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HABER

 

Geçti imiz günlerde bir veli ba -

ka bir veliye “çocu un mu var der-

din var!” diye serzeni te bulunuyor-

du.  Bu serzeni in alt nda yatan ne-

denin pek çok anne ve baban n zih-

ninde yer etti ine inan yorum.   

Ortaokul sekizinci s n ftan sonra 

bir üst okul aray , lise son s n f ö -

rencileri için girilecek olan s navlar 

ve meslek seçimi gibi konular bir 

anne baba için hiç de küçümsenecek 

konular de il elbette. 

Ülkemizde haziran ay na nere-

deyse “s nav ay ” denilebilir. Okullar 

yaz tatiline giriyor. Lise son s n f ö -

rencileri LYS’ye giriyor. S navlar n 

hemen ard ndan belki de hayatlar -

n n en önemli kararlar n  verecekleri 

tercih dönemi heyecan  ba l yor.  Or-

taokul ö rencileri ise “bir üst okul 

tercihi”nde bulunacaklar.  

te ülkemizin e itimle harman-

lanm  bu aylar nda E itimde Rehber-

lik Dergisi siz de erli okuyucular -

m zdan her geçen say da daha çok 

ilgi ve talep görmeye ba lad . Yay n-

lanan her say m z e itim dünyas n-

daki bir bo lu u doldurup, okuyu-

cular n n zihinlerinde yeni pencere-

ler açt . 

Yaz lar yla bu say da sizlerle bu-

lu an ve varl klar yla bizlere güç ve 

destek veren say n Prof.Dr.Yahya 

AKYÜZ’e, Prof.Dr.Sedat SEVER’e, 

Prof.Dr.Ziya SELÇUK’a, Prof.Dr. 

Buket AKKOYUNLU’ya, Yrd.Doç. 

Dr.Aynur AKINCI AYDO AN’a, 

Dr.Mehmet ÖZDEN’e, Süleyman 

BELED O LU’na ve k ymetli yazar 

kadromuza ayr  ayr  te ekkür ediyo-

rum.  

E itimde Rehberlik Dergisi olarak 

bu say m zda da ö rencilerimiz, ö -

retmenlerimiz ve velilerimiz için 

faydal  olaca  dü üncesiyle “bu sa-

y m z bir öncekinden daha fazla iz 

b rakmal ” parolas yla Türkiye’nin 

önde gelen e itimci ve ayd nlar n n 

da destekleriyle sizlere merhaba di-

yoruz.  

Okullar ba ta olmak üzere, vali-

likler, kaymakaml klar, il ve ilçe mil-

li e itim müdürlükleri, RAM’lar,  

birçok e itim kurumlar ndan gelen 

yo un taleplerle birlikte her say -

m zda daha da geni  bir kitleye ula-

an dergimizin bu say s nda yine ilgi 

çeken konulara yer verdik.  

Bir sonraki say m zda e itim 

dünyas n n önde gelen yazarlar  ve 

gündem yaratan yaz lar m zla yine 

sizlerle birlikte olabilmek dile i ile…   

 

 

ED TÖRDEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ömer ÖCAL 
 

 

GENÇL K 
 

Anlatt  erenler: Bir bahar de il, 

A k n ömründe bin bahar varm . 

Hicranla a aran bu saçlar de il, 

Sevgisiz kalan kalp ihtiyarlarm ... 

  

Sorard m s rr n  hiç dü ünmeden: 

‘Bu fani gönlümün sevinci neden?’ 

Beni günden güne me er genç eden 

Daima de i en maceralarm ! 

 

Gönlümde kovalar eskiden beri 

Sar n kumral , kumral esmeri. 

Dolmadan bo almaz birinin yeri. 

Gönlümde, anlad m, her dem baharm … 

 

Faruk Nafiz ÇAMLIBEL 
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De erli meslekta lar m; bu yaz -
da sizinle yeni tan t m ve gerçek-
ten ümit verici buldu um bir modeli 
payla mak istiyorum. Çok uzun y l-
lard r gerek üniversitede, gerekse 
okullarda aktif olarak rehber ö ret-
menlerle çal yorum. Ya an lan so-
runlar  bizzat görüyorum. Ne yaz k 
ki, gerek resmi gerekse özel okullar-
da yürütülen rehberlik sistemi ciddi 
ele tirilere tabi tutuluyor. Zira, s nav 
odakl  bir e itim sistemi ö rencilerin 
ilgi ve yeteneklerine göre de il, s -
nav sonuçlar na göre yönlenmelerine 
neden oluyor. Ancak eksikli i sadece 
e itim sisteminde aramak do ru ol-
mayabilir. E itim fakültelerinin reh-
ber ö retmen yeti tirme yakla m , 
anne-babalar n rasyonel olmayan 
beklentileri ve ölçme araçlar ndaki 
eksiklik gibi çe itli etkenler sa l kl  
bir rehberlik sistemi kurmay  güçle -
tiriyor. Rehber ö retmenler sürekli 
krizlerin ç kt  bir ortamda inan l-

maz bir gayret göstererek sorunlarla 
ba a ç kmaya çal yor. Bu ko ullar-
da, okulda ortaya ç kabilecek riskleri 
önceden saptamak ve yönetmek 
mümkün olamad  için çok çal l-
d  halde ciddi bir tatmin duygusu 
da olu muyor. Sorunlu ö rencilere 
ve sorun getiren velilere di erlerin-
den daha fazla vaktin harcand , 
okul toplumunun küçük büyük bir-
çok sorunu rehberlik servisine 
paslad , rehber ö retmenlerin yap-
t  i in ço unlukla küçümsendi i 
bir ortamda nas l bir rehberlik olabi-
lir?  

Psikolojik dan manlar yapt klar  
i in çok büyük bir k sm n  fakülte 
ö reniminde de il meslek içinde ö -
reniyor. Ama üniversite buna bir 
tepki vermedi i gibi 30 y l önce ne 
yap yorsa ayn s n  devam ettiriyor. 
Bunun yan  s ra, okul sistemi günlük 
süreçlerde i lerin nas l yürütülmesi 
gerekti i d nda bir beceri kazan-
d rmaktan uzak. Bu nedenle psikolo-

jik dan manlar özel gayretleri ve 
meslekta lar ndan ö rendikleriyle 
s n rl  kal yorlar. Kapsaml  geli im-
sel rehberlik gibi arka plan nda ku-
zey Amerika e itim ekosisteminin 
yatt , farkl  bir paradigman n sis-
temiyle i lerin yürümedi i aç k. Ne 
yaz k ki ülkemizdeki okullar için te-
lif olarak geli tirilmi  bir rehberlik 
yakla m  veya kavramsal çerçeve de 
bulunmamakta. Psikolojik dan -
manlar ba ta kendilerini tan mak 
olmak üzere, çocuklar , aileleri, mes-
lekta lar n  anlama ve çözüm üret-
mede kullanabilecekleri ülke çapl  
bir strateji, model ve yöntemden 
yoksundur. Uygulamalar n kurum-
dan kuruma, hatta dan mandan da-
n mana de i ti i, ki iye ba l  bir 
sistem söz konusu. Birbirinden ba-

ms z yüzlerce, binlerce soru içeren 
çok say daki test ve envanterle veri 
toplanmaya çal lan ve bu verilerin 
genellikle uygulamalara yans mad  
bir sistem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.Dr.Ziya SELÇUK 
TED Üniversitesi 

Mütevelli Heyet Üyesi 

 

REHBERL K S STEM NDE YEN  
B R ÇATI MODEL DO UYOR: 
DOKUZ T P M ZAÇ MODEL  
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Sorun çözmeye odaklanmas  ge-
reken dan manlar n, kendilerinden 
kaynaklanmayan sorunlarla bo u -
tu u bir ortamda basit ama etkili bir 
sisteme ihtiyaç var. te tam bu nok-
tada Dokuz Tip Mizaç Modeli yeni 
bir çat  model sunmakta. “Ya amda-
ki temel motivasyonum nedir?”, 
“Temel yönelimim nedir?”, “Temel 
pozitif duygum nedir?”, “Temel ne-
gatif duygum nedir?”, “Ya amdaki 
temel arzum nedir?”, “Ya amdaki 
temel ikilemim nedir?”, “Temel kor-
kum nedir? Sorular n n cevab n  ba -
ta dan manlar olmak üzere, ö ren-
ciler, aileler, meslekta lar ve yöneti-
ciler için verebilecek bir model.  

Bugün farkl  teorilere dayanan 
birçok farkl  yöntem veya teknikle 
(test, gözlem, görü me v.b.) elde et-
ti imiz bilgiler nda parçac  bir 
anlay la ö rencileri tan maya çal -
yoruz. Ancak bu yöntemlerin ne de-
rece i e yarad n  ölçecek bir kont-
rol sistemimiz bile yok.  

Ça da  ihtiyaçlara cevap verebi-
lecek, sayg n bir rehberlik anlay na 
sahip olmak istiyorsak perspektifi-
mizi biraz daha geni letmeyi öneri-
yorum.  Öyle bir rehberlik anlay  
dü ünün ki; ö rencinin bireysel psi-
kolojik ihtiyaçlar na kar l k vere-
bilmenin ötesinde, içinde bulundu u 
çevreyle olan etkile imlerini de de-

erlendirebilsin; ö renci, ö retmen, 
akran grubu ve ebeveyni bir ekosis-
tem olarak bütüncül bir biçimde ele 
als n, tüm ili kileri rasyonel ve tutar-
l  bir biçimde haritaland rabilsin. 

Yakla k bir y l kadar önce, bu ih-
tiyac  kar layabilecek, var olan yak-
la mlar n ötesinde bir çat  model 
olabilecek, kavramsal  olarak güçlü 
ve pratik olarak uygulanabilir yeni 
bir modelle tan t m: Bir grup 
psikiyatrist ve psikolo un yakla k 
yedi y ld r binlerce denek üzerinde 
geli tirdi i Dokuz Tip Mizaç Mode-
li. Bu modeli rehber ö retmenlerle 
birlikte okul ortam nda uygulay p 
süreci izleme ve de erlendirme ola-
na  buldum. Psikopatoloji ve 
psikofarmakoloji içinde çok pratik 
bir çerçeve sunan bu modeli k saca 
payla mak istiyorum.  

 

Neden Mizaç Modeli? 
Dokuz Tip Mizaç Modeli 

(DTMM), insan n do u tan gelen, 
ya am boyu de i meyen yap sal 
özelliklerini ifade eden, psikolojik 
ö elerin temel çekirde i olan mizaç 
(huy)  kavram ndan yola ç k yor. n-
san n y llar geçse de de i meyen mi-
zaç özelliklerinden; ya anan olaylar, 
e itim, kültür, aile v.b. d sal faktör-
lerin etkisiyle de i ebilen karakter 
ve ki ilik özelliklerine kadar insan  
bütüncül bir biçimde tan may  
mümkün k l yor.  

Bireyleraras  farkl l klar  dokuz 
farkl  mizaç tipiyle aç klayan model, 
ayn  zamanda hiç kimsenin kar la-
aca  ya am olaylar  birbiriyle ayn  

olamayaca ndan, ki ilik düzeyinde 
her bireyin biricik oldu unu savu-
nuyor. Örne in ö rencimizin miza-
c n  elma çekirde i olarak kabul 
edersek, o ö rencinin ye il, k rm z , 
sert, sulu, ek i v.b. nas l bir meyve 
verece ini bilemeyiz ancak o ö ren-
cinin nas l olursa olsun temelde bir 
elma a ac  olaca n  bilebiliriz. Böy-
lece mizac ndan sa l kl  bir ki ilik 
geli tirebilmesi için ihtiyac  olan çev-
resel artlar  ona uygun bir biçimde 
düzenleyebiliriz.  

Dokuz Tip Mizaç Modeli 
(DTMM), mizaç özelliklerinden yola 
ç kan yakla m  sayesinde hem ö -
rencinin olumlu potansiyellerini (ör-
ne in; kendili inden geli tirebilece i 
beceriler, yetenek ve ilgi e ilimleri 
v.b.) hem de olumsuzlu a aç k riskli 
özelliklerini (örne in; normal art-
larda geli tiremeyece i ancak des-
tekle geli tirebilece i beceriler, psi-
kopatolojik yatk nl klar v.b.) öngör-
memizi sa l yor. Bu öngörü, uygun 
bir yakla mla problemin ortaya 
ç kmas n  önleyebilmek anlam na ge-
liyor Bu model; normal artlar n d -

nda, bireylerin stres alt nda ve ra-
hatlad klar  durumlarda nas l bir 
davran  örüntüsü sergiledi ini de 
bilimsel olarak tespit edebilmemizi 
sa l yor. 

Mizaç tipleri, Dokuz Tip Mizaç 
Modeli’ne dayal  olarak Türk toplu-
muna uygun bir biçimde geli tirilen 
ve bilimsel geçerlik ve güvenirli i 
ortaya konmu  Dokuz Tip Mizaç Öl-

çe i’yle belirleniyor. Dokuz Tip Mi-
zaç Modeli, ö rencinin mizaç tipi 
tespit edildikten sonra, bireysel fark-
l l klar na uygun bir yakla m da su-
nuyor. Mizaç tiplerinin temel ruhsal 
ihtiyaçlar , ö rencinin ders çal ma 
al kanl klar , motivasyonlar , isten-
meyen davran lar n önlenmesi, ye-
tenek ve ilgi e ilimlerine göre mes-
lek yönlendirmeleri, mizaç tiplerine 
göre ebeveyn, ö retmen ve akran 
ili kilerini de erlendirme gibi gün-
lük ya amda gözlenebilir birçok 
alanda uygulanabilir ve sürdürülebi-
lir “aktif” bir yol gösterici görevi gö-
rüyor. Ayr ca veliyi ve ö retmenleri 
tan yarak okuldaki herkesi bir ortak 
bir model ve dil üzerinden anlamay  
mümkün k l yor.  Dijital bir sistem 
üzerinden son derece pratik bir uy-
gulama olana  sa l yor. e al mlar-
da da son derece i levsel bir araç 
olan bu model, insan kaynaklar  yö-
netiminde de kullan labiliyor. Top-
lam 120 saat e itim sonunda al nabi-
lecek sertifikayla tüm bu uygulama-
lar  profesyonel olarak yürütmek 
mümkün. Mizaç tiplerini ayr nt l  
olarak görmek, ölçekle ilgili bilimsel 
yay nlar  incelemek ve daha fazla 
bilgi için personalogia.com adresine 
ba vurabilirsiniz. 

 
Prof.Dr.Ziya SELÇUK’un kitaplar na 

seçkin kitapç lardan ve internet sitele-
rinden ula abilirsiniz… 
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Günümüzde Bilgi ve leti im 

Teknolojilerinde (B T) ya anan ge-

li meler ve internetin ortaya ç kmas , 

bireylerin günlük ya amlar n  etki-

lemi  ve ya ant m zda birçok de i-

ikli e neden olmu tur. Ya am m z  

etkileyen bu de i ikliklerden biri de 

ku kusuz sosyal medyad r. En genel 

tan m olarak sosyal medya, yüksek 

eri ilebilirli e sahip ileti im araçlar  

ve platformlar üzerinden olu turu-

lan sosyal etkile im ve payla m or-

tamlar d r (Ta c , 2010), internet kul-

lan c lar na belirli bir konu, fikir vb. 

hakk nda çe itli payla mlar yapma-

ya ve ileti im kurmaya olanak sa -

lar.  Sosyal medya, çevrimiçi ileti imi 

ve bilgi payla m n  mümkün k lan, 

kat l m ve i birli ini destekleyen et-

kile imli tüm araçlar  kapsamaktad r  

(Kaplan ve Haenlein, 2010). Sosyal 

medya arac l yla bireyler yaz , re-

sim, video ve ses dosyalar  arac l -

yla birbirleriyle ileti ime geçmek-

tedir. Bireyler aras nda ki isel ya da 

profesyonel ili kilerin olu turdu u 

sosyal medya, günlük ya am tarz -

n n önemli bir parças  haline gelmi  

ve gittikçe önem kazanmaya ba la-

m t r.  Twitter, Tumblr, Wikiler You 

Tube, Flickr, Podcast, Sanal Dünya-

lar, Facebook, Myspace, FriendFeed 

olarak s n fland r lan bu sosyal med-

ya uygulamalar  (Akar, 2010) her ge-

çen gün say s  gittikçe artan kullan -

c lar taraf ndan kullan lmaktad r.  

 

SOSYAL MEDYA 
MESLEK SEÇ M N  
NASIL ETK LER? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.Dr.Buket AKKOYUNLU 
Hacettepe Üniversitesi 

E itim Fakültesi 
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2014 istatistiklerine göre, 2015 y l na 

girerken dünya nüfusu 7 milyar 284 

milyon 283 bindir. Dünya nüfusu-

nun 2 milyar 95 milyonu aktif inter-

net kullan c s  iken 2 milyar 3 milyo-

nu da sosyal medya kullan c s d r 

(Global Digital Statistics, 2014). Mil-

yara ula an üye say lar  dü ünüldü-

ünde bir ileti im ve bilgi payla m 

sosyal medyan n önemi daha da iyi 

anla lmaktad r. Türkiye’de ise bu 

istatistikleri incelendi inde 35 mil-

yonun üzerinde internet kullan c s , 

36 milyon aktif Facebook hesab  ol-

du u görülmektedir. Günde ortala-

ma 2 saat 32 dakika sosyal medyada 

geçirilmektedir (Global Digital 

Statistics, 2014). Her geçen gün kul-

lan c  say s  artan sosyal medya, ha-

yat n içine yerle erek, insanlar için 

neredeyse vazgeçilmez bir unsur ha-

line gelmi tir. 

Lise ö rencilerinin sosyal medya 

kullan m amaçlar  üzerine yap lan 

çal malar lise ö rencilerin % 82-

87’sinin sosyal a lar  kulland klar n , 

genellikle gençlerin gündelik ya am-

lar nda sahip olduklar  toplumsal 

a lar n sanal dünyada da sürdürül-

mesi ve geli tirilmesi aç s ndan sos-

yal medyay  kulland klar n ; ö renci-

lerin büyük bölümünün sosyal med-

yay  e itim amaçl  olarak kulland k-

lar nda; sosyal medya araçlar n n 

kullan m n n gerekli ve faydal  ol-

du unu, ders ba ar lar n n olumlu 

yönde etkiledi ini ve e itim süreçle-

ri aç s ndan kolayl klar sa lad n  

göstermektedir (Binark ve Bayrak-

turan, 2007; To ay, Akdur, Yeti ken 

ve Bilici, 2013). Sosyal medyay  bi-

linçli kullanmak; ö renmeyi destek-

ler, grup çal malar  için uygun bir 

ortam olu turur ve üst düzey dü-

ünme becerisini geli tirir.   Sosyal 

medyan n bu olumlu özellikleri yan  

s ra, yeterince bilgi sahibi olmadan 

ve yanl  kullan mlar  önemli sak n-

calar do urmaktad r. Bilinçsiz bilgi 

payla m , internet ortam nda a r  

bilgi bulunmas  nedeniyle bilginin 

geçerli i ve güvenirli i sorunu, 

Türkçe’nin yanl  kullan m  ve ileti-

imsizlik gibi dezavantajlar  da bu-

lunmaktad r (Bostanc , 2013; 

Zafarmand, 2010).  

Tüm bunlardan hareketle; özel-

likle lise ça nda olan ö renciler za-

manlar n n önemli bir k sm n  sosyal 

medya üzerinde geçirdiklerine göre 

onlar n sosyal medya araçlar n  ya-

rarl  bir biçimde nas l kullanabile-

ceklerini, e itimde daha etkin k lmak 

için neler yap labilece ini tart mak 

gerekir. Bu makalede lise ö rencile-

rinin sosyal medyadan meslek se-

çimlerinde nas l kullanabilecekleri 

tart lacakt r. 

 

Meslek Seçiminde Bir Araç Ola-

rak Sosyal Medya Kullan m  

Meslek, “belli bir e itim ile kaza-

n lan sistemli bilgi ve becerilere da-

yal , insanlara yararl  mal üretmek, 

hizmet vermek ve kar l nda para 

kazanmak için yap lan, kurallar   be-

lirlenmi  i tir” (TDK, 2014).   Bir bi-

rey meslek seçimi ile ayn  zamanda 

ya am n  sürdürebilmek için gerekli 

olan i ini de seçmi  olmaktad r. Bu 

nedenle, bireylerin kendilerini en iyi 

ekilde ifade  edebilecekleri, ya-

am boyu u ra maktan s k lmaya-

caklar  ve ki ilik yap lar na en uygun 

mesle e yönelmeleri do ru  bir karar 

olacak ve böylece hem ki isel hem de 

toplumsal aç dan önemli kazan mlar 

elde edilecektir.  Meslek seçimi, bi-

reylerin ya am nda önemli bir yer 

tutmakta,  kariyer geli im süreçleri-

nin ba lang ç noktas n  olu turmak-

tad r.  Yanl  seçimler ya amlar  

olumsuz yönde etkilemektedir. Ne 

yaz k ki, günümüzde yanl  meslek 

seçimleri nedeniyle yapt klar  i ler-

den memnun olmayan bireylerin sa-

y lar  giderek artmaktad r.  

Meslek seçiminde ö rencilerin 

yönlendirilmesi çok önemlidir. Bu 

konuda ailelere, ö retmenlere ve 

okullara büyük görev ve sorumlu-

luklar dü mektedir. Küçük ya lar-

dan itibaren ö rencilerin yak n çev-

resi taraf ndan gözlenmesi, tan nma-

s  ve yönlendirilmesi oldukça önem-

lidir. Yap lan çal malar ki ilerin 

meslek seçiminin birçok faktörden 

etkilendi ini göstermektedir. Meslek 

seçimini etkileyen bu faktörler 

sosyo-demografik özellikler, i  avan-

tajlar ,  yetenek ve ilgi,  aile, arkada -

lar, ö retmenler gibi aktörler olarak 

özetlenebilir (Alper ve Özdemir, 

2004; Erdem ve Kayran, 2013; Kor-

kut-Owen, Kepir,  Özdemir, Ula  ve 

Y lmaz, 2011). 
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Ki isel kariyer planlar  olu turu-

lurken, güncel geli melerin takip 

edilmesinin yan  s ra Türkiye’de ve 

dünyada ön plana ç kan yeni kariyer 

alanlar n n ara t r lmas nda da yarar 

vard r.  Günümüzde klasik anlam-

daki birçok i  tan m  ve meslekler 

de i mektedir, de i meye de devam 

edecektir.  Ö renciler meslekleri ta-

n mak, üniversiteler hakk nda bilgi 

edinmek için sosyal medyadan ya-

rarlanabilirler.  Son birkaç y lda vaz-

geçilmez bir ileti im ve pazarlama 

a  haline gelen sosyal medyan n 

önemi her geçen gün artm , kurum-

lar n, irketlerin vazgeçilmezi haline 

gelmi tir.  Günümüzde Türkiye’deki 

bir çok üniversite sosyal medya he-

sab na sahiptir.  Web sayfalar nda 

resmi sosyal medya hesaplar   

(Facebook, Twitter, Friendfeed, 

Linkedin, Formspring, Foursquare, 

Youtube, Dailymotion, Vimeo, 

Flickr, Blogger ve Tumblr gibi) bu-

lunmaktad r. Günümüzde insanlar 

art k haberleri, duyurular  sosyal 

medya üzerinden izlemeyi nas l ter-

cih ediyorlarsa, üniversitelerdeki 

mevcut ö renciler ile aday ö renciler 

de üniversiteleri sosyal medya üze-

rinden takip edebilirler. Sosyal Med-

ya, hem ö rencilerle, hem mezunlar-

la hem de gelecekte üniversiteli ola-

cak lise ö rencileriyle bulu man n 

kilit noktas n  olu turur.  

