mevcut okullar n d nda 
farkl  okul modelleri geli tirebil-
melerine izin verilmesinin hayati 

önem ta d  ekseriyetle kabul 
görmü tür. 

 Sunulan 45 bildiride; e itim 
felsefesinin derslere yans mas  ile 
ilgili yap lan ara t rmalar üzerinden 
de erlendirmeler yap lm , nas l bir 
insan modeli istendi i tart lm t r. 

  Bildiriler; e itime felsefî antro-
polojik bak , e itim felsefesinin 
derslere yans mas , e itim felsefesine 
tarihsel perspektiften bir bak , 
e itim felsefeleri ba lam nda özel 
ö retim kurumlar , e itim felsefe-
sinin ontolojik boyutlar , e itim 
felsefesi temelinde Türk e itim 
sistemi, geçmi ten günümüze e itim 
felsefesi yans malar , e itim politika-
lar n n özel ö retim kurumlar na 
yans mas , e itimin ta y c s  olarak 
kültür, bilgi ça nda e itim felsefesi, 
e itim felsefesinin bir problem alan  
olarak din, e itimde de er ve yeni 
yakla mlar, e itim felsefesinin ide-
olojik temelleri, kuramdan uygula-
maya e itim felsefesi, e itim felsefe-
sinden medeniyete ba l klar  alt nda 
sunulmu tur. 

 Çal taylar n ortak noktas  ise 
birlikte dü ünme, diyalog kültürü, 
kar t fikirlerin birbiriyle etkile imini 
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destekleyen becerileri desteklemele-
ridir. Ayr ca yeni yüzy lda yerel ve 
evrensel olmak aras nda e itim fel-
sefesinin durumunun tart ld  bir 
yuvarlak masa toplant s  düzen-
lenmi tir. 

 Sonuç olarak, 21. Yüzy lda Bir 
E itim Felsefesi Olu turmak ve Özel 
Okullar temal  1. E itim Kongre-
si’nde temelde “Bir e itim felsefemiz 
var m ?” sorusuna, Milli E itim 
Bakanl n n böyle bir soruyu ilgili 
payda lar ile birlikte cevaplama 
gayreti büyük bir kabul görmü tür.  

Yeni yüz y l için tasarlanacak e i-
tim felsefesinin medeniyet tasavvu-
runa dayal , gelene i hesaba katan 
ve onu zenginle tiren, üzerinde ya-
ad m z topraklar n mayas yla 

yo rulmu  olmas  gerekti i vurgu-
lanm t r. Bu vurgunun “biz”e ait 
olan n insanl k medeniyetine katk s  
ba lam nda ele al nmas  gereklili i-
ne hassasiyetle de inilmi tir. 

 
19. M LL  E T M URASI 
Millî E itim Bakanl  (MEB) ta-

raf ndan düzenlenen "19. Milli E i-
tim uras  Genel Kurul Toplant s " 
Antalya'da yap ld . 

Aç l  konu mas n  Cumhurba -
kan  Recep Tayyip Erdo an yapt . 

MEB'in ''en üst dan ma kurulu'' 
niteli indeki uraya Millî E itim Ba-
kan  Nabi Avc , KKTC Millî E itim 
Bakan  Özdemir Berova, ÖSYM Ba -
kan  Ali Demir, TÜB TAK Ba kan  
Yücel Altunba ak kat ld . 

Eski Millî E itim Bakanlar n-
dan Vehbi Dinçerler, Nimet Ba , 
Ömer Dinçer gibi eski bakanlar da 
uraya davetli olarak kat ld . 

Toplant n n aç l nda Bakan Av-
c ; MEB uralar n n ülkenin e itim 
ve kültür alan ndaki birikimlerini 
olu turan bilim insanlar , e itim yö-
neticileri, alan uzmanlar , sivil top-
lum kurulu lar , ö retmen, ö renci 
ve velileri bir araya getirdi ini belirt-
ti.  ura çal malar  5 gün sürdü. 

 
uran n ana gündemlerin-

den sat r ba lar  öyleydi: 
 "Ö retim programlar  ve hafta-

l k ders çizelgeleri konusunda, ö re-
tim programlar n n niteli i, 

 Medeniyetimizin de erlerini 
genç ku aklara nas l aktarmal y z? 

  Haftal k ders çizelgelerinde bir 

dönemde al nan ders say s -
n n sadele tirilmesi için neler yapa-
biliriz? 

  Derslerin dönemlik olarak uy-
gulanmas  ya da baz  derslerin ayr  
bir ders olarak okutulmas  yerine 
temel derslerle bütünle tirilmesi gibi 
teknik konulara var ncaya kadar 
hangi alternatifleri olu turabiliriz? 

 Ö retmen niteli inin artt r l-
mas  konusunda ise ö retmen aday 
adaylar n n yeti tirilmesi,  

 Ö retmen e itiminde hizmet 
öncesi e itimin niteli i, ö retmen 
aday adaylar n n mesle e seçimi, 
ö retmenlerin meslekî geli imi, 

 Hizmet içi e itim ve kariyer 
sisteminin yap land r lmas , 

 "E itim yöneticilerinin niteli-
inin artt r lmas " konusu e itim 

yöneticilerinin nitelikleri, okul yöne-
ticilerinin performans de erlendir-
meleri, e itim yöneticilerinin atan-
ma esaslar , 

 Okul zorbal , 
 Okul güvenli i konusunda 

da okulun fizikî mekan yap s , kapa-
sitesi, 

 Okullarda ya anan baz  olum-
suzluklara yönelik al nmas  gereken 

tedbirlerin, çocuk-
lar  her türlü kötü 
al kanl ktan, özel-
likle de uyu turucu 
kullan m ndan ko-
ruma, 

 Okul zorbal  
vandalizm, h rs z-
l k, ihmal ve istis-
marlar gibi istisnai 
de olsa bu tür yöne-
limler gibi konular 
çe itli komisyonlar-
da ele al nd . 
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Ülkemizin geli mesi ve hak etti i 
yere gelebilmesi için her eyden ön-
ce, e itim sistemindeki yanl lar n 
düzeltilmesi; eksikliklerin giderilme-
si gerekir. 

Ülkemizde belirgin bir e itim 
felsefesi yok. 2004-2005  y llar n-
dan  bu yana e itim sistemimiz  
yo un bir ekilde de i iyor. 
 Okullar m zda sistemlerin de i-
ikli i yan nda fiziksel artlar n 

yetersizli ine ili kin sorunlar da 
oldukça büyük. 

2004 y l nda e itim hayat na 
ba layan bir ö renci düz yaz  ile  
ba larken 2005 y l nda ba layan 
bir ö renci el yaz s  ile tan t . Or-
taö retime gelindi inde; ö renciler 
ve veliler LGS-OKS-SBS derken geç-
ti imiz y l yeniden düzenlenen sis-
temle TEOG ile yüzle ti. Ortaö re-
timde de benzer ekilde ÖSS, YGS-
LYS dönü ümü ile ikili s nav halini 
ald . Güvensizlik ya ayan veliler, 
s nav dönemleri sahte raporlara ba -
vurmak suretiyle, çocuklar n  sonuç-
lar n n ne olaca  belli olmayan sis-
temden korumaya çal t lar. 

lkö retim yasas nda yap lan 
de i iklik neticesinde 4+4+4 sistemi 
uyguland . lkokula ba lama ya  
dü ürüldü ve zorunlu k l nd . 
Çocu unun geli imini iyi bilen 
aileler bu duruma itiraz etti ve rapor 
ald . Neyse ki hatan n fark na var ld  
ve zorunluluk ya  de i tirildi. 
Bununla birlikte uygulanmaya 
ba land ktan sonra ö retmen ye-
tersizli i ve okullar n fizikî durumu 
tart lmaya ba land . 

Bu durumda 2016 y l nda 
üniversiteye girecek bir ö rencinin, 

üniversiteye nas l girece i hakk nda 
hiçbir fikri yok. 

Sonuç olarak: Veliler a k n, ö -
renciler b kk n, ö retmenler atana-
m yor. 

Tabi durum sadece bundan iba-
ret de il. 

Okul müdürleri:"Okuldaki  genel 
e itimi-ö retimin kalitesini nas l 
yükseltirim?" sorusuna cevap ara-
mak yerine, "Okula hangi yollarla 
kaynak sa layabilirim?" sorular n n 
aras nda s k p kalm  durumda. 
Öyle ki okul kayna  Okul Aile Bir-
li i vas tas yla velilerden beklenir 
olmu . 

E itimde, sürekli de i en uygu-
lamalar nedeniyle, ula lmak istenen 
toplumsal e itim amac ndan da gi-
derek uzakla l-
maktad r. Dü ü-
nülen ve hedefle-
nen de i iklikler 
yeni uygulama-
larda süreklilik 
sa lanamad  
için de ba ar l  
sonuçlar al na-
mamaktad r. 

imdilerdeyse 
üniversite s nav -

na girmesine sadece  bir y l  kalan 
k z m,  karar verilememi  üniversi-
teye giri  sistemi ile yüz yüze.  

in kötü taraf ; k z m n üniversi-
teye girmek için sadece bir y l  kal-

m ken dersaneler kapan rsa na-
s l haz rlanaca , kapanmazsa 
hangi dersaneye gidece i hala 
hayat m z n en belirsiz odak nok-
tas . 

E itim sistemindeki yanl la-
r n bir an önce düzeltilmesi ve 
eksikliklerin giderilmesi için so-
runlar n nerede ba lad n  do -
ru tespit etmek gerekmektedir. 

Bence sistemin önündeki en 
büyük engel, ho görü eksikli i. 
Ho görü, kar m zdaki çocuk 

dahi olsa, istedi imiz gibi olmaya 
zorlamak de il; kendi istedi i gibi 
olmas na olanak vermektir. Oysaki 
e itim sistemimiz öyle mi? 

O halde sistemi ö rencilerin dö-
nemsel ihtiyac na göre ve ilgili yete-
nekleri ölçüsünde in a edersek mut-
lu çocuklar, mutlu aileler, mutlu bir 
toplum olu turabiliriz. 

Unutmayal m ki, çocuklar m z 
gelece imiz. Sevgiyle… 

 
Ö RENC  OLMAK MI ZOR 

YOKSA VEL  OLMAK MI? 

 

 
 

Müge ARDA 
Oicam Yap mc  - Sunucu 
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Ö renciler s nav zaman  yakla -
t kça ö renmede zorluk ya ayabili-
yor. Bazen de s nava kaç gün kald -

n n hesab n  yaparak fark nda ol-
madan  kayg lar n  ve stresini art r -
yor. Bu durum ö renme verimini 
dü ürüyor.  

