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Yaşadığımız hayat romanlarda geçen olaylardan,  film senaryolarından 
daha güçlüdür. Gözlerimizi güne açtığımızda sürprizlerle dolu bir hayat bizi 
bekler aslında. Güneş her zaman aynı biçimde doğar ama baktığımız göz 
aynı değildir.  Yaşantımıza ne kadar zenginlik katacağımız, becerimizle ve 
neyi görmek istediğimizle ilgilidir. 

Günlük öğrenmelerimiz, edinimlerimiz aslında hayat için öğrenmedir. Zih-
nimizdeki bilgiler, düşünceler yaşantımızı ne kadar kolaylaştırıyor? Bizi ger-
çeğe ne kadar yaklaştırıyor? Pek çoğumuz tüm kazanımlarımızı gelecekte 
rahat yaşamak için biriktirsek de o gelecek geldiğinde biz başka biri oluyo-
ruz ve edinilenler de önemini kaybediyor. O zaman bütün öğrenmelerimiz, 
edinimlerimiz, kazanımlarımız bizi bu günle barıştırmalı, kendimizle, içinde 
bulunduğumuz ortamla daha barışık yaşamamızı sağlamalıdır. Bilgi ışıksa 
aydınlatmaya içimizden başlamalı. Etrafımızdaki zenginliklerin farkına var-
mamızı, hayatın içindeki sürprizleri yaşamayı sağlamalıdır. Bilgi ve deneyim 
hayatımıza anlam katmıyor ve bir heyecan enerjisi vermiyorsa ezbere yaşı-
yoruz demektir.

Ergenlik dönemi hayat yolcuğunun en sürprizli dönemini ifade eder. En 
heyecanlı yaşam kesitidir. Eğitimde Rehberlik dergisi olarak edindiği bilgi 
ve deneyimleri ile kendini aydınlatmış bilgelerle gençleri bir araya getirmek 
istedik. Gelecekte her insanın özlemini duyduğu ve yaşarken farkına vvara-
madığı bir döneme ilişkin yazılara yer verdik. Uzmanların tavsiyelerine kulak 
verdik. Faydalı olacağı ümidiyle bir sonraki sayıda buluşmak dileği ile...

Editörden
Bilemiyorum yıllardır neredeyim?

Her gün yediğim ekmek,
susayıp içtiğim su,

Kolundan tutup
gitmek istediğim kadın,

Yaşamak kaygısı, gök hasreti,
ölüm korkusu,

Ve Rabbim senin adın!
Yıllar var ki içindeyim hayatın.

Anıyorum gençliğimi,
özlüyorum çocukluğumu,
Fakat bilemiyorum yarını.

 
Hepimiz işte dünyadayız,

Yataktaki hastamız,
topraktaki ölümüz;
Neyiz, ne olacağız?

Bir şey bilmiyorum...
Nefes almaktayım yalnız.

Rabbim! beni yaratmışsın,
İnsan şeklinde görünüyorum,
Terlerim yazın, üşürüm kışın,

Düşünüyorum, düşünüyorum...

Ziya Osman Saba

Ömer Öcal
Rehberlik Uzmanı
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Uzun yıllar boyunca yalnızca 
yetişkinliği etkileyen çocuk-
luk travmaları ve  tehlikeli 
ya da rahatsız edici davra-
nışları olan bireylerin psiko-
lojik yardım almaları gerek-
tiği görüşü kabul edilmiştir. 
(Gibson, 1999). Gerçek şu 
ki, çoğumuz hayatımızda 
en az bir kez psikolojik 
danışmaya ihtiyaç duyarız. 
Sadece bu ihtiyacın neden 
kaynaklandığı ve ne zaman 
ortaya çıktığı kişiden kişiye 
ya da durumdan duruma 
farklılık göstermektedir.

Bazılarımız bu yardıma ko-
laylıkla ulaşabilirken, bazıla-
rımız, ekonomik nedenlerle 
ya da çevremizin vereceği 
olumsuz tepkiler sebebiyle 
yardım alma sürecini gecik-
tirmekte ya da ertelemek-
teyiz.

dir. Danışmaya geldiğinde ise genellik-
le danışmandan kendisini o odadan, o 
sıkıntıdan kurtarmasını beklemektedir. 
Oysa o odadan çıkmasını sağlayacak 
anahtar, danışanın kendi elindedir ve 
o anahtar aslında danışanın içsel kay-
naklarını (aile desteği, iletişim bece-
risi vb.) simgelemektedir. Psikolojik 
danışman sadece dışarıdan bir gözle 
danışanı çıkış kapısını bulabilmesi için 
yönlendirmekte ve kapıya ulaşmak için 
hangi becerileri kullanması gerektiği 
konusunda ona yol gösterici olmakta-
dır.

Psikolojik Danışmadan 
Kimler Yararlanmalıdır?

Psikolojik danışma; akademik, sosyal, 
kişisel ve mesleki alanlarda kendini ge-
liştirmek isteyen ve karşılaştığı sorun-
ları daha sağlıklı bir şekilde çözebilmek 
için desteğe ihtiyaç duyan bireylere 
yönelik verilen kişisel yardım hizmeti-
dir. Ne yazık ki okullarımızda psikolojik 
danışma; sadece sorun yaratan, prob-
lemli, uyumsuz ve başarısız olan ço-
cukların sorunlarına çare bulucu, “kriz 
odaklı” bir hizmet gibi algılanmıştır 
(Yeşilyaprak, 2004). Oysa günümüz-
de, kriz odaklı yaklaşım yerine, psiko-
lojik danışma sürecinin kapsamlı ge-

Psikolojik Danışma Ne 
Değildir?

Psikolojik danışma yardımı, ül-
kemiz için yeni ve anlamı he-
nüz netleşmemiş bir kavramdır. 

Bu nedenle de nasıl bir yardım süreci 
olduğuna dair bazı yanlış inanışlar 
bulunmaktadır. Örneğin,  psikolojik 
danışmanın danışanı elindeki sihirli 
bir değnek ya da mucize bir reçete ile 
sıkıntıdan kurtarması veya problemle-
rini çözmesi için doğrudan yardımda 
bulunması beklenmektedir. Çoğunluk-
la psikolojik danışmanın öğüt verme-
si, telkinde veya tavsiyede bulunması 
istenmektedir. Ek olarak psikolojik 
danışma süreci, başta meslek seçimi 
olmak üzere herhangi bir konuda ikna 
etme, inandırarak ve önderlik ederek 
bireyin davranışlarını etkilemek şek-
linde görülmektedir. Oysa yukarıda 
örneklenen inanışların tümü bireyin bi-
ricikliğini ve özerkliğini temel alan psi-
kolojik danışmanın doğasına aykırıdır.

Bir benzetme ile anlatmak gerekirse, 
psikolojik danışmaya gelen danışan 
genellikle kendini karanlık ve sisli bir 
odadaymışçasına çaresiz, kaygılı, üz-
gün hissetmekte ve yaşadığı duygu 
yoğunluğu içinde çıkışı görememekte-

lişimsel yaklaşıma dayalı, “önleyici ve 
geliştirici” işlevi ön plana çıkmaktadır. 
Yani, problemle karşılaştıktan sonra 
değil, problemler oluşmadan önce bi-
reyin kendini tanıyarak, güçlü ve sınırlı 
yönlerini fark etmesi ve güçlü yönlerini 
en etkili şekilde kullanarak sınırlı yön-
lerini kuvvetlendirmesi hedeflenmek-
tedir.

Psikolojik yardım arayan kişilerin öy-
küsünde baskın olarak yetersizlik duy-
gusu hâkimdir. Oysa öyküsel psikolojik 
danışma yaklaşımına göre, danışan 
öyküdeki kurban ya da köle olmak ye-
rine yaratıcı bir yazar gibi öyküsünün 
hem senaristi hem de başrol oyuncu-
su olarak görülmektedir (Karaırmak 
ve Bugay, 2010). Bu da bireyin psiko-
lojik danışma desteği ile öyküsündeki 
olumsuz yapıları yıkarak kendi yaşam 
öyküsünü istediği gibi yeniden inşa 
edebileceği umudunu aşılamaktadır.

Ülkemizde psikolojik danışmanlardan 
en çok sınav kaygısı, verimli ders ça-
lışma, kariyer seçimi ve üniversiteye 
uyum gibi eğitim ve kariyer alanların-
da destek alınmaktadır. Oysa psikolo-
jik danışmanlar, arkadaşlarla ilişkiler, 
aileyle ilişkiler, romantik ilişkiler ve ev-
lilik gibi kişilerarası ilişkileri düzenleme 
ve iyileştirme konularında da yardım 

sağlayabilmektedir. Bununla birlikte 
psikolojik danışmanlar, çekingenlik-a-
tılganlık, kendine güven, benlik saygısı, 
kendini ve duygularını düzenleme gibi 
içsel süreçlerde de psikolojik danışma 
hizmeti vermektedir. Özetle psikolojik 
danışma hizmeti, gelişimsel dönem-
lere bağlı olarak çeşitlenen yaşam 
olayları karşısında herkesin zaman za-
man karşılaşabileceği sorunların daha 
sağlıklı çözümünü ve bireylerin kendi 
kapasitelerini en iyi şekilde ortaya koy-
malarını sağlayan yaşam boyu verile-
bilecek bir hizmettir.

Psikolojik danışmanlar daha normal 
kabul edilen psikolojik sorunları olan 
kişilerle çalışmaktadır. Bilindiği gibi, 
uyumu bozan ya da anormal insan 
davranışlarıyla psikolojinin klinik psi-
koloji dalı uğraşmaktadır. Anormal 
(norm dışı) olarak tanımlanan dav-
ranışları olan danışanlar bu nedenle 
psikolojik danışman tarafından klinik 
psikoloji alanında en az iki yıllık yük-
sek lisansı bulunan klinik psikologlara 
yönlendirilirler. Eğer, bir ilaç tedavisi 
gerekirse klinik psikologlar da psiki-
yatrlardan yardım alacaktır. Ancak her 
anormal davranış, ruh hastalıklarının 
belirtisi değildir. Ruh hastalığından 
bahsedebilmek için anormal davranış-
ların belirli bir şiddette ve sürede ger-
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Psikolojik
Danışmanın
Hayatımızdaki
Yeri Nedir?

Doç. Dr. Aslı BUGAY
ODTÜ Öğretim Üyesi
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tir. Reşit olmayan bireylerle çalışırken 
aile ve okula verilecek bilgilendirme 
öncesinde bile “neyin ne kadar” pay-
laşılacağı konusunda danışanın onayı 
alınmalıdır. Danışanın kendisine veya 
başkalarına zarar verme riski olmadı-
ğı sürece bu ilkeye bağlı kalınmalıdır. 
Danışan izniyle aile ve okulun temel 
endişesini giderecek kadar bilgi pay-
laşılmalıdır.

Özellikle aileler, çocuklarını kendi 
uzantıları olarak görmekte ve çocuk-
larının içsel yaşantılarını tüm detayları 
ile bilmeye hakları olduğunu zannede-
bilmektedir. Oysa danışan hangi yaşta 
olursa olsun özel hayatının korunması 
ve bireye saygı gösterilmesi esastır. Bu 
noktada psikolojik danışmanın mesa-
feyi doğru koyması ve ilişkiyi sağlıklı 
kurması gerekmektedir. Ancak bü-
tün bunların sağlandığı noktada da-
nışanla güven ilişkisi kurulabilir. Yani 
gönüllülük ve gizlilik, güven ilişkisinin 
ön koşuludur. Danışanın kendiyle ilgili 
“sırlarını” detayları ile paylaşabilmesi 
için danışma odasında kendini rahat 
hissetmesi ve psikolojik danışmana 
güven duyması gerekmektedir. Özet-
le, psikolojik danışmanın etkililiğinden 
bahsedebilmek için önce bütün bu il-
kelerin yerine getirilmesi ve danışanın 
uygun uzmana yönlendirilmesi gerek-
mektedir.
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Okullarda psikolojik danışma sürecine 
engel olan en temel unsur, öğrencile-
rin danışma sürecine ailesi ya da öğ-
retmelerinin zoruyla katılmasıdır. Oysa 
gönüllü katılım olmadığında, öğrenci 
süreci olumsuz olarak görmekte, da-
nışma sürecini ceza ile ilişkilendirmek-
te ve sürece yönelik direnç geliştir-
mektedir. Bu aynen, sağlıklı bir sebze 
olduğu için ailelerin çocuklarına bazen 
zorla ağzına tıkarak, hatta ağlata ağla-
ta enginar yedirmesine benzemekte-
dir. Oysa danışanın gönüllü olmadığı 
süreçlerin sonucunun olumlu olmaya-
cağı bilinmelidir.

Gönüllü katılımın olmadığı psikolojik 
danışma süreci genellikle sürdürüle-
memekte ve kesintiye uğramaktadır. 
Bir ya da iki oturumda fayda alınma-
dığını düşünen gönülsüz danışan, 
danışma sürecine devam etmemek-
tedir. Ancak en az 8-12 hafta devam 
etmeyen danışma sürecinden fayda 
görmek pek olası değildir. Bu aynen, 
kilo vermek ya da vücut şekillendir-
mek isteyen bireyin 1-2 hafta spora 
gidip değişim görmediği için sporu 
bırakması gibidir. Oysa sporun olumlu 
etki gösterebilmesi için de düzenli ve 
devamlı olması gerekmektedir. Beceri 
kazanmak ve davranış değişikliği ge-
liştirebilmek, zaman ve aktif katılım 
gerektirmektedir. Bunun için, danışma 
sürecinin iyi bilinmesi ve iyi tanıtılması 
çok önemlidir.

Danışma sürecinin gönüllülük kadar 
önemli olan diğer bir esası ise gizlilik-

çekleşmesi ya da birden fazlasının bir 
arada bulunması gerekir. Ruh sağlığı 
bozuk kişi genellikle duygu, düşünce 
ve davranışlarında değişik ölçülerde 
tutarsızlık, aşırılık, uygunsuzluk ve ye-
tersizlik taşıyan kişidir. Böyle bir kişinin 
gerçekle ilişkisi az ya da çok kopmuş 
demektir.