Ö renciler üniversitelerin sosyal 

medya arac l yla seçecekleri üni-

versiteleri, bölümleri izleyebilir. O 

bölümlerden mezun olmu  ö renci-

lerle ileti ime geçerek meslekleri, ça-

l ma alanlar , mezunlar n ald klar  

e itimler konusunda bilgi sahibi 

olabilirler. 

Yukar da da söz edildi i gibi, bir 

çok i  ve meslek tan mlar  de i mek-

tedir. Bu de i imleri izlemenin en 

kolay yolu insan kaynaklar n  izle-

mektir. Her yerde oldu u gibi insan 

kaynaklar  da teknolojiyi kullanma-

ya ba lam , insan kaynaklar  sosyal 

medyaya adapte edilmi tir.  Sosyal 

medya ile insan kaynaklar  takip edi-

lerek, kurumlar n en çok tercih etti i 

e – ilanlar incelenerek,  hangi mes-

leklere ve ne tür bireylere ihtiyaç 

duyduklar  takip edilebilir. Böylece, 

kariyer planlama ve üniversite se-

çimleri buna göre yap labilir. 

Kaynaklar: 

Akar, E., (2010) Sanal Topluluklar n 

bir türü olarak sosyal a  siteleri– Bir pa-

zarlama ileti im kanal  olarak i leyi i, 

Anadolu University Journal Of Social 

Sciences, Vol.10, No:1, shf.107–122 

Alper, Z. & Özdemir, H. (2004). Ulu-

da  üniversitesi t p fakültesini tercih 

eden ö rencilerin kimi sosyo - demogra-

fik özellikleri ve mesle e bak  aç lar .  

Uluda  Üniversitesi T p  Fakültesi Dergi-

si, 30 (2), 93-96. 

Binark, M., Bayraktutan, S.G. (2007). 

“Teknogünlüklerdeki çok(lu) sessiz ya-

amlar: Yeni medyan n sessiz enstrüman-

lar -yeni orta s n f gençlik, yeni medya 

çal malar .” (Der.) Mutlu Binark, Dipnot 

Yay nlar . Ankara.  

Bostanc , M. (2013). Sosyal medya ço-

cuklar n elinde! http://www.haberturk. 

com/medya/haber/898522-sosyal-

medya-cocuklarin-elinde 

Erdem, B. &  Kayran M. F. (2013). Ba-

l kesir üniversitesi turizm i letmecili i ve 

otelcilik yüksekokulu ö rencilerinin mes-

lek seçimini etkileyen faktörler üzerine 

bir ara t rma.  C.Ü. ktisadi ve dari Bi-

limler Dergisi, 14 (1),  81-106.  

Global Digital Statistics, (2014). We 

are social.  http://etonpreneurs.com/ 

uploads/Global%20Social,%20Digital%20

&%20Mobile%20Statistics,%20Jan%20201

4.pdf 

Kaplan, A. & Haenlen, M.(2010), 

Users of the world, unite! The challenges 

and opportunities of social media. 

Business Horizons, 53, 59-68. 

Korkut- Owen, F., Kepir, D. D., Öz-

demir, S., Ula , Ö. & Y lmaz, O. (2011, 

Ekim).  Üniversite ö rencilerinin bölüm 

seçme nedenleri . XI. PDR Kongresi. z-

mir, Türkiye. 

Tasç , E. (2010). “Sosyal medya araç-

lar n n yerel yönetimlere etkisi ve katk s : 

Belediye 2.0”, Bili im Dergisi,  38 (126). 

23-26. 

TDK. (2014).   Güncel Türkçe Sözlük.  

http://www.tdk.gov.tr/index.php?optio

n=com_gts 

To ay, A., Akdur, T.E., Yeti ken, . C. 

&  Bilici, A. (2013). “E itim süreçlerinde 

sosyal a lar n kullan m : Bir MYO dene-

yimi”  XIV. Akademik Bili im Konferan-

s , 28-30 Ocak. Antalya. 

Zafarmand, N. (2010). Halkla li kiler 

alan nda yeni mecra ve uygulamalar n yeri ve 

önemi: Sosyal medya ve PR2.0. Yay mlan-

mam  yüksek lisans tezi, Gazi Üniversi-

tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 



9 E itimde RehberlikMay s Haziran 2015/3

HABER

Lise veya dengi okullar  bitiren-
ler, yüksekö retim kurumlar na 
girmek için aday olmaya hak kaza-
n r. Üniversiteye giri  için, ö rencile-
rin Ölçme Seçme ve Yerle tirme 
Merkezi (ÖSYM) ve Yüksekö retim 
Kurumu (YÖK) taraf ndan yürütülen 
Yüksekö renime Geçi  S nav  (YGS) 
ve Lisans Yerle tirme S nav  
(LYS)’ndan belirli bir puan  almala-
r n  gerektirir. Ö rencilerin YGS ve 
LYS s navlar ndan ald klar  puanlar 
ve lise genel not ortalamalar ndan 
elde edilen toplam puan, lisans 
programlar na yerle tirilmelerinde 
belirleyici etkendir. Ülkemizde Yük-
sek Ö retim Kurulu (YÖK) 2015 ka-
y tlar na göre, 104 Devlet 72 Vak f 
üniversitesi ve 8 vak f meslek yükse-
kokulu olmak üzere toplam 184 
Yüksekö renim okulu bulunmakta-
d r. Ayr ca; Askeri Yüksekö retim 

Kurumlar  (Gülhane Askeri T p 
Akademisi, Hava, Deniz ve Kara 
Harp okullar , Hava, Kara ve Bando 
Astsubay Meslek Yüksekokulu), 
Emniyet Te kilat na Ba l  Yüksekö -
retim kurumlar   (Polis Akademisi), 
KKTC Üniversiteleri (Do u Akdeniz, 
Girne Amerikan, Lefke Avrupa, 
Uluslararas  K br s, Yak n Do u, 
Akdeniz Karpaz Üniversitesi) ve 
Özel Statülü Devlet Üniversiteleri 
(Hoca Ahmet Yesevi Türk Kazak ve 
K rg zistan - Türkiye Manas Üniver-
sitesi) yüksekö renim yapmak iste-
yen ö rencilerin devam edebilece i 
programlar  bünyesinde bulundur-
maktad r. 

 
Yüksekö retimde E itim 
Ön Lisans E itimi 
Meslek yüksekokullar n n e itim 

süresi iki y l olan e itim bölümleri-

dir. Meslek lisesi mezunlar  kendi 
alanlar nda meslek yüksekokullar na 
s navs z geçi  yapma hakk na sahip-
tir. Ancak, düz liselerden mezun 
olan ö rencilerin  Yüksek Ö renime 
Geçi  S nav  (YGS)’ndan belli bir pu-
an  almas  gerekir.  Baz  meslek yük-
sekokullar nda yabanc  dil haz rl k 
s n flar  bulunmaktad r. ki y ll k e i-
timlerini ba ar yla tamamlayan ö -
renciler Dikey Geçi  S nav  (DGS)’na 
girerek dört y ll k lisans e itimi ve-
ren üniversitelere geçi  yapabilirler. 

Dikey Geçi  S nav  (DGS) 
2000 y l ndan bu yana meslek 

yüksekokullar  ile aç kö retim ön 

lisans programlar ndan mezun olan 

ö rencilerin örgün ö retim lisans 

programlar na geçi  yapmalar  

için Ölçme, Seçme ve Yerle tirme 

Merkezi (ÖSYM) taraf ndan her y l 

Temmuz ay n n ikinci haftas nda 

yap lmakta olan s nav n ad d r. S -

navda uygulanmakta olan testin ge-

nel amac , lisans ö renimindeki ba-

ar da etkili olan say sal ve sözel içe-

rikli ak l yürütme becerilerinin öl-

çülmesidir.  
Lisans 
ÖSYM taraf ndan uygulanan Li-

sans Yerle tirme s nav  (LYS)’den 

180 ve üstü puan alan ö rencilerin 

tercih edebildi i, dört y ll k e itim 

süresini kaplayan akademik derece-

dir. Ancak, T p, Di  Hekimli i, Ec-

zac l k ve Veterinerlik gibi profes-

yonel dallar n e itim süresi be -alt  

y l aras nda de i mektedir.  

 

YÜKSEKÖ REN M HAKKINDA 
B L NMES  GEREKEN 

SÜREÇ VE KAVRAMLAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nalan KILIÇ 
Rehberlik ve Ölçme 

Ölçme De erlendirme Uzman  
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Yüksek Lisans 
Bir lisans (fakülte) ö retimine 

dayal  e itim-ö retim ve ara t rma-

n n sonuçlar n  ortaya koymay  

amaçlayan bir yüksekö retimdir. 

Yüksek lisans e itimi, ki inin e itim 

ald  bran ta uzmanla mas  ve bu 

durumu bilimsel bir makaleyle (tez-

le) ispat etmesiyle tamamlan r. Bu 

e itimin ard ndan ki i "bilim uz-

man ","uzman hekim", "yüksek 

mühendis", "yüksek mimar" gibi 

unvanlara sahip olur. 

Yüksek Lisans, Lisans e itimi 

bittikten sonra devam edilen e itime 

verilen isimdir. Tezli ve Tezsiz Yük-

sek Lisans olarak ikiye ayr l r. Yük-

sek lisans ba vurusu yapmak 

için ALES s nav na girip yeterli puan 

alm  olmak ve ba vuru yap lan 

program n gerekliliklerini yerine ge-

tirmek gerekmektedir. 

Tezli Yüksek Lisans:  Program n 
amac , ö rencinin bilimsel ara t rma 
yaparak bilgilere eri me, bilgiyi de-

erlendirme ve yorumlama yetene-
ini kazanmas n  sa lamakt r. 

Tezsiz Yüksek Lisans: Progra-
m n amac , ö renciye mesleki konu-
da derin bilgi kazand rmak ve mev-
cut bilginin uygulamada nas l kulla-
n laca n  göstermektir. Tezsiz yük-
sek lisans program  kinci Lisansüstü 
Ö retim’de de yürütülebilir. Bu 
program toplam otuz krediden az 
olmamak ko uluyla en az on adet 
ders ile dönem projesi dersinden 
olu ur. Dönem projesi dersi kredisiz 
olup ba ar l  veya ba ar s z olarak 
de erlendirilir. Ö renci, dönem pro-
jesinin al nd  yar y lda dönem pro-
jesine kay t yapt rmak ve yar y l so-
nunda yaz l  bir rapor vermek zo-
rundad r. lgili senato taraf ndan be-
lirlenen esaslara ba l  olarak tezsiz 
yüksek lisans program n n sonunda 
yeterlik s nav  uygulanabilir. 

Doktora 
Bir lisans veya yüksek lisans 

program n  bitirdikten sonra o bilim 

dal nda s nav ve bilimsel bir eserle 

eri ilen bir derece veya basamakt r. 

Doktora ö retimi, lisans n ard ndan 

yap ld  takdirde en az 6 yar y l, 

yüksek lisans n ard ndan yap ld  

takdirde ise en az 4 yar y l süresini 

kapsar. Bu unvan n uluslararas  

resmi tan mlama terimi ise 

"Ph.D."dir. 

Üniversiteyi bitirdikten sonra 

akademik kariyer yapmak isteyenler 

yüksek lisans n  da tamamlad ktan 

sonra Doktora Program 'na ba vu-

rurlar. Ancak sadece lisans progra-

m n  tamamlayanlar da ba vuru ya-

pabilirler. Buna, Bütünle ik Doktora 

Program  ya da Birle tirilmi  Dokto-

ra Program  denir. Ba vuru lisans 

program ndan sonra yap l rsa en az 

6 y l, yüksek lisans n ard ndan yap -

l rsa da en az 4 y l sürer. 
T pta Uzmanla ma 
T p uzmanl k derecesi T p fakül-

telerinde, hastanelerde ve ara t rma 

hastanelerinde al nan doktora dengi 

uzmanl k derecesidir. T p fakülteleri 

mezunlar  T p’ta uzman olmak için 

t bb n farkl  dallar nda T pta Uzman-

l k S nav  (TUS)’na girerler. Uzman 

adaylar n n bir tez sunmalar  ve ko-

mite kar s nda tezlerini savunmalar  

gerekir. 
Sanatta Yeterlilik 
Bir fakülte veya yüksekokulu bi-

tirdikten sonra o sanat dal nda s na-

va girerek, sanat eseri ve bilimsel bir 

eser ortaya ç kararak eri ilen, dokto-

raya e de er bir derecedir. 

Türkiye’de Üniversite Okurken 
Yurtd  mkân  

Erasmus program , 
Erasmus ö renci de i im prog-

ram  veya Erasmus Projesi (EuRopean 
Community Action Scheme for the 
Mobility of University Students Üni-
versite Ö rencilerinin Hareketlili i için 
Avrupa Toplulu u Eylem Program ). 
Türkiye'de Avrupa Birli i Bakanl -

'na ba l  Ulusal Ajans taraf ndan 
koordine ve finanse edilen, yükse-
kö retim kurumlar n n i birli ini ve 
ö renci ve akademisyenlerin k sa 
süreli olarak bu i birli i çerçevesin-
de farkl  ülke ve üniversitelerde de-
neyim kazanmas n  te vik 
eden Avrupa Birli i projesidir. 

Work and Travel, 
WAT ya da Work and Travel 

in Amerika Birle ik Devletleri'nin 
kültürler aras nda yak nla ma sa -
lamak ve sezonluk olarak artan dü-
ük/orta vas fl  çal an ihtiyac n  

kar lamaya yard mc  olmak amac y-
la 1961'den bu yana ABD D i leri 
Bakanl 'na (Department of State) 
ba l  "Bureau of Educational and 
Cultural Affairs" arac l yla sürdür-
dü ü 'De i im Ziyaretçisi' uygula-
malar ndan Work/Travel program -
n n, program  yürüten destekleyici 
kurulu larca kulland klar  markalar , 
ayn  zamanda program n bilinen ad-
lar d r. 

Program, dâhil olan ülkelerdeki - 
buna Türkiye 90'lar n ba ndan bu yana 
dâhildir - üniversite ö rencilerinin, 
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yaz aylar nda ABD'de geçici i lerde 
çal arak ya amlar n  sürdürmeleri-
ne ve bu sürede ABD'yi gezip tan -
yarak ngilizcelerini geli tirmelerine 
olanak sa lamaktad r. Program, 
ABD'li i verenlerin vas fs z ya da 
dü ük vas fl  i lerde, sadece yo un 
sezonda çal acak i çi bulmas  için 
de en uygun yöntem say lmaktad r. 

Uluslararas  Ortak Lisans Prog-
ramlar  

Çift diplomaya yönelik Uluslara-
ras  Ortak Lisans Programlar  
(UOLP), Yüksekö retim Kurulu 
Ba kanl ’na ba l  bir Türk Üniver-
sitesi ile New York Eyalet Üniversi-
tesi Sistemi’ne (SUNY) dahil bir üni-
versite taraf ndan ortak olarak yürü-
tülen lisans programlar d r. Ö renci-
ler dönü ümlü olarak e itimlerinin 
yar s n  Türkiye’de, yar s n  Ameri-
ka’da görürler. 

Uluslararas  Ortak Lisans Prog-
ramlar , ö rencilere gerçekten e siz 
bir deneyim sunacak ve onlar  her 
geçen gün daha da küreselle en 
dünyam zda ba ar l  olabilmek için 
haz rlayacakt r. ki ayr  ülkede ve 
üniversitede ö renim görmekle kal-
may p ö renciler bu sayede biri Tür-
kiye'de di eri ise Amerika Birle ik 
Devletleri’nde olmak üzere iki okul-
dan diploma almaktad r. Bu prog-
ramlardaki ö renciler iki diploma 
ald klar  için hem Türkiye’deki üni-
versitelerinin, hem de Amerika’daki 
üniversitelerinin akademik artlar n  
yerine getirmektedirler. Programlar, 
YÖK’ün onay  ile yap lmaktad r. 

Her program n kendine has e i-
tim modeli olmas na ra men, genel 

olarak ö renciler lisans e itimlerinin 
1. ve 3. y llar n  Türkiye’deki üniver-
sitelerinde 2. ve 4. y llar n  Ameri-
ka’daki üniversitelerinde görmekte-
dirler. E itimlerinin 4. y l n  Ameri-
ka’da tamamlayan ö renciler 
Optional Practical Training (OPT) 
hakk n  kullanabiliyorlar. OPT; 
Amerika Birle ik Devletlerin’de 1 
y ll k yasal çal ma iznidir. Uluslara-
ras  Ortak Lisans Program na kabul 
edilen fakat yeterli düzeyde ngiliz-
ceye sahip olmayan ö renciler, ilgili 
Türk üniversitesinin ngilizce haz r-
l k okulunda yo un ngilizce e itimi 
almaktad r. 

 
Sadece Yurt D nda Üniversite 
Türkiye’de binlerce üniversite 

aday  yurtd nda okumaya karar 
veriyor. Yurtd nda üniversite 
okumaya karar verdikten sonra en 
önemli a amalardan biri ülke seçimi. 
Her ülke okullar na ö renci al m nda 
farkl  kriterler sunabiliyor. Türki-
ye’de adaylar n en çok tercih etti i 
ülkelerden baz lar n n ö renci al m  
ise öyle; 

Amerika 
Amerika’da üniversite okumak 

isteyen ö rencilerin ngilizce bilgi 
düzeyini ölçen bir s nava girmeleri 
ve bir tak m bilgi ve yetenek testinde 
ba ar l  olmalar  gerekiyor. Her ne 
kadar üniversiteler ö renci al m nda 
merkezi bir sisteme dâhil olmasalar 
ve kendi kurallar n  koyabilseler de 
genel olarak Amerikan üniversitele-
rine ba vurabilmek için gerekli belge 
ve evraklar u ekilde s ralanabilir: 

SAT (Scholastic Assesment Test) 

veya ACT (American College 
Testing) skoru, TOEFL (Test of 
English as a Foreign Language) veya 
IELTS (International English 
Language Testing System) gibi ngi-
lizce dil seviyesini ölçen s nav n sko-
ru, Lise diplomas , Lisede al nan 
dersleri ve notlar  gösteren 
transkript, Akademik referans, Ö -
rencinin kendisini anlatan ve e itim 
amaçlar n  içeren bir Niyet Mektubu, 
Ö rencinin kat ld  sosyal, sportif 
ve sanatsal etkinliklerden ald  ser-
tifika, belge ve kazand  ödüller 

 Amerika’da üniversite okumak 
isteyen ö rencilerin ö retim y l ndan 
en az 6 ay önce ba vuru evraklar n n 
haz r olmas  gerekiyor. Her üniversi-
tenin ba vuru ko ullar nda farkl l k-
lar olabiliyor. Bu yüzden ba vurma-
ya karar verdi in üniversitelerin ile-
ti im sayfalar nda bulunan e-posta 
adreslerine e-posta göndererek üni-
versitenin kriterleri ve ba vuru tarih-
leri ile ilgili daha detayl  bilgi edine-
bilirsin. 

ngiltere 
Türkiye’de lise e itimini tamam-

layan ö renciler “A-Level” ( ngilte-
re’de uygulanan, lise seviyesinde bir 
akademik program) kabul edilmedi-

i için ngiltere’de seçtikleri progra-
m n e itimine ba lamadan önce bir 
haz rl k (foundation) e itimi al yor-
lar. Ö rencinin haz rl k e itimine 
kabul edilmesi için haz rl k e itimini 
takip edebilecek kadar iyi seviyede 
ngilizce bilmesi gerekiyor. Haz rl k 

e itimi ö rencinin e itim almak is-
tedi i programa yönelik olarak fen 
bilgisi, matematik ve sosyal bilimler 
gibi alanlardaki destekleyici dersleri 
kaps yor. Haz rl k e itimini ba ar y-
la tamamlayan ö renciler lisans 
program na ba layabiliyorlar. ngil-
tere’de üniversite okumak isteyen 
bir ö rencinin lisans program na 
ba lamas  için UCAS (Merkezi 
Denklik Kurumu)’a ba vuru yap-
mas  gerekiyor. Ba vurunun ard n-
dan de erlendirme sonucuna göre 
ö renci istedi i üniversite ve prog-
rama ba vuru yapabiliyor. 

Bir ö rencinin ngiltere’deki 
üniversitelere ya da yüksekokullara 
haz rl k e itimi almadan kabul 
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edilmesi için A-Level ya da e de eri 
bir s navda ba ar  göstermek gere-
kiyor. Bu s navlardan baz lar  u e-
kilde s ralanabilir AT, Abitur ve 
Frans z ya da Uluslararas  Bakalorya 
(French/ International Baccalau-
reate). 

ngiliz üniversitelerine ba vur-
mak için TOEFL ya da IELTS gibi 
ngilizce dil seviyesi s navlar ndan 

geçerli puan  almak gerekiyor. ngil-
tere’deki baz  üniversiteler CPE 
(Cambridge Proficiency in English) 
ve CAE (Cambridge Certificate in 
Advanced English) s navlar n  da 
kabul edebiliyorlar. 

Fransa 
Fransa’da üniversite okumak is-

teyen ö rencilerin ba vurular n  
Ocak ay  sonuna kadar tamamlama-
lar  gerekiyor. Üniversiteler taraf n-
dan sonuçlar ise Haziran ay nda 
aç klan yor. Fransa’da e itim dilinin 
a rl kl  olarak Frans zca. Bu yüzden 
yabanc  ö rencilerin dil yeterlilikle-
rini kan tlamalar  gerekiyor. Ülkede 
e itim dilinin ngilizce oldu u az 
say da program olsa da yabanc  ö -
rencilere en az orta seviyede Fran-
s zca bilme art  ko uluyor. 

Frans z liselerinden mezun olan 
ö rencilerin dil seviyelerini kan tla-
malar  art  aranm yor. Di er ö ren-
cilerin ise DALF/DELF DELF (Dip-
loma of Advanced French Language 
Studies/ Diploma in French Studies) 
ya da TCF-DAP (French Compe-
tency Test- Diploma of Advanced 
French Language Studies) belgeleri-
ne sahip olmas  gerekiyor. 

Frans z lisesinden mezun olan ya 
da Frans z, Avrupa veya Uluslarara-
s  Bakalorya diplomas na sahip olan 
ö renciler lise diplomalar  ile Frans z 
üniversitelerine ba vuru yapabili-
yorlar. Ancak di er ö rencilerin 
üniversite s navlar na girmeleri ve 
e itim almak istedikleri programa 
Türkiye’de yerle meye hak kazan-
malar  gerekiyor. 

Frans z liselerinden mezun ol-
mayan ve Frans z, Avrupa veya 
Uluslararas  Bakaloryaya sahip ol-
mayan ö rencilerin Kas m-Ocak ay-
lar  içerisinde Frans z Kültür Mer-
kezleri’nde bulunan ön kay t dosya-

lar n  almalar  ve Ocak ay n n sonu-
na kadar ön kay t ba vurular n  ta-
mamlam  olmalar  gerekiyor. 

Ö rencinin üniversiteye kabul 
edilip edilmedi i ise genellikle Hazi-
ran olmakla beraber Eylül ay na ka-
dar aç klan yor. Fransa’da üniversi-
teye kabul edilen ö renci kesin kay t 
yapt rmak için üniversite taraf ndan 
istenen belgeler ve üniversite yerle -
tirme sonucu ile Fransa’da kay t i -
lemlerini tamaml yor. 