S navlarda istenilen ba ar ya 
ula mak için s nava ait duygu ve dü-
ünceleri gözden geçirmek gerekir. 

S nav yakla t kça rasyonel ve reel 
dü ünceler daha çok i e yarar.  Azim 
ve kararl l k  istenilen puana  ya da  
duruma ula mak için önemli bir iç 
enerji sa lar. Azim ve kararl l k yok-
sa enerji dü er ve  ba armak için ge-
rekli ad m  atamazs -
n z. 

Ö renme Umudu-
nuzu hep taze tutun ve 
hedefiniz için  hemen  
ad m at n.  

- Bütün ba ar lar n 
ard nda yüksek moral 
ve umut vard r. Umu-
dunu kaybeden gelece-

ini kaybeder. Daha çok 
gençsiniz, sonuç ne 
olursa olsun gelecek umudunuzu 
hep taze ve moralinizi yüksek tutma-
l s n z. Azim ve kararl l n z  elden 
b rakmay n. Ama bunu hayat n z n 
bütün süreçlerinde yüre inizde ta-

mal s n z. 

- S nava kaç gün kald  hesab n  
yapmak yerine haftal k ve günlük 
konu ö renme ve peki tirme plan  
yap n, günlük çal malar n z  sak n 
ertelemeyin. Ö renme planlar n z  
bir diyetisyenin titizli i gibi yap n. 

- nsan  yapt  çal malar de il, 
yapmay  isteyip de yapamad  i ler 
yorar. Yapmak istedi-

iniz çal mala-
r n gerçek-

le tirilebilir planlar olmas na dikkat 
edin. 

- ç motivasyonunuzu sürekli di-
namik tutun, hedefi olan ve düzenli 
çal an arkada lar n za yak n olun. 

- Duygusal keskinli inizi ya ay n 
ve ba ar lar n z  hat rlay p kendi 

kendinizi motive edin. Bunun için en 
iyi ö rendi iniz ve ba ar l  oldu u-
nuz anlar n z  dü ünebilirsiniz. 

- Unutmamak gerekir ki, s nav 
bir ölüm kal m sava  de il. S nava 
verdi iniz anlam ve bak  aç n za 
göre kayg  ve motivasyonunuz artar 
veya azal r. 

 
Ö renmeyi Asla Er-

telemeyin 
- Son haftalarda ya-

p lacak psikolojik haz r-
l k, akademik haz rl k 

kadar önemli. Bu nedenle 
dinlenme sürelerinizde ve bo  

vakitlerinizde, spor yapmak, yü-
rümek, müzik dinlemek, sevdikle-
rinizle bir arada olmak, olumlu 
eyler dü ünmek gibi stresinizi ha-

fifletecek, sizleri rahatlatacak etkin-
liklere a rl k verin.  

- YGS’de istedi iniz ba ar y  el-
de etmek için yeterli zamana sahip 
oldu unuzu bilin ve hemen bir 
durum tespiti yap n. Yani 
YGS’deki testlerin alt basama n  
olu turan derslerin konular n n 

bir listesini ç kar n ve bu derslere 
ait konular n hangilerini tam ö ren-
di inizi ve hangilerini ö renemedi-

inizi belirleyin. Ö renemedi iniz 
konular  kalan zamana yayarak bir 
ö renme plan  yap n. Bunu yapar-
ken rehberlik uzman n zdan yard m 
isteyebilirsiniz. 

 

 

YGS YAKLA IRKEN 

 
 
 

E T M’de 
REHBERL K’ten 
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-  ubat ay  için haftal k, mart ay  
için ise günlük ö renme ve deneme 
s nav  plan  yapman z daha iyi olur. 

- Okulda ya da gitti iniz dersha-
nede dersleri iyi dinleyin ve anla-
mad n z konular  mutlaka ö ret-
meninize sorun ve ö renmeyi asla 
ertelemeyin. 

- Ö renme; bir eyi hatas z yap-
mak demektir. Hatas zl a ula mak 
için tekrar yapmak kaç n lmaz. Son 
konulardan ba a do ru günlük, haf-
tal k tekrarlar yap n. Gerekiyorsa 
ö rendiklerinizi bir ba ka arkada -
n za anlat n. 

- ubat ay nda haftada bir dene-
me s nav  çözün. Deneme s navlar n  
rastgele almay n deneyimli ö ret-
menlerinizin görü lerini al n ona gö-
re karar verin. Deneme s navlar n , 
rehber ö retmeninizin gözetiminde 
yap n ve de erlendirmesini mutlaka 
yapt r n. 

 
ALES Denemelerinin Matema-

tik ve Türkçe Sorular na Çözün 
- Son üç y l n YGS sorular n  in-

celeyin, soru kal plar na özellikle  
dikkat edin ve bu s nav sorular n n 
çözümlerini inceleyin. 

- Geçti imiz y l Türkçe sorular  
uzun paragraflardan ve olumsuz so-
ru kal plar ndan olu uyordu. Geçen 
y l s nava girenler Türkçe testinde 
çok zaman harcad klar ndan süre 
sorunu ya ad lar ve s nav sonunda 
istedikleri ba ar y  elde edemedikle-
rinden yak nd lar. Siz de ayn  soru-
nu ya amamak için Türkçe de uzun 
paragraf  ve olumsuz soru kal plar n  

inceleyin, gerekirse süre tutarak “h z 
testi “çözün. 

- Türkçe sorular nda bo luk dol-
durma, tan mlama, sözle anlam ili -
kilendirme, yak n anlam bulma, dü-
üncenin ak n  bozan cümleyi bul-

ma, sonuç ç karma, cümlenin 
ögelerini s ralama, noktalama i aret-
lerini do ru kullanma, anlat m türle-
ri gibi soru türleri soruldu. Bu tür 
soru kal plar  ALES’te soruluyor. O 
halde ALES deneme s navlar n n 
Türkçe sorular ndan da denemeler 
çözün. 

- Sosyal bilimler testinde mant k 
ve bilgi içeren sorular a rl kta soru-
luyor. Bilgi olmadan mant k yürütü-
lemeyece inden tarih, co rafya ve 
felsefe sorular  için temel bilgi a r-
l kl  çal mal s n z. 

- Grafik okuma tekni ini ö ren-
melisiniz. 

- Matematikte i lem, mant k, 
fonksiyon, say lar, kümeler, i  ve i -

çi, h z, ba nt , olas l k, konular ndan 
a rl kta sorular geliyor. Bu sorular 
günlük ya ant yla ba lant l  mant k 
düzeyinde oldu undan farkl  türden 
denemeler uygulamal s n z. Yine 
ALES matematik denemeleri çözme-
nizi öneririm. 

- Fen bilimleri için de yine ekilli 
ve grafikli temel bilgi ve mant ksal 
düzeyde sorular n geldi i dü ünü-
lürse uzun, görsel ve ekilli sorulara 
a rl k vermenizi öneririm. 

- Tüm testlerdeki sorular n, soru 
kal b  ve mant  incelendi inde te-
mel bilgileri kullanma düzeyinde 
sorular oldu unu göreceksiniz. O 
halde s navda soru gelen derslerin 
konular n n kavram tan mlar na, ilke 
ve özelliklerine dikkat etmeli ve s -
navda ç km  soru örnekleri üzerin-
de durmal s n z. S nav sorular  gide-
rek ALES’e benzedi inden bu türden 
denemelere de çal malar n zda yer 
verin. 

- ubat ay nda haftada iki dene-
me, mart ay n n ikinci haftas  itiba-
riyle de günlük deneme uygulama-
lar  yap n ve bu denemelerle s navda 
uygulayaca n z stratejiyi prova 
edin. 

Her ne i i yap yor olursan z olun 
ona kendinizi adamazsan z istedi i-
niz verimi elde edemezsiniz. Karam-
sarl n çukurlar nda zaman kay-
betmeden azminizi bileyerek çal -
man z  sürdürün. Sa l k, ba ar  di-
leklerimle... 
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2013-2014 Y l   
1. Basamak S nav   

Ö retmen Yorumlar  
Bir YGS daha sona erdi ö renci-

leri s nav öncesi ve s nav sonras  
gözlemledik.  S nava girerken heye-
can doruktayd . S navdan sonra ade-
ta ok ya yorlard  ve kimileri Ma-
tematik ve Türkçe testinin zorlu-

undan yak n yorlard . 
S navda nelere dikkat etmeleri 

gerekti ini ve s nav format , sorula-
r n zorluk dereceleri ile ilgili bilgi-
lendirme yapm t k. Dedi imiz gibi 
de oldu. Sorular n ALES tipine ben-
zedi ini söylemi tik ve öyle de oldu. 

MATEMAT K 
Test genel olarak Temel matema-

tik bilgileri kullan larak çözülebilen, 
yoruma ve muhakemeye dayal  so-
rulardan olu maktad r. 40 sorunun 
32’si matematik, kalan 8 soru ise ge-
ometri dersi ile ilgilidir. Geçen sene 
ise geometri dersinden 9 soru sorul-
mu tu. Sorular n genel olarak zaman 
al c  ve orta-zor güçlükte oldu u gö-
rülmü  olup testte müfredat d  
herhangi bir sorun ile kar la lma-
m t r. Bu teste 40 dakika zaman ve-
rildi ini dü ünecek olursak, ö renci-
ler için bizce zor bir s navd . 

Geometri sorular  tarz olarak 
geçmi  y llara benzemekte matema-

tik sorular  ise ifade edili  bak m n-
dan ALES’e yakla m t r. çerik ba-
k m ndan 2013 YGS’den farkl  olarak 
çok da istatistikî bilgi gerektirmeyen 
1 istatistik sorusu, 1 tane de fraktal 
sorusu bulunmaktad r.  

 
TÜRKÇE 
2014 YGS Türkçe sorular n zor-

luk düzeyi orta derece olup 2013 
YGS ile k yasland nda paragraf 
sorular n n daha k sa oldu u görül-
mektedir. Geçti imiz y l anlat m bo-
zuklu u ve yaz m kurallar  konu-
sunda YGS’de soru bulunmamas na 
kar n 2014 YGS’de her iki konudan 
toplam 3 soru yer almaktad r. Dilbil-
gisi soru say s nda art  gözlenmi tir. 
Zorluk düzeyi nispeten yüksek olan 
sorular paragrafta anlam sorular  
aras ndad r. Dilbilgisi sorular  geçti-

imiz y llarda ç kan sorularla para-
lellik göstermektedir. Farkl  soru kö-
kü olarak örnek gösterebilece imiz 
yaln z bir soru bulunmaktad r. 