Danışanın danışmaya geldiği prob-
lemden çok problemi sunma şekli, 
tepkileri, kendisi ve çevresi için tehlike 
seviyesi, rahatsız edici davranışlarının 
sıklığı ve derecesi psikolojik danışman-
dan mı, klinik psikologdan mı yoksa 
psikiyatrdan mı destek alması gerek-
tiği konusunda belirleyici olacaktır. Bu 
noktada bu uzmanlık alanlarının birbi-
riyle işbirliği içinde çalışması danışanın 
yüksek faydası için çok önemlidir.

Psikolojik Danışmanın 
Amacı Nedir?

Bütün bunlara bağlı olarak psikolojik 
danışmanın altı temel amacı olduğu 
söylenebilir:

• Danışanın kendini anlaması, farkın-
dalık ve içgörü kazanmasını sağla-
mak,

• Danışanın problemlerini tanımla-
ması, bu problemler için çözüm 
yolları üretmesini ve davranış deği-
şikliğini kolaylaştırmak,

• Danışanın sağlıklı iletişim kurma ve 
sürdürme yeteneğini geliştirmek

• Danışanın problemlerle başa çıkma 
becerilerini güçlendirmek ve bu be-
cerilerin etkisini artırmak,

• Danışanın karar verme becerilerini 
geliştirmek,

• Danışanın sahip olduğu potansiyeli 
fark etmesini sağlamak ve kendini 
geliştirme sürecini kolaylaştırmak.

Psikolojik Danışma 
Ne Zaman Etkin Olur?

Bahsedilen amaçların hepsi birbiri-
ni destekleyen, iç içe süreçlerdir. Bu 
amaçlara ulaşabilmek için belirli te-
mel ilkelere sadık kalınması gerekir. İlk 
olarak psikolojik danışma sürecinde, 
danışanın gönüllüğü esastır (Ameri-
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Genel olarak diyetisyenlerin in-
sanlara sadece kilo verdirdiği 
sanılsa da aslında bu mesleğin 

mensupları çok daha kapsamlı bir iş 
yapıyor: Doğru ve dengeli beslenmeyi 
sağlıyorlar… İşini tam anlamıyla yapan 
bir diyetisyen, bir yandan fazla kilo-
lu insanların zayıflamasını sağlarken, 
diğer yandan birçok hastalığın teda-
visinde beslenmeyle ilgili çalışmaları 
yürütüyor. Örneğin bir şeker hastasının 
tedavisinde hangi besinleri, ne zaman, 
hangi sıklıkla tüketeceğini, nelerden 
uzak durması gerektiğini belirliyor. 
Bunu da hastalığın durumu, hastanın 
yaşı, kilosu, boyu, kan değerleri, sosyal 
yaşamı, aile ve arkadaş çevresi, yaşam 
şartları gibi birçok etkeni dikkate ala-
rak yapıyor. 

Çözüm Yolları Bulur

Sporcuların beslenmesi, toplu yemek 
yapılan yerlerde yemeklerin takibi gibi 
başka birçok görevi de üstlenebilen 
diyetisyenlerle ilgili olarak, mesleğinin 
başarılı temsilcilerinden biri olan Medi-
cal Park Tarsus Hastanesi’nde görevli 
Diyetisyen Özge Akar Özyaman, der-
gimiz için yol gösterici bilgiler paylaştı. 
Özyaman söze “Diyetisyenlik mesle-
ğini çok severek yapıyorum ve bir kez 
daha meslek seçme şansım olsa tekrar 
diyetisyen olmayı tercih ederim” diye 
başladı. Arkasından ‘diyetisyen’ kavra-
mını şöyle açıkladı:

Diyetisyen;

• Sağlığının korunması, geliştirilmesi, 
yaşam kalitesinin arttırılması için 

beslenme biliminin ilkeleri doğrul-
tusunda bireysel ve toplu beslen-
menin plân ve programlarını dü-
zenleyen,

• Besin öğesi, besin ve beslenmeden 
kaynaklanan sağlık sorunlarını araş-
tırıp, değerlendirip çözüm yolları 
bulan,

• Var olan besin kaynaklarının ekono-
mi ve sağlık kurallarına uygun ola-
rak kullanılmasını sağlayan,

• Besin denetimini yapan,

• Sağlıklı beslenmenin benimsenme-
si amacıyla bireyi ve toplumu bilgi-
lendirme ve bilinçlendirme çalışma-
lar yapan,

• Doğuştan ve sonradan oluşan has-
talıklar ve diğer özel durumlarda 
tıbbî ve cerrahî tedavilere uygun, 
doğal ve tedavi edici besinlerin 
bileşimlerine göre ilgili doktorun 
yönlendirmesi doğrultusunda diyet 
programı plânlayan, eğitim veren, 
eğitim programlarını plânlayan, uy-
gulatan ve izleyen kişilerdir.

Eğitimi 4 Yıl Sürüyor

Diyetisyen olabilmek için üniversite-
lerin 4 yıl eğitim veren beslenme ve 
diyetetik bölümünden mezun olmak 
gerektiğini belirten Özge Akar Özya-
man şöyle devam etti: “Beslenme ve 
diyetetik bilim dalı sosyoloji, psikolo-
ji, ekoloji, iktisat gibi sosyal bilimlerin 
yanı sıra yoğunlukla kimya, biyokimya, 

biyofizik, hücre biyolojisi, genetik, fiz-
yoloji, anatomi, nörobiyoloji, gelişimsel 
ve üreme biyolojisi ve besin teknolojisi 
gibi bir çok bilim dalı ve disiplinin et-
kileşiminin sonucunda ortaya çıkan bir 
bilim dalıdır. Mesleki eğitim ve öğretim 
programının birinci aşaması, diyetetik 
uygulamalarına esas olan temel bi-
limler, tıp ve beslenme bilimlerini içer-
mektedir. İkinci aşamadaki dersler ise 
doğrudan uygulama alanıyla ilgilidir.”

Uygulama Çok Önemli

Medical Park Tarsus Hastanesi Diyetis-
yeni Özge Akar Özyaman, diyetisyen-
lik öğrencilerinin uygulamaya yönelik 
çalışmaları hakkında ise şunları söyle-
di: “Öğrenci, sınıftaki teorik öğretim ve 
laboratuvar deneylerine ek olarak, top-
lum sağlığı ve beslenmesiyle ilgili olan 
stajını, koruyucu ve tedavi edici olarak 
sahada, hastanelerde,  toplu beslenme 
yönetimi ile ilgili olarak da diğer ku-
ruluşlarda yapmaktadır. Bu program 
uygulamasıyla öğrenci, diyetisyenlik 
mesleği için gerekli ilke, kavram, bilgi 
ve becerileri kazanıp geliştirmektedir. 
Bu bölümün öngördüğü dersleri başa-
rıyla tamamlayan öğrenciler ‘Diyetis-
yen’ unvanı alarak mezun olur.”

İnsan İlişkilerine Dayanıyor

Diyetisyenlik mesleğine ilgi duyuyor-
sunuz ve üniversite sınavında tercih 
etmek istiyorsunuz. Peki başarılı bir 
diyetisyenin sahip olması gereken ni-
telikler nelerdir? Bunları, Diyetisyen 
Özge Akar Özyaman açıklıyor: 
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Diyetisyenlik
Gözde Meslekler
Listesinde..

Yakın geçmişe kadar önemi 
yeterince anlaşılamayan di-

yetisyenlik, artık birçok has-
talığın ‘beslenme sorunları’ 
ve fazla kilolardan kaynak-

landığının ortaya çıkmasıyla 
önemli meslekler arasında 
yer alıyor. Diyetisyen Özge 
Akar Özyaman, sağlık ala-
nında önemli bir uzmanlık 
haline gelen diyetisyenlik 

hakkında bilgi verirken “Bir 
kez daha dünyaya gelsem, 

yine diyetisyen olurum” 
diyor.

Özge Akar Özyaman
Diyetisyen / Medicalpark Tarsus Hastanesi
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• Diyetisyen sabırlı ol-
malı. Çünkü insanlarla 
ilişki halinde yapılan her 
iş zordur.

• Empati yeteneği yüksek ol-
malı.

• Güler yüzlü ve sevecen olmalı.
• Araştırmacı ve yeniliklere açık ol-

malı. Beslenme sektöründeki çoğu 
araştırma yurt dışında yapıldığı için, 
bu verileri takip etmeli.

• Her türlü tetkiki yapıp hastasının 
ihtiyaçlarına göre diyet listeleri ha-
zırlamalıdır.

• Alanında kendini geliştirmeli. Bes-
lenme şekilleri ve alışkanlıkları de-
ğişkenlik göstereceği için çağı takip 
etmelidir.

• Hastası ile iyi anlaşmalı ve onlara 
psikolojik destek de sağlamalı.

• Hastalarına istedikleri her an ona 
ulaşabilecekleri izlenimini vermeli.

• Kesin sonuç verebilecek güvenilir-
likte olmalı.

• Disiplinli olmalı ancak hastalarını 
rencide edecek davranışlardan ka-
çınmalı

• Yetersiz ve dengesiz beslenmenin 
yol açtığı sağlık sorunlarına karşı 
önlem alınmasını sağlamalı.

• Toplumun yanlış beslenme alışkan-
lıklarını düzeltmeye çalışmalı.

• Diğer diyetisyenlerle ortak çalışma 
alanları oluşturmaya çalışmalı.

• Hastalıklardan koruyucu diyetler 
oluşturmalı ve sırf başarılı olmak 
için hastalarını şok diyetlere sok-
mamalı.

• Sorumluluk sahibi olmalı.

İş Alanı Geniş

Özge Akar Özyaman, diye-
tisyenlerin çalışabileceği ku-

rumları ise şöyle sıralıyor:

- Beslenme eğitimcisi ve öğretmen 
olarak eğitim kurumlarında,

- Koruyucu ve eğitici diyetisyen ola-
rak, halk sağlığı hizmetlerinde,

- Klinik diyetisyen olarak sağlık ku-
ruluşlarında ve yataklı tedavi ku-
rumlarında (enfeksiyon, şişmanlık, 
şeker ve kalp hastalıklarının teda-
vilerinde ve rehabilitasyonda özel 
diyetler hazırlarlar) çalışabilirler. 
Ayrıca;

- Toplu beslenme yapan kuruluşlar-
da, besin üretimi yapan kuruluşlar-
da,

- Özel beslenme ve spor merkezle-
rinde

- Kreş, anaokulu, ilkokul ve lise gibi 
ğitim kurumlarında görev alabilirler.
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Özge Akar Özyaman: 
“Tüm dünyada olduğu gibi ül-

kemizde de obezite ciddi bir sağlık 
sorunu haline geldi. Gençler obezitenin 
daha çok estetik boyutuyla ilgilense de 

sağlıkla ilgili kısmı da çok önemli. Çünkü 
kanser ve kalp yetmezliği dahil bir çok has-

talık, şişman insanlarda daha fazla görülüyor. 
Bu yüzden diyetisyenlerin önemi artıyor. 

Artık birçok hastane, bünyesinde diyetisyen 
çalıştırıyor. İnsanlar bilinçlendikçe kilo-

larından kurtulmak ve hastalık riskini 
azaltmak için diyetisyenlere 

yöneliyor.”
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0-18 yaş arasındaki bu beş öğrencilik 
evresini kısaca şöyle sıralayabiliriz:

1. Aile içi öğrencilik eğitimi dönemi
2. Anaokulu dönemi
3. İlköğretim I. Kademe dönemi
4. İlköğretim II. Kademe dönemi
5. Ortaöğretim dönemi

Aile İçi Öğrencilik Eğitimi 
Dönemi

Bu dönem çok önemli olan 0-6 yaş 
grubunu kapsar.

0-6 yaşları arası, çocuğun öğrencilik 
kimliğinin temellerinin atılması, yete-
neklerinin, beğeni ve seçişlerinin oluş-
ması, karakterinin şekillenmesi açısın-
dan oldukça önemli bir dönemdir.

Bu dönemde, ailelerin çocuklarının 
iyi bir öğrenci olmasını sağlamak için 
yapmaları gereken en önemli şey; ço-
cuğu aile içerisinde öğrencilik eğitimi-
ne tabi tutmaktır. Ancak bunun bir aile 
içi iletişim halinde yapılmasına dikkat 
edilmelidir. Yine bu dönemde çocu-
ğun, öğrencilik alanında gösterdiği ba-
şarılardan onur duyulup, aile yakınları 
ile bunu paylaşmak, çocukta öğrenci-
lik başarısı yoluyla, üstünlük sağlama, 
takdir görme ve öne çıkma anlayışı 
yerleşecektir.

Ailelerin özellikle çocuğun “sevimli” 
dönemi olan bu dönemde, onun uç 
hareketlerini ve öğrencilik ile ilgili ola-
mayan sözlerini ve davranışlarını tak-
tirle karşılamaları ya da eleştirel övgü 
yapmaları (kerata hiç yerinde durmaz 
gibi) öğrenci kimliğinin oluşmasının 
önündeki en büyük engeldir.

Diğer yandan 0-6 yaş döneminde, ço-
cukların özellikle sayılarla tanışması, 
onların öğrencilik özgüveninin oluş-
masında oldukça etkilidir.

Çocuklarda matematiksel zeka geli-
şimini sağlarken bu yaşlarda hep so-
mut algılama düzeyinde olduklarını 
unutmamak gerekir. Yani, onlar için bir 
kağıda yazılan 2 rakamının bir anlamı 
yoktur. Onlar iki portakal üç biber gibi 
tanımlamaları ancak görerek dokuna-
rak yapabilirler. Ailelerin bu yaş dö-
neminde ve öğrenciliğinin bu aşama-
sında bunlara özellikle dikkat etmeleri 
gerekmektedir.

Çocuk 0-6 yaş döneminde aile içerisin-
de bir öğrenci olarak yetişirse, anaoku-
luna geçtiğinde her şeyi öğrenci olarak 
kullanabilirim anlayışı ile kalıcı bir şekil-
de öğrenmeye çalışır. Oyun ve etkinlik 
içerisinden bilinçli olarak materyal çı-
karır ve bunları kullanır.