Avusturya 
Avusturya’da üniversite okumak 

isteyen adaylar n Türkiye’de 4 y ll k 
bir programa yerle mi  olmas  gere-
kiyor. Avusturya’da Türkiye’deki 2 
y ll k e itimin kar l  olmad  için 
aç k ö retim fakültelerine, 2 y ll k 
yüksekokullara ve meslek yükseko-
kullar na yerle mek bu art  kar la-
m yor. Ö renciler e itim almak iste-
dikleri programa veya yak n bir 
programa yerle tikleri takdirde 
Avusturya’daki üniversitelere ba -
vurabiliyorlar. 

Avusturya’da e itim dili Alman-
ca oldu u için üniversitelerde ya-
banc  ö rencilerin TESTDAF s nav  
ile dil yeterliliklerini kan tlamalar  
gerekiyor. Ancak ö renciler dil ye-
terlilik seviyeleri programa ba la-
maya yeterli olmad nda üniversite-
lerin haz rl k okullar nda ya da dil 
okullar nda e itim alabilme ans na 
sahip oluyorlar. Haz rl k ya da dil 
okulunu ba ar yla tamamlayan ö -

renciler lisans program na ba layabi-
liyor. 

Avusturya’daki üniversitelerde 
okumak isteyen ö rencilerin erken 
ba vuruda bulunmalar  oldukça 
önemli çünkü üniversiteye ba vuru 
süreci, kabul belgesinin gelmesi ve 
vize i lemleri 6 ile 10 ay aras nda sü-
rüyor. Bu da üniversiteye ba vur-
mak için geciken bir ö rencinin 1 
dönem kaybetmesine sebep olabili-
yor.  

Avusturya’da lisans e itimi üç 
y l sürüyor ve ö renciler birbirinden 
ba ms z birer akademik y l özelli i 
gösteren k  ve yaz dönemlerine ka-
y t yapt rabiliyorlar. K  döneminde 
ö retime ba lamak isteyen bir ö -
rencinin ubat ay ndan itibaren, yaz 
döneminde ö retime ba lamak iste-
yen bir ö rencinin ise Eylül ay ndan 
itibaren üniversitelere ba vuruda 
bulunmas  gerekiyor. Ö rencinin 
üniversiteye kabul edilip edilmedi i 
ise 8-16 hafta aral nda aç klan yor. 

Avusturya’da üniversite okumak 
isteyen ö rencilerin üniversite s nav-
lar ndan önce ön kay t yapt rmalar  
ve üniversitenin istedi i belgeleri 
A ustos ay  içinde göndermeleri, 
ö retime ba lama konusunda zaman 
kazanmalar na yard mc  oluyor. 

Avusturya’da lisans e itimi alan 
ö renciler herhangi bir s nava tabi 
olmadan yüksek lisans ve doktora 
e itimine devam etme ans na sahip 
oluyorlar. Ayr ca Türkiye’de bir üni-
versitede e itim alan ö renciler geç-
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tikleri dersleri sayd rabiliyor ve fark 
derslerini geçerek diploma alabili-
yorlar. 

Kanada 
Mühendislik, T p ve Telekomü-

nikasyon alanlar nda verdi i kaliteli 
e itimle dikkat çeken Kanada’da ço-

u üniversitenin lisans e itim süresi 
4 y l sürüyor. Yabanc  ö renci kon-
tenjan n n k s tl  oldu u ülkede, e i-
tim ücreti y ll k 7.000 ile 18.000 Ka-
nada Dolar  aras nda de i iyor. Bir 
üniversite ö rencisinin y ll k ya am 
masraf  ise y ll k, ortalama 16.000 
Kanada Dolar  civar nda oluyor. 

Kanada’da üniversiteler Eylül ve 
Ocak aylar nda ö retime ba l yorlar. 
Bu sebeple Haziran ay nda liseden 
mezun olan ö renciler 6-7 ay yaban-
c  dillerini geli tirme imkan na sahip 
olabiliyorlar. Kanada’daki üniversi-
telere ba vuru i lemleri ve üniversi-
teler taraf ndan aranan artlar eyalet-
ler aras nda farkl l k gösterebiliyor. 
Baz  eyaletlerde direk üniversite ile 
ba lant  kurulurken baz lar nda ba -
vuru takip merkezi ismindeki birim-
lere ba vurmak gerekebiliyor.  

Macaristan 
Macaristan’da üniversite okumak 

isteyen ö renciler Macarca ve ngi-
lizce programlar  tercih edebiliyor-
lar. Ülkede üniversite e itim ücreti 
2.800 ile 5.000 Euro aras nda de i i-
yor. Fakat T p, Eczac l k ve Di  He-

kimli i gibi programlar n ücretleri 
6.000 ile 13.000 Euro aras nda de i i-
yor. Bir üniversite ö rencisinin ayl k 
ya am masraf  ise ortalama 600 Euro 
civar nda oluyor. Macaristan’da li-
sans e itimi genellikle 3 y l sürerken 
mühendislikle 3.5, T p 6 ve Di  He-
kimli i ile Eczac l k programlar  5’er 
y l sürüyor. 

Ö renciler ilk y l tercih edecekle-
ri program n türüne göre say sal ya 
da sözel dersler ile ngilizce dersinin 
bulundu u haz rl k y l na kabul edi-
liyorlar. Bu haz rl k program n  ba-
ar yla tamamlayan ö renciler seç-

tikleri programda okumaya devam 
ediyorlar. Ayr ca ö rencilerin haz r-
l k y l n n sonuna kadar bir program 
seçme zorunluluklar  bulunmuyor. 

Macaristan’da üniversitelere ka-
bul edilmeden önce ba vuruda bu-
lunan ö renciler bir yeterlilik s nav -
na tabi tutuluyorlar. Bu s nav ö ren-
cinin seçece i programa göre farkl -
l k gösterse de sözel programlar için 
hem yaz l  hem de sözlü bir ekilde 
oluyorken T p program n  tercih 
edecek ö renciler için ngilizce dil 
seviyesinin ve kimya, biyoloji ve fi-
zik gibi temel bilimlerin ölçüldü ü 
sözlü mülakat eklinde oluyor. 

Japonya  
Genetik, T p ve Mühendislik 

alanlar nda dünyan n en ba ar l  
üniversitelerinin bulundu u Japon-

ya’da üniversite okumak isteyen ö -
renciler Japonca ya da az say da bu-
lunan ngilizce programlarda e itim 
alabiliyorlar. Japonca bilmeyen ö -
renciler 6-12 ay süren Japonca haz r-
l k e itiminin ard ndan lisans e iti-
mine ba l yorlar. 

Japonya’da üniversite okumak is-
teyen ö renciler May s veya Haziran 
aylar nda ba vuru yapmaya ba la-
yabiliyorlar. Türkiye’de Milli E itim 
Bakanl  ve Japon Hükümeti ya-
banc  ö rencilere pek çok burs ola-
na  sunuyor. 

Çin Halk Cumhuriyeti 
Çin’de üniversite okumak iste-

yen ö rencilerin lise mezunu olma-
lar  yeterli oluyor. Ö renciler Çince 
e itimlerini tamamlad ktan sonra 
s nava tabi tutulmuyorlar ve istedik-
leri programda e itim alabiliyorlar. 
Ayr ca baz  üniversitelerde ngilizce 
programlar da bulunuyor. Çin’de 
üniversite e itim ücretleri y ll k 
1.500 ile 3.500 Amerikan Dolar  ara-
s nda de i irken bir üniversite ö -
rencisinin y ll k, ortalama ya am 
masraf  3.000 ile 5.000 Amerikan Do-
lar  civar nda oluyor. 

Çin’de üniversite e itimi almak 
isteyen ö renciler Eylül ya da Mart 
ay nda ba layacak ö retim dönemle-
ri için en az 1 ay önce ba vurular n  
tamamlam  olmal lar. 



ÜYE OL GARANTİLE!
SON TERCiH GÜNÜ 24 HAZiRAN
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HABER

Ö retmenin ve ö retmenlik mes-

le inin sayg nl na ili kin önemli 

görü ler ve öneriler ileri sürenler 

aras nda ba l ca u e itimcilerimizi 

görüyoruz: Ahmet Cevdet Pa a, Se-

lim Sabit Efendi, Sat  Bey, 
Emrullah Efendi, Mustafa Kemal 
Atatürk, smail Hakk  Baltac o lu, 
Kâz m Nami Duru, Rauf nan, Fer-
han O uzkan, Hüseyin Hüsnü 
Tek k, Aydo an Ataünal, Zeki 
Sar han, Mustafa Ergün, Tayyip 
Duman, Hikmet Y ld r m Celkan, 
Hüseyin Dilaver, Necmettin Tozlu, 
sa E me, Cemil Öztürk… 

Biz bunlardan bir kaç n n 

görü  ve önerileri üzerinde du-

raca z: 

Kâz m Nami Duru: 

1934’te yay nlad  Mualli-

min Meslek Ahlâk  ba l kl  ese-

rinde özetle der ki:  

“Ö retmen, görevinin öne-

mini bilerek davranmal d r. Ö -

retmen, mesle ini bir geçim yo-

lu olarak görmemelidir. Onun 

i i o kadar büyük ve önemlidir 

ki hiçbir ücretle ölçülemez.” 

Ferhan O uzkan: 

lk bask s  1965’te yap lan 

Ö retmenli in Üç Yönü ba l kl  

eserinde, ö retmenin ba ar l  ve 

sayg n olabilmesi için ba l ca u 

üç özelli i ta mas n  gerekli bu-

lur:  

a) Türk toplumunun ayd n bir 

üyesi olmak  

b) Dünya toplulu unun uyan k 

bir üyesi olmak  

c) Mesle inin yeterli bir üyesi 

olmak. 

Hüseyin Hüsnü Tek k: 

De erli e itimcimiz Hüseyin 

Hüsnü Tek k, altm be  y ll k engin 

tecrübelerine dayanarak pek çok ya-

z s nda ve Tek k Ö retmenin E itim 

Sevdas  (An lar) (Ankara, 2010) ba -

l kl  kitab nda ö retmenlik mesle-

inin temel özellikleri ve ö retmen-

lerimizin uymas  gereken ilkeleri 

aç klam t r. Bunlardan bir kaç  öy-

ledir: 

1. Ö retmenlik sevgi, efkat ve 

gönül mesle idir. Ö retmen, mes-

le ini çok sevmelidir. 

2. Ö retmen insanlar  sevmeli ve 

onlar n ki iliklerine sayg l  olmal d r. 

3. Ö retmenin yüksek hayalleri, 

amaçlar , hedefleri olmal  ve o bun-

lara ula mak için çok ve sürekli ça-

l mal d r. 

4. Ö retmen, kendini iyi yeti -

tirmeli ve sürekli olarak yenilemeli-

dir. 

5. Ö retmen, ele tirilere aç k 

olmal  ve onlardan yararlanma-

l d r. 

6. Ö retmen, zorluklar ve 

engeller kar s nda kötümserli-

e kap lmamal , onlar  yenmek 

için bütün gücünü kullanmal -

d r. 

7. Ö retmen, zaman n  iyi 

de erlendirmeli, her gün kendi 

kendine yapt klar  ve yapama-

d klar n  sorarak ba ar s n  ar-

t rmaya çal mal d r. 

8. Ö retmen, görevini yal-

n zca s n f ortam yla s n rl  gör-

memeli, halka kar  da görev ve 

sorumluluklar  oldu unu bilme-

lidir. 

9. Ö retmen, ara t rmac  

olmal , ara t rmalar n  gerekti-

inde yay nlamal d r. 

 

 

Ö RETMEN N VE  
Ö RETMENL K MESLE N N 

SAYGINLI I KAVRAMINA 
B R BAKI * 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.Dr.Yahya AKYÜZ 
Ankara Üniversitesi  

E itim Bilimleri Fakültesi  

E. Ö retim Üyesi 

* Bu yaz  daha önce çe itli yerlerde yay nlad m z benzer yaz lar gözden geçirilip geni letilerek haz rlanm t r (Y. Akyüz). 
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10. Ö retmen, teknik geli meleri 

(bilgisayar vs.) izlemeli ve kullanma-

l d r. 

11. Ö retmen, mesle i ile ilgili 

pedagojik ve yasal geli meleri izle-

melidir. 

Yahya Akyüz: 

Bize göre, “ö retmenin sayg nl -

” kavram  ça da  anlamda öyle 

tan mlanabilir: 

“Ö retmenin sayg nl ” onun 

bilgisi, ki ili i, ahlâk , ya ant s , okul 

ortam nda ve d ndaki tutum ve 

davran lar  ile, mesle inin gerektir-

di i görevleri hakk yla ve sorumlu-

luk duygusuyla yerine getirmesi so-

nucunda gerek ö rencileri, gerek ve-

liler, toplum ve yöneticiler gözünde 

güvenilir, ba ar l , etkili, örnek al na-

cak bir meslek mensubu olarak de-

erlendirilmesidir. 

“Ö retmenin sayg nl ” kavram  

ile “ö retmenlik mesle inin sayg n-

l ” birbirine çok s k  ba l d r. Ö -

retmenin sayg nl k düzeyi yükselir-

ken meslek de sayg nl k kazan r. Ö -

retmenin sayg nl  onun ba ar s n n 

temeli oldu u gibi, ö retmenin ba a-

r s  ve olumlu tutum ve davran lar  

da sayg nl n , mesle in itibar n  

art r r. 
Ça da  anlamda ö retmenin 

sayg nl n  olu turan unsurlar n 
ba l calar  bize göre unlard r: 

1. Ö retmenli in çok önemli bir 

kamu mesle i olarak kabul edilmesi, 

bu mesle in okullar n n ve etik (dav-

ran  ve ahlâk) ilkelerinin bulun-

mas , mesle e d ar dan kimselerin 

sokulmamas . 

2. Ö retmenin ö rencisine sadece 

sözle ve kitaplarla ö retim yapmakla 

yetinmeyip “yaparak ve ya atarak” 

ö retme yolunu izlemesi, onun yete-

neklerini ara t rarak onlar  geli -

tirmeye çal mas , ö rencisine reh-

berlik yapmas . 

3. Ö retmenin yumu ak huylu, 

sab rl , âdil olmas , kin, dü manl k 

beslememesi, hat r, gönül, iltimas, 

hediye vs. kabul etmemesi. 

4. Ö retmen yeti tiren kurumlara 

giri te ö retmenlik mesle ini, çocuk-

lar , gençleri seven, ba ar l , ki ilikli 

ö rencilerin özenle 

seçilmesi. 

5. Ö retmen aday-

lar n n, en az Üniver-

site Lisans ö retimi 

içinde, hatta giderek 

Yüksek Lisans ve 

Doktora ö renimi gö-

rerek meslek, alan ve 

genel kültür derslerini 

ö renerek, ayr ca çe-

itli gerekli bilgiler ve 

uygulamalarla dona-

t lm  olarak çok iyi 

yeti mesi. 

6. Ö retmen yeti -

tirmede niteli e çok 

önem verilmesi, fakat 

ayn  zamanda iyi bir 

yeti tirme-istihdam 

planlamas  yap larak 

niceli in de ihtiyaca 

göre göz önünde tu-

tulmas . 

7. Ö retmenin yasal statüsünün 

(özlük haklar , atanma, nakil, dene-

tim …) uygun biçimde düzenlenme-

si. 

8. Ö retmenin ekonomik sorun-

lar n n çözülmü  olmas  ve kendini 

yaln zca e itim ve ö retime verebil-

mesi için refah n n sa lanmas . Ba -

ka deyi le, ö retmenin yeterli eko-

nomik imkânlara sahip olmas  ve 

geçim endi esi duymadan ya amas  

yan nda kendini yenilemek, ara t r-

mak, okumak için de gerekli ekono-

mik olanaklar n n bulunmas . 

9. Ö retmenin toplumda a rba -

l , ölçülü tutum ve davran lar yla 

kendi sayg nl n  korumaya özen 

göstermesi. 

10. Ö retmenin yaln zca okulda 

görevli de il, içinde ya ad  top-

lumda yapaca  birçok yararl  hiz-

metin bulundu unu bilmesi, halk ve 

yöneticilerle beraberce bu i leri 

yapma yolunda önder ve rehber ola-

rak giri imlerde bulunabilmesi. 

11. Ö retmenin “çevre sorun-

lar na” duyarl  olmas , fizikî ve sos-

yal çevresini olumlu yönde de i ti-

rebilme sorumlulu u ta mas . 

12. Ö retmenin ö rencilerle, veli-

lerle, çevre halk  ile iyi ili kiler kur-

mak ve i birli ini gerçekle tire-

bilmek için gerekli bilgi, nezaket, ye-

tenek ve yeterliliklere sahip olmas . 

13. Ö retmenin gerek okulda, ge-
rek toplum içinde günlük politika, 
ideoloji, rk, din ve mezhep tart ma-
lar ndan özenle kaç nmas  ve laik bir 
tutum sergilemesi. 

14. Ö retmenin okumak, incele-
mek, ara t rmak, kendini geli tirmek 
ve yenilemek, ülkesini ve dünyay  
tan mak için büyük bir istek duyma-
s . Ba ka deyi le, ö retmenin ara -
t rmac , yarat c , bilimsel dü ünü e 
sahip, geni  ufuklu, ho görülü bir 
ki ili e sahip olmas . 

15. Ö retmenin “meslek bilin-
ci”ne sahip olmas  ve gerekti inde 
mesle i korumak için çaba harcama-
s . Bunun için de Türk e itim ve ö -
retmenlik mesle i tarihini iyi bilme-
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si, ba ka ülkelerin e itim ve ö ret-
men sorunlar n  da anlamaya çal -
mas . 

16. Ö retmenin genel Türk ve 

Dünya tarihini iyi bilmesi, bunlar n 

içinde baz  alanlara özel ilgi duyup 

ara t rma yapmas , tarihten bugün 

için ç kar labilecek dersler üzerinde 

dü ünmesi, tarih bilincine sahip ol-

mas . 

17. Ö retmenin Türkçeyi do ru 

ve güzel konu up yazmas  ve Türk-

çenin korunup geli tirilmesindeki 

sorumlulu unun bilincinde olmas . 

18. Ö retmenin kendini geli tir-

mede araç oldu u için bir yabanc  dil 

ö renmesi. 

19. Ö retmenin ve mesle in say-

g nl n  sa layan unsurlardan biri 

de, güçlü, ciddî, e itim ve ö retmen 

sorunlar yla ilgilenen, onlar  çözme-

ye çal an, ö retmenleri hizmet için-

de e itip güçlendirme yolunda gay-

ret gösteren, meslekî etik (davran  

ve ahlâk) ilkelerini belirleyen ve sa-

vunan meslekî örgütlerin varl d r. 

Ö retmenlerin meslek örgütlerinden 

söz ederken unu da vurgulamak 

gerekir: Millî E itim Bakanl  da bu 

tür meslek örgütleriyle ili kiden ka-

ç nmamal , onlar n ciddî e itimsel 

çal malar  ve önerilerine, isteklerine 

kulak vermeli, hatta baz  ö retmen 

ve e itim konular n n tart lmas na 

bu örgütlerin de kat l m n  sa lama-

l d r. Ancak ö retmen örgütleri de 

ideolojik ve siyasî nitelikte olmamal , 

gerçek meslek örgütleri olmal d rlar. 

K s r ideolojik çeki melerden kurtu-

lamayan, ö retmenlerin haklar n  

demokratik yollarla savunmayan 

örgütler mesle e çok zarar verirler. 

1970’lerde yurdumuzda bunun ac  

örnekleri ya anm t r. 

 
* 

Bat l  ülkelerin e itimcileri de ö -

retmenin ve mesle in sayg nl  üze-

rinde çok durmu lard r. Bu konuda 

bir örnek vermekle yetinelim: 

5 Ekim 1966’da Birle mi  Millet-

ler Çal ma Örgütü (ILO) ile E itim, 

Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), 
Ö retmenlerin Statüsüne li kin Tavsi-

ye Kararlar  ba l  ile çok önemli bir 

belge yay nlam lard r. Bu kararlar  

Türkiye hükümeti de onaylam t r. 

Bu çok uzun belge ö retmenin ve 

ö retmenlik mesle inin sayg nl  

konusunu ele almakta, hükümetlere 

tavsiyelerde bulunmaktad r. Bu tav-

siyelerden biri özetle öyledir: 

“Ö retmenin ve ö retmenlik 
mesle inin sayg nl  geni  ölçüde 
onlara sa lanan ekonomik imkânlara 
ba l d r. Ö retmenlere sa lanan 
ekonomik imkânlar, bu mesle in 
önemi ile orant l  olmal d r.” 

Tayyip Duman: 

Tayyip Duman, ö retmen yeti -

tirme ve ö retmenlik mesle inin 

sayg nl  konusunda yazd  de er-

li makale ve kitaplarda u görü  ve 

önerileri vurgular: 

“ yi ö rencilerin ö retmenlik 

mesle ini seçmeleri büyük ölçüde 

mesle in toplumdaki de eri ve sta-

tüsüne ba l d r. Bunu ise, ö retmen-

lere verilen ekonomik ve sosyal im-

kânlar belirler. Bunun yan nda ö -

retmen yeti tiren kurumlara ö renci 

alma, yeti tirme ve atamada izlenen 

politikalar ve uygulamalar da önem-

lidir. Bu nedenle, ö retmenlerimize 

daha iyi ya ayabilme ve çal ma ko-

ullar  haz rlan rken mesle in itiba-

r n  dü ürücü istihdam politikala-

r ndan kaç nmak gerekir.” 

Cemil Öztürk: 

Cemil Öztürk, ö retmen yeti -

tirme konusunda yazd  de erli 

eserler ve makalelerinde, ö retmenin 

ve mesle in sayg nl  konusunda da 

görü  ve öneriler ileri sürmü tür. 

Ona göre, ö retmenin toplumda 

sayg n olmas n n artlar ndan biri, 

ö retmen yeti tirmenin bir “gelene-

inin” bulunmas d r. Türkiye, ö -

retmen yeti tirme tarihi bak m ndan 

Avrupa ülkelerinden pek geri kal-

mam t r. Ancak onlarda ö retmen 

yeti tiren kurumlar tarih içinde ge-

li meler göstermi tir. Bizde ise böyle 

bir geli me ve gelenek tam olarak 

olu mam t r. Çünkü bizde yap lan 

her yenilik eski durum yok say larak 

ve geçmi ten ders ç kar lmadan ya-

p lmaktad r. Oysa geli meler tarih-

ten ç kar lacak dersler nda ve 

politik etkilerden uzak olarak istik-

rarl  biçimde gerçekle tirilmelidir. 

Ancak o zaman e itim ve ö retme-

nin toplum taraf ndan benimsenmesi 

ve mesle in sayg nl n n artmas  

söz konusu olabilir. 

Selahattin Turan: 

Selahattin Turan, de erli çal ma-

lar nda ö retmenin ve mesle in say-

g nl  konusuna yeni ve önemli bir 

boyut getirmektedir. öyle der: 

“Ö retmenli i toplumun tarihî, 

kültürel ve sosyal de erlerinden ayr  

dü ünemeyiz. Toplumun de erleriy-

le çeli en ve çat an bir ö retmen 

profilinin toplum taraf ndan kabul 

görmesi ve desteklenmesi mümkün 

de ildir. Türkiye’de ö retmenli in 

entelektüel ve sanatsal yönü göz ard  

edilmi tir. Bu durum da mesle in 

sayg nl n  olumsuz etkilemekte-

dir.” 