 
CO RAFYA 
Sorularda geçen y llardan çok 

farkl  bir soru tipine rastlanmam t r. 
ki y ld r YGS’de dünyan n ekli ve 

hareketleri konusundan soru sorul-
mam t r. Yine bu y l yerel saat ko-
nusundan da soru sorulmad . Ancak 
bu konulardan LYS’de sorulmayacak 
anlam na gelmez. Bu y l grafik soru-
lar  sorulmad  ama LYS de gelme 

 

 

ANAL Z - YORUM 

 
 
 

E T M’de 
REHBERL K’ten 

 

Foto raf: Arsen YALÇIN “Yenice Ormanı”
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ihtimalini gözard  etmemek gerekir. 
S nav sorular  giderek bilgi ve bu 
bilgi üzerinde muhakeme yapmaya 
dayal  oldu u için gelecek y l s nava 
girecek adaylar, co rafya temel bil-
gilerine hakim olmakla birlikte  
dünya haritas  üzerinde k ta ve böl-
ge da l na dikkat etmeleri bo  
kaynak tarayarak muhakeme yete-
neklerini geli tirmeleri gerekmekte-
dir. 

 
TAR H 
2014 YGS Tarih Sorular  geçti i-

miz y llara göre ve di er testlere gö-
re çok kolayd  . Bu y l öncüllü soru-
lar geçen y l  göre daha azd . Lise 
müfredat ndan kald r lm  olan 
“Milli Güvenlik” konular ndan bir 
sorunun s navda ç km  olmas  dik-
kat çekicidir. Ortalama a rl kta çal -
an bir ö rencinin rahatl kla çözebi-

lece i ak l yürütmeye dayal  sorular 
vard . Bilgi gerektiren sorularda ise 
cevap d ndaki seçeneklerin soru ile 
ilgisinin olmamas  ö renciyi kolay-
l kla do ru cevaba yönlendirebilecek 
ekilde düzenlenmi ti.  

 
F Z K 
2014 YGS Fizik sorular n n zor-

luk düzeyi orta derecedeydi. 11. s n f 
müfredat na sonradan eklenen “Ses 
Dalgas ” konusundan oldukça kolay 
bir soru gelmi tir. Bunun d nda 
geçen y l sorulan elektrik sorusunun 
benzeri Elektrik aletinin harcad  
güç sorulmu tur. Daha çok günlük 
hayatta kar la lan bilgilere yönelik 
bir soruydu. Optikten gelen k r lma 
sorusu LYS konu kapsam nda olup 
beklentinin d nda gelmi tir. Fizi in 
do as nda sorulan soru ba ml  de-

i ken, ba ms z de i ken, kontrollü 
de i ken eklindeydi. Bu soru tipi 
daha çok SBS Fen k sm nda kar m -
za ç k yordu. Yap land rmac  e itim 
sistemine çok yak n bir soruydu. 

Genel olarak, Fizik her ö renci-
nin rahatl kla yapabilece i düzey-
deydi. Çok zorlay c  soru yoktu. 

K MYA 
2014 YGS Kimya sorular  9.s n f 

müfredat na paralel olarak haz r-
lanm . Zorlay c  farkl  bir soru tipi 
yoktur. Ancak geçen y ldan farkl  
olarak periyodik cetvel ve organik 
kimya sorular na da yer verilmi tir. 
Kimya temel kavram ve bilgilerine 
hâkim bir ö renci, bu sorular  kolay-
l kla yapabilir. 

 
 
B YOLOJ  
2014 YGS Biyoloji sorular  orta 

düzeyde bir zorlu a sahipti. Geçti-
imiz y llardaki sorularla kar la t -

r ld nda zorluk düzeyinde pek 
de i im yoktur. Sorular konulara ait 
temel kavram ve bilgilere sahip ol-

mak biyoloji sorular n  çözmek için 
yeterlidir. Konu da l m  olmas  ge-
rekene uygundu. Sorularda tablo ve 
çizelgelerle ö rencinin grafik yorum-
lama yetene ini de ölçen sorulara 
yer verilmi ti.  

Foto raf: Arsen YALÇIN“Yenice Ormanı”
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Matematik; ekil, say  ve çokluk-
lar n yap lar n , özelliklerini ve ara-
lar ndaki ba nt lar , dü ünce yoluy-
la inceleyen bir bilimdir. Matematik 
ö reniminde temel amaç, insanlarda 
do u tan var olan dü ünebilme 
kabiliyetini geli tirmektir. Matema-
tik, kar la aca m z olaylar  ve 
problemleri inceleyen, 
ara t rma ve kar la -
t rma yaparak her 
konuda mant kl  dü-
ünmeyi ve do ruyu 

bulmam z  sa layan 
bir bilim dal d r. Ma-
tematik ö renmek için 
birçok neden vard r. 
Matemati in önemi, 
onun içinde ya ad -

m z dünyan n ger-
çeklerini anlamam za 
yard m etmesinden kaynaklanmak-
tad r. Okullar m zda ö retilen ma-
temati in genel amac  ise, ö rencinin 
matematiksel dü ünme yetene ini 
geli tirmek suretiyle; sanayi, tekno-
loji ve günlük hayattaki di er alanla-
r n ihtiyaç duydu u elemanlar  ye-
ti tirmektir. 

Okulda matematik dersi alan bir 
ö renci: 

- Matemati e de er vermeyi ö -
renir. 

- Matematiksel dü ünme becerisi 
kazan r. 

- Matemati i ileti im arac  olarak 
kullan r. 

- Problem çözme becerisi kazan r. 

En genel anlamda e itimin ama-
c , topluma yararl  bireyler yeti tir-
mekti. Yukar da belirtilen okul ma-
temati inin ö renilme gerekçeleri, 
birer davran  olarak kazand r ld -

nda topluma yararl  birey yeti tir-
mede matemati in i levi gerçekle -
mi  olmaktad r. 

Peki ö renciler matemati i nas l 
ö reniyor, olmas  gereken nedir? 
Ö renciler matematik sorular n n 
çözümünde ne tür bilgilerden, tek-
niklerden yararlan yor? Bu sorular n 
yan tlar na i lemsel ve kavramsal 
matematik ö renmeyi aç klayarak 
ula abiliriz. Matematik e itiminde 
yap lan ara t rmalar, matematikte 
i lemsel ve kavramsal ö renme ola-
rak farkl  iki ö renme tipinin oldu-

unu belirtmektedir.1 Basit olarak 
örnekleyecek olursak; i lemsel ö -
renmeye al k bir ö renci, neyin 
nerden geldi ine bakmaks z n tan -
m , kural  veya ili kiyi kendisine 

1 DiSessa,1985; Skemp, 1987; 
Garofalo&Durant, 1991 

sunuldu u gibi akl nda tutmaya 
çal r. Onun için bir dikdörtgenin 
alan  k sa kenar ile uzun kenar n 
çarp m d r. Bu formülün niçin i le-
di i, nereden ç kar ld  önemli de-

ildir. Matemati i birbirinden ayr  
ili kisiz kurallar ve yöntemler toplu-
lu u olarak alg layan bu ö renme 

yakla m n  benimse-
yen ö rencilere göre, 
matematik ö renmek 
için bir kimse mutlaka 
kurallar  (genellikle 
ezberleme yoluyla) 
ö renmelidir. Bu gö-
rü te, kural ve yön-
temleri bilen ve ö -
renciye aktaran bir 
otorite olarak ö ret-
menin varl  her za-
man söz konusudur. 
Bu tür ö renciler 

problemlerle denklemleri kar la t -
r rlar ve e er bildikleri bir denklem 
sorulan probleme uygun dü üyorsa 
yan t  üretebilirler.2 E er problem 
ö rencinin repertuar ndaki denklem-
lerden birine kar l k gelmiyorsa 
problemin çözümü kal r. Anlayaca-

n z bu tür ö renmede ö renci iyi 
bir aynad r. Kendisine kar l k gelen-
leri ustal kla geriye yans t r fakat 
kendisi herhangi bir ey üretmez.3 

Kavramsal ö renme al kanl na 
sahip olan bir ö renci, i lemsel ö -
renmenin aksine, problem çözmede 
ve matematiksel bilgi üretmede ken-

2 Baki, 1998 
3 Cobb, 1986 

 
ETK L  MATEMAT K 

Ö REN M  

 

 
 

Hüseyin C NGÖZ 
Matematik Uzman  
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di yarat c l n  kullanabilen bir 
problem çözücü gibidir. Böyle bir 
ö renci kendi matemati ini ve kendi 
çözümünü üretmeye çal r. Bu tip 
ö renmeyi tercih eden bir ö renci, 
matemati i birbirine ba l  kavramlar 
ve dü ünceler a  olarak görür ve bu 
matematiksel kavramlar  ve dü ün-
celeri d ar dan kopya etmek yerine 
bizzat kendisi anlamland rmaya 
çal r.  

Kavram bilgisi sadece kavram  
tan mak veya kavram n tan m n  ve 
ad n  bilmek de il, ayn  zamanda 
kavramlar aras ndaki kar l kl  ili ki-
leri ve geçi leri görebilmektedir. Tek 
bir kavram kendi ba na bir anlam 
ifade etmez. Kavram, kendisinin 
anlam n  ta d  grupla ili kilendiri-
lirse söz konusu kavramla ilgili an-
lam ortaya ç kar. Kavram n ta d  
anlam anla ld  sürece kavram 
bilgisi gerçekle ir. 

nsanlar yeni eyler ö renirken 
bunlar  daha önceki bilgileri üzerine 
in a ederler. Benzer ekilde, mate-
matiksel bilgiler de var olan eski 
bilgilere eklenir. Ne zaman yeni bilgi 
eski bilgi ile uygun bir ekilde ili ki-
lendirilebilir ve uzla t r labilirse o 
zaman söz konusu kavramla ilgili 
anlama meydana gelir.4 Zihinde 
ili kilendirme gerçekle ti i an söz 
konusu kavramla ilgili ö renme de 
gerçekle mi  olur. Kavram bilgisini 
bir zincir halkas na benzetirsek, her 
bir halka bir bilgi içerir. Birbiriyle 
ba lant l  bilgi geni ledikçe mensup 
oldu u zincir geni leyecek dola-
y s yla ba l  oldu u bilgi parças  
daha güçlenecektir. Her bir halka 
daha anlaml  olaca ndan zincirin 
temsil etti i kavram anlaml l k kaza-
nacakt r.5 Sonuç olarak; matemati i 
ö renmek zihni sadece haz r bilgiyle 
doldurmak de ildir. O bilgiyi kendi 
dü üncelerinizi ortaya ç karacak 
ekilde problem çözmede kullan-

makt r. Ö renci matemati i kavram-
sal yap s yla birlikte dü ünmeye 
ba lad nda ba ar s  da artacakt r.6 

 