Anaokulu Dönemi

Bu dönem kısa olmakla birlikte çocu-
ğun oyun içinde; yaratıcılığı, sosyal 
etkileşimi, paylaşmayı, küçük kaslarını 
kullanmayı öğrendiği bir dönemdir.

Anaokulu döneminde de öğrencilik 
gelişimini daha ileri noktalara taşımak 
için ailelerin aile içinde çalışmalarını 
sürdürmesi, onun öğrenciliğine zarar 
verecek olan takıntılarını saptayıp, ço-
cuğun bu sorunlarını öğrencilik alanın-
da elde ettiği başarılara ortadan kal-
dırmasına yardımcı olmalıdırlar.

Örneğin; anaokulunda ya da ilköğre-
tim I. kademede, hızlı koşamadığı için 
bunu takıntı haline getiren çocuğa, öğ-
rencilik alanındaki kazanımları ile çok 
iyi bir öğrenci olduğunu hissettirmek 
gerekir.

İlköğretim 1. Kademe

İlköğretim I. kademe yani ilköğretim 1., 
2., 3., 4. ve 5. sınıflar dönemi, öğrenci 
kimliğinin yerine oturması ve tabiri 

caiz ise, çekmekle dahi koparılama-
yacak hale gelmesini sağlayan bir dö-
nemdir.

Bu dönemde öncelikle okul öncesi ve 
anaokulu döneminde oluşan öğrenci-
lik kimliğinin, çocuğun kendilik şema-
sında (değer verilen herşey) öğrencilik 
başarıları ile elde edilen kimliği ilk sıra-
ya yerleştirebileceği bir dönemdir.

Bu dönemde çocuk, öğretmeninin ve 
ailenin gayretleri ile, daima öğrencilik 
kazanımları peşinde koşan bir özelliğe 
sahip olabilir.

Bu dönemde çocuk asla bir köşede 
unutulmamalı ve onunla hep öğrenci-
lik diyaloğu içerisinde olunmalıdır.

İlköğretim 2. Kademe ve 
Ergen Öğrenci Dönemi

Öğrenciliğin en kritik dönemi diyebi-
leceğim dönem ilköğretim II. Kademe 
dönemidir.

Çünkü ergenliğin en fırtınalı bir şekilde 
yaşandığı ve yeni anlayışların, yeni al-
gılama türlerinin ortaya çıktığı bu dö-
nem, aynı zamanda fiziksel değişimin 
ortaya çıkmasıyla başlayan sıkıntılarla 
dolu bir dönemdir.

Ergenlik psikolojisi üzerinde çalışmalar 
yapan uzmanlar, çoğu zaman ergenin 
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Çocuğunuzun
Başarısı İçinNeler Yapmalısınız?

Çocuğunuzun
iyi bir öğrenci

olabilmesi için
ona nasıl yardımcı

olabilirsiniz?
sorusunun yanıtına

ilişkin öykü,
0-18 yaş arasında yatan

beş öğrencilik evresinin,
her aşamasında

yapılabilecek olan
doğru müdahaleleri

içermektedir.

Süleyman Beledioğlu
Eğitimci - Yazar
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öğrenciliğe verdiği zararı çaresiz bir 
şekilde izlemek zorunda kalmaktadır-
lar.

Çünkü, öğrencilik demek kural demek, 
öğrencilik demek sınırlar demek, öğ-
rencilik demek özgürlüklerin bir kıs-
mından vazgeçmek demektir.

Kısacası öğrencilik demek, ergenin pe-
şinden koştuğu şeylerden çoğu zaman 
vazgeçmek zorunda kalması demek.

Ergenlik ise, özgür olmak, özgün ol-
mak, lider olmak, sosyal aktivitelerde 
bulunmak, gruba dahil ol-
mak demektir.

Ö z e l -
l i k l e 
e r g e -
nin, li-
der olmak 
ve kendisini 
kabul ettirmek 
eğilimini, öğrencilik 
kazanımlarına yönlendir-
mek, yani ergenliği öğ-
rencilik ile orta bir nok-
tada buluşturmak gerekir.

Kısacası ergende lider de-
ğil lider öğrenci, aktif değil 
matematik dersinde aktif 
öğrenci, başarılı basket-
çi değil, başarılı öğrenci 
olma anlayışı yerleşirse o 
zaman “ERGEN ÖĞREN-
Cİ” kavramı da gerçekleş-
miş olur ki bu, ergenliğin 
öğrencilikle uzlaşması 
anlamına gelir.

Ergen öğrenci kavramı, 
ergenliğin beklentilerini 
öğrencilik başarısı ile elde 
etmeyen çalışan ergen de-
mektir. Ergenliğin olumluya 
dönüştürülmesi demektir. Bir 
ergen olarak öne çıkmak ve kendisi-
ni belli etmek isteyen gencin, bunu 
öğrencilik başarıları ile elde et-
mesi anlamına gelir.

Özellikle 7. sınıfla birlikte, öğ-
renciler ergenliğin baskısı 
altına girerler. Bu dönem 14 
yaş bunalımı olarak da bilinir. 
Ergende algılama düşmesi 
ve öğrencilik başarısında 
gerilemeler başlar. Bu 

durum karşısında ailelerin panik yap-
madan, çocuğu aktivitelerin içinde 
tutarak, ama öğrenciliği de kollayarak 
bu dönemin geçmesini sağlamaları 
gerekmektedir.

Özellikle artan aktivite ihtiyacı ergenin 
beynini baskı altında tutar ve onun öğ-
renmesini engeller.

Ailelerin, bu kadar ders, binlerce test 
varken nerden çıktı bu basket, yüzme, 
folklor dememeleri gerekir. Bu nerden 
çıktı dediğimiz aktiviteler, öğrencinin 

zihnini açan ona çalışma ve öğrenme 
hevesi veren bir yakıt gibidir.

Ortaöğretim Dönemi

Bu dönem öğrencinin ergenlik sorun-
ları nedeniyle daha önce eksik bıraktığı 
öğrencilik kazanımlarını (konuları) ta-
mamlama mücadelesi ile geçer.

Öğrenciler ilköğretim birinci kademe-
yi çok sorunlu bir şekilde yaşamış ise, 
bu dönemde mutlaka 6., 7. ve 8. sınıf 
konularına dönerek çalışmaları gerek-
mektedir.

Yine bu dönemde öğrencinin yetenek 
ve yatkınlığı ile iyi bir gelecek kurma 
amacıyla benimsenen hedefleri çatış-
ma halindedir. Bu çatışma öğrencinin 

başarısını çok olumsuz yönde etkiler.

Bu gibi durumlarda dikkat edi-
lecek şey, hesap-kitap hedefine 
ulaşılması imkansız görülüyorsa, 
yetenek ve yatkınlığa dayalı he-
defe yönelerek, başarıyı yakala-
ma ihtimalini artırmak gerekir.

Özetle

Çocuğunuzda birey merkezli 
kendilik şeması da oluştura-
bilirsiniz, öğrencilik merkezli 
kendilik şeması da.

Birey merkezli kendilik şe-
masında; çocuk bir aktivite 
ve iletişim bireyi olur.

Öğrencilik merkezli ken-
dilik şemasında ise, çocuk 
başarılı bir öğrenci olur.

Hoşça kalınız.
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Medya bizi çevreleyen ve on-
dan kurtulmamızın mümkün 
olmadığı bir oluşumdur. Bu 

oluşum sürecinde etkileşim içinde ol-
duğumuz medyatik etkenlerini ve me-
sajlarını eleme, sorgulama, analiz etme 
ve değerlendirmeye tabi tutmaktır. 
Bu sürece medyanın ilettiği mesajla-
rı okumak ve ayıklayabilmek, medya 
okur-yazarlığıdır. Medya eğitimi ise, 
medya aracılığı ile empoze edilmek 
istenen bilgiler, mesajlar bu amaçlar 
doğrultusunda hangi stratejilerin kul-
lanıldığı analiz etmemizi sağlayan eği-
timdir.

Bilimsel çalışmaların raporlarına göre, 
medya içeriklerinin, çocuklar üzerinde 
olumsuz etkileri mevcuttur.

Neden Medya Eğitimi 
Gerekli?

Medya okuryazarlığı konusunda eğitil-
miş bir çocuk, yazılı basın, film ya da 
reklam yoluyla okuduğu, seyrettiği ya 
da duyduğu ne varsa konusu içeriği 
veya gizli masajları hakkında eleştirel 
düşünmeyi öğrenecek, hem açıkça ve-
rilen hem de gizlenmiş mesajları yaka-
layabilecektir.

Çocukların bilmesi gereken medya 
eğitimi ana hatları şunlardır:

• İnsanlar ekip olarak medya me-
sajlarını tasarlayarak üretirler.

• Her medya formu kendi dilini kul-
lanır.

Çocuklar teknikler ve amaçlar hak-
kında bilgi sahibi olursa, gönderilen 

mesajdan etkilenmek yerine, bu 
mesajın kendilerine nasıl ulaştırıl-
mak istendiğini anlayabilme yete-
neğini kazanacaklardır.

• İki insanın, bir medya ürününden 
aldığı mesaj tamamen farklı ola-
bilir.

• Medyanın verdiği mesajlar, kendi 
değerleri ve bakış açısına göredir. 

Çocukların kendilerine verilmeye 
çalışılan medya mesajını benimse-
mek veya benimsememek konu-
sunda tercih hakkına sahip oldukla-
rını bilmeleri son derece önemlidir.

Her gün için medya eğitimi önerileri:

• ‘Ticari reklamı ayırt etme- tanıma 
‘oyunu oynayın.

Çocuklarınıza, normal bir program 
ile reklam amaçlı programlar ara-
sındaki farkı yakalamayı öğrenme-
sine yardımcı olun.

• Yoğun bir şekilde jeneriklerle rek-
lamı yapılan bir marka ile yapıl-
mayanı karşılaştırarak ayırt etme-
yi ve bundan keyif almayı öğretin.

Hafif içecekler ya da tahıl gevrekleri 
gibi ilgisini çekecek yiyecekleri de-
nebilirsiniz. Çocuğunuzun reklamı 
yapılan üründen etkilenip etkilen-
mediğini tahmin edin ve ikisi ara-
sında ki farkı fark edip etmediğini 
gözlemleyin.

• Günlük gazetelerdeki makale bö-
lümlerine, fotoğraflara ve man-
şetlere göz atın.

Çocuklarınız hangi konuları okumak 
ister, bunlardan nasıl etkilenir? Ara-
larından birkaç tanesini okuyun ve 
bu hikâyelerin içeriklerinin başlıkları 
ve fotoğrafları ile karşılaştırın.

• Çocuklarınızla beraber sinema filmi, 
video seyrederken ya da video oyu-
nu oynarken, çocuklarınızla ekran-
da neler olduğu, gerçek hayatta ise 
neler olabileceği hakkında konuşun.

• Alışveriş yaparken, çocuğunuzun 
reklamını sıkça gördüğü ve gör-
mediği ürünleri karşılaştırın:

İçeriklerine, etiketlerine, ambalaj-
larına bakın, inceleyin. Ürün rek-
lamlarında, bu bilgiler mevcut mu? 
Çocuğunuz, alkollü içecekler, sigara 
v.b. ürünlerin ne kadarının ismini 
biliyor? Sadece bir tanesinin ismini 
söylese bile, medya reklamlarının 

gücü hakkında konuşmaya başla-
mak için güzel bir fırsattır. Bu ürün-
lerin kullanımlarının yol açacağı 
sağlık problemleri ve ürünlerin bu 
yönüyle reklam esnasında ne kadar 
bahsedildiğini tartışın.

• Bir müzik klibini beraberce izleyin. 
Klip sahneleri hangi hikâyeleri söy-
lemektedir? Ekranda görünenler 
ile şarkının sözleri örtüşmekte mi-
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Medyanın Çocuklar
Üzerindeki Etkisi ve
Korunma Yolları

Medyanın çocuklar ve 
gençler üzerindeki etkisinin 
büyük ölçüde tartışılması ile 
birlikte, eğitim amaçlı prog-
ramların etkili aynı zamanla 

olumlu ve kalıcı bir etkiye 
sahip olduğu kabul edil-

miştir. 1969 yapımı ‘Susam 
Sokağı’ ve sonrasında gü-

nümüze dek gelişen eğitim 
medyası sektörü, medyatik 

üretimlerinin, planlı, sistem-
li, amaçlı gerçekleştirildi-

ğini ve bu yönüyle oldukça 
önemli etkiye sahip olduğu-

nun göstergesidir.

Prof. Dr. Ziya SELÇUK
PDR Uzmanı/Yazar
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dir? Bu klibi seyrederken çocuğu-
nuz neler hissediyor? Çocuğunuz, 
seyrederken herhangi bir seksüel, 
şiddet ya da basmakalıp imajları 
fark edebilir mi? Sigara, alkol veya 
uyuşturucu simgeleri var mı? Mü-
ziğin sesini tamamen kapatarak da 
bir süre seyredin ve nasıl farklılaştı-
ğını beraber gözlemleyin.

• Bir medya planı yapın.

Diğer aktivitelerinizi nasıl planlıyor-
sanız, medya kullanım zamanlarını-
zı ve tercihlerinizi de planlayın. Bu 
hareket size medyayı daha dikkatli 
kullanma imkânı verecektir

• Medya içerikleri açısından bir aile 
rehberliği sağlayın.

Çocukların ve ergenlerin seyrede-

ceği programları, videoları ve oyun-
ları yaşlarına ve seviyelerine göre 
seçmelerine yardım edin. Program-
lar hakkında İçeriklerin reytingle-
rini ve ebeveyn önerilerini kontrol 
etme alışkanlığı kazanın. Hangi tür 
medya ürünün sizin için uygun ol-
duğunu bu verilere göre belirleyin. 
Medya kuralları hakkında çocukları-
nıza karşı net ve kararlı olun.Seçim 
konusunda aynı fikirde değilseniz 
nedenini açıklayın ve başka bir se-
çim konusunda ikna edin.

• TV setlerini, VCR ve diğer video 
oyunlarını, bilgisayarları çocukla-
rınızın odasında bulundurmayın. 