Zeki Sar han: 

2007’de yay nlanan yi Ö retmen 

Olmak ba l kl  de erli eserinde özetle 

der ki: 

“Ö retmenlik kutsal bir meslek-

tir. Ö retmenlerimizin Türk devri-

mine ili kin görevleri vard r. Zaman-

la bunlardan uzakla lmas  ve ö -

retmenin yetersiz bir bilgi ile yeti ti-

rilmesi toplumun ö retmene bak n  

olumsuz yönde etkilemektedir.”  

 
 

Prof.Dr.Yahya AKYÜZ’ün  
2 temel kitab na 

 
 
 
 

adresinden ula abilirsiniz. 
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HABER

Dergimizin bu ayki konusu olan 
meslek seçimi kapsam nda sizlere, 
Matematik ile ilgili olan yüksek ö -
retim lisans düzeyindeki programlar 
hakk nda bilgi vermeye çal aca m. 

 
MATEMAT K BÖLÜMÜ 

Tarih boyunca insano lu do a 

olaylar n  aç klamaya ve do aya ege-

men olmaya çal m t r. nsano -

lunun bu çabas  ile tarihin en eski 

bilim dallar ndan olan Matematik 

ortaya ç km t r. 

Halen geni lemekte olan bir alan 

olan matematik, ke ifler için yeni 

teknikler ve fikirler gerektiren bir 

çok yeni alanla birlikte uzun tarihin-

deki herhangi bir zamandan daha 

fazla yeni, zorlu ve f rsatlarla dolu 

ke if alanlar  sunmaktad r. Fen ve 

do a bilimleri, bilimsel teorilerin 

ula t  sonuçlar  ara t rmak için ge-

reken teknikler konusunda her za-

man matemati e ba vurmu lard r. 

Son y llarda sosyal bilimciler, kendi 

ö retim ve ara t rmalar nda yüksek 

matemati e gittikçe artan bir oranda 

de er vermi lerdir. 

Matematik program ; matematik 

ilke, yöntem ve sistemlerinin analizi, 

geli tirilmesi ve bunlar n kar l kl  

ili kileri ile bu ilke ve yöntemlerin 

bilimsel ve teknolojik alanlara uygu-

lanmas  gibi konularda e itim yapar. 

Matematik, ak l yürütme ve problem 

çözme sanat  olup, tümdengelimli ve 

tümevar ml  dü ünce yollar  ile, sa-

y lar ve geometrik ekiller gibi kav-

ramlar n özelliklerini ve bunlar n 

aras ndaki ba nt lar n  inceleyen bir 

disiplindir. Matematik alan nda ça-

l mak isteyen bir ö rencinin say -

larla ak l yürütme ve dü ünme gü-

cüne sahip olmas , cebir ve geomet-

riye ilgi duymas  gereklidir.  

 

MATEMAT K VE 

BÖLÜMLER  

 

 

 
 

Hüseyin C NGÖZ 
Matematik Uzman  
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Peki, bir matematikçi ne yapar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematik e itimi, özverili çal ma, detaylara yo unla abilme, kavramlara de i ik aç lardan bakabilme, sorgu-

lama ve yarat c  olma yetenekleri ister ve Matematik ile u ra an bir ki inin bu özellikleri geli ir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daha sonra in a edilmi  bu kavram ve 

problemleri geli tirir. Bu kavramlara ili kin 

matematiksel problemler kurar ve bu mate-

matiksel problemleri çözer. 

Matematikçi, matematiksel kavramlar 

ve problemler in a eder. Kavramlar ara-

s ndaki ili kileri anlamaya çal r.
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Bir hikâyeye göre Öklid, kendi-

sini ziyaret eden ve derslerine kat l-

d ktan sonra “Geometriyi ö renmenin 

daha k sa yolu yok mu?’’ diye soran 

M s r kral  Ptolemy’e “Geometriye 

giden bir kral yolu yoktur.” cevab n  

vermi tir. 

Matematik e itimi hangi konuda 

çal lacak olursa olsun insan n dü-

ünme becerisini geli tirir. Matema-

tik her alanda gerekli oldu undan ve 

temel bir formasyon verdi inden 

kesin tercihini “Matematik” olarak 

yapm  ö rencilerin d nda, yak n 

dallar aras nda karars z olanlar n da 

bu bölümü seçmeleri mant kl  ola-

cakt r. Matematik bölümünü okuyan 

bir ö renci, matematik ve di er bilim 

dallar nda oldu u kadar günlük ha-

yatta da ihtiyaç duyulan analitik dü-

ünme sistemini özümsemi  bir e-

kilde mezun olur.  

Mezunlar, akademik kariyer ya-

pabildikleri gibi do rudan i  haya-

t na at larak, Finans kurulu lar nda, 

leti im firmalar nda, Bilgisayar ve 

Yaz l m Endüstrisinde, E itim Ku-

rumlar nda, Bankac l k-Sigortac l k 

alanlar nda, Kamu Planlama bölüm-

lerinde, Kamu ve Özel irketlerin 

Ar-Ge birimlerinde, bilgi güvenli i 

irketlerinde ve benzeri birçok ku-

rum, kurulu  ve irkette çal abil-

mektedirler.  

Günümüz artlar nda; ekonomi, 

sanayi, e itim ve benzeri alanlarda 

ihtiyaç duyulan matematik bilgisi ve 

dü ünce sistemini özümsemi  birey-

lere ihtiyaç vard r. Bu do rultuda 

üniversitelerin de i en ülke gerek-

sinimlerini, dünyadaki bilimsel ge-

li meleri yönelimleri sürekli olarak 

izleyip gerekli yenilikleri yapmal d r. 

Bu bölümü tercih edecek ö rencile-

rin, matematik e itiminin yan nda 

matematikle ba lant l  ba ka alan-

larda da, (finans, ifreleme e itim, 

bili im, ekonomi) alt yap  olu turan 

üniversitelere öncelik tan mas , i  

piyasas na kolay tutunmas  aç s n-

dan önemlidir. Örne in baz  okul-

larda ö renciler birinci s n ftan sonra 

cebir, analiz ve uygulamal  matema-

tik gibi alanlar içerisinden seçim ya-

parak ilgili alanda uzmanla r. Mese-

la uygulamal  matematik alan nda 

yeti enler TÜ K, MTA, TEK, DS , 

TCMB gibi resmi kurulu larda görev 

alabilmektedir. 

Amerika Birle ik Devletleri’nde 

CareerCast.com taraf ndan her y l 

yap lan en iyi meslekler s ralama-

s nda 2014 y l nda Matematik, 200 

meslek aras nda ilk s rada gelmek-

tedir. Küreselle en Dünya’da, uygu-

lanan programlar n niteliklerine ba -

l  olarak, ülkemizde de matematik en 

iyi meslekler aras nda yerini alacak-

t r. 

 

LKÖ RET M VE ORTAÖ -

RET M MATEMAT K Ö RET-

MENL  BÖLÜMLER  

lkö retim ve ortaö retim mate-

matik ö retmenliklerinin her biri ay-

r  bir uzmanl k gerektirdi inden bö-

lümler tamamen ayr lm t r. Fakat 

her iki program n da temel amac , 

sahip oldu u temel alan ve meslek 

bilgisiyle kendini geli tirebilen, ma-

tematik e itimine yönelik olumlu 

tutum ve davran lara sahip, toplum 

ve çevre sorunlar na duyarl , mes-

le ini etik kurallar çerçevesinde icra 

eden, ülkemizin ve ça da  dünyan n 

ihtiyaçlar na uygun nitelikte, özgü-

veni tam ö retmenler yeti tirmektir. 

Bu lisans program  mezunlar  

"Matematik Ö retmeni" unvan  ile 

Milli E itim Bakanl 'na ba l  resmi 

ve özel e itim kurumlar na Matema-

tik Ö retmeni olarak atanabilmekte-

dirler. Yurt d nda ö retmenlik 

yapmak isteyen veya e itim sektö-

rünün farkl  alanlar nda çal mak 

isteyen mezunlar da gerekli artlar  

sa lad klar  takdirde bu alanlarda 

görev yapabilmektedirler. Ayr ca 

matematik e itimi alan nda veya e i-

timle ilgili ba ka alanlarda yurt için-

de veya yurt d nda akademik kari-

yer yapmak isteyen mezunlar, gerek-

li artlar  sa lad klar  takdirde üni-

versitelerin akademik birimlerinde 

ö retim eleman  (ara t rma görevlisi) 

olarak görev alabilmektedirler. 

Matematik ö retmeninin hem 

alan  ile hem de ö retmenlik mesle i 

ile ilgili niteliklere  sahip olmas  ge-

rekir. 
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Matematik ö retmeni olmak is-

teyenlerin; 

� Üstün bir say sal dü ünme ye-

tene ine sahip,  

� Matemati e kar  ilgili ve bu 

alanda ba ar l , 

� Dü üncelerini ba kalar na aç k 

bir biçimde aktarabilen, 

� yi bir ö renme ortam  sa la-

yabilen, 

� Dikkatli, i ine özen gösteren, 

� Mesle inin sorunlar  ile ilgile-

nen ve çözüm yollar  bulmaya çal -

an, 

� nsanlarla iyi ileti im kurabi-

len; sevecen, ho görülü, sab rl , 

� Ö rencilerin duygu ve dü ün-

celerini anlayabilen, 

� Kendini geli tirmeye istekli, 

co kulu, yarat c  kimseler olmalar  

gerekir. 

  

MATEMAT K-B LG SAYAR 

BÖLÜMÜ 

Günümüzde mühendislik, t p, 

ileti im, yönetim, finans gibi birçok 

farkl  alanda ileri teknoloji araçlar n  

geli tirebilen ve kullanabilen profes-

yonellere gereksinim duyulmak-

tad r. Bu do rultuda Matematik-

Bilgisayar Bölümü ö rencileri mate-

matik biliminin temel konular n n 

yan  s ra günümüzde önemi sürekli 

artan bilgisayar biliminin mesleki 

uygulamalar na yönelik e itimi de 

almaktad r. 

Matematik-Bilgisayar Bölümü, 

Matematik ve Bilgisayar bilimlerinin 

entegrasyonundan olu maktad r. 

Program n Matematik aya , analiz, 

diferansiyel denklemler, say  teorisi, 

nümerik analiz, istatistik gibi temel 

konular  kapsamaktad r. Bilgisayar 

aya  ise programlama teknikleri, 

veritaban  sistemleri, bilgisayar mi-

marisi ve a lar  gibi bilgisayar bilim-

lerinin temel alanlar ndan olu mak-

tad r. Program  ba ar  ile tamamla-

yan ö renciler bilgisayar teknolojile-

rinin kullan ld  tüm alanlarda ka-

riyer yapabilecekleri gibi, ayr ca bil-

gisayar mühendisli i, enformatik bil-

gisayar veya matematik alanlar n n 

ili kide oldu u herhangi bir bölüm-

de lisansüstü programlar na kat la-

rak, ö renimlerini sürdürebilirler. 

 
 

MATEMAT K MÜHEND SL -
 BÖLÜMÜ 
Matematik Mühendisli i prog-

ramlar  köklü Matematik bilgisine 
sahip, Mühendislik formasyonu al-
m  Teknik-Ekonomik ve Sosyal 
olaylar  modelleyerek çözüm üreten 
mühendisler yeti tirmeyi amaçla-
maktad r.  

Matematik mühendisi olmak is-
teyenlerin; say larla ak l yürütebilme 
yetene ine, olaylar  analiz edebilme 
ve sonuçlar  matematik dili ile ifade 
edebilme gücüne sahip kimseler ol-
malar  gerekir. 

Matematik mühendisleri; Kamu 
veya özel sektöre ait bankalarda, Si-
gorta irketlerinde, Endüstri kuru-
lu lar nda, Devlet statistik Ensti-
tüsü, Milli Prodüktivite Merkezi gibi 
kamu kurulu lar nda, Matematik 
mühendisi unvan n  alan kimseler 
TÜB TAK, MTA gibi kurumlarda, 
özel ve resmi fabrikalar ile üniver-
sitelerin ara t rma laboratuarlar nda, 
çe itli kurulu larla bankalar n bilgi 
i lem birimlerinde çal abilmekte-
dirler. Bilgisayar yaz l m irketle-
rinde görev alabilirler. Endüstri ve 
bilgisayar bilimlerinin geli imi ma-
tematik mühendislerinin i  bulma 
olanaklar n  art rm t r. 

 

 

“Bana bir dayanak gösterin tüm dünyay  yerinden oynatay m.” (Ar imet) 
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HABER

Eme e ve üretime dayal  top-
lumsal i  bölü ümünün temelinde, 
ki ilerin i iyle ilgili bilgi, tutum ve 
becerileri yatar. Bilgi, tutum ve bece-
rilerin toplumsal bir ihtiyaçla birden 
fazla insan taraf ndan uygulan r hale 
gelmesi ve toplum içinde yayg nla-
arak üretime (hizmete) dönü mesi 

meslekle meyi do urur. Meslekle -
me “bir i in meslek olma yolunda güç 
elde edilen dinamik bir süreçtir.” Bu 
nedenle, her mesle in öyküsünde bir 
meslekle me süreci ve tarihi vard r. 
Her meslek ö retme ve ö renme sü-
reciyle, yani e itim olgusu ile kaza-
n l r. E itim süresi, mesle in niteli-

ine göre de i ir. Örne in usta-ç rak 
usulü ile meslek kazan m  olabilece-

i gibi herhangi bir örgün e itimle 
de meslek sahibi olunur. Günümüz-
de, hekimlik ya da sa l k meslekleri, 
örgün e itim ile kazan lan profesyo-
nel mesleklerdir. 

Toplumsal ko ullar, ihtiyaçlar ve 
de i imlere göre ortaya ç kan baz  
meslekler insanl k tarihi ile ya tt r; 
baz  meslekler ise yak n tarihte orta-
ya ç km t r. Örne in hekimlik ve 
ebelik gibi sa l k meslekleri insanl k 
tarihinin ba lang c nda ortaya ç k-
m ken; pilotluk, astronotluk gibi 
pek çok meslek yak n tarihte do -
mu tur. Özellikle son yüzy lda ve 
günümüzde h zl  geli en bilim ve 
teknoloji sosyal-kültürel, ekonomik 
de i imlere yol açm t r. Buna ba l  
olarak baz  meslekler tarihe gömü-
lürken; yak n tarihe kadar ad -san  

olmayan mesleklerin do u una in-
sanl k tan k olmu tur. Bu de i ken-
lik kural n n en önemli istisnas  he-
kimlik mesle idir. Çünkü hekimlik 
“insana, insan ya am na, insan n ya-
ama hakk na vb.” hizmet eden kut-

sal bir meslektir. Bu nedenle dünya-
da insan varl  sürdü ü sürece he-
kimlik mesle i de varl n  sürdüre-
cektir. 

Hekimlik mesle i do urgan bir 
meslektir. Zira son iki yüzy lda he-
kimli in hizmet alan  geni lemi ; 
hekimlik günümüzdeki pek çok sa -
l k mesle ine anal k etmi tir. 19. 
yüzy lda modern t bb n do u uyla 
birlikte sa l k alan ndaki bilgi ve 
teknoloji geli meleri hekimlik 
mesle inin hizmet alan n  da geni -
letmi tir. Bu durum hekimlik 
mesle inin görev ve yetki alan na 
giren baz  i lerin bölü ülmesine ne-
den olmu tur.  bölümü, sa l k ala-
n nda yatay olarak yeni yeni sa l k 
mesleklerini ortaya ç karm t r. Ör-
ne in hem irelik, eczac l , diyetis-
yenlik, di  hekimli i, fizyoterapist-
lik, teknisyenlik gibi meslekler görev 
bölü ümünün do urdu u sa l k 
meslekleridir. Özellikle 20. yüzy lda 
hekimler derinlemesine uzmanla a-
rak pek çok alanda kendi içinde de 
meslekle mi tir. Örne in cerrahi 
kendi içinde; “genel cerrahi, kalp-
damar cerrahisi, çocuk cerrahisi, beyin 
cerrahisi, gastro-enterit cerrahi” gibi 
dallarla hekimlerin meslek unvan-
lar na yeni s fatlar eklenmi tir. Ta-

rihsel süreç içinde hekimlik melse-
inin bugün ula t  zirveye kolay 

gelinmemi tir. 
 
TIP VE HEK ML K TAR H  
Günümüz modern insan  için, 

geçmi te olup bitenler bir tarih ko-
nusudur. Ancak t ptaki tarihsel bilgi 
ve uygulamalar tarihin derinlikle-
rinde kalm  ve kesin çizgilerle birbi-
rinden ayr lm  süreçler de ildir. 
Çünkü t bbi bilgilerin evrimi birbiri-
ni ortadan kald ran de il, birbirine 
eklenen dönü ümler eklinde olmu -
tur. Tarihsel süreç içinde bu dönü-
ümlerin ana hatlar  “içgüdüsel, bü-

yüsel, dinsel, felsefi, hipokratik ve bilim-
sel” t p eklinde geli me göstermi , 
bu geli me çizgisinde öne ç kan ki i-
ler “hekimlik” rolü oynam t r. Do-
lay s  ile hekimlik mesle i de bu dö-
nü ümler çizgisinde geli mi tir. Gü-
nümüzde hekimlik mesle inin ula -
t  nokta; uzun soluklu, çok ciddi ve 
bilimsel kurallara ba l  bir üniversal 
e itim ile kazan lan bir meslek oldu-

udur. Bu noktaya ula man n mü-
cadelesi insano lunun içgüdüsü ile 
ba lam , ça lar boyu sürmü  ve ni-
hayet günümüzün modern t bb na 
ula lm t r. öyle ki;  

 
çgüdüsel T p ve Hekimlik 

Tarihin derinliklerinde hekimlik 
mesle inin nas l olu tu unu bugün 
tahmin etmek zor de ildir. Kald  ki 
pek çok kal nt lar (kemikler, di ler, 
mumyalar, arkeolojik resimler, yon-

Tarihin En Eski 
Mesleklerinden Biri: 

HEK ML K 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Mehmet ÖZDEN 
S.B. Sa l k E itimi E. Gn. Md. 
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tular, yaz l  tabletler vb.) insanl k ta-
rihinin ilk gününden itibaren hekim-
lik uygulamalar n n varl n  gös-
termektedir. öyle ki; 

Bir an için hekimlerin ya da sa -
l k hizmeti veren ki ilerin olmad n  
varsayal m; hatta t p diye bir olgu-
dan, hastal k-iyilik kavramlar ndan 
haberdar olmad m z  dü ünelim; o 
zaman ne yapar z? te ilkel insan da 
dü ünce ve bilgi olarak bu noktada 
bulunmu  ve ya am t . lk insan di-

er canl lar gibi içgüdüsel davran -
lar  ile ac s n , zd rab n  dindirmeye, 
sa l n  korumaya, sa l n  bozan 
etkenleri kendisinden uzak tutmaya 
çal m t . Zira biyolojik bir dürtü-
nün yaratt  bu eylem kal b  (içgü-
dü) tüm canl larda vard ; ancak in-
san n di er canl lardan farkl  yan  
zihinsel gücüydü. nsan bu gücü sa-
yesinde olaylar  sorguluyor, ö reni-
yor ve deneyimler ediniyordu. Ö -
rendiklerini ise nesline ö retiyordu. 
çgüdüsel olarak yöneldi i davran -

lar yla a r  ve ac s n  gidermeye çal -
yordu. Hastalan nca ya da ya am  

tehlikeye girince zihninde hep bir 
sebep-sonuç ili kisi ar yordu, olay ve 
olgulardan kendi yarar na ya da za-
rar na olu abilecek davran  kal pla-
r n  ortaya ç kar yordu. Böylece in-
sano lu davran  kal plar na göre 

beslenmeye, tehlikelerden korunma-
ya, a r  ve ac s n  dindirmeye çal a-
rak her geçen gün bilgi ve davran  
çemberini geni letti. Baz  insanlar, 
geli tirdi i ve zenginle tirdi i bilgi 
çemberi içinde di er ki ilere yard m 
eli uzat r hale geldi. Sahip olduklar  
bilgi ve deneyimleri ba kalar na da 
ö reterek öne ç kmaya ba lad . Böy-
lece hastalanan ya da 
yaralanan insanlara bü-
yü, ayin gibi ampirik 
(bilimsel olmayan) yön-
temlerle de olsa yard m 
eli uzatan ki iler “hekim 
adam” olarak benimsen-
di. Böylece hekimlik 
mesle inin kökleri at l-
d . 

 
Büyüsel-Dinsel T p 

ve Hekimlik 
Ampirik (bilimsel 

olmayan) t bbi uygula-
malar, bir biçimde bü-
yüsel ve dinsel t bb  do-

urdu. Çünkü hastal -
n veya felaketin bir 

d  etken taraf ndan yö-
netildi ini dü ünmeye 
ba layan insano lu, bu 
etkenin ne oldu unu 
bilemedi inden sald r -

n n gözle görülmeyen bir güç tara-
f ndan gerçekle tirilmi  oldu una 
inan yordu. Bu tür inanç olgular  
insano lunun çe itli “T p Mitoloji-
leri (efsaneleri)” geli tirmesine ne-
den oldu. Böylece mitolojik yakla-

mlarla kendisine (veya kendileri-
ne) st rap ve ac  getiren güç kar -
s nda, en do ru olan n onunla iyi 
geçinmek ya da onu kendisinden 
uzak tutma inanc  yayg nla t . Bu 
inanca göre; do aüstü güçler olsa 
olsa insan bedenine gizlice girmekte 
ve hastal k yapmaktayd . Örne in 
ak am ortaya ç kan, sabah kaybolan 
baz  y ld zlar n hastal k yapt na, 
baz  y ld zlar n ise hastal klar  iyi-
le tirdi ine inan l yordu. Ancak 
hastal k yapan güçlerden kurtar-
mak veya iyile tirici güçleri yard -
ma ça rmak hekim adamlar n i iy-
di. Öte yandan baz  otlar n, bitkile-

rin, suyun, güne in vb. ifal  hale 
gelmesini sa layan insanlar art k he-
kimlik mesle ini icra eder hale gel-
mi ti. Çünkü hekim adamlar, insan-
lara ifa sa layan her eye büyüsel 
ve dinsel özellikler atfediyordu. On-
lar n hasta ve yaral lara faydal  ola-
rak öngördü ü eyler tap nma olgu-
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su haline getirilmi ti. Hasta ve yara-
l lara yapt klar  her giri im dinsel bir 
tören e li inde gerçekle tiriliyordu. 
Böylelikle ampirik t p uygulamalar , 
kehanete, sihire, muskaya, duaya 
dayanan büyüsel ve dinsel t p anla-
y na dönü tü. Buna ba l  olarak bir 
taraftan büyücü hekimler ortaya ç -
karken; di er taraftan sihirbazl klar, 
ayinler, dinsel törenler t bbi uygu-
lamalar haline geldi. Bu tür uygula-
malar n etkisi; ne yaz k ki günü-
müzde dahi baz  toplumlarda ta-
mam yla silinemedi. 