4 Skemp, 1971 
5 Hiebert & Lefevre, 1986 
6 Porter ve Masingila, 2000 

 
 

 

 
 
 
Ben geldim geleli açmad  gökler 
Ya ben bulutlar  anlam yorum 
Ya bulutlar benden bir eyler bekler 
Hayat bir ölümdür a k bir uçurum 
Ben geldim geleli açmad  gökler 
 

Bir ya mur bilirim bir de kald r m 
Biri damla damla aln ma dü er 
Di erinde durur gö e bakar m 
Ne ehir, ne deniz kokan gemiler 
Bir ya mur bilirim bir de kald r m 

 
Nedense aldanm  ilk gece annem 
Efsunlu bir gömlek giydirmi  bana 

te vuramad  gökler bana gem 
Dinmedi içimde kopan f rt na 
Nedense aldanm  ilk gece annem 
 

Biri ç km  gibi bo  bir mezardan 
Ortal kta ölüm sessizli i var 
Bana ne geldiyse geldi yukardan 
Bana ne yapt ysa yapt  bulutlar 
Biri ç km  gibi bo  bir mezardan 

 
yi ki bilmiyor kalabal klar 

Ya mura bakmay  cam arkas ndan 
nsandan insana ükür ki fark var 

Birine cennetse birine zindan 
yi ki bilmiyor kalabal klar 

 
Ya mur duas na ç ksayd k dostlar 
Bulutlar yar l r hava açard  

imdi ne ihtimal ne de imkan var 
Gö e hükmetmekten kolay ne vard ? 
Ya mur duas na ç ksayd k dostlar 

 
Ben geldim geleli açmad  gökler 
Ya ben bulutlar  anlam yorum 
Ya bulutlar benden bir eyler bekler 
Hayat bir ölümdür a k bir uçurum 
Ben geldim geleli açmad  gökler 

R YA MUR DUASI 
Sezai KARAKOÇ 
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te ba l yorum… 
Hepimizin korkulu rüyas , bit-

mek bilmeyen s navlar. Hele hele, bir 
de aylar n, y llar n çal mas n  tek bir 
s navla ölçmeye kalkm yorlar m ? 
Sinir oluyorum. S nav sistemine 
isyan ediyorum. Bana haks zl k gibi 
geliyor. Strese dayanma gücü benim 
kadar zay f bir insan için, s navlar 
büyük bir adaletsizliktir.  

Ya s nav günü bir eyler ters gi-
derse, ba m a r rsa veya ak am iyi 
uyuyamazsam? Bunca zaman n ça-
l mas  bir aksakl k yüzünden siline-
cek mi? 

Bunlar  dü ündükçe daha da kö-
tü oluyorum. Uykular m kaç yor. 
Ba ma a r lar giriyor. 

Biliyorum, çevremde benimle 
ayn  dertten muzdarip pek çok insan 
var. Bir çözüm, bir çare bulmaya 
çal yorum derdime. Kap  kap  
dola yorum, uzmanlar, meslekten 
dostlar hep ayn  eyi söylüyorlar, 
anksiyete, s nav kayg s … Stresi 
geçiren ilaçlar var. S navdan önce 
al yorsun hemen etki ediyor. Ama 
ilaç almak istemiyorum. Bilmedi im 
birtak m kimyasallar  bedenime 
almak ters geliyor bana. Zaten ol-
dum olas  sevmedim u ilaç i ini. 
Do al yoldan çözüm için “Sar  Kan-

taron Çay ” iç diyor baz lar , 
ama litrelerce ve günlerce 
içmek gerek. Stresle ba a 
ç kmay  ö reten terapiler 
buluyorum sonra. Ama hep-
si de çok uzun soluklu. S nav 
döneminde buna ay racak ne 
zaman m ne de param var. 
Daha k sa kendi kendime 
yapabilece im bir eyler ol-
mal . Hap de il ama hap gibi 
i te. Almal y m ve stresim 
geçmeli. Ya da stresim, kont-
rol edebilece im kadar azal-
mal  en az ndan. 

 
yi olacak hastan n… 

Ve sonra o ç k yor kar -
ma. Bir arkada  sohbetinde kendisi-
ne “Nefes Koçu” diyen biriyle tan -

yorum. Ama öyle s radan biri de-
il. Bu i in ilmini alm  biri. Hemen 

arkada  oluyoruz. Piyasada Nefes 
Koçlu u ad  alt nda yanl  uygula-
malar yap ld n  anlat yor. O anlat-
t kça ilgim art yor. “Sempatik Sis-
tem”, “Parasempatik Sistem” kav-
ramlar yla tan yorum ilk defa. Bu 
sistemlerin kayg  durumunu belirle-
di ini ve en önemlisi sadece nefesle 
bu sistemleri kontrol edebilece imi 
anlat yor. Heyecanla dinliyorum. 
Arad m cevap aya ma gelmi . 

 
SINAV STRES  ve 

NEFES KONTROLÜ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volkan ULUSAN 
Nefes Terapisti 
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Bana da ö retmesini istiyorum. He-
men! Hemen ö renmeli ve uygula-
mal y m. Y llar n s k nt s  sona erme-
li art k. Ama kolay bir ey mi ki ne-
fesini kontrol etmek? “Evet” diyor, 
nefes koçum ve anlatmaya ba l yor: 
“Bedende iki temel sistem var. Birin-
cisi; Sempatik Sistem, stres duru-
munda aktifle iyor ve bedeni bir 
sava a haz rl yor. Bu sistem aktif 
oldu unda göz bebekleri küçülüyor, 
nefes s kla yor ve gö üste toplan -
yor. Kana nöroadrenalin salg lan yor 
ve beden temposu artarak do abile-
cek bir sava  durumuna haz rl k 
yap l yor. te seni de strese sokan 
bu sistem. Bedenin kendini bir sa-
va ta zannediyor.  

Eee haks z da say lmaz yani! S -
navlar oldum olas  bir sava  benim 
için.  

Di eri ise “Parasempatik Sistem” 
diye devam ediyor. Bedenin dinle-
nirken ve kendini tamir ederken bu 
sistemi kullan yor. Aktive oldu u 
zaman, bedenin gev iyor, nefes ka-
r ndan al nmaya ba lan yor ve nefes 
tempon iyice dü üyor.” 

“Yani uyurken kulland m z sis-
tem mi?” diye soruyorum.  

“Evet” diyor. 
“Nas l bu sistemler nefes al ve-

ri  biçimimizi etkiliyorsa  nefes al -
veri  biçimimiz de bu sistemleri 
etkiliyor. “Nefes al veri imizi kont-
rol ederek, bu sistemleri de kontrol 
edebiliyoruz” diyor yeni arkada m. 
“Yani yaln zca nefes al veri ini 
kontrol alt nda tutarak stres duru-
munu ayarlamak mümkün.” 

 
Reçeteyi ald m… 
“Peki, nas l yapaca m?” diye so-

ruyorum hemen.  
“ in güzel taraf  da bu.” diyor. 

“Stresi kontrol alt nda tutman n son 
derece net tan mlanm  bir tekni i 
var. Ad m ad m uygulaman yeterli. 
Hem de çok basit ve zevkli, bay la-
caks n.” diyor. “Burnundan dörde 
kadar sayarak, karn na nefes alacak-
s n, sonra yine burnundan sekize 
kadar sayarak yava ça vereceksin.” 
diyor. Bu dü ük tempo “Parasempa-
tik Sistemi” devreye sokuyor. 

in püf noktas , nefesin burun-
dan kar na ve yava  al n p veriliyor 
olmas . Nefes temposu ne kadar 
yava sa beden o kadar dinginle iyor. 
Yatmadan önce ya da çok strese 
girdi imizde be  – on dakika kadar 

yapmak yeterli. Beden hemen gev i-
yor. lave olarak, nefesini verirken 
kaslar n  ve vücudundaki gerginlik-
leri de gev etmeye çal rsan daha da 
h zl  ilerliyor. 

Büyük bir huzurla dönüyorum 
evime. Daha uygulamaya ba lama-
dan elimin alt nda bir reçete oldu-

unu bilmek bile rahatlat yor beni. O 
ak am yeni ö rendi im nefes tekni-

ini uygulayarak rahat bir uyku 
çekiyorum. 

 
Yazar Hakk nda Bilgi: 
Volkan Ulusan 1971 stanbul do-

umlu olup, ya am n  B L NÇ’e adam -
t r. Bu yolculukla, yurt içinde ve yurt 
d nda Labirent, Retreat, Hipnoz, Ne-
fes, Reiki, Aile Dizilimi, Psiko Drama, 
EFT ve NLP gibi pek çok seminerlere 
kat lm t r. 2010 y l ndan bu yana Ya-
am ve Nefes Koçlu u yapmakta olup, 

NLP Akademi taraf ndan verilen “NLP 
Master Practioner” ve Vernon Frost 
taraf ndan s n rl  say da ki iye verilmi  
olan “Oneness Of Being” Metafizik ser-
tifikas na sahiptir. Halen Üsküdar Üni-
versitesi Psikoloji Bölümünde Yüksek 
Lisansa devam etmektedir.  

Yazar hakk nda detayl  bilgiye 
www.volkanulusan.com adresinden 
ula labilir. 
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Hedefi olmayan birinin durumu-
nu, otobüs terminaline gelen, ama 
nereye gidece ini bilmeyen, cebin-
deki para hangi ehrin otobüs bilet 
paras na yetiyorsa oraya gitmeye 
çal an meçhul yolcuya benzetiyo-
rum. Bu yolcumuz cebindeki paraya 
göre biletini al -
yor. Otobüsün 
gitti i yere kadar 
gidiyor. Otobüs-
ten inince bir de 
bak yor ki buras  
hayalini kurdu-

u, u runa gece-
lerini feda etti i-
ne de ecek bir 
yer de il. Geriye 
de dönemiyor. 
Mecburen katla-
n yor. Sonras  
m ? Mutsuz bir 
hayat ve ba ar s z 
bir çal an…  

Sevgili ö renciler, ba ar y  ve 
mutlulu u yakalam  insanlar n 
hayatlar n  inceledi imizde hepsinin 
ortak bir yönü oldu unu görürüz. 
Hepsi de hayatta onlar  mutlu ve 
ba ar l  k lacak eylerin ne oldu unu 
çok net bir biçimde belirlemi lerdir. 
Ula malar  gereken bir hedefleri 
vard r.  

Everest Da ’na t rmanan da c -
ya, bir gazeteci sormu : 

‘Orada ne var, niçin t rmand n? 
Bu kadar tehlikeye de er miydi?’ Bu 
sorular üzerine Everest’e t rmanan 
da c  u yan t  verir: ‘Belli ki 
Everest’in zirvesindeki manzaray , 

güne in do u unu ve bat n  hiç 
görmemi sin. E er görmü  olsayd n 
bu soruyu sormazd n.’ 