Bunun yerine, onları gözlemleye-
bileceğiniz veya ilgilenebileceğiniz 
bir ortamı tercih edin. Eğer çocuk 
ya da ergen bu tip cihazları odasın-

da bulundurma izni almışsa ne tür 
kullanım içinde olduğunu bilin ve 
medya tercihleri konusunda öneri-
lerde bulunun.

• Medyanın yan etkilerine göz atın: 

Eğer çocuğunuzda;

• Okul performansında düşüş,

• Çoğunlukla diğer çocukları itele-
me, vurma gibi davranışlar,

• Büyüklerle, saldırgan ve saygı-
sızca konuşmalar,

• Sık sık geceleri kâbus görme,

• Sağlıksız yiyecek tüketiminde 
artış,

• Sigara, alkol veya uyuşturucu tü-
ketimi gibi davranışlar mevcutsa 
medyanın olası yan etkilerini göz 
önünde bulundurmalısınız.

• Fikirleriniz konusunda sesinizi 
yükseltin.

Bu programlardan kimlerin kar et-
tiğini ve içerikleri kimin nasıl ve ne 
amaçla belirlediğini bilin ve bu ko-
nuda düşüncenizi belirtin. Medya 
veya reklamlar, içerik olarak sizin 
aile değerlerini destekleyen me-
sajlar içermiyorsa satın alma gü-
cünüzü kullanarak duruşunuzu ve 
tarafınızı gösterebilirsiniz.

• Çocuğunuzun okulunda, medya 
okur- yazarlığı eğitimi konusunda 
sizlere destek vermelerini sağla-
yın.

• Çocuğunuz ile birlikte internet-
te zaman geçirin ve hangi siteye 
girdiğini ve internet üzerinden ki-
minle görüştüğünü takip edin. 

Çocuklarımız reklamcılar tarafından 
istismar edilmesi, şiddet, cinsel içe-
rikler vb. yetişkinlerin kullandıkları 
dil ve malzemelere maruz kalmaları 
için sadece bir “tık” uzakta oldukla-
rını unutmayın.

• Çocuğunuzu on-line tehditden 
korumak için bir yöntem olarak 
internet bloklama programlarını 
kullanın.
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kaybına neden olan mesleğin her ba-
kımdan ele alınıp, irdelenmesi önem 
arz etmektedir. Bu meslekle çalışan 
herkesin ben bir öğretmenim deyip, 
mesleğin getirmiş olduğun sorumlu-
luğu paylaşması gerekir.  

Son söz olarak mesleğin problemleri-
nin çözümü, toplumda hak ettiği say-
gınlığa ulaşması için alt yapı üst yapıyı 
beliler söyleminden yola çıkılmalı, ge-
leceğin öğretmenlerine destek veril-
melidir. 

Öğrencin müşteri olarak görüldüğü 
bakış açısında, gökyüzünde kara bu-
lutların beyaz bulutlara yaşama şansı 
vermediği; mavi göklerin uçurtma 
uçuracak çocukları daha çok bekleye-
ceği günlerin bir işareti olabilir.

Nükleer santrallerin yerlerini rüzgâr-
güllerinin aldığı nice günler diliyorum.

Saygılarımla,

Hasanoğlan Köy Enstitüsü geç-
mişinde görkemli bir eğitim 
anıtı gibi duruyordu. Köy öğ-

retmeni olarak kalkınmanın köylerden 
başlayacağını savunan köy enstitüleri 
onları motive ederdi. Branş öğretme-
ni için eskinin ortaokulları ve liseleri, 
anlatılan Mahmut hocaları olumlu mo-
dellerdi. Aydınlanma demek öğret-
men demekti. Öğretmeni merkeze al-
mayan hiçbir  eğitim felsefesini ayakta 
durma şansı yoktur. Öğretmenliği bu 
nedenle seçen kişiler, kuşkusuz in-
san sevgisi ile dolu, alanında ilgili ve 
yetenekli kişilerdi. Anne- babaların 
çocuklarını ikinci yuvaları olarak okul 
ortamında bekleyen bu eğitimcilerdi; 
kuşkusuz yarınların inşasında harcı 
sevgi olan yapıları bu çocuklar kurgu-
layacaktır. 

Günümüzde meslek erbabının değer 
kaybına uğradığı öğretmenlik mesle-
ği, eski yunandan beri ilgi odağı olma-
yı şu ve ya bu şekilde sürdürmüştür. 
O halde bizlere düşen asli görev itibar 
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Öğretmenlik
Zor Zanaat

Öğretmenlik mesleğini seçen çoğu kişi ne kariyer danışman-
larından ne de psikolojik danışmanlardan yardım aldılar. On-
lar bu mesleğin zorluklarını da keyifli yanlarını da biliyorlar-
dı. Ya branş öğretmeni olacak şehir, kasaba ve Nahiyelerde 
yada sınıf öğretmeni olup köylerde öğretmenlik yapacaktı. 
Köy öğretmeni için köy enstitülü, öğretmen okulu kökenli 
meslektaşları olumlu modelleridir.

Şinasi YÜCE
Rehber Öğretmen
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Anne ve babalar çocuklarının iyi 
bir eğitim almasını ve başarılı 
olmasını arzu eder, bu konuda 

çaba harcarlar. Çocuğun başarılı ol-
masında, anne babanın nasıl bir tutum 
izlediği, çocuğun kapasitesi ve ken-
dine olan güveni, çocuğa hazırlanan 
çalışma ortamı, içinde bulunduğu okul 
ortamı, çocuğun ve ailenin üstlendiği 
sorumluluk vb. gibi faktörler etkili ol-
maktadır.

Onlara Yardımcı Olun

“Anne baba olarak çocuğa iyi bir eği-
tim imkanı sunmak tek başına yeterli 
midir? Başka neler yapılabilir? Anne 
baba, çocuğun eğitim hayatında na-
sıl bir rol üstlenmelidir?” gibi sorular 
çocukların okul yaşantısında belki de 
cevaplanması gereken en önemli so-
rulardandır.

Deha Gelişim Enstitüsü Kurucusu Uzm. 
Psikolog Nida Özşahin Terkuran, anne 
ve babaların tutumlarının, çocukların 
okul başarısında en önemli unsurlar 
arasında yer aldığını vurguluyor.

Nida Özşahin Terkuran, çocuklarının 
okulda başarılı olmasını isteyen anne 
ve babaların, bu konuda onlara yar-
dımcı olabileceğini belirtiyor. Terkuran, 
maddeler halinde şu önerilerde bulu-
nuyor:

Doğru iletişim stili kullanın:

Olumlu iletişim ortamının olduğu aile-
lerde aile üyeleri birbirlerini olduğu gibi 
kabul eder, herhangi bir koşul olmaksı-
zın sever ve birbirlerine güvenirler. Böy-
le bir ortamda yetişen çocuk ailesinin 
kendisine güvendiğini hisseder. Bu gü-
ven duygusu kendisini, olumlu ve başa-
rılı algılamasında etkili olur. 

Örneğin çocuğunuzla konuşurken yap-
maması gerekeni söylemek yerine yap-
ması gerekeni söyleyerek iletişim kurun. 
Yargılamadan, eleştirmeden, akıl ver-
meden sadece duygularını ve düşün-
celerini dinleyin. Anlaşıldığını hisseden 
çocuk kendine güvenir ve okul başarı-
sında bir adım öne geçer.

Okulda başarılı olmak çocuğun so-
rumluluğudur:

Anne baba olarak çocuğu desteklemek 
onun tüm görevlerini yapmak anlamına 
gelmemektedir. Çalışma alışkanlığı ka-
zanmasında destek olun, ancak çocu-
ğun yapması gerekenleri üstlenmeyin. 

Çalışma alışkanlığı kazanmasını des-
tekleyin:

Çalışma alışkanlığı süreç içinde kazanı-
lan bir beceridir. Çocukların bu alışkan-
lığı kazanması uzun ve sabır isteyen bir 

süreçtir. Kendi başına yemek yemeyi 
öğretirken harcadığınız sabır ve enerjiyi 
çalışma alışkanlığı kazanırken de göste-
rin. Çocuğunuz çalışma alışkanlığı ka-
zanırken önceleri yanında oturup yar-
dım edebilir; yaşı ilerledikçe dışarıdan 
kontrol ederek çocuğunuzu çalışmaya 
teşvik edebilirsiniz.

Uygun çalışma ortamı oluşturun:

Her öğrencinin öğrenme stili ve buna 
bağlı olarak da çalışma stili birbirinden 
farklıdır. Öncelikle çocuğunuzun öğren-
me stiliyle ilgili öğretmeninizden yar-
dım alın. Öğrenme stiline uygun olarak 
düzenleyeceğiniz çalışma ortamı çocu-
ğunuzun başarısını arttıracaktır. 

Kıyaslamayın:

Çocukların anne babalarının davranışla-
rı arasında en çok rahatsızlık duydukları 
ve incindikleri davranış anne babaları-
nın kendilerini başka çocuklarla kıyas-
lamasıdır. Her çocuğun kapasitesinin, 
ilgi ve yeteneklerinin birbirinden farklı 
olduğunu unutmayın.

Çocuğunuzu motive edin:

Ders çalışmaktan keyif alan çocuk çalış-
maya devam etmek isteyecektir. Keyif 
almasını sağlamak amacıyla onu moti-
ve edin. Yapabildiklerini ve ona olan gü-

veninizi çocuğunuza hissettirin. Yanlış 
ya da eksik yaptığı görevleri “sandviç 
tekniği” kullanarak ona iletin. Yani önce 
iyi ve güzel yaptığı çalışmaları söyleye-
rek onu onurlandırın, ardından eksikle-
rini ya da hatalarını söyleyerek düzelt-
mesi için destek olun.

Plan yapmasında ona destek olun:

Düzen ve disiplin çocuğun başarısında 
rol oynayan en önemli etkenlerdendir. 
Ders çalışma saatleri ile oyun, televiz-
yon ve bilgisayar saatlerinin birbirinden 
ayrılması ve sürelerinin dengelenmesi 
başarıyı arttıracaktır.

Model olun:

Çocuklara tüm alışkanlıkların kazandı-
rılmasında doğru model olma etkili ol-
duğu gibi çalışma alışkanlığı kazandır-
mada da model olmak etkilidir. Başarılı 
olmayı öğrenmesi için kendi başarıları-
nızla ve bu başarıya ulaşırken harcadı-
ğınız çabayla ona model olun.

Sosyal aktivitelerini destekleyin:

Çocuğunuzun dersten arta kalan za-
manlarda spor, müzik, sanat gibi alan-
larda aktivitelere katılmasını destekle-
yin. Herhangi bir sosyal alanda başarı 
sağlayan çocuğun özgüveni ve okul ba-
şarısı artacaktır.
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Anlaşıldığını
Hisseden Çocuk,
Okulda Bir Adım
Öne Geçer
Uzm. Psikolog Nida Özşahin Terkuran, anne ve babaların yaklaşımının, çocukların eğitim ha-
yatını doğrudan doğruya etkilediğini belirtiyor: “Yargılamadan, eleştirmeden, akıl vermeden 
sadece duygularını ve düşüncelerini dinleyin. Anlaşıldığını hisseden çocuk kendine güvenir 
ve okul başarısında bir adım öne geçer.”
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Son yıllarda üniversite sınavına hazır-
lanan gençlerin en çok hayalini kurdu-
ğu meslekler arasında, psikoloji üst sı-
ralarda yer alıyor. Medical Park Tarsus 
Hastanesi’nde görev yapan ve mesle-
ğindeki başarılarıyla genç yaşta adını 
duyuran Psikolog Dilber Demir Baydar, 
çok tercih edilen bir meslek olan psiko-
lojiyle ilgili bilgi verirken, ne kadar ge-
niş bir alanı kapsadığının altını çiziyor. 
Dilber Demir Baydar, psikolog olmak 
isteyen gençlerin sahip olması gereken 
nitelikleri de madde madde sıralıyor.

Kavramlarla Psikoloji

Medical Park Tarsus Hastanesi Psiko-
logu Dilber Demir Baydar, psikoloji 
kelimesini “Pscyche (ruh) ve logos 
(bilgi) kelimelerinden oluşur: Ruh bi-
limi anlamına gelir”  şeklinde açıkla-
yarak başlıyor söze. Ardından devam 
ediyor: “Pscyche(ruh): Algı, düşünce, 
zekâ, duygu ve davranış gibi beynin 
ve zihnin işlevlerinden kaynaklanan 
süreçlerdir. İnsanın ruhi yaşayışı ve 
davranışlarını inceler. Duyuş, düşünüş 

ve davranış…   Davranışı ve davranışın altında yatan 
süreçleri bilimsel olarak tanımlar. İnsanın çevresiyle 
olan ilişkileri, rüyaları, insanların nasıl davrandıkları-
nı, nasıl öğrendiklerini ve nasıl unuttuklarını inceler. 
İnsanı daha iyi anlama, ileriyi yordama, insanın daha 
olumlu yönde gelişmesine yardımda bulunmaktadır. 
Logosta bilgi anlamındadır.”

Kimler Psikolog Olabilir?

‘Psikolog’ kavramını ise “İnsan ve hayvan davranış 
biçimlerini inceleyen ve sebeplerini araştıran kişidir” 
diye özetleyen Dilber Demir Baydar, kimlerin psiko-
log olabileceğini ise şöyle belirtiyor:

• İnsanı tanıma ve tanımlama kabiliyeti yüksek olan 
kişiler.

• İnsan davranışlarını anlama ve açıklama kabiliyeti 
yüksek olan kişiler.

• İnsan davranışlarını önceden tahmin edebilme ka-
biliyeti olanlar.

• İnsan davranışlarını kontrol etme gücüne sahip 
olan kişiler.

• İnsan için iyi olanla kötü olanı ayırt edebilen kişiler.
• Her meslekte olduğu gibi objektif olabilen kişiler.
• Duygusal yönünden ziyade mantık yönü ağır ba-

san kişiler.
• İç gözlem, dış gözlem ve katılımlı gözlemi yüksek 

olan kişiler.
• Yaptığı işi seven, bu mesleği isteyerek seçen kişi-

ler.
• Dinlemesini bilen kişiler.
• Kendini tanımalı, kendisiyle ilgili farkındalık geliş-

tirebilen kişiler.
• Araştırma seven kişiler.
• Güler yüzlü kişiler.
• Kültürleri bilen, kültür çerçevesinde terapi yapma 

kabiliyeti olan kişiler.
• Din, ırk, mezhep ayrımı yapmayan kişiler.