Dinsel t bbin etkisi en iddetli ha-
liyle H ristiyanl k dünyas nda gö-
rüldü. Zira Ortaça da (MS 375 - 
1453) H ristiyanl k dünyas nda has-
tal klar n sadece tanr n n yard m yla 
iyile ebilece i inanc  daha da yay-
g nla t . T p hekimlerden çok, din 
adamlar n n (rahiplerin) u ra s  ha-
line geldi. Çünkü ncil’de tanr n n 
yard m yla yap lan mucizevi tedavi-
ler anlat l yordu. Tedavilerde ilaç 
yerine kutsal suyun kullan lmas , 
rahiplerin dua ile ellerini hasta vü-
cudu üzerinde gezdirmesi gibi uygu-
lamalar emredici hükümler olarak 
kabul görüyordu. Hatta H ristiyanl k 
inanc  do rultusunda, hastalar n 
yanlar nda saklad klar  aziz ve azize-
lere ait saç, sakal, di , t rnak gibi ey-
ler mukaddes say l yor ve hastalar 
iyile ebilmek için bu tür eyleri yan-
lar nda ta yordu. H ristiyanl k t bbi 
bir “hay r i i” olarak görülüyordu. 
Çünkü H ristiyanl k dini, hastalara 
yard m etmeyi zorunlu bir görev 
olarak belirtiyordu. Bu anlay la din 

adamlar  için t p dinin bir 
gere i olarak alg lanm t . 
Bu nedenle t p, papazlar n, 
rahiplerin ve rahibelerin 
mesle i haline gelmi ti. Bu 
inanç ve uygulamalar Orta-
ça  Avrupas  t bb nda 
önemli bir yer tutuyordu. 
Histeri, haf za kayb , ikti-
dars zl k gibi hastal klar ru-
hun eytana kapt r lmas  
anlam n  ta yordu. Ortaça  
Avrupas nda ard  arkas  ke-
silmeyen sava lar, k tl k ve 

salg n hastal klar kar s nda, manas-
t rlar ve rahipler hastalar için tek 
umut kayna  halindeydi. Bu yüz-
den manast rlar ayn  zamanda has-
tane, rahipler ise ayn  zamanda birer 
hekim olarak i lev yap yordu. 

Ortaça  slam dünyas nda ise t p, 
dinsel etkilerden ba ms z olarak 
geli iyordu. Hekimlikte Hipokratik 
felsefe benimsenmi ti. Bu nedenle 
slam dünyas nda hekimlik mesle i, 

hipokratik t bb  izleyerek geli ti. bn-
i Sina (980-1037), Zekeriya Razi (850-
932) gibi ünlü hekimler yeti ti. Bu 
hekimler, modern t bb n babas  say -
lan Hipokrat (MÖ 460 - 370)’ n ö re-
tilerinin ayakta kalmas n  sa layan 
ki ilerdendi. 

 
Hipokratik T p ve Hekimlik 
Eski Yunanistan’da MÖ 6. ve 5. 

yüzy llarda; baz  öncü insanlar n (fi-
lozoflar n) do aya, 
ya ama, insana, din-
sel ve büyüsel t bba 
kar  ak mlar halinde 
itirazlar  olu tu. Da-
ha önce yüzy llar bo-
yu mitolojinin sun-
du u aç klamalar n, 
ku aktan ku a a ak-
tar lan bilgilerin do -
rulu u gibi insano -
lu taraf ndan kabul 
edilirken; bu dö-
nemde ege adalar n-
da ve k y lar nda ba-
z  ki iler her eyi ak l 
yoluyla sorgulamaya 
ba lad . Çünkü öyle 

bir zaman geldi ki bu önder insanlar 
için evren, dünya, ya am ve insan 
hakk nda yüzy llar boyu kendilerine 
sunulmu  olan haz r bilgilerin yeter-
siz ve yanl  oldu u inanc n  bu ön-
der insanlar fark etti. O döneme ka-
dar do rulu u tart lmam  olan 
bilgilere ve uygulamalara güven yi-
tirildi. Ortaya ç kan bu belirsiz du-
rum kar s nda, bu önder insanlar n 
yapabilecekleri tek ey ak llar n  (us-
lar n ) kullanmak oldu. Böylece in-
sanlar bu önderlerin (filozoflar n) 
etkisiyle dü ünce ve ya am sistemle-
rini de i tirmeye ba lad . 

Eski Yunanl lar n dü ünce dün-
yas nda söz konusu önemli de i im-
ler, onlar n dü üncelerini ve ya am 
tarzlar n  ak l ve mant a dayand r-
d . Zira süreç içinde bir çok filozof 
tarih, matematik, fizik, biyoloji, t p 
gibi alanlarda ilk defa bilime temel 
olan do ru bilgileri, görü leri, teori-
leri, ilkeleri ak l yoluyla insanl a 
sunuyor; insanl kta bundan etkileni-
yordu. Böylece insanl k için dogma-
tik de il, ilk defa felsefi bir dünyan n 
kap lar  araland . 

Ku kusuz filozoflar ele tirel dü-
üncelerini, insano lunun o güne 

kadar uygulad  t bba da yöneltti. 
Zaten filozoflar ayn  zamanda o dö-
nemin hekimleriydi. Tanr sal mitolo-
jilere kar  ç kan ve felsefi görü lerini 
dünyaya aç klayan filozoflar n baz -
lar  t bbi uygulamalar konusunda da 
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ak l yürütücü ki iler oldu. Filozoflar 
insan organizmas  ile çevre aras nda 
ili kilerin sa l a etkilerini sorgula-
d . Hastal klar n tan  ve tedavilerine, 
bugünkü t p bilimine temel olacak 
ekilde aç klamalar getirdi. Bu filo-

zoflar aras nda günümüzde “T bb n 
Babas ” olarak an lan “Hipokrat” 
isimli bir hekim görü leriyle öne ç k-
t . 

Hipokrat (MÖ 460 - 370) Ege’de 
bulunan stanköy (Kos) adas nda 
ya ayan bir filozof hekimdi. Hipok-
rat ortaya koydu u felsefi t p görü -
leriyle kendisinden sonra t bb n geli-
imine k tuttu. Zira Hipokrat t bb  

dinsel etkilerden, büyü ve kehanet-
lerden kurtaran; gözleme, sorgula-
maya ve ara t rmaya dayanan laik 
t bb n ilk uygulay c s  idi. Görü le-
riyle ve uygulamalar  ile t bbi özgür-
le tiren, t bb  bilimsel bir yola sokan, 
t p anlay nda köklü de i imler ya-
ratan ilk ki i Hipokrat oldu u içindir 
ki; ö retilerine ve bu ö retiler n-
da yap lan uygulamalara “Hipokrat 
T p” denildi. 

Hipokrat stanköy adas nda he-
kim yeti tirmek üzere ilk defa bir t p 
okulu kurdu. Bu okulda kendi ö re-
tilerini ö rencilerine a lad . Ö reti-
leri aras nda hekim-hasta ili kileri, 
hekimlikte etik kurallar, hastal klar n 
neden-sonuç ili kileri, hasta muaye-
nesi gibi kurallar bulunuyordu. Hi-
pokrat’ n sa l k-hastal k hakk nda 
neden ve sonuç ili kileri bak m ndan 
tutarl  bir muhakemesi vard . 

 
Modern T bb n Do u u ve He-

kimlik 
Ortaça da Hipokratik t p uygu-

lamalar  yeti tirdi i ö renciler zinci-
riyle dünyan n çe itli yerlerine ya-
y lm ken; H ristiyanl n do u u ile 
birlikte Avrupa’da unutuldu. Çünkü 
H ristiyanl n do mas  ile birlikte 
Avrupa t bb  dinin etkisi alt nda 
kald . Zira Ortaça  Avrupas ’nda 
t bba Hipokratik anlamda de il, H -
ristiyanl k ö retileriyle yakla ld . Bu 
durum Yeniça a (1453) kadar sürdü. 
Bu süreçte t p ve hekimlik Avru-
pa’da geli emedi. Ancak Hipokrat’ n 

ö retilerini bir avuç ö rencisi bir kez 
benimsemi  ve dünyaya yaym t . 
Ortaça da slam dünyas  Hipok-
rat’ n ö retilerinden yararland . Bu 
durum hem slam t bb n  hem de 
hekimli ini geli tirdi. O dönemde de 
hekimlik e itimi usta-ç rak usulü ile 
yürütülüyordu. Bu tür e itim, ku -
kusuz ç ra n ustay  taklit etme esa-
s na dayan yordu. Bu nedenle iyi bir 
hekimin yeti mesi öncelikle hocas na 
ba l yd . Türk ve slam dünyas nda 
Hipokratik t bb  izleyen pek çok ün-
lü hekim yeti ti ve bu hekimler mo-
dern t bb n do u una hizmet etti. 

14-15. yüzy lda Avrupa’da ger-
çekle en “Rönesans ve Reform Ha-
reketleri” ile birlikte Avrupa toplum-
lar nda bir uyan  ba lad . Bu uyan -

n anlam , bir bak ma H ristiyanl -
n etkisinden kurtularak olgular  

ak l yoluyla sorgulamakt . Avru-
pa’da Rönesans hareketleri ile birlik-
te bilim, sanat, t p gibi konularda 
yeni yeni rasyonel dü ünceler üre-
tildi. Bu süreçte Avrupa Hipokratik 
T p ö retilerine; dolay s  ile slam 
Hekimlerinin eserlerine sar ld . 14. 
yüzy la gelindi inde, o güne kadar 
ke fedilen t bbi bilgiler bir “hekimlik 
hazinesi” olu turmu tu. Avrupa 
rönesansla birlikte bu hazineyi t bbi 

çal malarda temel ald . Art k bun-
dan sonra önemli olan bu hazinenin 
bilimsel bir temele oturtulmas  ve 
yayg nla t r lmas yd . 

Rönesans hareketleriyle birlikte 
H ristiyanl n etkisinden kurtulma-
ya ba layan Avrupa toplumu, süreç 
ilerledikçe her alanda ak l yoluyla 
geli meler kaydetti. Çünkü yap lan 
çal malarda gözlem, hipotez, kont-
rollü deney ve genelleme gibi meto-
dolojiler kullanan meslek mensupla-
r  yeti tiriliyordu. Olay ve olgulara 
bilimsel metodolojilerle yakla an 
meslek mensuplar  her geçen gün 
yeni yeni bulu lara imza at yordu. 
Sonuçta Avrupa 18. ve 19. yüzy llar-
da sanayi ve endüstri devrimini ger-
çekle tirdi. Bu kapsamda Modern 
T bb n do u u da sa land . 

14. yüzy lda Avrupa’da ba layan 
özgür ve laik dü ünce sisteminin 
esintisi t p ve hekimlik alan nda da 
görüldü. Zira 19. yüzy lda gelindi-

inde insan vücudunun yap s  (ana-
tomisi) ve i leyi i (fizyolojisi), kan 
dola m , kan nakli, hastal k etkenle-
ri, tan  ve tedavi yöntemleri, embri-
yoloji, biyo-kimya, enfeksiyon, cer-
rahi, epidemiyoloji, deontoloji gibi 
rasyonel ve bilimsel geli meler elde 
edildi. 18. ve 19. yüzy lda Hekimlik 
e itimi de bu geli meler do rultu-
sunda bugünkü anlamda kurallara 
ba land . Tüm bu geli meler 20. ve 
21. yüzy lda ivme kazand . Çünkü 
t p ve hekimlik alan ndaki her yeni 
bilgi, tutum ve beceri; bir sonraki 
geli meleri tetikledi. 

 
Cumhuriyet ve Hekimlik 
Cumhuriyetten önce Osmanl  

mparatorlu u’nda sa l k hizmetleri 
içi leri bakanl na (dahiliye naz rl -

na) ba l  bir genel müdürlük tara-
f ndan yürütülüyordu; yani Osmanl  
devletinde sa l k hizmetlerinden so-
rumlu müstakil bir bakanl k yoktu. 
1838 y l nda kurulmu  olan Darülfü-
nuna ba l  bir tek t p okulu (Mektebi 
T bbiye-i ahane) vard . Bu okula 
sadece erkekler al n yordu; bayanlar 
hekim olam yordu. Hem ire okulu 
mevcut de ildi. Hastaneler büyük 

bn-i Sina 
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ehirlerle s n rl yd . Zira sa l k hiz-
metleri yayg n de ildi. Toplum kat-
manlar  adeta kaderleri ile ba  ba-
ayd . Oysa salg n ve bula c  hasta-

l klar toplumu kas p kavuruyordu. 
Bu nedenle büyük önder Mustafa 
Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurma-
dan önce; 2 May s 1920 tarihinde 
“S hh ye ve Muavenet-i çtimaiye Veka-
leti” ad yla Sa l k ve Sosyal Yard m 
Bakanl ’n n kurulu unu gerçekle -
tirdi. 

1923 y l nda Türkiye Cumhuriye-
ti kuruldu unda ülke nüfusu 13 
milyondu. Nüfusun 3 milyonu tra-
homlu, 2 milyonu s tmal , 1 milyonu 
frengiliydi. Toplumda yayg n ekil-
de verem, tifo, tifüs gibi hastal k sal-
g nlar  vard . Her yeni do an bebek-
ten biri ölüyordu. Ortalama ömür 40 
ya  civar ndayd . Buna kar n mo-
dern t bb n alt yap s , ko ullar  ve 
olanaklar  mevcut de ildi. Çünkü 
toplumda okur-yazarl k oran  %7 
civar ndayd . Kad n haklar  mevcut 
de ildi. Sa l k te kilat  ve hizmeti 
ülke geneline yay lmam t . Hastane 
ve sa l k personeli say s  çok s n r-
l yd : “Ülkemizde 554 hekim, 69 ec-
zac , 4 hem ire, 136 ebe ve 560 sa l k 
memuru” vard . 

Bu nedenle di er alanlarda oldu-
u gibi 1923’te Cumhuriyetin kuru-

lu u, ülkemizde modern t bb n ve 
hekimli in geli mesinin milad  oldu. 
Zira cumhuriyetle birlikte okulla -
man n artmas , sa l k örgütlenmesi, 
t p ve sa l k okullar n n kurulmas , 
kad nlar m za tan nan medeni hak-
lar, bilim ve teknolojiye verilen 
önem gibi ça da  uygulamalar ül-
kemiz t bb n n ve hekimli inin ge-
li mesinin yolunu açt .  

Günümüzde ülkemizde dünya 

standartlar nda hekim, hem ire, ec-

zac , sa l k teknisyeni gibi meslek 

mensuplar n n hem nitelik hem de 

nicelik bak m ndan yeti tirilmi  ol-

mas nda da önderlik eden Mustafa 

Kemal Atatürk’ü bir kez daha rah-

metle ve ükranla an yoruz. Zira her 

eyimizi Cumhuriyetimize ve Ata-

türk’ümüze borçluyuz. Bugün mev-

cut 82 t p fakültesinin, 

300 civar nda sa l k per-

soneli yeti tiren fakülte-

nin mevcut oldu u ül-

kemizde, modern t bb n 

uygulama alan  buldu u 

ça da  hastanelere ve 

kurulu lara sahip olma-

n n onurunu ya yoruz. 

Cumhuriyetimizin sa l k 

ordusunda yakla k 

160.000 hekimin, 200.000 

hem ire-ebenin, sa l k 

memurlar n n ve on bin-

lerle ifade edilen, di  he-

kimi, eczac , diyetisyen, 

teknisyen gibi sa l k in-

san gücünün sa l kl  bir 

uygarl k yaratt n n ar-

t k tan y z. 

 
Dr. Mehmet ÖZDEN’in kitaplar na 

www.drmehmetozden.com  

adresinden ula abilirsiniz. 
 
 
 

 

 

Ne hasta bekler sabah ,  

Ne taze ölüyü mezar.  

Ne de eytan, bir günah ,  

Seni bekledi im kadar.  

 

Geçti istemem gelmeni,  

Yoklu unda buldum seni;  

B rak vehmimde gölgeni  

Gelme, art k neye yarar? 

R 

 

BEKLENEN 
NEC P FAZIL KISAKÜREK 
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HABER

Meslek hayat mda binlerce ö -
renciye tercih ve kariyer dan manl -

 konusunda rehberlik yapt m. Bu 
konuda sizlerle iki an m  payla mak 
istiyorum. 

Görev yapt m Rehberlik ve 
Ara t rma Merkezimizde çok yo un 
geçen bir tercih döneminde en az bir 
saat bekledi ini heyecan ndan ve 
acelecili inden tahmin etti im bir 
ö rencim geldi ve içeri girer girmez 
‘Merhaba hocam!’ dedikten hemen 
sonra ‘Hocam, ne olur beni üniversi-
teye yerle tirin’ dedi. Ben de hafif bir 
gülümseme ile ‘Merhaba, ho  geldin 

ama san r m yanl  geldin, buras  
Ö renci Seçme ve Yerle tirme Mer-
kezi de il ki Rehberlik Ara t rma 
Merkezi’ dedim. Elindeki s nav so-
nuç kâ d n  sallayarak ‘Hocam so-
nuç bu, siz bu i in uzman ym s n z, 
arkada lar çok tavsiye etti ben de 
geldim. Bu y l bir yere gideyim ho-
cam…’ ‘Tamam, peki madem bu ka-
dar ‘’tavsiye etmi ler’’ ben de yar-
d mc  olurum sana. Peki, dü ündü-

ün hedefledi in bir bölüm ya da 
meslek var m yd ?’ ‘Yok, hocam bö-
lüm fark etmez ama ehir Yozgat ol-
sun.’  ‘Neden Yozgat? Memleketin 

mi? Bak hem eri ç kaca z seninle.’ 
‘Yok hocam,  geçen y l bir k z arka-
da m vard , o Yozgat’taki üniversi-
teye yerle ti orada okuyor, ben de 
onun yan na gitmek istiyorum.’ 
Ama, fakat, lakinli ne kadar cümle 
kursam da nafile. Kafaya koymu . 
Tercihlerinde yard mc  oldum, Yoz-
gat a rl kl  bir liste haz rlad k. So-
nuçlar aç klan nca te ekkür etmeye 
geldi, ‘çok istedi i’ ehir olmu tu.  
Aradan yakla k 1-2 ay geçti odama 
bu delikanl  tekrar geldi. ‘Nas ls n? 
Neler yap yorsun Yozgat’ta havalar 
nas l?’ ‘Hocam, iyi de ilim, size 
gelme nedenim de bu, ben okulu 
b rakt m ve bu y l tekrar s nava gir-
meye karar verdim.’ ‘Hay rd r ne 
oldu?’ ‘Hocam eski k z arkada m 
ben gidene kadar ba ka bir arkada  
bulmu …’  

Güler misin? A lar m s n? Maa-
lesef bu ve benzeri birçok ö renci ile 
tercih döneminde çok s k kar la -
yorum. Amaç yok, hedef belirsiz, 
meslek ise k smet…  

Kurumumuza elinde s nav sonuç 
belgesi ile bir anne geldi. ‘Hocam, 
tercih yapmaya geldim.’ deyince ben 
zannettim y llar sonra üniversite s -
nav na girmi  ve üniversiteye oku-
maya karar vermi . Çünkü son y l-
larda benzeri durumu birçok defa 
ya ad m. Çocuklar  ile s nava giren 
anne ve babalar biliyorum. ‘Ne gü-
zel tabi buyurun nas l yard mc  ola-
bilirim’ dedim. ‘Hocam, bu sonuçlar 
k z m n. Kendisi sonuçlar dü ündü-

 

HOCAM NE OLUR,  
BEN  ÜN VERS TEYE  

YERLE T R N! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çelebi ÇA LAYAN 
PDR Uzman  
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ü gibi olmad  için buraya gelmek 
istemedi. Onun yerine ben geldim.’ 
Ben de ‘O halde ben size sadece bu 
sonuçlarla tercihte bulunabilece i 
bölümlerden olu an bir liste haz rla-
y m, siz k z n zla görü ün, de erlen-
dirin ama ikna edebilirseniz yüz yü-
ze de mutlaka görü mek isterim’ 
dedim. Listeyi haz rlad m ve anneye 
verdim. Birkaç gün sonra anne tek-
rar geldi. ‘Hocam, listeyi düzenledik 
sizin için de uygunsa ba vuruyu 
yapmak istiyoruz.’ Tercih listesini 
inceledim ‘e er k z n z n ilgi ve istek 
s ras  bu do rultuda ise herhangi bir 
hata yok bence uygundur.’ dedim. 
Anne ‘tamam o zaman’ dedi ben de 
görevim olmad  halde anneyi k r-
mamak ad na listeyi sisteme kay-
detmeye ba lad m. Anne bir süre 
sonra listeye müdahale etmeye ba -
lad . ‘Hocam 3. tercihi 7. s raya, 7. 
tercihi 2. s raya…’ gibi de i iklik 
önerisinde bulununca, hemen sis-
temden ç kt m. Anneye dönerek, 
‘Kusursa bakmay n, ben sizinle böy-
le bir tercih ba vurusu yapamam, bu 
çok önemli ve hassas bir konu, k z -
n z n gelece ini dü ünerek, çok iyi 
niyetle bunlar  söyledi inizi de bili-
yorum ama ben k z n z olmadan 
böyle bir de i iklik yapamam. Üz-
günüm.’ dedim. Anne bana k rg nl -

n  ve k zg nl n  belirterek gitti… 
lkokul 1. s n f ö rencileri ile et-

kinlik yapt m bir günde ö rencile-
re ileride hangi mesle i seçmeyi dü-
ündüklerini sordum, asl nda merak 

etti im acaba 6 ya ndaki çocuklar 
meslek olarak ne dü ünüyorlar, ne-
leri biliyorlard . Daha da önemlisi 
onlarla etkinlik öncesi tan makt . 
Ö renciler s ras  ile payla mda bu-
lundular. Ö retmen, asker, polis, o-
för, bakkal…. Derken bir ö renci 
’Ö retmenim ben beyin cerrah  ol-
mak istiyorum’ dedi. lginç ve farkl  
bir cevapt , ama beni ve s n f ö ret-
menini as l a rtan ikinci cümlesiy-
di: ‘Hesaplad m, 32 ya nda beyin 
cerrah  olabiliyorum.’’ Ben hemen 
cevab n oku ile ‘nas l hesaplad n?’ 
diye sordum. O da bize  ‘4 y l ilko-
kul, 4 y l ortaokul, 4 y l lise, 6 y l 

üniversite ve sonras nda uzmanl k 
hepsini toplad m 32 ya nda olabili-
yorum’ dedi. Biz iyice a rm t k. 

a k nl m z;  beyin cerrah  olabilir 
ya da olamaz m dan ziyade 6 ya n-
daki bir ö renci, kendisine 32 ya n-
da beyin cerrah  olmak gibi bir hedef 
koyabiliyorken, 18-19 ya nda lise 
son s n fta hatta mezun olmu  bir 
ö rencinin bir hedefinin olmamas , 
bölüm tercihinin fark etmez olmas  
ya da ‘k z/erkek arkada ’ durumuna 
göre olmas ndand . 

De erli ö renciler, e itimciler, ai-
leler; üniversite s nav n n birinci 
a amas  olan YGS bitti, imdi s rada 
LYS var ve sonras nda da tercih dö-
nemi ba layacak. Tercih i lemi sade-
ce tercih dönemine b rak lacak kadar 
basit ve dar bir konu de ildir. Bunun 
öncesi mutlaka olmal d r.  

‘Nereye gidece ini bilmeyen bir 
gemiye hiçbir rüzgâr yard m etmez.’ 
Gelece imizin teminat  de erli ö -
rencilerimizin yapmas  gereken; ön-
ce nereye gidece ine bir karar ver-
mesi, kendisini heyecanland racak 
bir hedef belirlemesi ve bu hedefe 
ula abilecek k sa, orta ve uzun va-
dede planlar yaparak uygulamaya 
geçmesidir. istedi ini belirle. Ba ar l  
olmak, kendini tan mak, inanmak ve 
verimli çal mak ile mümkündür. 
Maalesef üzülerek söylüyorum, be-
nim gördü üm baz  ö rencilerde 
hedefledi i bölüme göre puan almak 
için çal mak yerine, ald  puana 
göre bölüm seçmeye çal maktad r. 
‘Hocam, önce bir s nava girelim, pu-
an m z belli olsun, sonra bakar z, 
k smetimizde neresi olursa…’ 

Do ru ve bilinçli tercih için ö -
renci ve velilerin mutlaka ara t rma 
yapmas , bölümleri meslekleri de-

erlendirmesi, bilgi almas , kendi 
özellikleri ile mesle in gerektirdi i 
özellikler aras nda benzerlikler ol-
mas  son derece önemlidir. Yüksek-
lik korkusu olan birisinin pilot olma 
iste i, ya da çocuklarla etkili ileti im 
kuramayan birisinin okul öncesi ö -
retmeni olmas  kendisini hem de 
meslekten faydalanacak, hizmet ala-
cak bireyleri olumsuz etkiler.  