Hayat senin hayat n. E er yeteri 
kadar nedenin varsa Everest’e bile 
ç kars n. Binlerce metre yüksekli in-
deki bir da a ç kabilecek bir nedenin 
varsa emin ol sen de ç kars n. Baz  
insanlar sen hedefine do ru gider-
ken ‘Bunu ba aramazs n’ derler. 

Oysa ba ar l  olanlar ‘Neden olma-
s n?’ diyebilenlerdir. 

Hedefi olan insanlar, hedeflerine 
ula mak için sadece hedefine odak-
lanm lard r. Gelece i hayal edip 
zihinlerinde tekrar tekrar hayal eden 
onlarca insan, amaçlar na ula t kla-

r nda bu duru-
mun kendileri 
için sürpriz ol-
mad n  söyle-
mi lerdir. Boks 
tarihinin tart -
mas z en büyük 
ismi Muhammed 
Ali bu durumun 
en güzel örnekle-
rindendir. ”Kele-
bek gibi uçar m, 
ar  gibi sokar m.” 
ifadeleriyle zihin-
lerimize ismini 
kaz yan Muham-
med Ali, rakiple-

rinin kar s na ç kmadan aylar önce 
maça haz rlanmaya ba lar ve ç kaca-

 maç  tekrar tekrar zihninde ya ar-
d . Yine stanbul’u fethederek bir ça  
aç p bir ça  kapatan Fatih Sultan 
Mehmet’in de daha çocukluk y lla-
r ndan itibaren stanbul hayalleri 
kurdu u bilinmektedir. Davas na o 
kadar inanm t  ki; ‘Ya stanbul beni 
alacak ya da ben stanbul’u alaca-

m.’ demi tir. 

 
OKU ATMAK Ç N 

ÖNCE HEDEF GEREK! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çelebi ÇA LAYAN 
PDR Uzman  
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Sevgili ö renci, 
e er sen ne istedi ini 
ya da istedi in eyin 
gerçekten senin için 
do ru olup olmad n  
bilmiyorsan, birileri-
nin yönlendirmesine 
sürekli ihtiyaç duyar-
s n. Kendine ait hedef-
lerin yoksa ba kalar -
n n hedeflerine arac  
olursun. Hayatta sü-
rekli birilerine ya da 
bir eylere ba ml  
olursun. Yaln z ba na 
bir eyleri ba arma ans n çok az 
olacakt r. Her yapt n n onaylan-
mas n  isteyeceksin. Bu durum kendi 
araban n sürücü koltu unda otur-
du un halde direksiyonun ba kas -
n n elinde olmas na benzer. Oysa 
araba senin, direksiyonda tabi ki 
sende olacak. Nereye gidece inin 
karar n  sen vereceksin. Ancak bu 
olay  ‘Kafama göre tak l r m, istedi-

imi yapar m, kimseye hesap ver-
mem, kimse kar amaz.’ olarak alg -
lama. O zaman kaza yapars n. Trafik 
kurallar  bunun için var. Sen de ken-
di hayat n n direksiyonuna geç ama 
kurallar  da ihmal etme. 

Hedefe ula ma ko-
nusunda en çok ihtiyaç 
duydu unuz ey azim-
dir. Hedefe giderken 
baz  ba ar s zl klar n z 
da olacakt r. Ba ar s zl k 
ya ad nda, hata yapt -

nda yapabilece in üç 
ey var: Kabul et, tek-

rarla ve ders al.  
Ba ar s z ö renciler 

demek ki baz  hatalar 
yapt lar. Düzenli ve 
planl  ders çal mad lar, 

3 E’den uzak durmad lar. imdi bu 
‘3 E’ ne diye merak ettiniz. 3 G’yi 
biliyorsunuz ama 3 E’yi yeni duy-
dunuz. 3 E: 3 Ekran demektir. (Tele-
vizyon, Bilgisayar, Cep telefonu 
ekranlar ) Bu ekranlardan uzak 
durmad n z ya da ba ka hatalar 
nedeni ile istedi iniz notlar , puanla-
r  alamad n z.  te yap lmas  gere-
ken ey; hatalar n  kabul etmek, 
hatalar ndan ders almak ve hatalar -
n  tekrarlamamakt r. Tekrarlarsan ne 
olur? C ss olur. Hani sobal  evlerde, 
küçük çocuklar sobaya do ru emek-
lerken anne-babalar c ss derler ya. 

te o c ss. Uyar lar  dikkate almak 

yerine ben ille de u sobaya bir do-
kunay m dersen elin yanar. Ac y  
ya ayarak ö renirsin. En iyi ö ret-
men, tecrübelerdir ama tecrübe ile 
ö renmek ayn  zamanda çok masraf-
l d r. T pk  bir y l s n f tekrar  yapan 
ve daha sonra hatalar n  gören, ka-
bul eden, tekrarlamayan, ders alan 
ve sonuçta daha ba ar l  olan ö ren-
ciler gibi. Olan koskoca bir y la olu-
yor. Bir y l n maddi ve manevi ka-
y plar n  anlatmaya sayfalar yetmez. 

Son söz; Baz  yanl lar ba ar n n 
taksitleridir. Ama siz yine de çok 
taksit yapt rmaktan kaç n n. Sonra 
öde öde bitmiyor… 
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Her insan içinde bulundu u du-
rumdan daha iyisini hak etti ini 
dü ünür. nsan n bu dü ünceye 
sahip olmas , onun var olma ve ge-
li me özelli inin en önemli parças n  
olu turur. Okul derslerinden en 
yüksek notu almay , ödevlerini günü 
gününe yapmay , matematik, fen 
bilgisi, sosyal bilgiler ve Türkçe ders-
lerinden, deneme s navlar ndan en 
yüksek puan  almay ; derslerde ö -
retmenin sordu u sorulara en önce 
do ru cevaplar 
vermeyi, arka-
da lar m z tara-
f ndan sevilen 
biri olmay  hepi-
miz çok isteriz. 
yi bir fakültede 

okumay , yüksek 
maa l  ve sayg n 
bir i te çal may , 
iyi bir mevkide 
hat r  say l r in-
sanlar aras nda 
sözü dinlenir biri 
olmay  hangimiz 
arzu etmeyiz ki? 
Ancak isteklerine 
kavu abilenler ne 
yaz k ki çok küçük bir az nl k. Bun-
lar da istekleri do rultusunda vakit 
kaybetmeden ad m atanlard r. 

stekler, gerekçeleri ile anlaml -
d r. Biz bir eyi istiyor ancak ad m 
atm yorsak, iste imiz bo  bir arzuya 
dönü ür. T pk  susayan birinin 
“ imdi mutfa a gidip kim su içe-

cek?” demesi gibi.  Mevcut davran -
lar m z, imdiki hallerimiz,  bizim 
mutlu olmam z  ne kadar sa l yor? 
Çal ma biçimimiz, gelece e ait duy-
gular m z bizi ne kadar mutlu edi-
yor? Çal maya ne kadar sevk edi-
yor? Bu sorulara yan t aramak 
fark ndal m z  artt r r ve bizi do ru 
ad m atmaya sevk eder. Çözümler 
üretmemizi sa lar. 

Çocukluk y llar ndan beri kalbi-
mizin bir yerinde, bizi yar nlara 

ta yan büyüklerimizin; “Büyüyünce 
ne olacaks n?” sorusuna, titrek, he-
yecanl  bir eda ile “Doktor olaca-

m”, “Mühendis olaca m” cevab n  
vermemizi sa layan volkan kaynak-
lar  vard r. Ancak gündelik u ra lar, 
küçük ve basit yenilgiler zamanla 
gözümüzde devle ince volkan kay-
naklar n n varl n  unutup s radan 

günlük i lere kapt r yoruz kendimi-
zi. Küçük yenilgiler kar s nda hep 
kendimizi dövüyoruz. Zamanla 
kararlar al yoruz ama bir türlü uya-
m yoruz bu kararlara. 

Yüre i sa lam delikanl lar e er 
kendilerine güveniyorlarsa, gündelik 
i lerin bask s na dur diyerek beyinle-
rine ü ü mü  ümitsiz dü üncelere 
meydan okumal  ve gelece e ait 
dürüstçe kararlar vererek ‘Ben va-
r m’, ‘Buraday m’ diyebilmelidirler. 

Benim bildi im 
mangal yürekli 
delikanl lar, ha-
yat n gündelik 
kararlar na ba -
lanmak yerine 
kendi kararlar n  
verirler, sonra da 
bir eylem plan  
haz rlayarak he-
men uygulamaya 
geçerler. 

 
çinizdeki 

Volkan  Hare-
kete Geçirin 

Bill Gates 
zengin olmay , 

Michael Jordan ba ar l  bir sporcu 
olmay  daha çocukluk y llar nda 
kafalar na koymu lard . Maliye eski 
bakanlar m zdan Adnan Kahveci, 
birçok yetersiz ko ula ra men iyi bir 
yönetici olmay  da ö rencilik y lla-
r nda hayal etmi ti ve o hayali onu 
bakanl k koltu una kadar ta m , 

 
KEND N  

MOT VE ETME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ömer ÖCAL 
Rehberlik Uzman  
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içindeki volkan ise onu ünlü bir 
siyasetçi konumuna kadar getirmi ti. 
Biz de içimize, geçmi  ya ant m za 
do ru bir yolculuk 
yapt m zda unu-
tulmu , üzeri toz-
lanm  harika ba a-
r lar m z  görebiliriz. 
çimizde bir yerde 

sakl  duran volkan-
lar n s cakl n  his-
sedebiliriz. O s cak-
l , ba ar  duygu-
sunu hissetti imizde 
ö rencilik, okul ve 
s navlara haz rl k 
bize keyif verecek, yeteneklerimizin 
fark na varaca z. Okulda, derslerde, 
üniversite s navlar nda ve hayatta 
ba ar l  olmak isteyen genç dostlar -
ma içlerindeki volkan  harekete ge-
çirmelerini sa layacak birkaç yön-
tem aktarmak istiyorum. Bu yöntem-
leri uygulad n zda kendinizi daha 
dinamik hissedeceksiniz: 

1.  Sessiz ve sakin bir odada im-
diki hâlinizi gözlemleyin. Nas l bir  
ö rencilik rolü 
sergiliyorsunuz? 
Derse, s navlara 
olan bak  biçimini-
zi, derslere çal ma 
gerekçelerinizi, 
ö retmenlerden ne 
kadar yararlan p 
yararlanmad n z  
tamamen gözlem-
leyin. Bu gününü-
zün, bu haftan z  
nas l de erlendirdi-

inizin filmini gö-
rün, hissedin ve an-
lar n z  bizzat ya a-
y n. Bunu be  ya da 
on dakikal k bir süre içinde uygula-
yabilirsiniz. Ard ndan biraz ara ve-
rin. 