Psikolojide 
Uzmanlık Alanları

Psikolog Dilber Demir Baydar, psikolojinin dallarını ve 
hangi konularla ilgilendiklerini de özetle şöyle açık-
lıyor:

Deneysel Psikoloji
• Laboratuar ortamı
• Davranışı etkileyen uyarıcılar

Gelişim Psikolojisi
• Bireyin hayatı boyunca geçirdiği evreler
• Gelişim sürecinde kazanılanlar
• Bireysel farklılıklar
• Bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik, orta yaş, 

yaşlılık, ihtiyarlık vb
• Zihinsel, duygusal, bedensel, psikososyal vb geli-

şim
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Psikologların Alanı
Sandığımızdan
Çok Daha Geniş

Psikolog olmak isteyenler;
Sizi böyle güzel bir meslek bekliyor

Psikolog Dilber Demir
Baydar, gençlerin meslek
seçiminde en çok ilgisini 

çeken alanlarından biri 
olan psikolojiyle ilgili bilgi 

verirken, “Sanıldığından 
çok daha fazla kapsamlı 

bir meslek” diyor. Baydar, 
bu mesleğe yönelmek ve 

dolayısıyla üniversitede 
eğitimini almak isteyenlerin 
bazı kişisel özelliklere sahip 

olması gerektiğine de
vurgu yapıyor.
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Adli Psikoloji
• Sanık ve tanığın psikolojik durum-

ları
• Bireylerin sorgulanma, ceza evinde-

ki psikolojik durumları
• Dindarlık, dini gelişim, din ve ruh 

sağlığı, din değiştirme vb konular

Psikolog Ne Yapar?

• İnsan için iyi olan nedir, İnsan için 
kötü olan nedir karar verir danışan-
ları ona göre yönlendirir. 

• İnsanların düşünce biçimlerini, 
duygusal değişimleri ve bunların 
kaynaklarını inceler, bu konularda 
araştırmalar yürütür.

• Kişide farkındalık yaratır
• Çeşitli kişilik, zeka, yetenek, davra-

nış, tutum ölçekleri kullanarak so-
runun olası kaynağı, türü ve şiddeti 
hakkında nesnel bilgiler edinmeye 
çalışır.

• Ruhsal sorunlar yaşayan kişilerle 
görüşmeler yapar, bu görüşmeler 
neticesinde sorunun altta yatan se-
beplerine dair hipotezler oluşturur.

• Belirlenmiş olan hipotezler çerçeve-
sinde, almış olduğu terapi eğitimle-
rinin tekniklerini kullanarak tedavi 
planı oluşturur.

• İnsanların hayatlarını olumsuz et-
kileyen, duygusal kaosların altında 

Sosyal Psikoloji
• Birey grubu nasıl etkiler
• Nasıl etkilenir
• Grup içerisinde birey

Eğitim Psikolojisi
• İnsan nasıl öğrenir?
• Verimli bir eğitim nasıl olur?
• Öğrenme kuramları?
• Zeka, motivasyon, algılama, düşün-

me eğitim ilişkisi

Klinik Psikoloji
• Bireyin kendisi ve çevresiyle uyumu
• Duygusal, düşünsel ve davranışsal 

sorunlar?
• Ruh sağlığı, ruh sağlığını etkileyen 

unsurlar

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
• Endüstri alanında insanların verimi-

nin artırılması (iş doyumu)
• Birlikte çalışma becerilerinin artırıl-

ması
• Kuruma eleman seçimi ve verimli 

bir şekilde çalışmasının sağlanması.

Din Psikolojisi
• Dinin insan üzerindeki etkilerinin 

belirlenmesi
• Bireyin dinle olan her türlü ilişkisinin 

psikolojinin verileriyle araştırılması
• Dindarlık, dini gelişim, din ve ruh 

sağlığı, din değiştirme vb konular

yatan fiziksel, çevresel ve kişisel 
faktörleri araştırır ve bu çarpık, iş-
levsiz düşünce ve davranışları de-
ğiştirmek için teknikleri danışanlar 
ile paylaşır.

• Kişilere sorunları hakkında farkın-
dalık kazandırmayı amaçlar.

• Gündelik sorunlarla, iş, aile ve diğer 
çevresel problemlerle başa çıkabil-
me yollarını danışanlar ile paylaşır. 
Kişiye özel sorun çözme becerilerini 
geliştirmede insanlara destek verir.

• İnsanları psikoloji ve ruhsal hasta-
lıklar açısından bilgilendirmek için 
eğitimler ve seminerler düzenler…

Psikolog Ne Yapmaz?

• Psikolog ilaç yazmaz ve herhangi 
bir ilaç önermez.

• Psikolog seanslarda konuşulan ko-
nuları başkaları ile paylaşmaz, kişi-
ler arasında laf taşımaz.

• Psikolog hiçbir konuda insanları 
yargılamaz ve eleştirmez.

• Psikologlar insanların düşüncelerini 
okumaz, ilk bakışta kim olduklarına, 
nasıl bir insan olduklarına dair yar-
gılara varmazlar.

• Akıl vermez, 
• Kişiyi asla kendi istekleri ve düşün-

celeri doğrultusunda yönlendirmez 
ve herhangi bir şey yapmaya zorla-
maz.

• Psikolog danışanların, karar ver-
mekte zorlandıkları konularda, ka-
rara varmaları için, seçeneklerin 
artı ve eksilerini, hasta ile tartışır 
ve hasta için en uygun kararın ve-
rilmesi için destek olur. Ancak asla 
onlar adına kararlar vermez ya da 
hastaların kararlarını değiştirmeye 
zorlamaz. Örneğin; boşanmanız 
gerektiğine karar verecek olan psi-
kolog değildir ya da işinizi değişti-
rip, değiştirmemenizin kararını psi-
kolog vermez.

• Psikolog, siz hiçbir çaba göster-
meksizin, birdenbire sihirli değnek 
değmiş gibi sizi iyileştirmeyi garan-
tilemez.

• Psikolog kesinlikle sizi bir araştır-
maya girmeye, bir anketi doldurma-
ya ya da bir uygulamaya zorlamaz.

• Psikolog sizinle terapi seansları dı-
şında görüşmez, arkadaşlık ya da 
başka bir sosyal ilişki içeresine gir-
mez.
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KLİNİK
PSİKOLOJİ

EĞİTİM
PSİKOLOJİSİ

GELİŞİM
PSİKOLOJİSİ

KLİNİK
PSİKOLOJİ

DENEYSEL
PSİKOLOJİ

ADLİ
PSİKOLOJİ

BİLİMSEL
PSİKOLOJİ

SOSYAL
PSİKOLOJİ

TRAFİK
PSİKOLOJİ

SPOR
PSİKOLOJİSİ

SAĞLIK
PSİKOLOJİSİ

PSİKOMETRİ
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Bir eğitim öğretim yılının daha so-
nuna geldik. Artık bütün bir yıl 
özlem duyulan sıcak ve keyifli 

bir tatil sizleri bekliyor… Peki tatile 
girecek olmanın mutluluğunu yaşayan 
öğrenciler için nasıl bir tatil programı 
yapılmalı? Tatil nedir?  Tatil hiçbir şey 
yapmamak mıdır?

Aslında tatile iki farklı gözle bakmak 
gerek. Anne-Baba gözüyle tatil; Öğren-
cilerinin yaklaşık 3 ay boyunca bütün 
öğrendiklerini unutacakları, eylül ayına 
her şeyi unutarak başlayacakları, boşa 
geçirilmemesi gereken,okul temposu-
nun aynen devam etmesi gereken bir 

süre ,öğrenciler için ise; 
defterin kitabın bir ke-

nara atılacağı, ka-
paklarının dahi 

aç ı lmaya-
cağı, tv 
i z l e y i p  

geç saatlere kadar bilgisayar oynaya-
cakları, geç yatıp, geç kalkılacağı bir 
süre olarak değerlendirilmektedir.

Tatil uzun süre çalışan beyin ve vücu-
dun rahatlaması için bir fırsattır. Kış 
boyu sabahtan akşama kadar okulda 
olan, ders çalışan öğrenciler yazın kısa 
müddet de olsa rahatlamaya ve din-
lenmeye ihtiyaç duyarlar. Tatil  zihnin 
bir yılın ağırlığını üzerinden atması için 
fırsat olur. Tabi tatilde de her şeyde ol-
duğu gibi aşırıya kaçmamak, ipin ucunu 
kaçırmamak gerekir. Böyle bir durumda  
rehavete alışan vücuda sonra çalışmak 
zor gelecektir. Onun için tatili iyi plan-
lamak gerekir. 

Her öğrenci tatilini mutlu, verimli ve 
güzel bir şekilde geçirmek için ken-
dine uygun tatil programı yapmalıdır. 
Plan - program ve hedef koyma haya-
tımızın her alanında olması gerekir. Tatil 
Planı-Programı hazırlarken gezmeye, 
eğlenmeye, dinlenmeye, arkadaşlıklar-
la buluşmaya, spor yapmaya vakit ay-
rıldığı gibi dönem içerisinde akademik 
başarısı düşük olan derslerin telafisi 
de düşünülmelidir. Çünkü eylül ayında 
eğitim -öğretim devam edecek , tekrar 
okula gidilecek, yarım kalan eğitim kal-
dığı yerden devam edecektir. 

Gelecek eğitim öğretim yılında 8. Sınıfa 
geçenleri TEOG ve 12. Sınıfa geçenler 
YGS-LYS sınavları bekliyor, bunlar için 
ön hazırlıklar yapılmalıdır, işte yaz tatili 
bu ön hazırlık için ideal bir süredir. Eğer 
bu zamanlar verimli bir şekilde değer-
lendirilmezse Orhan Veli şiiri gibi “Beni 
bu güzel havalar mahvetti.” diye dövü-
nüp dururuz. Bu tatilde yapacaklarımız 
yıl içinde yükümüzü hafifletecek. Çok 
ağır bir ders yüküne gerek yok ama 
planlı bir çalışma programı hazırlamak 
ve buna uymakta  fayda vardır . Böyle-
ce yeterli tekrarlar ve test çözümleriyle 
öğrendiklerimizi pekiştirmiş oluruz.

Peki ders çalışma, konu eksiğini ta-
mamlama ve sınav hazırlığı nasıl ol-
malıdır?

Her öğrenciye aynı şekilde diğer çalış-
ma önerileri gibi“en verimli tatil şöyle 
geçirilir” gibi öneriler sunmak öğrenci-
lerin kişisel özelliklerini, bireysel farklı-
lıklarını göz ardı etmek olur. Bu da hem 
itici hem de kendisini yansıtmayan, 
önerilerin öğrenciler tarafından benim-
senmemesine neden olur. Bu nedenle 
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Zaman
Öldürmek

Adnan Demirci
PDR Uzmanı

“Zaman öldürmek, en 
pahalı harcamadır” der Bal-

zac. Bizler satın alınamaz 
sermayemiz zamanı en iyi 

şekilde planlamak ve uygu-
lamakla sorumluyuz.
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• Yabancı Dil Öğrenimine önem ver-
mek. Okul döneminde öğrenilen 
yabancı dil aktivitilerine önem ve-
rilmelidir. Öğrenilen kelimeler ve 
kavramlar tekrar edilmelidir. Yeni bir 
dil öğrenmenin temeli kuralı öğre-
nilenlerin tekrar edilmesidir. Tatiller 
bunun için bir fırsat olacaktır. 

Ayrıca Tatiller öğrencilerin ders eksikle-
rini tamamlamaları yanında yeni şeyler 
keşfetmesi için uygun zaman dilimle-
ridir. Kişisel gelişim için en etkili araç 
kitaplardır. Okunacak  her kitap yeni 
ufuklar açarken, kitap okumaya karşı 
ilgisi olmayan öğrencilerin başarıyı ya-
kalaması çok zor olacaktır. Tatilde kitap 
okumaya başlamak böyle bir alışkan-
lığa sahip olmayan öğrenciler için bu 
alışkanlığı tatil kitap okumanın keyfini 
yaşamaları açısından bulunmaz bir fır-
sattır. Kitap okumak, iyi bir tatil progra-
mının olmazsa olmazlarındandır.

Tatil demek sadece ders çalışmak ve 
kitap okumak mıdır?

Tabiki hayır. Bedenin, zihnin dinlenmesi 
ve rahatlaması da gerekir. Tatilde okul 
olmayacağı bir takım aktivitelere bol 
bol zaman kalacaktır. Bunlardan bazıları 
şunlar olabilir. 

öncelikle her öğrenci kendi durumunu 
göz önüne almalı bunu değerlendire-
meyecek yaşta olanlar içinde anne-ba-
balar çocuklarının bireysel özelliklerini 
göz önüne alarak bireysel, kendine  
özel bir çalışma stratejisi oluşturmalıdır. 
Ama en önemlisi, yapılacak programın 
uygulanabilir olmasına dikkat edilme-
lidir. En iyi plan program uygulanabilir 
olan ve uygulanandır. 

Tatil planı içeriğinde neler olmalıdır?

• Tekrar yapmak:. Unutmayı önleme-
nin en iyi yolu tekrar yapmaktır. Öğ-
rencilerin şuanda bulundukları yani 
bitirdikleri sınıfların konularını tekrar 
etmeleri gelecek yılla ilgili en önemli 
çalışmalardan biri olacaktır. 

• Konu tamamlamak: Her öğrencinin 
mutlaka eksiği olacaktır.  Konu ek-
siği olan ve sınava hazırlanacak öğ-
rencilerin eksik konularını tamam-
lamaya zamanlarını ayırmalıdırlar.  
Çünkü eksik bilgiler üzerine yapılan 
öğrenmenin sonuçları verimli olmaz. 
Özellikle 8. ve 12. sınıf olacak öğren-
cilerin geçmişten eksik konu bırak-
mamaları önemlidir. 