Haziran ay nda LYS var. Sonuç-
lar muhtemelen Temmuz ay nda 
aç klan r ve hemen sonras nda tercih 
dönemi ba lar, A ustosta tercih so-
nuçlar  belli olur, Eylül ay nda kay t-
lar, Ekim ay nda ek yerle tirmeler 
yap l r. Bu süreci bilmek ve do ru 
de erlendirmek son derece önemli-
dir. 

Çok önemli bir hat rlatma ile bu 
say m zdaki yaz m  tamamlamak 
istiyorum. May s ve haziran aylar  
bana göre asl nda s nav  kazanmak, 
üniversiteli olmak için di er aylar n 
tümünden daha de erlidir. Bu aylar, 
3000 metrelik bir maratonun son 300 
metresi gibidir. 2700 metre bitti son 
300 metrede biraz daha tempoyu ar-
t rmak yap lmas  gereken ilk ve en 
önemli eylemdir. Birçok ö renci bel-
ki de maratonu b rakt  ya da b rak-
mak üzere sen bu durumu fark et, 
fakl  ol ve fark at.  Yoksa seneye 
3000 metreyi yeniden ko mak iste-
mezsin san r m.  

 

Üniversite kap lar n  açacak çok 
önemli tercih tüyolar  için sonraki 
yaz m zda görü mek dile i ile… 

Çelebi Ça layan’ n kitab na Seçkin 
kitapç lardan ve internet sitelerin-

den ula abilirsiniz. 
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Ö rencinin üç temel görevi var-
d r: 

I. Bilgiyi alma ve anlama 
II. Bilgiyi haf zaya kaydetme 
III. htiyaç duyuldu unda (s -

navda) bilgiyi hat rlama 
Ö rencinin basit birkaç ö renme 

görevini yerine getirmesi halinde, 
bilgiyi alma beyin için çok kolay bir 
i lem olacakt r. Al nan bilginin anla-

lmas , yine ö rencinin dersten ön-
ceki ö renme görevlerine uyup uy-
mad na ba l  olarak anlama ya da 
anlamama eklinde ortaya ç kacakt r. 

Ö rencinin dersten önceki temel 
ö renme görevi; o dersin konusuna 
ili kin k sa bir çal ma yaparak, yü-
zeysel de olsa bir bilgi ile derse git-
mesidir. Bu yüzeysel bilgi ö renci-
nin, bütün beyin fonksiyonlar  ile o 
derse kendili inden odaklanmas na 
yol açacakt r. Bu ön çal man n 10-15 
dakika kadar olmas  yeterli olmak-
tad r. Tek bir ko ul ile; bu çal may  
ö rencinin kendisi yapmas  gerek-
mektedir. 

Bilgiyi ald ktan sonra onu haf -
zaya kaydetme i lemi ayr ca zihinsel 
eylem ve ö renme görevlerinin yeri-
ne getirilmesini zorunlu k lmaktad r. 

Özellikle bütün ö rencilerin bil-
mesi gerekir ki, akl m zda olan bilgi-
ler, haf zam zda olmayabilir. 

Ak l ve haf za beynin farkl  böl-
gelerinde bulunmaktad r. Ak l daha 
çok anl k bilgileri i leyip, imdiki 
zamanda olup bitenlerle me gul 
iken, haf za daha çok geçmi  za-
manda olup bitenleri depolar. Bu 
nedenle bir dersten ç k nca bilgiler 
akl m zdad r, ama henüz haf zam z-
da de ildir. 

Akl m zdaki bilgilerin yerini en 
k sa sürede bir iki gün, duruma göre 
bir iki saat içerisinde imdiki zaman-
l  ba ka bilgiler alacakt r. Böyle bir 
durumda da, “biliyorum ama hat r-
layam yorum”, “ben çabuk unutu-
yorum” tarz nda yak nmalar ortaya 
ç kacakt r. 

Oysa, bilgiyi haf zaya aktarma 
ö renmenin zorunlu bir a amas d r. 

Ders dinlemekle yetinmek bilgileri 
sadece ak lda tutmak anlam na gelir 
ve ak l bilgileri uzun süre tutmaz. 
Çünkü ak l i lemcidir, saklay c  de-

ildir. 
Ünlü e itim psikolo u, Oliver 

Wendell Holmes; “Bir ö rencinin bir 
bilgiyi unutabilmesi için önce onu 
anlamas  gereklidir” diyor. Holmes 
burada anlama ve zihinsel kayd  e  
zamanl  eylem olarak aktar yor. As l 
vurgulamak istedi i ey ise; unut-
mak için öncelikle bilginin haf zaya 
kaydedilmesi gerekir ve bunu ger-
çekle tirmek amac yla çe itli ö ren-
me görevlerini (ödevlerini) yapm  
olmam z gerekir.  

Bilgiyi ak ldan haf zaya aktar-
mak için, yani frontal lobdan, 
hipokampüse aktarmak için, mutla-
ka dersin dinlenilmesini takiben en 
geç dört be  saat içerisinde kapsaml  
bir konu tekrar  yap lmas  gerek-
mektedir. E er bu süre içerisinde o 
konuyu tekrar etmek mümkün de il 
ise, o zaman, o dersin bilgilerini ko-
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rumaya almak için, hemen ders bi-
timinde, ilk 10 dakika içerisinde, i -
lenen konunun; 

� Zihinden tekrar edilmesi, 
� O konunun ba kas na anlat l-

mas , 
� O konu hakk nda bir arkada  

ile konu ulmas  gibi 
ö renme yöntemlerine ba vu-

rulmas  gerekmektedir. Bu yöntem-
lere ba vurulmas  halinde bilgilerin 
hemen unutulmas n n önüne geçil-
mi  olunur. Ancak bunlar uzun süre-
li haf za kayd  için yetersiz ö renme 
görevleridir. En k sa süre içerisinde 
ki, bir-iki gün içerisinde detayl  bir 
konu tekrar  yap lmal d r. 

 
HATIRLAMANIN TEMEL L-

KELER  
1. Bilgiler haf zaya konu konu 

depolanmal d r. 
2. Haf zadaki bilgiler belirli bir 

s ra içerisinde kaydedilmelidir. Yani 
ö renci her dersin konu s ras n  bil-
melidir. 

3. Her konunun s ras n  bilmenin 
yan nda, konular n birbirleri ile olan 
ili kileri ve benzerlikleri bilinmelidir. 

4. Eski bilgiler her hafta yap lan 
göz gezdirme nitelikli konu tekrarla-
r  ile haf zan n alt ndan yüzeye ç -
kart lmal d r. 

5. Beynimizdeki bilgiler sürekli 
ilgi ister. Sadece ders dinlerken gös-
terilen ilgi bilgilerin kal c l  için 
yeterli de ildir. Ara ara yap lan ko-
nu tekrarlar  ile bilgilerimize ilgi 
göstermemiz, onlar  hat rlamam z 
için çok önemlidir. 

6. Haf zam za bilgileri daha ön-
ceki ö rendiklerimize ba layarak 
kaydedersek daha h zl  hat rlar z. 

7. Hat rlamada kodlama yaparak 
kaydetme hat rlaman n en yayg n 
yöntemidir. Bilgileri size ça r m 
yapacak unsurlarla birlikte kaydedi-
niz. 

 
TEKRARLAMA VE PEK -

T RME 
Ö renilenlerin hat rlanmas nda 

sistematik tekrarlar n etkisi oldukça 
fazlad r. Konular  tekrar etmek ge-
reklidir ancak ço u durumda yeterli 
de ildir. Tekrarlarda ö renmenin 
di er prensiplerine de dikkat etmek 
gerekmektedir. Yani ö rendikleriniz 
anlaml  olmal , bir hedefi gerçekle -
tirmeye yönelik olmal , ö renmelere 
“haz alma” gibi duygular kat lmal . 
Ö renmeler görselle tirilmeli, “kul-
lanma yoluyla ö renme” yöntemle-
rine ba vurulmal . Ö renilenler 
yazma yoluyla “zihinsel resim” hali-
ne getirilip, kay t ve hat rlama i lemi 
güçlendirilmeli. 

 
PEK T RME 
Ö renmeyi takiben, peki tirme 

yap lmamas  halinde, hat rlama 
an nda çok say da olumsuzluk ve 
zorlanma ya anmaktad r. Bu konuda 
yap lan bir çal mada ö rendikten 
sonra hiç tekrar yapmayanlar, hat r-
lamada ba ar s z olurken, ö renmeyi 
takiben s kl kla tekrar yapanlar, 
yüzde yüz daha fazla ba ar l  olmu -
lard r. 

Peki tirme; sade ve düz konu 
tekrar  yap lmas  demek de ildir. 
Peki tirme; yeni gelen bilgilerin biz-
deki eski bilgilerle uyumlu hale geti-
rilerek kaydedilmesidir. Asl nda pe-
ki tirme, bir tür konular  özümleme 
halidir. Özümleme; gelen bilgileri 
mevcut bilgilerimizle birle tirmektir. 
Yani özümüzdeki, kendimizdeki bil-
gileri esas alarak yap lan kay t i le-
midir. Bu asl nda bilgilerin düzenli 
bir ekilde kay t edilmesi i lemidir. 

Görüldü ü gibi, bir bilgiyi hat r-
lamak, onu ö renmekten daha zor-
dur. Hele, zaman s n rlamas  alt nda, 
yani s nav an nda hat rlamak daha 
da zordur. 

Bu nedenle ö rendiklerimiz bazen, 
hat rlad klar m z her zaman ödüllendiri-
lir. 

Ö rendiklerimizden yararlanma 
oran , onlar  hat rlama oran na e it-
tir. Bu en az ndan akademik ö ren-
meler ve s navlar aç s ndan böyledir. 

Dinledi imiz bir dersi veya çal -
t m z bir konuyu onu hat rlama 
refleksi ile dinlemek ve çal mak zo-
runday z. Hat rlamak için beynimize 
gelen her bilgiyi ikinci bir i leme tabi 
tutmak zorunday z. Hem de an nda. 

Kendi kapasitesinin üzerinde bir 
ba ar y  yakalayanlar bildi inden 
daha fazlas n  hat rlamay  ba arabi-
lenlerdir. 

 
 

Süleyman Beledio lu’nun kitaplar na 

www.bonushoca.com 

adresinden, seçkin kitapç lardan ve sanal 
kitap sat  sitelerinden ula abilirsiniz. 
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Anne –babalar n gelece e yönelik 

en de erli yat r mlar  çocuklar d r. 

Çocuklar  için her eyin en iyisini, en 

güzelini ister. Daha do madan on-

larla ilgili önemli kararlar al r ve bü-

yüyünce hangi mesle i seçece ine 

ili kin hayalleri kurulur, gerçekle ti-

remediklerini onlar n yapmas  iste-

nir. En iyi çocuk bizim olacak, en 

güzel, en ba ar l , en ak ll , en mut-

lu… Onlar dünyaya geldikten sonra 

anne-baba kendi hayat ndan ve ya-

am tarz ndan bile vazgeçer. Art k 

bundan sonraki ya ant n n ba ka bir 

payda  vard r. Ona ba l  planlar 

yap l r.  Anne-babalar istedikleri dü-

ünceye göre özveriyle, sab rla adeta 

bir motif i ler gibi i ler çocuklar n . 

Bazen “çocuklar n n iyili i ve mutlu-

lu u için kendi hayallerinden bile 

vazgeçebilirler.“ 

Meslek seçimi, zorlu ve çaba sarf 
edilmesi gereken ciddi bir süreçtir. 
Anne-babalar bazen “çocuklar n iyi-
li i ve mutlulu u için kendi hayalle-
rini çocuklar n n gerçekle tirmesini 
isteye bilirler, günümüzde kar la -
lan ekonomik s k nt larda anne-
babalar n bu isteklerini daha bir bas-
k c  hale getirebilmektedir. Yeterli 
bir potansiyele sahip olmayan ve er-
genlik dönemiyle birlikte kimlik ara-
y  içerisindeki gençlerde mutsuz-
luk kayna  olu turabilmekte ve 
kayg  düzeylerinin artmas na neden 
olmaktad r. 

Ço u anne-baba bu konularda 

duyarl  olmas na ra men çocuklar n  

nas l destekleyeceklerini tam olarak 

bilemez. Ailelerin, çocuklar n n ba-

ar l  olmalar  ad na yapt klar  yan-

l lar günümüzde s kl kla kar m za 

ç kmaktad r 

“Ben olamad m sen olacak-

s n/olabilirsin” E er böyle bir anla-

y n z varsa belki kendi hayal k r k-

l n z  çocu unuza da ya at yor 

olabilirsiniz “  

 “Kom unun çocu u oldu ama 

sen olamad n” Kom ular m z n, ak-

rabalar m z n, arkada lar m z n ço-

cuklar  ile bizim çocu umuzun farkl  

oldu unu kabul etmeliyiz. Çocu u-

muz akranlar  ile rekabet edebilir, 

ancak biz yeti kinler çevremizle re-

kabetimizde çocuklar m z  kullan-

mamal y z. Bu rekabet çocu umu-

zun benlik sayg s n n dü mesine ne-

den olabilece i gibi gerçek yetenek-

lerini ve kapasitesini ortaya koyma-

s na da engel olabilir.  

“Ancak senin gibi biri bu alan  

seçer” gibi bir çocu unuzu küçüm-

semek, de ersiz görmek, alay etme-

nin onun ya amla mücadelesini za-

y flatman n, özgüvenini zedeleme-

nin d nda bir etkisi olmaz.  

“Bak karde in oldu sen olama-

d n” Bak karde ine” diye ba layan 

her cümle onlar aras ndaki k skanç-

l  k k rtacak ve art racakt r. Biri 

bir süre hep ba ar l  olurken di er 

karde  sürekli ba ar s zl a do ru 

sürüklenecek, ba ar s z olan kendi-

sini toplamaya ba lad nda ise ba-

ar l  olan n birden ba ar s n n dü -

tü ünü göreceksiniz ve bu k s r 

döngü sürekli devam edecektir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adnan DEM RC  
PDR Uzman  

 

 
A LE - ÇOCUK ve 

KAR YER YOLCULU U 
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Ailenin meslek seçiminde çocuk-

lar n n beklentilerini göz ard  etme-

meleri onlarla kurulacak olan ileti-

im aç s ndan da önemlidir. Meslek 

seçimi özellikle ergenlik dönemine 

geldi inden bu dönemde al nan ka-

rarlarda duygusal nitelikler etkili 

oldu undan, anne baban n çocukla-

r na destek olmas  ve yön göstermesi 

gerekmektedir. 

Meslek seçiminde ki inin kendi-

sini tan mas , ilgi alanlar n , yetenek-

lerini, güçlü ve zay f yönlerini bil-

mesi ve do ru de erlendirmesi 

önemlidir. Hangi mesle i seçersem 

ba ar l  olurum? sorusuna cevap 

vermek önemlidir. Anne-baban n, 

yak nlar n n arzusu veya toplum 

bask s ndan ziyade hangi mesle i 

sevdi i ve istedi i, hangi mesle e 

yatk n oldu u dikkate al nmal d r. 

Karar , mesle i seçecek olan genç 

verecektir. Ancak karar  çocu a b -

rakmak onu karar an nda yaln z b -

rakmak de ildir.  

Aileler çocuklar n n meslek se-

çiminde nas l yard mc  olabilirler? 

Özellikle, küçük ya lardan itibaren, 

çocuklar na  “kendini tan ma”,“öz-

fark ndal n ” geli tirecek imkânlar 

tan mal d rlar, erken ya larda bire-

yin ki ili ine uygun bir mesle e yö-

nelik ilgi yarat labilirler, bu ilgi ken-

dilerinin gerçekle tiremedi i bir 

amaç olmamak ko uluyla, çünkü ço-

cuklar m z bu dünyaya bizim yapa-

mad klar m z  veya pi manl klar m -

z  ortadan kald rmak için gelmediler. 

Çocuklar n kendini tan mas  ve an-

ne-babalar n onlar  tan mas  ne ka-

dar erken ya ta ba larsa, sonraki y l-

larda ki ili in geli iminde ve 

mesle inin belirlemesinde o derece 

faydas  olacakt r. Yine erken ya lar-

da meslekleri tan tacak bilgiler ve-

rilmesi, mesleklerin çal ma ko ulla-

r n  anlatmak, gelecek için onlar n 

haz rlanmas n  sa layacakt r.  

Çocuklar n n geleceklerini in a 

etme konusunda destek vermek 

ku kusuz her anne-baban n en 

önemli görev ve sorumluluklar ndan 

biridir, hemen her anne-baba, çocuk-

lar n n ya amlar n n her alan nda 

ba ar l , mutlu olmas n  arzu eder ve 

bunun için ellerinden geleni yapma-

ya çal r. Ço u anne-baba bu konu-

larda duyarl  olmas na ra men ço-

cuklar n  nas l destekleyeceklerini 

tam olarak bilemezler. Ailelerin, ço-

cuklar n n ba ar l  olmalar  ad na 

yapt klar  yanl lar günümüzde s k-

l kla kar m za ç kmaktad r, bu yan-

l lar n ortadan kald r lmas  konu-

sunda profesyonel yard m al nabilir, 

ilgi ve yetenek testleri uygulanabilir 

ve aile dan malar yla empati ku-

rulmas  sa lanabilir.   

Son olarak, Ailelerin çocuklar n n 

bir birey oldu unu; yetenekleri, he-

defleri ve de erleri ile kendine has 

bir ki ili e sahip oldu unu kabul 

etmeleri gerekmektedir. Meslek se-

çimi a amas na gelmi  bir genç, ya  

itibariyle, kendi ba ms zl n  ka-

zanmak, bireysel ve toplumsal kim-

li ini bulmak, ya am n  düzenlemek 

ve toplum içerisinde kendine yer 

edinmek gibi beklentiler içerisinde-

dir. Tüm bu beklentilerin fark nda 

olunmas , anne-babalar ile genç ara-

s nda at lmas , gereken ilk ad md r.  

“Aç kt r ki yazg lar n en güzeli, 

bir insan n sahip olabilece i en bü-

yük hazine, tutkuyla yapt  bir i  

için ona para ödeniyor olmas d r. A. 

Maslow’un da bu sözü de severek ve 

isteyerek yap lan bir i in önemli ol-

du unu vurgulamaktad r. Birey sev-

di i mesle i yapt  için de, i  do-

yumu ve ya amdan sa layaca  tat-

min daha yüksek olacakt r Meslek 

seçiminde gerekli deste i vererek 

hayatta mutlu ve ba ar l  bireyler 

yeti tirmek hem bireylerin kendisi 

için önemlidir, hem de toplumu-

muzda i ini mutlu bir ekilde yapan 

bireylerin artmas  aç s ndan önemli-

dir. 
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Edebiyat, çocuk ve gencin ya-
am nda neden önemlidir? 

Çocuklar n dil ve anlam evrenine 
uygun, ilgi ve gereksinmelerine ses-
lenen, sanatç lar taraf ndan yaz lm  
her edebiyat yap t , çocuklar için bi-
rer kanatt r. Çocuklar  öbür insanla-
ra ta yan, götüren; onlar n duygu, 
dü ünce ve sorunlar yla özde im 
kurmas  için bir etkile im ortam  ya-
ratan, çocuklar  belki de hiç tan ma-
d , tan yamayaca  ba ka insanlara 
uçuran kanatlard r kitaplar. Bunlar 
öyle kanatlard r ki her ç rpmada in-
sana ili kin nice duyarl klara biraz 
daha yakla t r r okuru. 

Masal n, iirin, öykünün, roma-
n n sezinletici iletilerini anlama, yo-
rumlama çabas , çocuklar için estetik 
uyaranlar n k lavuzlu unda ya ant -
lar edinme sürecidir. Çocu un ve 
gencin kitapla kurdu u etkile im, 
duyular n ve dü üncenin bilinçlen-
mesine olanak sa lar. Bu etkile im, 
çocu a-gence ya ama ve insana ili -
kin duyarl k kazand r r. Çocu un 
edebiyat metinleriyle kurdu u ileti-
im; okul türü ö renmenin, do ru-

dan ö retmeye dayal  anlay ndan 
farkl d r. Bu ileti im, çocuklara kendi 
duygu ve dü ünce birikimlerini kul-
lanma ortam  yarat r. 

  
Çocu a Göre Olan 

Kitaplarla Çocu u 
Okumadan Uzakla t -
racak Kitaplar Aras n-
daki Fark Nas l Anla -
labilir? 

Çocu a göre olan ki-

tap, ba ka bir deyi le 

nitelikli ya da iyi kitap, 

çocuklar n görsel ve dil-

sel alg lar n n geli mesi-

ne katk  sa layan; 1 ya-

ndan ba layarak ço-

cuklar  sanatç  duyarl -

yla bulu turan, onlar-

da estetik bilinçlenmeyi 

sa layan kitapt r. Türk-

çenin yap s n , kuralla-

r n  ve anlat m olanakla-

r n  çocuklara sezdirme 

sorumlulu u üstlenmi  kitapt r, iyi 

kitap.  Çocuklara, Türkçeyi do ru 

kullanma bilinci ve duyarl  edindi-

ren, çocuklar için öykünebilecekleri 

dil çevresi yaratan; bu dil çevresinde 

sözvarl n n bütün zenginliklerini, 

geli im evrelerine uygun olarak ço-

cuklara sunan kitapt r nitelikli kitap. 

Türkçenin anlat m özelliklerini, anla-

t m gücünü kullanarak insan ve ya-

am gerçekli ini çocu a duyumsatan 

kitapt r iyi kitap. Çocu a i aret par-

ma n  sallamayan, çocu u korkut-

mayan, çocu un ö renme iste ini 

köreltmeyen kitapt r iyi kitap. Çocu-

un ya  ve geli imine uygun olarak 

ona duyma dü ünme sorumlulu u 

veren, çocu u da kurgunun olu ma-

s na ortak eden kitapt r iyi kitap.  

iddet içerikli, “çocu a göre ol-

mayan”, bir yeti kinin kendi do ru 

ve dü üncelerini çocuklara bellet-

meye çal an güdümlü yay nlar n,  

çocuk ve gençlerin duygu ve dü ün-

ce sa l nda olumsuz etkiler yarat-

t  bilinmektedir. Çocuk ve gençlere 

seslenen edebiyat yap tlar n n temel 

i levlerinden biri de dil ve anlam ev-

renlerine uygun olarak Türkçenin 

anlat m gücünü ve anlam kurmadaki 

yarat c l n  çocuklara ve gençlere 

duyumsatmakt r. Dilsel savrukluklar 

gösteren, ilkel anlat ml  kitaplarla 

çocuklara dil sevgisi, duyarl  ka-

zand r lamaz; onlarda kitap okuma 

iste i uyand r lamaz.  
 

Çocuklar  Ya ama 
Haz rlayan Temel Araç:

EDEB YAT 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.Dr. Sedat SEVER 
Ankara Üniversitesi Çocuk ve 

Gençlik Edebiyat  Uygulama ve 
Ara t rma Merkezi Müdürü 
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Anne-babalar, ö retmenler ço-
cuklar na kitap seçerken/önerirken 
nelere dikkat etmelidirler? 