2.  kinci ad mda, zihninizde mü-
kemmel olarak tan mlad n z bir 
ö renciyi dü ünün. Yani mükemmel 
bir ö renci olsayd n z nas l bir ö -
renci olurdunuz? Nas l ders çal r-
d n z? S navlara nas l haz rlan rd -
n z? Ö retmenlerinizden nas l yarar-

lan rd n z? Günde kaç saat çal rd -
n z? Bu sorular nda zihninizde 
mükemmel ö renci olan sizi hayal 

edin, mükemmelli inizi hissedin, 
ya ay n ve mükemmelli inizi tama-
men görün. 

3.  Üçüncü ad mda imdiki hâli-
nizden be  on y l sonras n  yani he-
definize ula t n z günlerin hayalini 
kurun. Neredesiniz, ne ile u ra yor-
sunuz? Çevrenizde kimler var? Ba a-
r lar n z  kimlerle payla yorsunuz? 
Çevrenizden nas l geri bildirimler 
al yorsunuz? Bunlar  zihninizde 
görün, i itin ve hissedin. 

4.  Hedeflerinize ula mak için 
hangi kaynaklara ihtiyac n z oldu-

unu dü ünün. Sizi engelleyen dü-
ünceler de içinizde, zafere ula t ra-

cak duygu ve dü ünceler de... Aya-
n za bir çak l ta  girmi se ve can -

n z  yak yorsa yapman z gereken bir 
tek ey var: Ayakkab n z  ç kar p 
çak l ta n  atmakt r. Sizi engelleyen 
duygu, dü ünce ve davran lar da 

h z n z  kesti i için onlar  ta man n 
bir anlam  yoktur. 

5.  Be inci ad mda, s nav  ilk ka-
zand n z o an  
dü ünün. Yani s nav 
sonucunun internete 
verildi i anda, s nav 
sonuç belgenizi ve 
hedefledi iniz yük-
sek puan  ald n z  
gördü ünüz an  ta-
savvur edin. Bu gü-
zel haberi sevdi iniz 
biriyle payla t n z 
an  hayal edin. Ne-
ler hissederdiniz? 

Neler i itirdiniz? 
te bu duygularla ders çal ma-

ya ba lad n zda emin olun ba ar -
n z yüzde yüz artacakt r. Sadece 
i iniz olan derslerinize odaklanacak-
s n z. Unutmayal m ki, ya am alan  
bir er meydan d r. Kimileri ba kala-
r n  rakip görür ve onlara göre dav-
ran r; böylece kendi güçlerinin s n r-
s zl n  fark edemezler. 

Kimileri de vard r, bu er meyda-
n nda kendilerini 
rakip olarak görür-
ler, zamanla içle-
rindeki volkan  ha-
rekete geçirerek 
kahraman olurlar. 
Di erleri ise s n r-
lay c  dü üncelerini 
asla y kamazlar. 
Oysa insan n en 
büyük ödevi kendi 
kahramanl n  ilan 
etmesidir. 

Bunun için er 
meydan nda k l çla-
r  k n ndan ç kara-
rak s n rlay c  inanç 

ve dü üncelere k l ç sallay p onlar  
devirerek kahramanl k inançlar n  
ortaya ç karmak gerekir. te o za-
man gelecek sizin emrinizde olacak 
ve istedi iniz yere k sa sürede var-
m  olacaks n z. te er meydan ! 

Yüre ine güvenen haydi masa 
ba na... Sevgi ve muhabbetle, benim 
kahramanlar m! 
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Günümüzde özellikle bilim ve 
teknoloji alan ndaki sürekli de i im, 
insanlar üzerinde de etkisini son 
derece hissettirmektedir. De i imin 
getirmi  oldu u meslek çe itlili i de 
o mesle i yerine getiren ki ilerinde 
geli mesini ve profesyonelle mesini 
gerekli k lmaktad r.  

Bir mesle in en az hata ile ola-
bildi ince düzenli yürütülebilmesi 
olarak da nitelenen mesleki profess-
yonellik, gerek bireysel gerekse 
toplumsal gereksinimlerin verimli ve 
sürdürülebilir kar lanmas nda çok 
önemli bir unsur haline gelmi tir 
(MESLEK  PROFESYONELL K VE 
MESLEK MENSUPLARI OLARAK 
HEM RELER ÖRNE ).  

Bir mesle in profesyonelle mesi 
ve profesyonel olarak kabul edilmesi 
için mesle i yapanlara yöneltilen 
ele tirilerin ve müdahalelerin en aza 

indirilmesi gerekir. Profesyonelle -
mek, meslek erbab na yap lacak 
ele tirilerin azalmas  yan nda, mes-
leki güç, yüksek statü, sayg nl k ve 
prestij gibi manevi kazançlar n ya-
n nda yüksek kazanç sa lamas  gibi 
maddi kazançlar da sa lamaktad r. 

 Bir mesle i profesyonel olarak 
icra etmek demek o meslekle ilgili 
olarak gerekli bilgi ve becerilere 
sahip olman n yan nda, ki inin 
sürekli geli ime ve yenili e de aç k 
olmas n  gerektirmektedir. Özellikle 
de rehberlik hizmeti görenin insan 
olmas , bu meslekteki profesyo-
nelli i daha önemli k lmaktad r.  

Rehberlik ve psikolojik dan -

 
PROFESYONEL 

REHBERL K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adnan DEM RC  
PDR Uzman  
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manl k; ki inin kendini anlamas , 
fark ndal k kazanmas , problemlerini 
tan mlamas  ve çözüm yollar  üret-
mesi, kararlar almas , kapasitesini 
geli tirmesi, çevresiyle uyumlu ve 
sa l kl  bir ileti im hâlinde olmas  ve 
kendini geli tirmesi için uzman ki i-
lerce verilen profesyonel yard m 
sürecidir.  

Profesyonel ise; yapt  i ten ka-
zanç sa layan kimse, veya yapt  
i te ustala m , uzmanla m  ki i 
anlam na gelmektedir. 

Profesyonel bir rehberlik ise, 
yard m alacak ki iyi çe itli yönleriyle 
tan makla ba lar, ki iyi tan mak ona 
fark ndal k yaratmak için gereklidir. 
Kendisini tan mayan bir ki i kendi-
sinin ve davran lar n n da fark nda 
olamayacakt r. Kendisinin de far-
k nda olmayan birey güçlü yönlerini 
ve zay f yönlerini bilmeden hareket 
edecektir. Bu durum ki inin gerçekçi 

kararlar almas n  
engelleyecektir. 
Bunun için profes-
yonel bir rehber 
bireyi tan ma tek-
niklerini bilmeli ve 
bu teknikleri yeri 
geldi i zaman kul-
lanma becerilerine 
sahip olmal d r.  

Profesyonel bir 
rehberlik yard m 
alan ki iyi do ru 
bir ekilde bilgi-
lendirmek ve yön-
lendirmek ile de-
vam eder, rehber 
sürekli olarak bil-
gilerini artt racak 
çal malarda bu-
lunmal d r. Güven esas na dayal  bir 
ili kiyle yürütülen rehberlik çal ma-
lar  bireye verilecek yanl  bir cevap-
la y k labilecektir. Yard m alan birey-

le kurulan ili kinin güvenli bir ekil-
de devam  için profesyonel rehber 
kendini sürekli yeniler ve güncel 
tutar.  

Profesyonel bir rehber kendi yet-
kinli inin fark nda olmal d r, öz 
ele tiri gücüne sahip olan rehber 
ayn  zamanda uzman ki ilerle i bir-
li ine yatk n olmal d r.  

Profesyonel rehber, gerekli ölçme 
de erlendirme tekniklerini kullana-
rak, gözlem yaparak  vermi  oldu u 
yard m sürecini kontrol eder. 

Profesyonel rehber bireylerin 
problemlerini çözmez, çözme beceri-
si ö retir, ö retebilmesi için kendisi-
nin de sürekli ö renen birey olmas  
artt r. Kendisini geli tirmeyen reh-

ber, yard m sürecinde kar la aca  
problemlerle nas l ba a ç kaca n  
bilemeyecektir. Ö renemeyen ö re-
temeyecektir.  

Profesyonellik gidilecek yerden 
çok, gidilecek yol ile ili kilidir. Do -
ru yol, do ru yere ula t r r; do ru 
rehberlik, bireyleri do ru hedeflerine 
ula t r r. 

Profesyonellik ö renilebilen bir 
süreçtir. 



 24 
 

Ocak ubat 2015E itimde Rehberlik

HABER

 “Yatarak çal an, yatarak daha 
iyi hat rlar.” Bu ö renme ilkesi, ö -
renme esnas nda do ru duru un, 
hat rlamay  kolayla t r c  etkisini 
aç kça ifade ediyor. 

“Yatarak çal an, yatarak daha iyi 
hat rlar” ilkesine dikkat ediniz! Sizce 
burada bir sorun var m ? Elbette ki 
var. Çünkü bilgileri hat rlama orta-
m nda, yani s nav ortam nda yatma 

gibi bir ans n z olmayaca na göre, 
burada ciddi bir sorun var demektir. 

Ö renme esnas nda, yatarak ya 
da ayakta dola arak yapt n z ça-
l malar ile elde etti iniz bilgileri 
masaya oturup hat rlamak istedi i-
nizde size zorluk ç karabilmektedir. 

Ö renmede ortam etkisi; ne ö -
rendi iniz veya nas l ö rendi iniz-

den çok “nerede” ö rendi-
iniz ile ilgili olan bir du-

rumdur. 
Ö renmede ortam etkisi 

k saca öyle özetlenebilir: 
“Belirli bir yerde bir eyi 
ö renirseniz, onu orada 
farkl  bir yerden daha h zl  
hat rlars n z.” 

Peki bu neden böyledir? 
Çünkü, zihnimiz bilgiyi 
çevredeki di er objelerle 
birlikte kaydeder. Hat rlama 
esnas nda da bilgilerin d -

ndaki di er objeler ve 
ya ant lar da beyin taraf n-
dan ipucu olarak kullan l r. 
Bu da hem hat rlamay  h z-
land r r hem de kaliteli ve 
tam olarak hat rlaman n 
gerçekle mesini sa lar. 