• Zayıf olan yönleri ve konuları des-
teklemek, güçlendirmek: Her derste 
aynı düzeyde başarılı olmak imkân-
sızdır. Öğrencinin hangi dersten faz-
la eksiği varsa, tatil döneminde 
bu derslere daha fazla va-
kit ayırarak zayıflığı-
nı gidermelidir.

• Tatilinizi geçirdiğiniz çevredeki tarihî 
ve doğal zenginlikleri gezip göre-
rek hangi ihtiyaçtan yapıldıklarını, 
nasıl sağlam kalabildiklerini, bizden 
öncekilerin yaşamından günümüze 
taşıdıklarını öğrenerek, geleceğimizi 
yönlendirirken bize yol gösterecek 
ipuçlarını değerlendirerek, geçmiş-
ten bugüne ve geleceğe küçük yol-
culuklar yapabilirsiniz. 

• Maket yapımı, resim, karikatür gibi 
çeşitli hobiler yapılabilir ve bunlara 
zaman ayrılabilir.

• Sportif aktiviteler yapılabilir.

• Yerinde ve kararında TV izlenebilir, 
Bilgisayar oynanabilir. U y k u 
saatlerinin düzenli olmasına dikkat 
edilmelidir. Gelişim çağında olan öğ-
rencilerin tatil boyunca dengeli ve 
düzenli beslenmesi onların bedenen 
de güçlü bir şekilde okula hazırlan-
masını sağlayacaktır. 

En kötü plan hiç plan olamamasından 
daha iyidir. Yapabileceğiniz, abartıya 
kaçmadan uygulayabileceğiniz bir plan 
yapmak hedefinize doğru ve başarıya 
doğru sizi bir adım daha yaklaştıra-
caktır. Bedenen, zihnen, dinlenmiş bir 
şekilde tatilinizi geçirip eylül ayına hazır 
bir şekilde dönmenizi, Tatilinizin sağlıklı, 

huzurlu, mutlu ve başarılı geç-
mesi umuduyla iyi 

tatiller.
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sak akraba ziyeretleri,  eski mahal-
ledeki arkadaşlarla zaman geçir-
mek, akrabalar arasındaki akranlara 
zaman ayırmak, yeni arkadaşlarla 
tanışmak  sosoyal ilişkileri zengin-
leştirecektir.

• Dil öğrenmek ya da okulda öğreni-
len yabancı dili geliştirmek önemli 
bir kazanç oalarak değerlendirile-
bilr.

• Çeşitli illerdeki üniversiteleri gez-
mek, hiç gidilmeyen tarihi, kültürü 
ile zengin bir ilimizin müzelerini, 
tarihi eserlerini ziyaret etmek kültür 
zenginliği artıracaktır.

• Bütün bunların yanında okunma-
sı gereken on adet bir kitap listesi 
hazırlayıp okumak zihne yapılan 
bir yatırımdır. Kitap okumak bir 
yetişkin, bir öğrenci için son dere-
ce önemli bir bir tatil etkinliğidir.  
Kitap sayfaları arasında yolculuk 
yaparken yaşanılanların günlüğünü 
tutmak sonraki yıllarda canlı bir ha-
tıyaya dönüşeceği unutulmamalıdır.

• Tatil, Özellikle sınav hazırlığında 
son yıla girmiş olan öğrenciler için 
bu yaz eksiklerini tamamlamak için 
bulunmaz kaftan niteliğinde zaman 
dilimleri içermektedir. Bu belirtilen 
durumlar ışığın bazı plan hazırlama 
stratejiklerini sizlerle paylaşmak is-
terim.

• Eksik kalan konuları tamamlamak: 
Konu eksiği fazla olan, konuları sı-
nava kadar yetiştirememe korkusu 
yaşayan öğrenciler, tatilde önceli-
ği eksik konularını tamamlamaya 
ayırmalıdır. Çünkü, eksik bilgilerin 
üzerine yapılan öğrenme verimli 
sonuçlar vermez, yeni bilgilerin tam 
ve bilinçli olarak öğrenilmesini en-
geller.

• Çalışılmış olunmasına rağmen zayıf 
hissedilen derslere ya da konulara 
yoğunlaşmak: Örneğin öğrenci-
nin matematikten çok fazla eksiği 
varsa, öğrenci tatil döneminde bu 
derslere daha fazla vakit ayırarak 
bu zayıflığını gidermelidir.

• Yeni konular çalışmak: Konu eksik-
leri olmayan ve çalıştığı konulardan 
çok az soru kaçıran öğrenciler bu 
stratejiyi kullanabilirler.

Uzun bir yaz tatilinin  bilgi  ve 
beceri kaybının önüne geçil-
mesi aynı zamanda öğrenme 

kaybının önlenmesi bakımından bazı 
adımların atılması gerektiğini ifade 
edebilirim.

Kanaatime  göre her öğrenciye aynı 
reçete sunmak veya şöyle demek; en 
verimli tatil şu şekilde geçilir gibi ta-
birler hem itici ifadeler olur hem de 
öğrencilerin bireysel özelliklerini göz 
ardı etmiş oluruz. Bunun için bir “ta-
til öz düzenleme”si gerekmektedir. 
Önünde duran yaz tatilini ele aldığında 
yakın hedef, orta hedef ve uzak hedef 
şeklinde günü, haftayı ve tatil sonunu 
planında kapsayan bir program yap-
malıdır.

Yaz tatilinde  aile içinde bir program 
hazırlanmalı ve program bireyin bey-
nine, bedenine,kalbine ve ruhuna hitap 
etmelidir. Yani tatil zamanı için hazır-
lanan program bir kazanım tablosuna 
dönüştürülmelidir. 

• Bedene hitap eden tatil progra-
mında  spora yer verilmeli, farklı bir 
spor etkinliği düzenlenmelidir. Bu 
sporlar  daha once hiç yapılmamış 
bir spor olmalıdır. Örneğin; tenis, 
golf, okçuluk, olabilir.

• Beyne hitap eden beyin sağlığına 
kazanç sağlayacak etkinlikler zihin-
sel etkinliği geliştiren, zenginleşti-
ren etkinlikler olmalıdır. Buna örnek 
olarak “Sudoku”, bulmaca, mental 
oyunlar, lego oyunları, robotik et-
kinlikler, satranç vb gibi etkinlikler 
olabilir.

• Kalbe hitap eden etkinlikleri sevgi 
ağının ve alanının zenginleştirilmesi 
olarak düşünülebilir. Örneğin şiirle 
meşgul olmak, çocuklarla ilgilen-
mek, yaşlılarla zaman geçirmek, ih-
tiyaç sahibine yardım etmek, sevgi-
yi paylaşmak kalbe yapılan yatırımı 
ifade edebilir.

• Ruha hitap eden etkinklikler ise 
bireyi rahatlatan, kendini olumsuz 
duygulardan arındıran etkinlikler 
oralarak düşünebiliriz. Ruhumuzu 
çok çeşitli etkinliklerle zenginleş-
tirebiliriz. Örneğin sanatla meşgul 
olmak, bir müzik ensrumanı çalma-
yı öğrenmek, resim yapmak, anı-
ları kaydetmek, doğa fotoğrafları 
çekmek, koleksiyon yapmak ruhsal 
zenginliğimizi zenginleştirir. 

• Sosyal becerilerle ilgili bir etkinlikt-
ler dekişilik gelişimini olumlu yönde 
etkileyecektir. Örnek verecek olur-

• Sınav hazırlığında olan öğrenciler; 
hem 8. sınıfa geçen hem de 12. sı-
nıfa geçen öğrenciler için eksikleri 
tamamlama ders konularını tekrar 
etme, denemelerle kendilerini sına-
ma yapmaları sonucunda elde sına-
va bir adım önde başlayacaklarını 
unutmamaları gerekir.

• Özellikle 12. Sınıfa geçen öğrenci-
lerin YGS konuları tamamla önemli 
bir etken olup dönem içerisinde 
LYS konularına çalışma vakitlerini 
de böylelikle artırmış olurlar. Konu-
ları tamamlamak daha fazla soru 
çözme çıkmış soruları analiz etme 
ve netleri artırmada etken olacaktır.

Peki tatil demek yoğunluklu olarak 
ders çalışmak, tekrar yapmak ve ki-
tap okumak mı demek? Tabii ki hayır. 
Senenin yorgunluğunun atılması, be-
denin ve zihnin dinlenmesi ve rahat-
laması da gerekir. Zaten okul olmadı-
ğından bunlara ayıracak bol bol vakit 
olacaktır. Bundan dolayı hazırlanılacak 
tatil programına zevk alınacak bir ta-
kım aktiviteleri de eklemek önemlidir. 
En Kötü bir plan bile plansızlıktan daha 
iyi olacağını asla unutmayın, Önünüze 
koyacağınız bir tatil programı sizi ba-
şarıya bir adım daha yaklaştıracaktır. 
Bu tatilin öncelikle sağlıklı ve huzurlu 
geçmesi ve sonrasında size başarı ge-
tirecek nitelikte olması dileğiyle.
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Ister çalışan bir birey isterse bir öğrenci için tatil bir liman, bir özgürlük  zaman dilimidir. Yıl 
içersinde yoğun bir öğrencilik dönemi içersinde hep hayali kurulur. Ama gel gör ki tatil hayal 
edildiği gibi geçer mi burası bir muammadır. Tatili bir kazanca dönüştüren bireylere sözüm 
yok ama bildiğim kadarıyla yaz tatilleri bir kazançtan öte geriye giden  ve aynı zamanda bir 
bilgi kaybının hızlı gerçekleştiği bir zaman dilimi olduğunu söylemden geçemeyeceğim. 

Hayati Oktay
Uzman Eğitimci

Unutulmayacak
Bir Yaz Tatili İçin
Öneriler



3 2  |  w w w. e g i t i m d e re h b e r l i k . n e t

haberi yeniymiş gibi yaygınlaştırmak 
da internette yanlış bilginin dolaşıma 
girmesine sebep olur. Bir olayın “daha 
önceden yaşanmış olması” ve “gerçek 
olması” onun tarihinin eski olduğu ve 
başka bir olaya ait olduğu gerçeğini 
değiştirmeyecek.

3. Fotoğrafları Google’da 
aratın

CNN Türk’ün 19 Mart 2016’da İstiklal Caddesi’nde 
gerçekleşen patlamaya ait olduğunu iddia ettiği 
bu fotoğrafı Google’da aratarak işe başlayabilir-
siniz.

Her gün kullandığımız bu aracı iyi bil-
diğimizi düşünürüz. Ancak Google’ın 
çok fazla bilinmeyen bazı özellikleri 
internette arama yapma ve aradığımı-
zı bulma yeteneğimizi güçlendirebilir. 
Bunlardan en önemlisi belki de Google 
Görsel Araması’dır. Google anasayfa-
sının sağ üst kısmında Görseller yazar. 
Bu linkten Google’da görsel aratabi-

13 Mart Ankara saldırısından son-
ra olduğu gibi, özellikle toplumsal 
duygu patlamalarının yaşandığı 

dönemlerde yurttaşlar (kullanıcılar) da 
en az haberciler kadar sadece doğru 
olan bilgiyi yayma sorumluluğu altın-
da.

Çoğumuz çok takipçisi olan ünlülere, 
bilindik gazetecilere ve neredeyse bü-
tün arkadaşlarımızın paylaştığı şeylere 
(e bu kadar kişi paylaştıysa) inanma 
eğilimindeyiz. Ancak doğru bilgi han-
gi şartlarda ve nasıl yayılıyorsa, yanlış 
bilgi de öyle yayılıyor. Pek çok yanlış 
bilgi de olaylara verdiğimiz duygusal 
tepkiler nedeniyle yaygınlaşıyor.

1. Her şeyden şüphe duyun

İnternetteki bir bilgiyi paylaşmadan 
onun doğruluğundan emin olun. Her 
şeyden şüphelenin. Kuşku bir çeşit 
refleks. Bu refleksi ne kadar çok ça-
lıştırırsanız, yanlış bilgiyi tespit etme 
şansınız o kadar kuvvetlenir, örümcek 
hisleriniz güçlenir. Bir araç kullanma-
dan bile neyin doğru neyin yanlış ol-
duğunu tahmin edebilir hale gelirsiniz. 
Ayrıca internette paylaştığınız, yaydı-
ğınız bilgi insan hayatını etkileyecek 
(bunu yalnızca fiziksel bütünlük ola-
rak düşünmemek, psikolojik hasarı da 

dikkate almak gerekiyor) önemdeyse 
yüzde 100 emin olmadığınız şeyleri 
görmezden gelin. Çok yakın bir arka-
daşınız söylemiş, paylaşmış bile olsa 
gözünüzle görmediğinize inanmayın.

2. Okuduğunuz haberin 
tarihini kontrol edin

13 Mart Ankara saldırısından sonra KCK’nın yaptığı 
açıklamaymış gibi yayılan bu haber, aslında patla-
madan iki gün önce BirGün’ün websitesinde yer 
almış ve 17 Şubat patlaması hakkındaydı.

Haber sitelerinin stratejilerini haber 
vermekten ziyade tık çekmek üzerine 
kurguladığını unutmayın. Okuduğunuz 
haberlerin tarihlerini mutlaka kontrol 
edin. Gündemle ilgili olabilecek ancak 
eski tarihli bir haber tık çeksin diye do-
laşıma sokulmuş olabilir. Eski tarihli bir 

lirsiniz. Arama çubuğundaki fotoğraf 
makinası ikonuna tıklarsanız, elinizdeki 
bir görseli de Google’a sorabilirsiniz. 
Böylece Google elinizdeki görsele en 
yakın sonuçları internette arayarak bir 
fotoğrafın daha önce kullanılıp kulla-
nılmadığına dair size en sağlam bilgiyi 
vermiş olur. Eğer tarayıcı olarak Goog-
le Chrome kullanıyorsanız sosyal med-
yada gördüğünüz bir fotoğrafa sağ tık 
yapıp, “Görsellerde ara” seçeneğine 
tıklayarak, tek tıkla görseli Google’da 
aratabilirsiniz.