Kitaplar, çocuklar n ya lar na, 
geli im özelliklerine ve ilgilerine uy-
gun olarak seçilmelidir. yi bilinme-
lidir ki her kitap çocu a göre de il-
dir.  

Okulöncesi dönemde kitaplar n 
çocuklar n geli imine istenilen kat-
k lar  sa layabilmesi için baz  te-
mel özellikleri ta mas  gerekir. Bu 
özellikler, öyle özetlenebilir: 

1. Çocu un el yap s na uygun 
olmal ; çocuk, kitab n  bir oyunca  
gibi istedi i yere kolayca ta yabil-
melidir. 

2. Kitaplardaki resimler, ba -
lang çta çocu un çevresindeki nes-
neleri tan tmal ; gittikçe yaz yla anla-
t lanlara, renk ve çizgilerle yeni an-
lamlar katmal d r. Çocuklar, kitap-
lardaki resimlerin k lavuzlu unda, 
dü  ve dü ünce serüvenlerine ç ka-
bilmelidir. 

3. Kitaplardaki 2-3 sözcüklü 
k sa ve yal n anlat mlar, gittikçe, ço-
cuklar n dillerini bir ileti im ve dü-
ünme arac  olarak kullanmalar na 

olanak sa layacak özellikler ta ma-
l d r. 

4. Kitaplarda, birer anlat m 
arac  olarak resmin ve dilin yaratt  
uyum, çocuklarda resim yapma iste-

i uyand rmal ; onlara, dillerini bi-
linçle ve özenle kullanmalar na yö-
nelik bir duyarl k edindirmelidir. 
Çocuklar n kendilerini çizgiyle, söz-
cüklerle anlatmalar na katk  sa la-
mal d r. 

Okulöncesinde, ailenin ve oku-
lun duyarl  çabalar yla kitaplarla ta-
n an çocuklar için, “kitap sevgisi” 
edinme sürecinin ilk duyarl  evresi 
de tamamlanm  olur. Kitap sevgisi 
edinmi  çocuklara, ilkokulun ilk y l-
lar ndan ba layarak ilgilerine sesle-
nen yap tlarla okuma al kanl  ve 
ele tirel okuma becerisi kazan-
d r lmal d r. 

lk ve ortaokul dönemindeki ço-
cuklar n geli imine istenilen katk -
lar  sa layabilmesi için, kitaplar n 
baz  temel özellikleri ta mas  ge-
rekir. Bu özellikler, öyle özetlene-
bilir: 

1. Kitaplar, çocuklara, Türk-
çenin sözvarl n  ve anlam kurma-

daki gücünü yaz nsal 
kurgular içinde du-
yumsatmal d r. 

2. Yaz nsal kur-
gular, ya  ve geli imle-
rine uygun olarak ço-
cuklar  da duygu ve 
dü ünce birikimlerini 
kullanarak anlam n 
olu turulmas na ortak 
etmelidir.  

3. Kitaplar, ço-
cuklara, ya amda kar -
la abilecekleri sorunla-
r n çözümüne yönelik, 
yaz nsal nitelikli ipuçla-
r  sunmal d r. 

4. Kitaplar, de-
i ik ki ilik özellikle-

rinden ilginç kesitler 
sunmal ; çocuklar, (ge-
rekti inde) kitaplardaki 
kahramanlarla dü sel 
ve dü ünsel serüvenle-
rine ç kabilmelidir.  

Yukar da s ralanan nitelikleri ta-
yan; dil ve anlam evrenine uygun 

olarak çocuklara duyma ve dü ünme 
sorumlulu u veren, ba ka bir söyle-
yi le “çocu a göre”  kurgulanan me-
tinler, hem çizginin ve dilin güzel-
duyusal (estetik) be eni uyand ran 
olanaklar yla hem de yaratt klar  öz-
de im örnekleriyle çocukluk evresi-
nin en etkili duyarl k kazand rma ve 
dü ünce geli tirme araçlar d r.  

 
ÇOCUK VE GENÇL K EDEB -

YATINA ODAKLANMI  B R KU-
RUM: 

ANKARA ÜN VERS TES  ÇO-
CUK VE GENÇL K EDEB YATI 
UYGULAMA VE ARA TIRMA 
MERKEZ  (ÇOGEM) 

Çocuk ve gençlik edebiyat  ça-
l malar  ngiltere, Almanya, Finlan-
diya, sveç, Norveç, sviçre gibi Av-
rupa ülkelerinde; ABD, Kanada, Ja-
ponya gibi geli mi  birçok ülkede, 
üniversitelerin içinde bilimsel bir 
inceleme alan  olarak kökle mi tir.  
Ülkemizde de Ankara Üniversitesi 
Çocuk ve Gençlik Edebiyat  Uygu-
lama ve Ara t rma Merkezi 
(ÇOGEM); çocuk ve gençlerin duyu 
alg lar n n, dü üncelerinin geli ti-
rilmesi, onlara okuma kültürü ka-

zand r lmas  konular nda bilimsel 
sorumluluk üstlenmi  bir üniversite 
kurumudur.   

ÇOGEM, çocuk ve gençlik edebi-
yat  çal malar n n bilimsel düzlem-
de incelenmesi amac yla 28 Aral k 
2009 tarihli Resmi Gazete’de yay m-
lanan yönetmelikle kurulmu tur. 
Ülkemizde, bir üniversite yap lan-
mas  olarak ilk olan ÇOGEM’in ön-
celikli amac ; görsel ve dilsel birer 
uyaran olarak çocu a-gence göre 
olan kitaplar n, çocuklar n-gençlerin 
geli im süreçlerine ve onlar n okuma 
kültürü edinmelerine katk lar  konu-
sunda toplumu ayd nlat c  bilimsel 
çal malar ve ara t rmalar yapmak-
t r. 

Merkezin Yönetim Yap s   
ÇOGEM’in Yönetim Kurulu; ço-

cuk ve gençlik edebiyat , okulöncesi 
e itimi, e itim felsefesi, güzel sanat-
lar e itimi-yarat c  drama, e itim hu-
kuku,  dil ve edebiyat ö retimi, özel 
e itim alan nda uzmanla m  ö retim 
üyelerinden olu maktad r.  

ÇOGEM’in Dan ma Kurulu ise 
26 ki ilik uzmanlar grubundan 
olu maktad r. Bu kurulda; E itim 
Bilimleri Fakültesi, T p Fakültesi 
(Psikiyatri Anabilim Dal , Çocuk ve 
Ergen Ruh Sa l  ve Hastal klar  
Ana Bilim Dal , Çocuk Sa l  ve 
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Hastal klar  Ana Bilim Dal , Çocuk 
Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Da-
l ), Türk Dili ve Edebiyat  Bölümü ile 
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 
Sa l k Bilimleri Fakültesi Çocuk Ge-
li imi Bölümü, çocuk kültürü ala-
n nda çal malar  bulunan ö retim 
üyeleri, çocuk ve gençlik edebiyat  
yazar ve çizerleri, çocuk ve gençlik 
edebiyat  alan nda çal an akade-
misyenler, çocuk ve gençlik edebiya-
t  yay nc lar , çocuk ve gençlik ede-
biyat yla ilgili sivil toplum kurulu -
lar  temsilcileri ile kitle ileti im araç-
lar  temsilcileri görev yapmaktad r. 

 
ÇOGEM’in Yap land r lmas n n 

Bilimsel Gerekçeleri Nelerdir? 
Okuma kültürü en yal n biçimde,  

bireylerin okuma eylemiyle ilgili ola-
rak edindikleri becerilerin, toplumda 
bir ya ama biçimine dönü mesi ola-
rak tan mlanabilir.  

Toplumda okuma kültürünün 
yayg nla abilmesi için ki ilerin, te-
mel okuma yazma becerilerini, 
okuma al kanl  ve ele tirel okuma 
becerisine dönü türebilmeleri; bu 
becerilerin birikimiyle, bili im tekno-
lojilerinden amaca uygun olarak ya-
rarlanabilmeleri gerekir.  Bu beceri-
leri edinen bireylerdeki art n, top-
lumsal ya amda okuma kültürünün 
yap lanmas na önemli katk lar sa -
layaca  da aç kt r. Bunun için, çocu-

un ve gencin e itim sürecinin tümel 
bir anlay la ele al nmas ; bu süreçte,  
çocu a ve gence okuma kültürü ka-

zand rmada ya anan sorunlar n 
ve çözüm önerilerinin, bilimsel 
bir yakla mla belirlenmesi ge-
rekir. 

 
Çocuk ve Gençlik Edebiya-

t  Uygulama ve Ara t rma 
Merkezi, çocuk ve gençlerin 
okuma kültürü edinebilmeleri 
için neler yap lmas  gerekti ini, 
bilimsel bir yakla mla kamuo-
yuna anlatabilmek amac yla 
uluslararas / ulusal ölçekli 
“Çocuk ve Gençlik Edebiyat  
Sempozyumu”; çocuk ve genç-
lik edebiyat  konulu seminer, 
çal tay, konferans vb. bilimsel 
etkinlikler düzenlemekte; öte 
yandan alandaki usta sanatç la-

r n ve yap tlar n n tan t lmas na yö-
nelik söyle iler, imza günleri vb. ça-
l malar gerçekle tirmektedir.  

 ÇOGEM, çe itli dönemlerde 
farkl  kentlerde düzenledi i etkinlik-
lerle; e itimcileri, anne-babalar  ve 
çocuklar  bir araya getirmektedir. Bu 
etkinliklere ili kin duyurular ve aile-
lere/e itimcilere seslenen,  kitap ta-
n t m kö esi ÇOGEM’in a  sayfas  
(www.cogem.ankara.edu.tr) üzerin-
den izlenebilir. 

 
 
Prof.Dr.Sedat Sever’in kitaplar -

na www.tudem.com adresinden ula-

abilirsiniz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bu y l n z  iyi geçirdiniz mi?  
Sa l kl  oldu unuz için hiç sevindiniz mi?  
Bu y l hiç gün  ile uyand n z m ?  
Kaç kez güne in do u unu izlediniz?  
Bir neden yokken kaç ki iye hediye ald n z?  
Kaç sabah yolda bir kediyi ok ad n z?  
Bu y l yeni do mu  bir bebek parma n z  s k ca tuttu mu hiç?  
Ve siz onu hiç koklad n z m ?  
Yaz gecelerinde ne çok y ld z oldu una hiç a rd n z m ?  
Kendinize bu y l kaç oyuncak ald n z?  
Kaç kez gözlerinizden ya  gelinceye kadar güldünüz?  
Ya l  bir a aca sar ld n z m  bu y l?  
Çimlere uzand n z oldu mu?  
Çocuklu unuzdan kalan bir ark y  söylediniz mi hiç?  
Hiç ta  kayd rd n z m  bu y l?  
Kaç kez ku lara yem att n z?  
Bir çiçe i dal ndayken koklad n z m ?  
Bu y l kaç kez gökku a  gördünüz?  
Ya da hediye alan bir çocu un gözlerindeki ?  
Kaç kez mektup ald n z bu y l?  
Eski bir dostunuzu arad n z m  hiç?  
Kimseyle bar t n z m  bu y l?  
Asl nda mutlu oldu unuzu kaç kez fark ettiniz bu y l?  
yi bir y l n, bunlar gibi birçok "küçük eye"e ba l  oldu unu hiç   

dü ündünüz mü bu y l?  
Yay l n çimenlerin üzerine... 
Acele edin... 
Er veya geç...  

Ç MENLER YAYILACAK ÜZER N ZE… 

R 
Ç MENLER  

YAYILMADAN 
JACQUES PREVERT 
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Sevdi iniz i i yap n! 
Çocukluk rüyas … 
Bir rivayete göre, a z mdan ç -

kan ilk anlaml  cümle “Bu maki-
ne…???” olmu … Gerçi benim gibi 
makinelerin içinde büyüyen birin-
den de farkl  bir cümle de beklene-
mezdi herhalde… Arkada lar m n 
tabanca tüfekle oynad  dönemde, 
en sevdi im oyuncak, babam n bana 
ald  Lego di li setiydi… Parçalar  
birle tirip bir vinç yapmaya çal t -

m  hat rl yorum… Hayalim onunla 
anneme yard m etmekti (?)  Ya da 
zaman m n ço unu babam n eve ge-
tirdi i “Makine ve insan” dergilere 
bakarak geçirdi imi… Ne oldu unu 
veya ne i  yapt n  anlamad m bu 
muhte em aletlerin güçlerini, eksen 

say lar n , h zlar n  ezbere bilirdim… 
Makineler hakk ndaki bilgim, hem 
benim ileti im arac m hem de di er 
çocuklardan fark m haline gelmi ti… 
Ailem ve yak n çevrem bunu destek-
ledikçe, ben daha çok sevdim-
ö rendim, ben ö rendikçe fark m 
belirginle ti… 

Ortaokula geldi imde en büyük 
hobim hafta sonlar  babamla birlikte 
fabrikaya gitmek ve babam n oyun 
alan  olan bu büyülü dünyay  tan -
maya çal mak olmu tu. Saatlerce 
babam n anlatt  makine hikâyele-
rini dinledi imi hat rl yorum… Fab-
rikadaki yerle imlerinden tut, bak m 
aral klar na kadar… Babam n i te 
geçirdi i uzun saatler, benim için 
babamla oyun saatiydi…  

lk Deprem… 
Bu sevdam li-

se y llar ma kadar 
sürdü. Üniversite 
s navlar na haz r-
lan rken bölüm 
seçmek gibi bir 
kayg m hiç olma-
d . Çünkü yapa-
ca m meslek de, 
gidece im okul 
da belliydi… 
Yapmam gereken 
tek ey bu bölü-
mü kazanacak 
kadar çal mak-
t … Bir gün okul-
da meslekler tan -
t l rken bir tar-
t maya kat ld -

m  ve babas  

avukat olan bir arkada m n sen ne-
den avukatl  dü ünmüyorsun diye 
sordu unu hat rl yorum… 

Hayret ve merakla eve geldim… 
O çok güvendi im kalem, benim için 
sallanm t … Makine mühendisin-
den ba ka bir ey olabilir miydim?  
Avukatl k bir alternatifse, ba ka al-
ternatifler de olabilir miydi? Mesela 
doktor olsam? Ya da mimar? Dünya 
bir anda karma k bir yer haline 
gelmi ti… Al nmas  gereken çok zor 
bir karar vard  önümde ve ben ne 
yapaca m  bilmiyordum… Her ço-
cuk gibi çözümü annemde arad m… 
Ak am olup eve gelmesini beklemek 
bir kâbus gibiydi benim için… 

Konuyu anneme açt mda, a -
lamaya ba lad n  hat rl yorum… 
lk cümlemin “Bu makine…???” ol-

du unu da orada ö rendim… Benim 
gibi annemin de kaleleri y k lm t … 

Neyse ki konu çabuk toparland . 
Bu fikir h zla unutuldu ve eski güzel 
günlere dönüldü… 1 hafta sonra bu 
karanl k günlerden eser kalmam t  
art k  

Artç  Sars nt lar… 
Üniversitenin kazan lmas yla be-

raber makinenin ve makine mühen-
disli inin tek alternatif oldu u ya-
am tekrar ba lad … Durumdan ga-

yet mesuttum. lk y l m tüm derslere 
tam rand manl  çal arak, hatta okul 
üçüncülü ü ile bitti… Yaz tatilinde 
tüm arkada lar m n gezdi i bir dö-
nemde, ben yurt d nda bir fabrika-
da makinalarla olan yak n ili kimi 
sürdürmeye devam ediyordum… 

 

KAYBED LM  

BENL K 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Volkan ULUSAN 
Nefes Terapisti 
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Her ey okulda be endi im k z n 
tiyatro kulübünde oldu unu ö ren-
memle bir anda kar maya ba lad … 
Yani o k zla tan abilmek u runa çok 
sevdi im ve iyi anla t m makinala-
r mdan ayr lmam ve insandan ba ka 
bir ey tan mayan tiyatro kulübüne 
yaz lmam gibi bir durum olu mu -
tu…  

lk toplant ya gitti imde bugün 
tan nan bir tiyatro oyuncusu oldu u 
için ad n  burada zikretmek isteme-
di im sevgili a abeyimin bana “in-
san için, insanca ya amaya ho  gel-
din” dedi ini hat rl yorum. 

nsan için, insanca ya amak… ? 
Makinelerin dünyas ndan ayr  ve 
uzakta… nsanlarla ya amak… 

Kan ma bula an bu virüs üniver-
site hayat mca beni kulüpten kulübe 
sürükledi… Tiyatro yapt m, foto raf 
çektim, insan için insan  anlatan ne 
varsa her türlüsünü denedim… 
Okulu bitirdi imde s n ftaki tembel 
ö rencilerden birine dönmü tüm… 

Annem ve babam bu durumun 
geçici bir delilik oldu una ve benim 
do ru yola dönece ime inand lar… 
nanmak istediler… Ve hakl lard  

da…  ya ant s na girmemle beraber 
ne foto raf kald , ne de tiyatro... Ba-

ba mesle i olarak otomotiv sektö-
ründe gereken yerimi ald m… Art k 
bu fuzuli i leri b rakma ve kendi 
ayaklar m n üzerinde durma zama-
n yd … ! 

Kale Y k l yor… 
Bu kendimi bulma ve kendim 

olma yolculu um k rkl  ya lar ma 
kadar sürdü… Kendimi, kendime 
ispat edene kadar… yi öz geçmi im 
sayesinde çok sayg n bir kurulu ta 
i e girdim ve ö rendiklerim saye-
sinde de mesle imde çok ba ar l  ol-
dum… K rkl  ya lar n ba na geldi-

imde önemli bir irkette astronomik 
bir maa la çal an üst düzey bir yö-
neticiydim… Ancak akl m hep d a-
r da farkl  bir ya ant  oldu unday-
d … Ak amlar  i  ç k nda hobile-
rimin devam  olarak ba layan psiko-
loji ve insan merak m, i  saatlerime 
de yans maya ba lad … D ar da ö -
rendiklerimi içeride uygulamaya ça-
l yordum.  saatlerinde benim eki-
bim kadar çok test çözen ve e itim 
filmi izleyen ba ka bir ekip yoktur 
herhalde… Yapt m farkl  uygula-
malar bazen çok be eni gördü, ba-
zense çok radikal bulundu… 

2000’li y llar n ba lar na geldi i-
mizde bu yar m zamanl  hobi art k 

bana yetmemeye ba lam t . Ö ren-
dikçe, merak m art yordu ve bunu; 
yani insan bilimini bir meslek olarak 
yapmaya karar verdim… Bu kadar 
geni  bir konuda spesifik olarak ne 
yapmak istedi imi bulmam ve sev-
di im i e geçmem yakla k on y l m  
ald … Ama inan n, zor k sm  karar 
verme süreci… Karar verildikten 
sonra gerisi kolay. Do ru bir plan-
lama ile ba ar lamayacak ey yok. 
Siz hayallerinize do ru, uygun ad -
m  at n, tüm kap lar n sizin için aç l-
d n  göreceksiniz… 

Sevdi iniz i i yap n… 
Bugün sevdi im mesle i yap yo-

rum ve eski i im kadar para kazan -
yorum. Geldi im yerde ö rendi im 
bir ey var, o da; ailenizin size ne 
dedi inin yâda yapmak istedi iniz 
i in geçerlili inin olup olmamas n n 
önemli olmad . Önemli olan ey, o 
i e duydu unuz sevgi… Hatta buna 
sevgi de il A K diyece im. E er 
yapt n  i i seviyorsan z, gece gün-
düz akl n z ondaysa, i inize â ksa-
n z, o i i iyi yapars n z, o i i ÇOK Y  
yapars n z. Ve i ini iyi yapan ki iye 
daima ekmek vard r. Siz siz olun 
gerçekten sevdi iniz i i yap n…  

www.yasamikesfet.org  
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Bir hapishanede iki cezal  yan yana 
ko u larda cezalar n  çekmektedirler. 
Önemli anlar , onlar  ay ran tek ey olan 
aradaki duvara belli kodlarla t klayarak 
birbirlerine haber vermektedirler. Bizim 
için de ayn  ey geçerli. Her "engel", 
asl nda bir "ba lant "d r. Dolay s yla 
özellikle biz ileti imciler en ufa ndan 
en büyü üne ke fetti imiz tüm engelleri 
ileti im problemlerini çözmek için yar-
d mc  ba lant lar haline getirmeyi bir 
strateji oyunu haline çevirmekteyiz. Bu 
anlamda bu oyunun oyuncular  olarak 
ileti ime "nereden" bakt n z önemlidir 
zira “bilinen” ile “bilinmeyen”in aras n-
da o hapishanede oldu u gibi “alg n n 
kap lar ” vard r.Günümüz ileti imcileri-
nin büyük ço unlu u i te bu sebeple ile-
ti ime alg  yönetimi olarak bakmaktad r-
lar.   

Günlük dilde ve ço u bilimsel ça-

l malarda yayg n ekilde kullan ld  
gibi, ileti im, bir anlam n ya da bilginin 
aktar lmas  süreci de ildir; “anlamlar n 

ortak payla m d r”. Buradaki “or-
tak”sözcü ü, aktar lan ey de il, özellik-
le kar l kl  olarak kabul edilen anlam 
yap s d r; yani çift tarafl d r.  

Günümüz endüstriyel toplumunun 
ihtiyaçlar n  kar lama a amas nda her 
geçen gün daha da önem kazanan ileti-
imin temel i levi, hedef kitle üzerinde 

“amaca hizmet edecek bir etki yarat-

makt r”.  
Farkl  mecralar için çok çe itli ileti-

im yöntemlerinin kullan ld  bu “iste-
nen etkiyi yaratma” sürecinde ku kusuz 
en önemli bile en, “hedefin iletilen me-
saj  kabul etmesini sa lamak” yani hede-
fi inand rmakt r. nand rma sürecinde 
son y llarda en çok kullan lan yöntem-
lerden birisi de ki ilerin bilinçlerine ve 

psikolojilerine seslenerek gerçekle tiri-
len “alg  yönetimidir”. Bu sürecin de 
ço unlukla Stratejik leti im ve Halkla 
li kiler arac l yla yönetildi ini söyle-

yebiliriz. (Alg  Yönetimi akademik yak-
la mda Alg lama Yönetimi olarak da 
adland r lmaktad r.) 

Yine son dönemde birçok ileti imci 
taraf ndan motto olarak “Alg y  yönet-

mek, ileti imi yönetmektir” “ leti im, 

alg y  yönetmektir” gibi kavramsal ta-
n mlamalar kullan lmaktad r, dolay s yla 
alg lama yönetimi her geçen gün ileti im 
alan nda önemini art rmaktad r. leti im 
araçlar n n önlemez h zda geli imi ve 
yeni medya kavramlar n n hayat m za 
h zl  entegrasyonu ile e zamanl  olarak 
boyutlar  geni leyen stratejik ileti im ve 
halkla ili kiler literatüründe, özellikle 
yabanc  ülkelerde yava  yava  ‘halkla 
ili kiler’ sözcü ü yerine “perception 

management” yani “alg  yönetimi” 
kullan lmaya ba lanm t r.  