Ö renciler üzerinde ya-
p lan ö renmede ortam 
etkisi amaçl  ara t rmalarda, 

ö rencilerin ders dinledikleri s n fta 
s nav olmalar  halinde, daha iyi ha-
t rlad klar  gözlemlenmi tir. Hatta 
ba ka ortamlarda s nava giren ö -
rencilerin, kendi s n flar n  hayal 
etmeleri halinde dahi hat rlamalar -
n n bu durumdan olumlu etkilendi-

ine tan k olunmu tur. 

 
Ö RENMEDE 

ORTAM ETK S  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Süleyman BELED O LU 
E itimci-Yazar 
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Yap lan çal malar, ö rencilerin 
konu ile ortam  ve orada ya ananlar  
ba da t rmaya çal malar  halinde 
daha iyi sonuç al nd n  göstermi -
tir. Bu tür bir hat rlama yöntemini 
bilinçli olarak kullanmay p bunu 
bilinçalt na b rakmak ise daha az 
yararl  bir yöntem olarak saptanm -
t r. 

Ö rencilere önerimiz; s nav 
an nda bir bilgiyi hat rlamakta zor-
lanmalar  halinde, o konunun anla-
t ld  dersi hat rlamaya çal malar  
ve oradan ba layarak tümdengelim 
yöntemi ile hat rlamaya çal malar -
d r. 

Di er yandan yap lan ara t rma-
lar, konular n farkl  odalarda (ortam-
larda) çal lmas n n, ortamsal ipuç-
lar na çe itlilik kazand rd n  ve 
bunun da hat rlamay  kolayla t rd -

n  ortaya koymu tur. 
Bu bilgi nda, ö rencilere 

önerimiz, ö renme ve hat rlamada 
zorland n z konulara kütüphane-
de, çal ma odan z n d nda veya 
ba ka bir ortamda çal man zd r. 

Ö rencilere di er bir önerimiz 
de, ortam al kanl na dikkat etme-
leridir. E er bir ö renci sadece kendi 
çal ma odas nda ö re-
nebiliyor ve burada 
hat rlayabiliyor ise, or-
tada bir sorun var de-
mektir. Böyle bir du-
rumda ö rencilerin or-
tama ba l  olmaktan 
kurtulmak için de i ik 
ortamlarda çal ma ve 
s nav olmay  denemeleri 
gerekmektedir. 

Ö renmede ortam 
etkisi ile ilgili olarak 
yap lan bilimsel çal ma-
lardan birkaç örnek 
verelim: 

Bir ara t rmada bir grup ö renci 
dal  k yafetleri ile suyun alt na indi-
riliyor ve orada onlara k rk kelimelik 
bir metni ö renmeleri söyleniyor. 
Sonra bu ö renciler suyun yüzüne 
ç kar l p kumsalda o k rk kelimeyi 
tekrar etmeleri isteniliyor. Bunu 
takiben hemen, suyun alt na tekrar 
indiriliyorlar. Bu defa orada hat rla-
malar  isteniyor. Sonuç: Ö renciler 
bilgiyi ö rendikleri ortam olan su-
yun alt nda daha iyi hat rl yorlar. 

Ba ka bir ara t rmada, bir grup 
ö renciye salona kahve kokusu veri-
lerek bir konu anlat l yor. Sonra 
ö rencilerden iki ayr  grup olu tu-
rup de i ik iki s n fta, az önceki 
konudan s nav yap l yor. Ancak A 
salonundaki ö rencilerin s nav ol-
du u salona yine kahve kokusu 
verilirken B salonuna kahve kokusu 
verilmiyor. Sonuç: Yine A salonun-
daki ö rencilerin ba ar l  olduklar  
gözlemleniyor. 

Bu alanda yap lan çal malara 
daha çok say da örnek verebiliriz. 
Ortadaki gerçek; ders dinlerken ders 
çal rken ve s nav esnas nda yasak 
olan eyleri yapmamak ve kullan-
mamakt r. S nav esnas nda kahve 
içemezsiniz, o halde ders çal ma 

esnas nda da içmemelisiniz. S navda 
yata a uzanarak soru çözemezsiniz. 
O halde bunu evde de yapmamal s -
n z. 

Soru çözerken müzik de dinle-
memelisiniz. Hem de her tür müzik, 
sizde müzik dinleyerek soru çözme 
al kanl  yaratacakt r. Çünkü ger-
çek s nav ortam nda müzik yoktur. 

Ancak konu çal rken dinlenile-
cek olan klasik müzik ya da herhan-
gi bir enstrümantal müzik zihni açar. 
Bu konuda çok say da bilimsel ça-
l malar yap lm  ve daima birbirine 
yak n bulgulara ula lm t r. 

E er size iyi geliyorsa konu çal -
rken zihninizi me gul etmeyecek 

olan sözsüz müzik dinleyebilirsiniz. 
Bu konuyu bütün bilimsel verile-

ri ve derinli i ile daha sonraki bir 
yaz m zda ele alaca m z  belirterek 
sat rlar m za son veriyoruz. 

Sa l cakla kal n z. 
 
 
www.bonushoca.com 
www.facebook.com/suleymanbe

ledioglu 
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“Hepimizin rüyalar  vard r. He-
pimiz ruhumuzun derinliklerinde 
özel eyler oldu una, dünyada bir 
fark yaratabilece imize, insanlarla 
özel bir biçimde ili ki kurabilece i-

mize, ya ad m z dünyay  daha iyi 
bir yer hâline getirebilece imize 
inanmamak isteriz. Hayat m z n bir 
a amas nda, hepimizin içinde arzu 
etti imiz ve hak etti imiz hayat n 

kalitesiyle ilgili bir vizyon 
belirmi tir. Ama ço umuz 
için o rüyalar gündelik 
ko u turman n ve kayg la-
r n aras nda öyle gizlenmi -
tir ki, art k onlara ula abil-
mek için çaba göstermeyi 
bile kesmi izdir. Pek çok 
insan için rüya, art k onlar 
silinmi tir ve onunla birlik-
te, kendi kaderimizi biçim-
lendirme irademiz de yok 
olmu tur. Kazanan ki i 
olabilmeyi gerektiren o 
güven duygusunu kaybet-
mi  pek çok ki i vard r”. 

De i ikliklerin herhangi 
bir de er ta yabilmesi için, 
kal c  ve tutarl  olmalar  
gerekir. Bir anl k de i iklik-
leri hepimiz ya am zd r; 
ama sonunda balon gibi 
sönmü  hayal k r kl na 
u ram zd r. Asl nda pek 
çok kimselerin de de i ik-
liklere yüreklerinde kor-
kuyla yakla malar , bilin-
çalt nda o de i ikli in yal-

n zca geçici oldu una inanmalar n-
dan kaynaklanmaktad r. 

Standartlar  yükseltin: De i -
mek için kendinizden beklentiniz 
yoksa bir beklenti olu turun ya da 

 
KADER N RÜYALARINDAN 

RÜYALARIN KADER NE 

 
 
 

E T M’de 
REHBERL K’ten 
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var olan beklentinizin seviyesini 
yükseltin. 

S n rland r c  inançlar n z  de-
i tirin: Gerçek kal c  de i iklikler 

yaratabilmek için önce inanç 
sisteminizi de i tirmelisiniz. nanç 
sisteminizin kontrolünü ele al-
mad kça, standartlar n z  istedi iniz 
kadar yükseltin, onlar  destekleyecek 
inanc  içinizde bulamazs n z. 

Stratejilerinizi de i tirin: Sizin 
istedi iniz sonuçlar  imdiden elde 
etmi  birilerini bulup bilgi 
edinmektir. O ki inin neler yapt n , 
kilit inançlar n n neler oldu unu, 
nas l dü ündüklerini ö renin. 

Duygusal hâkimiyet kurun: 
Yapt n z her ey kendinizi nas l 
hissetti iniz konusunda de i iklik 
yaratmak içindir. Emrimiz alt ndaki 
zekay  ço u zaman kendimizi 
yarars z duygusal durumlara 
sokmak için kullanmam z her 
birimizin içinde zaten var olan bir 
y n yetene i unutmam z a rt c  

bir eydir. Pek ço umuz kendimizi 
kontrol edemeyece imiz d  olay-
lar n insaf na b rak r z. Duygular -
m z n kontrolünü elimize alamay z. 
Oysa o duygular bizim kontro-
lümüzde olan eydir. 

Fiziksel hâkimiyet: Her sabah 
uyand n zda enerji dolu,güçlü yeni 
bir günü gö üslemeye haz r hisse-
diyor musunuz? Yoksa uyand -

n zda dün geceki kadar yorgun, 
a r lar ve s z lar içinde, her eye 
yeniden ba lamak zorunda oldu-

unuz için k zg n m  oluyorsunuz? 
Thomas Moffet :“ Her insan 
mezar n  di leri ile kazar.”demi tir. 
Bedeninize bak n z ruhun 
yans mas d r. 

Sosyal ili kilerde hâkimiyet: 
Ö renmeyi, büyümeyi, ba ar l  ve 
mutlu olamay  herkes ister ama 
bunlar n hepsinin tek ba na bir 
anlam  yoktur. 

Zaman hâkimiyeti: Size yararl  
gözüken eylere sar l n, onlar  
hemen uygulamaya koyulun. 

Kararlar al n ve hemen 
uygulay n: Ya n z kaç? u ana ka-
dar ne kadar mutlu an ya ad n z? 
Ömrünüzün bundan sonra kalan 
y llar n  nas l ya amay  dü ünüyor-
sunuz? stedi iniz yar n  yaratabil-
mek için bu günü nas l ya amal -
s n z? Hayat n z  kendiniz yönetmek 
istiyorsan z eylemlerinizin kontro-
lünü elinize almak zorundas n z. 
Hayat m z  biçimlendiren ara s ra 
yapt m z eyler de il, sürekli 
yapt m z eylerdir. E er karar 
verirsek, siz ve ben hayatlar m z  bu 
ilham verici örneklere benzetebiliriz. 
Bir an dü ünün bir eye ilgi 
duymakla ona adanmak aras nda ne 
fark var? Yaln z elde etmeye 
adanaca n z sonuçlar de il nas l bir 
insan olmaya adanaca n z konu-
sunda karar vermelisiniz. E er 
gerçekten karar verebilirseniz 
yapamayaca n z ey yoktur. Bu 
gücün en heyecan verici yan  zaten 
sizin içinizde olu udur. 
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 Rüyamda yine stanbul’dayd m.  
Üsküdar Üniversitesinde, büyük 

bir salonda,  psikolojide “vaka ana-
lizleri”nin konu uldu u önemli bir 
seminerde.  

Salonda, semineri veren hoca, o 
günün konu u olan bir genç, psiko-
loglar, dan manlar ve konuya ilgi 
duyan bir grup insan vard . 