4. Fotoğrafların EXIF 
bilgisini kontrol edin

Her fotoğraf arkasında bir iz bırakır. 
EXIF ile dijital fotoğrafların arkasında 
yazan verileri kastediyoruz Photofo-
rensics gibi araçlar ile bir fotoğrafın 
ne zaman, hangi cihazla, hangi açıyla, 
hangi ışıkla ve -eğer cihaz cep telefo-
nuysa ve kamerası konum servislerini 
kullanıyorsa- hangi koordinatlarda 
çekildiğini bulabilirsiniz. Ancak Face-
book, Twitter’a yüklenen fotoğrafların 
EXIF bilgisinin bu araçlar tarafından 
silindiğini unutmayın. Ayrıca EXIF ko-
layca manüpile edilebilen, değiştirile-
bilen bir bilgi. Bu yüzden yalnızca EXIF 
bilgisiyle bir fotoğrafı yüzde 100 doğ-
rulamak imkansız.

5. Siyasetçilerin silinmiş 
tweetlerine göz atın

Bahçeli’nin YGS’ye girecek öğrenciler için attığı 

tweet başarısız bir montajla değiştirilmişti.

Bir tweet silindiğinde çoğumuz onun 
tamamen ortadan kalktığını düşünür. 
Ancak eğer tweeti atıp silen kişi mil-
letvekiliyse bu süreç öyle kolayca son-
lanmaz. Politwoops ve Genel İzleyici 
gibi araçlar sayesinde milletvekillerinin 
sildikleri tweetlere, tweetledikleri ve 
sildikleri tarih bilgisiyle birlikte ulaşa-
bilirsiniz.

genelizleyici.com’dan bir ekran görüntüsü.

6. Tweet screenshotlarına 
güvenmeyin

Bir tweet ekran görüntüsü yaratmak 
için Paint bilgisine bile gerek yok. Bu 
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İnternette
Yanlış Bilgiyle
Başa Çıkmanın
10 Yolu

Çok fazla bilgiyle
baş etmek zorunda
olduğumuz, sosyal

ağların haber ve
haberciliğin merkezinde

olduğu bu dönemde
yanlış bilgiyle mücadele

etme pratiğini bilmek
vazgeçilmez.

Mehmet Atakan Foça



3 4  |  w w w. e g i t i m d e re h b e r l i k . n e t

hi unsurlar taşıyan haberlere dikkat 
edin. Bazı mizah zekası düşük siteler, 
gerçekle şakanın dozunu ayarlaya-
madığında haberin gerçek olduğu iz-
lenimi daha çok uyanıyor. Bu yüzden 
mümkünse haberi okuduğunuz sitenin 
diğer haberlerine göz atın. Eğer hala 
emin değilseniz who.is gibi bir araç-
la websitesinin kime ait olduğunu ve 
hangi tarihte yayına girdiğini bulmaya 
çalışın.

8. Tık tuzaklarına gelmeyin

Tık tuzağı: Hacklenen ekranda “EKBER was here” 

yazıyor.

Tık tuzağı olarak yaratılmış haber 
görsellerindeki bilgilere güvenmeyin. 
Bir haberin başlığını veya görselini 
sosyal medyada daha çok tıklansın 
diye paylaşan editörün aymazlığı sizin 
kafanızda olmayan bir bilgi yarata-
bilir. Örneğin, başlığı “SON DAKİKA! 
Sınırda düşen 3. uçak” gibi bir linkin 
içinde ne tarz bir haber olduğuna ve 
tarihine bakmadan Türkiye’nin Suriye 
sınırında savaş riski olduğu izlenimine 

yüzden atıldığı varsayılan bir tweetin 
ekran görüntüsünü gördüğünüzde ilk 
yapacağınız şey bu tweeti attığı var-
sayılan kişinin profilinde tweet var mı 
diye bakmak olmalı. Eğer varsa, iddia 
edilen tarih ve saatte mi atılmış, kont-
rol edilmeli. Bu aşamadan önce lütfen 
kendi Twitter ayarlarınızda da bulun-
duğunuz ülkenin zaman dilimini kul-
landığınızdan emin olun.

7. Parodi haberlere dikkat 
edin

Papiroom’da Yaşar Üniversitesi Parody isimli 
hesabın yayınladığı bu parodi haber, haber site-
lerinde yer almıştı: https://papiroom.com/Artic-

le-495749525452

Zaytung ve benzeri sitelerdeki miza-

kapılmanız yanlışlıklara sebep olabilir. 
Bu örnekte, muhtemelen haberi başka 
kaynaklarda da okuduğunuzda, bah-
sedilen sınırın Türkiye’den kilometre-
lerce uzakta bir ülkenin sınırı olduğunu 
ve son 10 yılda 3. uçağın kaza sonucu 
düştüğünü okuyacaksınız.

9. Bilginin kaynağını 
bulmaya çalışın

Edindiğiniz bir bilgi, gözünüzle gör-
mediğiniz, kulağınızla duymadığınız 
sürece hiçbir zaman güvenilir değildir. 
Özellikle internette. Yanlış olduğunu 
düşündüğünüz bir bilgiyi bilinçli bir 
şekilde yayan kişiyi bulup onu soru 
yağmuruna tutarsanız, verdiği bilgi 
yanlışsa, çelişkili cevaplar vermeye 
başlayacak ve tedirgin olup soruları-

nızdan kaçmaya çalışacaktır.

10. Güvendiğiniz kaynakları 
listeleyin

Hata yapmak yadırganacak ya da aşa-
ğılanacak bir durum değil. Herkes hata 
yapar. Ancak bunu sistematik hale ge-
tiren, provokasyon veya hedef göster-
me için yanlış bilgi yayanları kara liste-
nize alın, takipten çıkarın. Güvendiğiniz 
haber sitelerinden, gazetecilerden ve 
siyasetçilerden bir liste oluşturun. Lis-
teniz 10 kişiyi geçmesin. Her kriz anın-
da bu listeyi güncellemeye çalışın.
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Giriş

Dünya ekonomik sistemi yeniden yapı-
lanmanın eşiğindedir. 4.0 dijital Sanayi 
Devrimi olarak da adlandırılan bu dev-
rim, bilişim teknolojileri ve endüstriyi 
bir araya getirmek olarak kısaca ifade 
edilebilir. Her zaman değişimlerin ateş-
leyicisi teknolojide yapılan yenilikler ol-
muştur. Eski teknolojinin üretim biçimi 
ile yoluna devam etmek isteyenler ya 
da üretim araçlarını yeni gelişen tek-
nolojiye göre yenileyemeyen işletme-
ler iflasını açıklamak zorunda kalmakta 
ve dev boyutta da olsa kapılarına kilit 
vurmak durumunda kalmaktadır. Gü-
nümüzde Dünya bu dönüşümün sancı-
larını yaşamaktadır. Günü karşılamakta 
yetersiz kalan tezin, antitezi dünyamızı 

zorlamakta yeni bir senteze ulaşarak 
krizi sonlandırmanın savaşımı veril-
mektedir. Gelişmiş ülkeler yeni gelişen 
teknolojik gelişmelere ayak uydurmak 
için her türlü yatırımı yapmaktadırlar. 
Artık çağımız dijital makine üretimi ça-
ğıdır. Artık makinelerin üretim alanın-
da birbiriyle konuşacağı bir çağa eviril-
mekteyiz. Elbette bu diyalektik sürecin 
sancılı çalkantılardan sonra evirileceği 
ekonomik ve siyasi yeni bir yapılanma 
ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bunun 
yanı sıra bu dönüşüm aynı zamanda 
dünyanın ve dünya ekonomik siste-
mine entegre olmuş ülkelerin de siyasi 
ekonomik hayatlarında bir takım deği-
şime gitmelerine neden olacaktır.

Teknolojik değişmelerin sonucunda 
değişen, siyasi ve ekonomik üst yapı-
nın etkisiyle toplum hayatının ve top-
lum hayatını etkileyen yapılanmaların 
da etkileneceği muhakkaktır. Bunların 
başında da eğitim sistemi gelmektedir. 
Artık eğitim sistemi değişen ekonomik 
ve siyasi yapılanmaya ayak uydurmak 
zorunda kalacak, bu sistemi işletecek 
ve yeniden üretecek insanı yetiştirme 
misyonunu yüklenecektir. Bu durumda 
kendini yenilemeyen, eğitim alanın-
da teknolojik ve düşünsel değişimine 
ayak uyduramayan eğitim kurumları 
da artık işlevsiz hale gelecekler ya da 
kendiliğinden dönüşüme zorlanacak-
lardır. Ya da bu süreçte bir çok endüst-
ri firmaları gibi kapılarına kilit vurmak 
zorunda kalacaklardır.   

Bu gün eğitim sistemimiz bu dönüşü-
mün eşiğindedir. Artık üretimin süreç-
lerini insanlar değil makinelerin denet-
leyeceği, birbirini anlayan makinelerin 
sürece hakim olacağı bir dönemde iş 
çevrelerinin istihdam kriterleri de de-
ğişmekte ve çıta git gide yükselmekte-
dir. Eğitim süreçlerinden istenen insan 
profili; nitelikli, disiplinler arası etkile-
şimle düşünebilen, yetenekli, eğitim 
hayatında iken iş tecrübesi kazanmış 
iletişimi güçlü dil bilen ve diğer birçok 
meziyeti üzerinde taşıyan insan profi-
lidir. Yani kısaca, artık ezberci eğitim 
sona ermiştir. Bireysel yeteneklerin 
geliştirilebileceği, iş hayatına entegre 
olmuş okul yapılanmaları ise çağımızın 
yeni okul modeli olacaktır.  

Yazımızda STEM Eğitim Modelinin 
okullarımızda uygulanma yöntemine 
yönelik birkaç öneri sunulacaktır.

Amaçlar

Okullar olarak amacımız; teknolojik de-
ğişimlere uygun, çok yönlü bireyler ye-
tiştirmenin yanında,  toplumda birlikte 
yaşama kültürü ile donanmış; sevgiye, 
hoşgörüye, doğruluğa, dürüstlüğe da-
yalı, hak ve özgürlükler ile görev ve 
sorumlulukların birlikteliğini içselleş-
tirmiş, Kendini tanıyan ve yeteneklerini 
keşfetmiş, Zeki, yaratıcı, başarılı, dona-
nımlı, özgüvenli, bilimsel düşünen ve 
sanatsal bakabilen, demokrasi ve in-
san haklarını özümsemiş, duyarlı, ulu-
sal ve evrensel değerleri benimsemiş, 
genel kültür ve dili ile dünyaya kolay 
entegre olabilen bireyler yetiştirmektir. 
STEM, disiplinler arası eğitim ve bü-
tünleşik eğitim modeli ile tercih edilen 
ve komple gelişen ve yetenekli bireyler 
yetiştirmek temel amaç olmalıdır.

Aşağıdaki şekilde STEM ‘i oluşturan di-
siplinler görülmektedir. Bilim Alanında 
pozitif bilimlerin yanında sosyal bilim-
lerin de varlığı düşünülmelidir. Elbette 
sanat ve estetik de bu modelin bütün-
lükçü yaklaşımı içinde yerini almalıdır. 

Bilim

Mühendislik

Matematik STEM Teknoloji

STEM Eğitim Modeli

İlkeler

Okullar gerek eğitim gerekse yönetim 
süreçlerinde aşağıdaki ilkeleri benim-
semeli ve hayata geçirmelidir.

1. Çocuğa Görelik; Herkes Farklı, Her-
kes Eşittir,

2. Farklı Gelişen Bireylerin Bir Arada 
Eğitimi,

3. Etkinliklerle Eğitim ve Üretim,
4. Okul sanayi işbirliği ile üretime dö-

nük kalıcı öğrenme
5. Sanatsal ve Bilimsel Bakış,
6. Yaratıcılık,
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Okulu Yeniden Yapılandırmak
Çağdaş Eğitim Modeli

Akademik Gelişim, Sosyal Gelişim, Dil Gelişimi, 
Zekâ ve Yetenek Gelişimi için Disiplinler Arası ve 
Bütünleşik Eğitim

STEM OKULU

Hüseyin ÖZKAN
Eğitim Bilim Uzm. Eğitim Yöneticisi
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ka dilinin de öğretilmesi temel hedef 
olmalıdır.  Öğrencilerimiz yabancı dili 
oyunla etkinlikle ve konuşarak aktif 
olarak öğrenme yöntemiyle doğal yol-
larla öğrenmelidir.  Kalıcı bir öğrenme 
sağlamaları açısından, öğrenmeleri dil 
kampları ile desteklenmelidir. Bunun 
yanında yabancı uyruklu öğretmelerde 
okullarda görevlendirilerek, öğrencile-
rimizin yabancı dili konuşma dili olarak 
da kullanmaları sağlanmalıdır.

Seçmeli Eğitim Etkinlikleri

Öğrencilerimiz ders dışı etkinlikler 
olarak aşağıdaki alanlarda ve öğren-
cilerin ilgi ve yetenek ve yönelimlerine 
göre oluşturulabilecek diğer eğitim 
etkinlikleri ile merakları ve yetenekleri 
keşfedilerek geliştirilmelidir. Böylece 
öğrencilerin yeteneklerine uygun alan-
lara yönlendirilmesi bu alanda eğitim 
almaları sağlanmalıdır. Ayrıca etkinlik 
ve atölyelerle müfredat zenginleştir-
me eğitimi verilerek kalıcı öğrenme 
sağlanmalıdır. Etkinlikler disiplin alan-
larının ortak katılımı ile hazırlanmalı ve 
yaşamla bağlantısı kurulmalıdır.