“Alg  / Alg lama Yönetimi” kavra-
m n n ilk kez ABD Savunma Bakanl  
içindeki birimler taraf ndan kullan lm  
olmas  asl nda hem a rt c  hem de dü-
ündürücüdür. Burada yap lan tan ma 

göre alg lama yönetimi, “yabanc lar n 
her seviyedeki istihbarat birimleri ve 
liderleri de dahil olmak üzere, bu ülke-
deki geni  kitleleri kendi (ABD) hedefle-
ri do rultusunda tav r almalar  ve resmi 
ad mlar atmalar n  sa lamak” amac yla, 
“seçilmi  bilgi ak n  ve somut belge-

leri yönlendirerek, kitlelerin hislerini, 

güdülenmelerini, dü ünce sistemlerini 

etki alt na almaya çal mak” için yürü-
tülen eylemlerin tamam d r. 

Günümüzde birçok ileti im, halkla 
ili kiler uzman  ve özellikle reklamc lar, 

 

 

LET MDEN 
ALGI YÖNET M NE 

 
 
 
 
 
 
 
 

M. Ata CAN 
TED Üniversitesi 

Kurumsal leti im Yöneticisi 
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günlük ya ant m zda milyonlarca mesaj  
alg lamak durumunda kalan zihnimizin 
bu mesaj kirlili inin içinden s yr lmakta 
zorland n  bildikleri için, mü terileri 
veya çal t klar  kurumlar için “duygu-

lara ve alg lara seslenen” stratejik ileti-
im planlar  kurgulamaktad rlar. te bu 

a amada alg lama yönetimi, stratejik 
ileti im ve halkla ili kiler mesle inin 
psikolojik boyutunu da olu turmaktad r 
ki bu da alg  yönetiminin asl nda san l-
d  kadar basit olmayan bir uygulama 
alan  oldu unu göstermektedir. 

leti imin alg y  yönetmek, davran  
biçimleri olu turmak ve i  hedeflerine 
ula mak için en önemli araçlardan biri 
oldu u gerçe inden yola ç karak, hedef 
kitlesi taraf ndan olumlu alg lanmak is-
teyen, imaj n  ve itibar n  güçlü tutmak 
isteyen bütün büyük irketler, hedef kit-
lesinin zihninde yer edecek, onlar n alg -
lar n  kurumsal ve küresel faydalar na 
katk  sa lar yönde etkileyecek faaliyet-
lerde bulunmak zorundad rlar. 

Son y llarda küresel düzeyde, özel-
den kamuya birey, topluluklar, kurumlar 
ve irketler, alg  yönetimini en çok 
Medyada; yerel, ulusal, uluslararas  ol-
mak üzere; yaz l  bas l -medya, TV, 
internet, web, sosyal medya vb., Lobi-

cilik Faaliyetlerinde; kamu, özel, yar-
d m i leri, özel ilgi gruplar ,vb., Pazar-

lama ileti im sürecinde; marka, web-
sitesi, reklam, bro ürler, vb., Etkinlik 

yönetiminde; konferanslar, aç l lar, 
mitingler, pazarlama gezileri gibi faali-
yetlerde gerçekle tirmektedir.*  
 (*) Türkiye’de de yukar da ad  geçen tüm 
mecralarda önemli uygulama alanlar  bulabi-
len alg lama yönetimi konusunda, Bersay 
leti im Grubu’nun Ba kan  Sn. Ali Saydam 

2005 y l nda “Alg lama Yönetimi” ad nda, 
bizler için de bir ana eser say labilecek ve 
daha sonra ngilizceye de çevrilen bir kitap 
yay nlayarak bir ilki gerçekle tirmi tir. Alg -
lama yönetiminde “ileti im etkinli inin yap l-
d  toplumun de erlerinin ve kültürel kodla-
r n n mutlaka dikkate al nmas  gerekti ini” 
savunan bir ileti imci olarak Bersay, bu kitap-
ta alg lama yönetiminin çerçevesini çizerken 
u ba l klara dikkat çekiyor;  

- hedef kitlenin de erleri ile uyumlu davran-
mak,  
- hedef kitlenin kültürüne özen göstermek,  
- beklentilerin üzerinde yakla m sergilemek,  
- kafalar  kar t rmamak,  
- yal n olmak,  
- sonuca odaklanmak, 
- ölçümleme yapmak,  
- gerçeklere dayal  davranmak ve  
- farkl la malar  yönetebilmek. 

 
 

Ben senin en çok sesini sevdim 
Bu ulu ço u zaman, taze bir ekmek gibi 
Önce a ka ça ran, sonra dinlendiren 
Bana her zaman dost, her zaman sevgili 
 

Ben senin en çok ellerini sevdim 
Bir p nar serinli inde, küçücük ve ak pak 
Nice güzellikler gördüm yeryüzünde 
En güzeli bir sabah ellerinle uyanmak 
 

Ben senin en çok gözlerini sevdim 
Kâh çocukça mavi, kâh inad na ye il 
Ayd nl klar, esenlikler, mutluluklar 
Hiç biri gözlerin kadar anlaml  de il 
 

Ben senin en çok gülü ünü sevdim 
Sevindiren, içimde umut çiçekleri açt ran 
Unutturur bana birden ac lar , güçlükleri 
Dünyam ayd nlan r sen güldü ün zaman 
 

Ben senin en çok davran lar n  sevdim 
Güçsüze merhametini, zalime direni ini 
Haks zl klar, zorbal klar kar s nda 
Vah i ve ma rur bir di i kaplan kesili ini 
 

Ben senin en çok sevgi dolu yüre ini sevdim 
Tüm çocuklara kanat geren anneli ini 
Nice sevgilerin bir pula sat ld  bir dünyada 
Sensin, her eyin üstünde tutan sevdi ini 
 

Ben senin en çok bana yans man  sevdim 
Bende yeniden var olman , benimle bütünle meni 
Mertli ini, yalans zl n , dupdurulu unu sevdim 
Ben seni sevdim, ben seni sevdim, ben seni. 

R 

 
 

BEN SEN N EN ÇOK 
ÜM T YA AR O UZCAN 
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Son zamanlarda oyun oynayan 

çocuklar  hiç seyrettiniz mi? Özgür-

ce, mutlu, keyifli oynayan çocukla-

r … Tüm dertleri kumdan kaleyi 

yükseltmek olan, uçurtmas n  uçura-

cak rüzgâr  bekleyen çocuklar … 

Seyrettiyseniz e er içinizde mutlaka 

kelebekler uçmaya ba lam , kendi-

nizi kaleyi in a ederken, rüzgâr  ko-

valarken bulmu sunuzdur…  

Oyun ne zaman ba lar?   

Oyun anne karn nda ba lar ve 

ya am boyu devam eder… Ultra-

sondaki görüntülerinde takla atan, 

“nanik” yapan, el ç rpan, seyreden-

lerinin oldu unu bilircesine oyunlar 

yapan bebekler vard r… Gerçekten 

de oyunun ya  yoktur. Her canl  her 

ya ta oyun oynar. Ancak gerçek ve 

“oyun gibi oyun” daha çok çocuk-

lukta oynan r. 

Ne demek “oyun gibi oyun”?  

Asl nda “oyun” ne demek?  

O kadar çok tan m na rastlar z ki 

oyunun. Kimine göre e lenceli, vakit 

geçirmeye yarayan, kurals z i ler, 

kimine göre ise çok önemli, mutlaka 

kural  olan amaçl  etkinlikler… Ki-

mine göre sanat, yarat c  eylem, ki-

mine göre bir yar ma, kumar ya da 

entrika, kimine göre ise gereksiz ve 

çocuk i i eyler… Oyunun pek çok 

alanla ilgili olmas , herkesin kabul 

edece i tek bir tan m n yap lmas n  

güçle tirmektedir. Ancak genel an-

lamda “Belli bir amaca yönelik olan 

veya olmayan, kurall  ya da kurals z 

gerçekle tirilen fakat her durumda 

çocu un isteyerek ve ho lanarak yer 

ald , fiziksel, bili sel, dil, duygusal 

ve sosyal geli imin temeli olan, ger-

çek ya am n bir parças  ve çocuk için 

en etkin ö renme süreci” olarak ta-

n mlanabilir. 

Oyun;  çocu u zaman içerisinde 

geli tirir, büyütür, olgunla t r r, ö -

retir ve de i tirir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yrd.Doç.Dr.Aynur AKINCI 
AYDO AN 

Çocuk Geli imi Uzman  

 

ÇOCUK VE OYUN 
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Yeni do an bebek az c k büyü-

dükten sonra elleri ile oynar, bir ey-

ler yakalar,  bir yeti kinin eli, par-

ma  ilk oyunca  olur… Sonra 

bakm s n z bir kuma  parças , renk-

li bir top, bir ç ng rak, annenin yüzü, 

kendi sesi oyunca d r art k… Bun-

lar  tekrar tekrar sallar, atar, evirip 

çevirir…  Ona oyuncaklar al rs n z 

ama o tencerelerinizi ister. En pahal  

bebekler, arabalar yerine sizin ayak-

kab n z,  anahtar n z, kemeriniz, to-

kan zla saatlerce oynar. Ke feder, 

kaslar n  çal t r r, ileti im kurar, s -

cak so uk, sert- yumu ak, k r l r, 

at lmaz, a za al nmaz,” kafay  vu-

runca ac t r( dikkatli ol )” , “anne k -

zar” gibi hayata dair bir sürü ey ö -

renir…   

Büyüdükçe arkada  ister. Sizinle 

yetinmez, saatlerce çocuklarla yan 

yana ama kendi kendine oynayabi-

lir… Sonra o da yetmez sizin yan -

n zda oynamak ister, dizinizin di-

binde… Hele siz de oyununa kat l r-

san z de meyin keyfine, uyku, ye-

mek hepsi unutulur… te bu dö-

nemde ö renmeye çok açt r ve sizin-

le yapt  her ey onu zenginle tirir. 

Bili sel sosyal duygusal geli imini 

besler, hem de t ka basa. Ba ka bir i i 

yoktur ki çocu un. Onun tek i i 

“oyun” dur. Sabahtan ak ama kadar 

oyun içinde renkler, ekiller, say lar, 

ili kiler, oranlar fark ettirme-

den girer beynine. Ko ar- z p-

lar, çevresini tan r, gözlemler, 

taklit eder…  

Büyür, sizin yerinize ar-

kada lar  ile ba ka dünyalara 

yelken açar… O dünyada her 

eyi yapabilir, herkes olabilir, 

bazen bir prenses, bazen b ç-

k n bir oför, uçan adam ya da 

minik bir kedi… Denemeler 

yapar, ba ka insanlar n duy-

gular n , ya amlar n  dene-

yimler, empati kurar.  Oyunda üzü-

len arkada n  teselli eder, yenilme-

yi-yenmeyi hazmeder, sosyalle ir,  

keyif al r, serpilir, kuvvetlenir, ba-

ms zla r… 

Biraz daha büyür ve ba ka oyun-

lar girer hayat na… Bazen birlik ol-

mak ister, bir ekibe ait olup birlikte 

yar mak… Bazense kendi gücünü, 

becerisini, akl n  gösterebilece i 

oyunlar oynamak ister… Stratejiler 

ve mant k girer oyununa, nas l ka-

zanaca n  planlamaya ba lar, ba -

kas n  zarar vermeden, i birli i ile 

nas l kazanaca n  ö renir, ba kala-

r n n hakk na sayg  duymay , kendi 

hakk n  korumay , s n rlar n  ve en 

önemlisi adalet kavram n  ö renir…  

Yine de ilk çocukluk y llar ndaki 

oyunundan farkl d r… Mant k, ha-

yallerini s n rland rmaya ba lar.  Ar-

t k uçmak isterse uça a binmesi ge-

rekti ini, ate in yakt n , prenslerin 

çok eskilerde kald n  ö renmi tir.  

Oyun ise özgürlük ister, istedi in 

olabilmek ve istedi ini yapabilmek 

için, hayal kurabilmek için, yarata-

bilmek için, … te bu nedenle “oyun 

gibi oyun” ça lar  ergenlikle birlikte 

de i im göstermeye ba lar.    

Art k o bir gençtir ve daha man-

t kl d r… Hayaller yerini yava  ya-

va  hayat n gerçeklerine b rak r. 

Oyunlar azal r, sorumluluklar artar. 

“Art k oyun ya n  geçtin, yeti kin-

sin” sözü s k s k duyulur. Gencin 

içindeki çocuk s k s k bast r l r, git-

tikçe suskunla r, küser. Kimi buna 

direnir ba kald r r hayaller kurar, o 

çocu u ya atacak oyun arkada lar  

arar, oyunlar oynamaya çal r… 

Oyununun ekillerini de i tirir ba-

zen bir çizimle, bazen bir teknolojik 

aletle kendisini gösterir…  Ço u za-

man iki ders aras na ya da yemek 

molalar na s k r kal r oyun ama 

oynanmadan olmaz. 

Oyun olmazsa ne olur? 

Bilmem, benim hayal gücüm bu-

na yetmiyor. Belki de bilinçli olarak 

dü ünmek istemiyorum… Oyun oy-

namayan, ko mayan, kahkaha atma-

yan, e lenmeyen, mutlu olmayan, 

ö renmeyen yaln z çocuklar… Gü-

lümsemeyen, mutsuz, ileti imsiz ye-

ti kinler… lk akl ma gelenler bun-

lar…  

Peki, siz dü ünebiliyor musu-

nuz?  

Bir sonraki say da bulu uncaya 

kadar bu konudaki görü lerinizi ba-

na yazabilirsiniz.   

Ben “OYUN” a devam edece im.  

Ho ça kal n… 

mailto:aynur@uyumegitim.com.tr 

http://www.uyumegitim.com.tr 
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Bu günlerde dikkatimi çeken 
önemli konulardan birisi de; 

Eskiden çok önem verilen adab-  
mua eret anlay yla ba da mayan 
olaylar n ba m za çok s k geliyor 
olmas … 

Geli en teknolojiyle,  televizyon-
larda yay nlanan dizi ve yar malar,  
ahlak anlay n n s n rlar n  yeniden 
mi çizdi? Yoksa geli en kent kültü-
rüyle apartman da ya yor olmak m  
toplumu bu kadar yozla t rd ? 

Hastane odas na girince di er 
hastalara geçmi  olsun demek, asan-
söre binerken günayd n demek, kar-

dan kar ya geçmeye çal an ya l -
lara yol vermek dahi zor gelir olmu  
bizim insan m za. 

Ba kas n n eme inde ekme inde 
gözü olmak, ay p günah say l rd . 

imdilerdeyse  “Kuran” da m  
yaz yor can m diye k l f bile bulun-
mu . 

Ne ac … Oysaki biz toplum ola-
rak böyle miydik? 

"Kom usu aç iken tok yatan biz-
den de ildir." Kültürüyle büyümü  
bir nesil olarak yap lan davran lar  
da anlamakta güçlük çekmiyor de i-
lim… 

Bir köyden geçerken su içmek 
için dursak, karn n z aç m  diye so-
rulmaz m yd ? 

Türk insan  misafirperver, kibar 
insanlar olarak dünya ya ün salm -
ken, gelin görün ki; toplum da deje-
nerasyon alm  yürümü . 

Bölünmü  çarp kla m  yeni top-
lum düzeninde, gelecek nesiller için 
üzerimize dü en büyük görev daha 

da zorla m  hatta içinden ç k lmaz 
bir hal alm . 

Her uygarl k, kendi kültürüne 
ba l  olarak görgü, ahlak kurallar n  
ve geleneklerini olu turur. 

Toplumda ki tüm bireylerin de 
bu kurallara uymas  beklenir.  

Bireylerin bu kurallar  ö rene-
bilmesi ve hayata geçirebilmesi an-
cak çok erken ya larda e itilmeleriy-
le mümkündür.  

Bu toplumsal ahlak ve görgü ku-
rallar n temel e itiminin de öncelikle 
ailede ba lad n  hepimiz biliyoruz.  

Çocuklar m z n asl nda birer ka-
y t cihaz  oldu unu, bu yüzden gö-
rerek daha kolay ö rendikleri de 
tüm uzmanlar n ortak görü ü. 

Do duklar  andan itibaren çevre-
lerinde olup biten her eyi kaydettik-
lerini haf zalar na ald klar n  ve ile-
riki ya lar nda bunlar n tümünü ha-
yatlar na geçireceklerini,  bizim birer 
yans mam z olacaklar n  gözden ka-
ç rmamal y z. Temel görgü ve ahlak 
kurallar n  ö renerek büyüyen ço-
cuklar m z, içinde bulunduklar  sos-
yal ortamda daha 
çabuk kabul görür. 

Görgü ve ahlak 
kurallar na uymak, 
di er insanlara 
sayg  göstermek,  
onlar n duygular -
na önem verdi i-
mizi gösterir. Top-
lum hayat n n dü-
zenlenmesinde et-
kili olan genel gör-
gü ve ahlak kural-

lar na uyan ki ileri terbiyeli, sayg l , 
nazik, kibar diye adland r r z ço u 
zaman… 

Ayn  zamanda, bu toplumsal ku-
rallara uymak, ya ad m z co raf-
yan n uygarl k düzeyinin de bir gös-
tergesidir.  

nsan n bencil ve sadece kendini 
dü ünen, benmerkezci dü ünceler-
den s yr larak, ba kalar na kar  dav-
ran lar n  bir düzene koymas , onun 
duyarl  ve nazik olmas n  sa lar. Bu 
da insanlar n birbirleriyle olan ili ki-
lerini sa l kl  ve tutarl  olmas na ne-
den olur. 

Sevgi, sayg , ahlak anlay  ve 
hatta görgü kurallar  gibi de erler, 
öncelikle ailede kazan l r. 

Bu anlay  bilincinin de aile için-
de geli tirilmesi, topluma daha ça-
buk yerle mesini ve daha çabuk ka-
bul görmesini sa lar. 

“ te bu yüzdendir ki; 
Çocuklar n z  terbiye etmeye çal -

may n.  
Zira zaten size benzeyecekler.  
Kendinizi terbiye edin yeter...” 
Sevgiyle… 

 

SOSYAL GEL M M

AHLAK GEL M  M ?

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müge ARDA 
Yap mc  - Sunucu 
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HABER

Belçika’n n e itim sistemini anla-

yabilmek için öncelikle bu ülkenin 

idari yap s n  bilmek gerekir.   

Belçika’n n devlet yap s  oldukça 

karma kt r.  

Ülkede, siyasal birlik rejimi yeri-

ne, yetkilerin, belediyeler, eyaletler, 

bölgeler ve kültürel topluluklar ile 

merkezi otoriteler aras nda da t l-

d  bir idari rejim uygulanmaktad r.  

Brüksel merkezli Federal Hükü-

met, Topluluklar ve Bölgelerden olu-

ur.   

Bunlar; Flaman, Frans z ve Al-

man Toplulu u ile Flaman, Valon ve 

Brüksel Ba kent Bölgesi.  

 

*** 

 

Ülkede e itime oldukça önem 

verilmektedir.  

Federal Hükümet e itim konu-

sunda sadece zorunlu ö renim ya -

n  ve diploma verilme artlar n  be-

lirler.  

 

E itim i leri topluluklar taraf ndan 

yürütülür. Her topluluk kendi e i-

tim sisteminden sorumludur. 

E itimde özgürlük esast r. 

Aileler çocuklar n  istedikleri 

okula gönderme özgürlü üne sahip-

tir. 

Kamu e itimi tarafs zd r. Felsefi, 

ideolojik ya da dinsel ö elerden etki-

lenmez. 

Her okul din a rl kl  e itim mi, 

laik e itim mi verdiklerini aç klamak 

zorundad r. 

Devlet okullar nda zorunlu e i-

timin sonuna kadar hiçbir ücret 

al nmamaktad r. 

Anayasal özgürlük gere i, Belçi-

ka’da ö renim, a a daki güçler tara-

f ndan düzenlenmektedir. Bunlar; 

1- Frans z ve Flaman Toplulukla-

r  taraf ndan düzenlenen devlet 

okullar ,  

2- Topluluklar taraf ndan öde-

nekle desteklenen okullar ( l idarele-

rinin açt  okullar, belediye okullar , 

özel kurumlar taraf ndan aç lan 

okullar, özel ki iler taraf ndan aç lan 

okullar), 

3- Özel paral  okullar. 

 

*** 

 

Anaokulu, ilkokul, orta ö retim 

ve yüksek ö retimden olu an e i-

tim sisteminde anaokuluna ba lama 

ya  2,5 ya da 3’tür. 

lkokul ya  ise 6 – 12 olup ö re-

tim süresi 6 y ld r.  

lkokullarda özellikle dil ve ma-

tematik e itimine a rl k verilmek-

tedir. 

Zorunlu ö retim 6 ile 18 ya  

aras ndaki ö rencileri kapsamakta-

d r 

 

*** 

Ülke genelinde ö renciler orta 

ö retimleri s ras nda, genel, teknik, 

sanat ve meslek okullar ndan birini 

seçerler.  

 

 

BELÇ KA’DA 
E T M 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Birgül KAPAKLIKAYA 
E itimci-Yazar / Belçika 
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Orta ö retimin birinci y l nda bü-

tün ö renciler ayn  müfredat  takip 

etmektedirler.  

lk iki y l genel bir e itim verile-

rek ö rencilerin seviyesi belirlenir.  

Sonras ndaki iki y lda ise üçüncü 

s n fta seçilen bölümle ilgili e itim 

verilir ve son iki y lda o bölümde 

uzmanla ma e itimi yap lmaktad r.  

Ö renciler yapt klar  bölüm se-

çimine göre orta ö retimi takiben 

üniversiteye devam edebilmekte ya 

da çal ma hayat na at labilmektedir. 

Ö renciler bölüm seçimlerini; 

ö retmenlerinin de erlendirmeleri 

ile kendi tercih, yetenek ve ba ar lar  

do rultusunda genel, teknik, sanat 

ya da meslek e itimi eklinde yapar-

lar.  

Flaman yönetimi, dünyan n en 

ba ar l  e itim sistemlerinden birini 

denetlemekte. 

Ö rencilerin bölüm seçimini üst 

s n flara b rakarak, daha sa l kl  bir 

seçim yapmalar na imkân vermek 

için yeni bir yap  olu turmu lard r. 

Bu çerçevedeki orta ö retim de 3 

y ll k ortaokul ve 3 y ll k lise ö reti-

minden olu maktad r. 

Genel lise mezunlar  ö renciyi 

yüksek ö renime haz rlar. 

Genel, teknik ve sanat lisesi me-

zunlar  alt nc  s n f diplomas yla 

yüksek ö retime devam edebilirler.  

Ancak 6 y ll k meslek liselerini biti-

ren ö rencilerin, yüksek ö renime 

devam edebilmeleri için 7. s n f  

okumalar  gerekmektedir. 

 

*** 

 

Belçika’da toplam 18 üniversite 

bulunmaktad r. Bunlardan 9’u Fla-

man, di er 9’u ise Valon (Frans zca 

konu an topluluk) Toplumu bölgele-

rindedir.   

Ayr ca, 59 yüksekokul bulun-

maktad r. 30’u Frans zca konu ulan, 

29’u Flamanca konu ulan bölgelerde 

kurulmu tur. 

 

 

Bir gün döner gelirse 

 Ona ne söylemeli? 

 -Dersin ki bekleyerek 

Kapad  gözlerini. 

 

Ya yine o sorarsa 

 Beni hiç tan madan? 

 -Belki bir derdi vard r, 

Ona karde çe davran. 

 

Nerde diye sorarsa 

 Ne cevap vereyim ben? 

 -Ver alt n yüzü ümü 

Hiçbir ey söylemeden. 

 

Ya derse ki salonda 

 Neden yok hiç kimseler? 

 -Aç k kalm  kap y  

Sönmü  lâmbay  göster. 

 

Ya o zaman derse ki 

 Nas l oldu ölümü? 

 -Belki a lar, korkar m, 

Söylersin güldü ümü. 

 

(Çeviri: Suut Kemal YETK N)

R 
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