Hoca salondakilere sordu : “Ara-
n zda hiç ayr l k ac s  çeken oldu 
mu? “ 

Salondakilerin yar s na yak n bir 
bölümü “Evet” diye elini kald rd . 

“Peki ayr l  ac  olarak görme-
yenler, hiç çekmeyenler?” diye sordu, 
onlar sadece birkaç ki iden olu u-
yordu.  

Salonun di er yar s  ise duygula-
r n  gizleyen, ya da o an için payla -
mak istemeyen bir  gruptu. 

 
*** 

 
Konu “Ayr l k sonras  travma” 

idi. 
Önce travman n ne anlama gel-

di i konu uldu, sonra da nedenleri... 

Hoca yak n geçmi te ayr l k ac s  
ya am  konuk gence sorular sordu.  

Genç, tüm samimiyetiyle verdi i 
cevaplarla sevgilisinden ayr lman n 
verdi i ac y  salona hissettirdi.  
Onun için art k hayat n bir anlam  
kalmam t .  

Uzman hoca ona nas l yakla l-
mas  gerekti ini, hangi sorular n 
yöneltilebilece ini, terapilerden nas l 
verimli sonuçlar al nabilece ini an-
latt .  

Seminerde hocan n verdi i en 
önemli mesaj ise uydu: 

 
B R RÜYA GÖRDÜM… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Birgül KAPAKLIKAYA 
E itimci-Yazar / Belçika 
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Her insan n ayr  bir dünyas  var-
d r, herkesin ki ili i de farkl d r, 
ya ad  sorunlar da...   

Dan ana do ru terapi yöntemini 
uygulamak için öncelikle ona çok iyi 
odaklanmak gerekir.  

ç dünyas na bak p hislerini an-
lamak, ya da anlamaya çal mak... 

Yani do ru yolu, uygun tekni i 
bulmak için ilk art buydu. 

 
*** 

 
Konu ne olursa olsun, hayatta 

ba armak için yine do ru yolu bul-
mak gerekmez mi?  

lk önce kendimizi tan mak.  
Neleri sevmedi imizi, nelerin bi-

ze mutluluk ve haz verdi ini ke -
fetmek.  

Sevdi imiz i i yapmak. 

Sevmedi imiz eylerden ise uzak 
durmak. 

Seminerden çok ey ö rendim. 
Bildi im eyleri de tekrar gözden 

geçirip gelecek ya amda bana fayda-
l  olabilecek teknikleri beynimde 
yeniden canland rma f rsat  buldum.  

Ö renilen her yeni eyle insan n 
hayata bak  aç s  de i iyor.  

 
*** 

 
Birden uyand m! 
Asl nda ya ad klar m rüya de il, 

gerçe in ta kendisiydi. 
Benim mutlulu um ö renmekti. 
Her gün yeni bilgiler edinmek.  
Ö rendikçe en güzel rüyalar  gö-

rüyor, en güzel hayallerle ya yor-
dum.  

E itimin, ö renmenin önemini 
bir kez daha anlad m. 

Rektörümüz, Prof. Dr. Nevzat 
Tarhan’ n da dedi i gibi: “E itimle 
çok ey de i ebiliyor.”  

E itimle bir toplumun kaderi bile 
de i iyor. 

Ö renme Psikolojisi derslerinden 
akl mda kalan ey zil sesiyle 
Pavlov’un köpeklerinin salyalar  
de ildi. Ko ullanma sonras  davra-
n lar m z, güncel hayatta fark nda 
bile olmadan nelere ba land m z, 
pek çok pozitif ve negatif olgular...  

Örne in, televizyon izlerken bey-
nimize nelerin girip oraya yerle ti i.  

E itimin insanda ne gibi de i ik-
likler yaratabilece i...  

E itim insanlar n da, toplumlar n 
da kaderini de i tirebilecek olan en 
güçlü anahtard r.  

Bu anahtar  do ru kullanmay  
becerirsek açamayaca m z hiçbir 
kap  yoktur.   
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DO RU SEÇ MLER 

Mesle inden memnun musun? 

sorusuna verilen: “Sabah erkenden 

kalk yorum, ak am geç saatlere ka-

dar çal yorum,  tatil günlerinde 

evde kal nca s k l yorum, kazand -

m paran n az oldu unu dü ünü-

yorum ama MUTLUYUM! “cevab  

birçok insan  a rt r. Çünkü bilinir 

ki i  hayat n n zorluklar nda bireyin 

mesle inden sevgi ile bahsetmesi 

çok da kolay de ildir. Sadece kendisi 

için do ru mesle i seçen insanlar 

mesle ini anlat rken bu cümleleri 

kullan r. Kendisi için do ru mesle e 

seçmeyenlerin ise i  hayat  emeklili-

in hayal edildi i günlerden olu ur. 

Çünkü keyif almad  bir i  için sa-

bahlar  kalkmak güçtür. Tatil günleri 

bir ç rp da bitiverir. En kötüsü de 

pi manl ktan dolay  zihnin içinde hiç 

susmayan ke ke ile ba layan cümle-

lerdir. 

“Ke ke bu okula gitmeseydim.” 

“Ke ke 5 matematik sorusu fazla 

çözseydim.” 

“Ke ke s nava haz rlan rken da-

ha az uyusayd m.” 

“Ke ke, ke ke , ke ke...” 

 

KE KES  OLMAYAN  
MESLEKLER… 

Biliyoruz ki tüm ba ar l  insanlar 

i ini tutku ve sevgiyle yaparlar. Bu 

konu birçok ara t rmac n n dikkatini 

çekmi tir. Ba ar l  insanlar n say s n  

artt rmay  amaç edinen psikolog ve 

sosyologlar bu nedenle çal ma ha-

yat nda ba ar lar ndan söz ettiren 

insanlar  ara t rmaya ba lam t r. Bu 

amaç do rultusunda, 1997 y l nda 

Prof. Amy Wrzesniewski mesleklere 

kar  tutumlar  incelemek için birçok 

meslek sahibi ile meslek ayr m  

yapmadan görü mü tür. Profesörün 

 
MESLE M ve BEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nalan KILIÇ 
Rehber Ö retmen 

Ölçme De erlendirme Uzman  
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bu ara t rmas n n 

sonucunda bir özel-

lik dikkati çekmek-

tedir. Ba ar l  insan-

lar n tamam , seç-

tikleri meslek için 

gerekli olan beceri-

lere sahiptir. Ayr ca 

bu ara t rma ortaya 

ç karm t r ki i  ha-

yat ndaki birçok bi-

rey de sahip oldu u 

becerilerinin far-

k nda olmad n-

dan kendisine uy-

gun olmayan mes-

leklerde çal mak-

tad r. Çünkü, haya-

t n önemli kararla-

r ndan biri olan meslek seçimini 

gerekli özeni göstermeden yapm t r. 

Peki mutlu ve ba ar l  bir i  hayat  

için, meslek seçimi nas l olmal d r? 

 
MESLEK SEÇ M  

Meslek seçimi k sa bir sürede al -

nacak kararlardan biri de ildir. Ya-

am n büyük bir k sm nda kullan la-

cak unvan için dü ünmeye ve ara -

t rmaya biraz zaman harcanmal d r. 

Meslek seçerken a a daki ad mlar  

takip etmek daha sa l kl  seçimler 

yapmay  kolayla t racakt r. 

 

Ad m 1:  Ki ilik (Ben Kimim?) 

Birey i e ki ili ini belirleyerek 

ba lamal d r. Her mesle in kendine 

özgü özellikleri vard r.  Sab rl  ol-

may , heyecan  ya da so ukkanl l , 

çabuk karar vermeyi, hayal gücünü 

isteyen bir meslek seçiminde bu-

lunmak için birey meslek ve karakte-

ri aras ndaki uyu-

mu gözden geçir-

melidir. Ben nas l 

bir ki ili e sahibim, 

sorusunu s k s k 

sormal d r. Bu ko-

nuda dan lacak en 

uygun ki iler, çev-

resinde onunla za-

man geçiren insan-

lard r. (Aile, Ö -

retmen, Arkada  

vb.) 

 
Ad m 2: Yete-

nekler (Ben Neler 
Yapabilirim?) 

Yetenek, belli 
bir e itimden yarar-

lanabilme gücüdür. Seçti i mesle in 
gerektirdi i azâmi yetenek düzeyine 
sahip olmayan bireyin o meslekte 
ba ar l  olmas  mümkün de ildir. Bu 
nedenle, akademik becerilerin göz-
den geçirilmesi ve objektif olarak 
de erlendirilmesi gerekir. Bu a a-
mada ilk ad m sözel ve say sal yete-
neklerin hangisine sahip olundu u-
nun tespit edilmesi olmal d r. Bu 
tespitten sonra alan içindeki bölüm-
lerdeki bireysel ba ar  dikkatle ele 
al nmal d r. 
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Ad m 3: lgi Alan  (Ben Neler 
Yapmaktan Ho lan r m?) 

Ders içi ve ders d nda hangi 
konularla u ra may  seviyorsunuz? 
Ya tlar n zla kendinizi k yaslad -
n zda üstün oldu unuza inand n z 
hangi özelliklere sahipsiniz, hangi 

alanlarda ba ka-
lar ndan sizi üs-
tün k lan ne gibi 
özellikleriniz var, 
hangi alanlarda 
ba kalar  size 
ula makta zorla-
n yor, üzerinde 
dü ündü ünüz 
ba ar l  olaca n -
za inand n z 
i ler nelerdir? Bu 
sorular n cevap-
lar na yine çevre-
nizle konu arak 
ve ilgi testleri 
yaparak ula abi-
lirsiniz. 

 

 

Ad m 4: Meslekler Hakk nda Bil-

gi Edinme (Benim Mesle im) 

Kendisini tan yan ilgi ve yetenek-

lerini belirleyen bir bireyin kendisine 

uygun mesle i seçmek için bu alan-

da ciddi bir ara t rma yapmas  uy-

gun olacakt r. Ara t rma yaparken 

http://e-ogrenme.iskur.gov.tr/ 

oyscontent/Courses/Course162/ 

adresindeki meslek tan mlar ndan 

ba lamak ve bu mesle in içinde olan 

insanlarla konu mak do ru bir ad m 

olacakt r. Mesle in uygulay c s  olan 

insanlar mesle in tan mlar ndan 

daha fazla bilgi verecektir. 

Unutmay n; do ru mesle i seç-

mek, hayat n z n büyük bir dönemi-

ni huzurlu geçirmeniz için ilk ad m 

olacakt r. 

 Konfüçyüs’un dedi i gibi: “Se-

vece in bir i  seçersen, ya am nda 

bir gün bile çal m  olmazs n.” 

Do ru seçimler yapman z dile-

iyle… 
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