Eğitim Etkinlikleri ve 
Atölyeler

Temel Atölyeler

1. STEM Laboratuarı
2. Deneysel Bilimler
3. Müzik Atölyesi (Enstrüman Eğitimi)
4. Görsel Sanatlar (Resim, Heykel, Se-

ramik)
5. Akıl Oyunları ve Zekâ Atölyesi

Öğrencilerin Eğitim İhtiyacına Göre 
Oluşturulabilecek Diğer Etkinlik ve 
Atölyeler

1. Birbiriyle Konuşan Makineler Atöl-
yesi

2. 3D Yazıcı kullanım atölyesi
3. Tarih ve Arkeoloji Atölyesi
4. Uzay ve Zaman Etkinliği
5. Mikro Canlılar ve Zooloji Bilim Atöl-

yesi
6. İcat/Üretim Atölyesi
7. Yazılım ve Kodlama Etkinliği
8. Yaratıcı Yazarlık
9. Felsefe Okulu
10. Bilimin ve Sanatın Kahramanları 

Söyleşileri
11. Yaz Dönemi Sanat Kampı
12. Yaz Dönemi Bilim ve Teknoloji Okulu

• Mezuniyet Durumu ve üniversite
• STEM eğitim modeline uygunluğu
• Tecrübesi
• Alan Bilgisi ve Sunuş Yeterliliği
• Öğrenciye görelik ilkesine uyumu
• Proje uygulamalarına yatkınlığı
• Öğretmenliğinin yanında öğrencile-

re montörlük yapabileceği yetene-
ğinin olup olmadığı

• Öğretmenlik Mesleğini sevmesi
• Çocukları öğretmeyi ve öğrenmeyi 

sevmesi, öğrenmenin sürekliliğine 
inanması ve kendini geliştirme is-
teği

• Yabancı dil öğretimi için ayrıca ya-
bancı öğretmen görevlendirmesi 
yapılabilir.

2. Hizmet İçi Eğitimler

• STEM Eğitim Modeli
• Disiplinler arası bütünleşik eğitim
• Öğretim yöntem ve teknikleri
• Sınıf Yönetimi
• Kaynaştırma eğitimi

7. Doğruluk ve Dürüstlük,
8. Şeffaflık ve Açıklık,
9. Hak ve Özgürlükler, Görev ve So-

rumluluklar Birliği,
10. Çevreye Duyarlılık, Ekolojik Bakış,
11. Toplumsal Duyarlılık,
12. Çok yönlülük
13. Farkındalık,
14. Empati,
15. Teknoloji okuryazarı
16. Zekâ ve Yetenek Gelişimi,
17. Önce Çocuk ve Hakları,
18. Demokrasi ve Katılım,
19. Etkili Eğitim Modeli Çerçevesinde 

Tüm Bileşenlerin Amaç Birliği ve 
Başarı İlkesi

Müfredat Uygulamaları

Çağa ve teknolojik gelişmelere uygum 
sağlayabilen bireylerin yetişebilmesi 
için çağdaş eğitim modelleri hayata 
geçirilmelidir. Günümüz dünyası çok 
yönlü ve yetenekli bireyler talep et-
mektedir. Bunun için müfredat uygula-
maları disiplinler arası iletişim yöntemi 
uygulanmalıdır. STEM uygulamaları 
bunun en önemli basamağı ve yönte-
midir. STEM Bilim, teknoloji, Mühendis-
lik ve Matematik bilimlerinin disiplinler 
arası yöntemle birbirine entegre edile-
rek eğitim öğretimde kullanılmasıdır. 
Kalıcı öğrenmenin yöntemi ise STEM 
Eğitim Modeli olmalıdır. Kalıcı öğren-
menin ön şartı da duyguların ve duyu 
organlarının da faal olduğu öğretim 
yöntemidir. Öncelikle öğrencinin konu 
ile duygusal olarak bağ kurması duyu 
organları ile de hissetmesi gerekmek-
tedir. Bu nedenle ders işleme yöntemi-
miz ezbercilikten öte, yaparak yaşaya-
rak ve hayata uygulayarak yapılan bir 
eğitim yöntemidir.   Bilimi yaşanır hale 
getirerek kalıcı öğrenme hedefine ula-
şılmaktadır. Derslerin teorik işlenişinin 
ardından, konunun yaşamsal önemi 
ve deneysel ve uygulamalı eğitimi de 
verilmelidir.

Yabancı Dil Eğitimi

Amacımız öğrencilerimizin iki dil bilen 
bireyler olmanın gelecek yaşamlarında 
ayrıcalığını yaşamalarıdır.  İki yabancı 
dil bilmek günümüz dünyasında ihti-
yaç haline gelmiştir. Ayrıca araştırma-
lar birden fazla dil öğrenmenin zekâ 
gelişimi açısından da önemli olduğu 
yönündedir. Bu nedenle öğrencileri-
mize İngilizcenin yanında Almanca 
İspanyolca Çince Rusça gibi bir baş-

Montör Öğretmenlik 
Sistemi

Öğretmenlerin yetenek eğitimi kapsa-
mında öğrencilere aynı zamanda mon-
tör olmaları esas olmalıdır. Her yetenek 
ve gelişim alanları için montör öğret-
menler görevlendirilir. Montör öğret-
menler sınıf branş öğretmenleriyle, reh-
berlik servisi ile, velilerle iletişimi sağlar. 
Öğrencilerin akademik, sosyal ve ye-
tenek gelişimlerini özellikle takip eder. 
Montör öğretmenler çalışmalarını öğ-
retmenler kurulunda diğer öğretmen-
lerle paylaşmalı disiplinler arası eğitim 
kapsamında alan öğretmenlerinden 
destek almalıdır. Ayrıca öğrencilerle 
montörlük adına yapılan çalışmalar bi-
reysel olarak velilerle paylaşmalıdır.  

Öğretmen Seçimi ve 
Hizmet İçi Eğitimler

1. Öğretmen Seçiminde Göz Önünde 
Bulundurulması Gereken Kurallar

• 

Etkin Rehberlik ve 
Danışmanlık

1. Aile Danışmanlığı

2. Öğrenci Danışmanlığı ve Sorun 
Çözme

3. Öğrenci Genel Gözlemi

4. Yetenek Gelişimi Gözlemi, Atölyeye 
ve Uygulama Alanlarına (Staj) Yön-
lendirme

5. Aile Eğitimleri Organizasyonu

6. Öğrenci Gelişimi Takibi, Raporlama, 
Dosyalama ve Aile Görüşmeleri

7. TEOG Sınavı ve Yönlendirme Koç-
luğu

• Çocuğa Görelik İlkesi Eğitimi
• Zekâ ve Yetenek Gelişimi eğitimleri
• Etkinlik ve Atölyelerle öğretim eği-

timi

İşbirliği ve Protokoller

1. Yabancı dil eğitimi için yurtiçi ve 
yurtdışı bağlantılar ve işbirlikleri

2. Yurt içi veya yurtdışı özel ya da 
Devlet üniversiteleri ile anlaşma ve 
işbirliği protokolü

3. Alanında tanınmış akademisyenler-
le işbirliği.

4. STK larla işbirliği geliştirme
5. Yurt içi ve yurtdışı STEM eğitim ku-

ruluşları ile işbirliği

Okul Öncesi Eğitim

Okul Öncesi dönem eğitimin en önem-
li ve kalıcı basamağıdır. Öğrencilerin 
çift dil eğitimi bu eğitim döneminde 
başlamalıdır. Çünkü çift dilli öğrenimi 
çocukların zekâ gelişimi açısından da 
önemlidir. Bu gün Okulöncesi eğitim-
de birçok eğitim modelinden söz et-
memiz mümkündür. Bunlardan Reggio 
Emilia, Waldrof, Montessori gibi isimler 
bunların önde gelenleridir. Ancak hep-
sinin ortak özelliği olarak çocuğun 
okulun tüm donanımı, çeşitli araç ve 
gereçleri, eğitim ortamı ve çevresiyle 
tamamen öğrenci odaklı olduğu, çocu-
ğun değerini anlamak ve kavramak ve 
ona saygı duymak üzerinden şekillen-
diği yönündedir.  Çocuğa saygı esas-
tır. Montessori Metodu, duyu eğitimi 
üzerinde duran, tüm duyu organları 
için eğitici materyaller geliştirmiş bir 
sistemdir. Soyut matematiksel kav-
ramları somutlaştırarak matematiksel 
düşünmeyi geliştiren ve sosyal bilim-
leri çocuğa duyuları aracılığı öğreten 
bir metottur. Her çocuğun gelişimi 
kendi içinde değerlendirilir. Okul önce-
si dönemde farklı yaş gruplarının aynı 
ortamda eğitim görerek etkileşimde 
bulunmaları da Montessori metodu-
nun temel yaklaşımıdır. Yani denilebilir 
ki, okul öncesi dönemde de disiplinler 
arası bir eğitimin, STEM Eğitim Mo-
deli uygulanmasının tecrübî temelleri 
oluşturulmuştur. Okul öncesi dönem 
eğitiminin temel faktörünün; çocuğun 
merakını köreltmemek, oyun içinde 
öğrenmesini sağlamak, materyal kul-
lanmak, duyu organlarının ve duygu-
ların algılamasını sağlamak olduğunu 
ifade edebiliriz. 
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nıt verenlerin 20 doğru yanıt verenler-
den daha başarılı olduğunu da söyle-
miş oluruz. Böylece 10’un 20’den daha 
büyük olduğunu da kabul etmiş olmaz 
mıyız? Talebe göre neredeyse herkese 
yükseköğretim olanağı arz etme poli-
tikalarının dayanılmaz popülaritesi de 
burada özel bir öneme sahiptir. Ne var 
ki arz talepten fazla olunca nitelik aza-
lırken sadece nicelik artar. Bugün olan 
da budur.

İlk ve ortaöğretimde düşen başarı 
tsunami dalgaları gibi gelip Yüksek 
Öğretim’in duvarlarını yıkmaktadır. 
Dolayısıyla “Yarım imam dinden, ya-
rım doktor candan eder.” formatıyla 
fabrika ayarlarında çalışan üniversite-
lerimizin kalitesi her geçen gün daha 
çok sorgulanmaktadır. Acaba gemi su 
alırken kaptan köşkünde dans müziği 
eşliğinde eğlenenler, alabora olurken 
de vals yapabilecekler midir? Belki de 

Öte yandan sınava giren 50.000 
kişinin puanları hesaplanama-
mıştır. ÖSYM dilinde puanı he-

saplanamayan aday demek, sıfır çeken 
öğrenci demektir. ÖSYM daha ince ve 
zarif bulduğu için puanı hesaplanama-
yan aday demeyi tercih ettiğine göre 
biz de öyle diyelim. Ancak toplam 6 
YGS testinden 50.000 kişinin sıfır çek-
mesi pardon puanı hesaplanamayan 
aday durumunda olmasını da altı çizil-
mesi gereken bir başarı olarak kayıtla-
ra geçirelim.

Üstelik sadece Türkçe, matematik, fen 
ve sosyal testlerinden 4’er net yapan 
öğrenciler 140 puan barajını aşarken 
bu testlerden 10’ ar net çıkaran adaylar 
da 200 puan alıyorlar. Son 5 Yılın Pa-
noraması Son dönemde eğitim kamu-
oyunda genel olarak akademik başarı-
nın düştüğü yönünde yaygın bir görüş 
birliği bulunmaktadır. Bu açıdan YGS 
sonuçlarına biraz daha yakından baka-
lım ve bu amaçla 4 ayrı test diliminde 
gerçekleşen doğru yanıt oranlarının 
dağılımını inceleyelim. Gerçekten tablo 
düşündürücüdür.

Görüldüğü gibi 2010 YGS sonuçlarına 
göre bütün testlerde net doğru yanıt 
oranları belirgin bir biçimde düşme 
eğilimindedir. Özellikle matematik-
te başarı yarı yarıya düşerek trajik bir 
hâl almıştır. Bu tablo karşısında eğitim 
kamuoyunun derin bir suskunluk için-
de olması, susma nezaketiyle açıkla-
nabilir mi? Ancak bu derin ve bilgece 
suskunluk, kayıtsızlıktan ya da sorum-
suzluktan kaynaklanıyorsa o zaman 
bu durum daha elem verici olmaz mı! 
Fabrika Ayarları Durum şöyle de özet-
lenebilir:

2014 YGS sınavına giren çocuklarımız 
2010 göre daha başarısız sonuçlar al-
dıklarına göre bugün dünden daha ba-
şarılı öğretmen, mühendis ya da dok-
tor yetiştirdiğimizi söyleyebilir miyiz? 
Evet, diyorsak daha giriş aşamasında 
örneğin 100 sorunun 10’una doğru ya-

valsi gönülden sevenler, bu savruluşun 
müziğin temposu ve hayatın (Burada 
hayat piyasa anlamındadır.) olağan 
akışına da uygun olduğunu bildikle-
ri için ağustos böceği gibi yaşamayı 
tercih ediyorlardır.Ancak gelecek ku-
şakların sorunlarına dikkat çekmek is-
teyenlerin seslerinin duyulmaması için 
yaylı sazlar eşliğinde tempo tutarak 
karaya oturmak üzere olan gemiden 
daha ne kadar el sallanabilir? Deniz 
Bitmek Üzere Yakında şöyle bir duyuru 
ile karşılaşabiliriz:

“Sayın yolcular, kaptanınız konuşuyor; 
deniz bitmek üzeredir!”. Şöyle de de-
nebilir: “Tünelin ucunda görünen ışık 
üzerinize gelen trenin ışıklarıysa ka-
rartma yöntemleri ile gerçekler daha 
ne kadar saklanabilir?”. Bu bağlamda 
özellikle ÖSYM soruları ve doğru ya-
nıtları ayrıca iller ve okullar düzeyinde 
başarı oranlarını gizleyerek büyük işler 

başarmaktadır. Bu arada yeni adı Ölç-
me Seçme ve Yerleştirme Merkezi olan 
ÖSYM, sınav verilerini analiz etmek 
durumunda değil midir? Bu görevi 
gerçekten yapıyorsa ölçme, seçme ve 
yerleştirme kriterlerini akademik dün-
yayla ve eğitim kamuoyuyla paylaş-
mak durumunda değil midir? ÖSYM 
başkanı Sayın DEMİR sınav bilgilerinin 
kamuoyundan saklandığına yönelik 
eleştirilere şöyle yanıt veriyor: “Şeffaf 
bir kurum olacağız, şeffaflığın zirve-
sinde olduğumuzu söyleyebilirim, her 
aday kendi cevap kâğıdını görebiliyor 
(Dikkat, soruları ve cevap anahtarlarını 
göremiyor.), soruların yayımlanmama-
sı şeffaflığa aykırı değil. Biz de par-
lamentodan geçen kanun doğrultu-
sunda (Sınav sonuçlarını bilgi edinme 
yasasının dışına çıkarılması kastedili-
yor.) sorularımızın yüzde 20’sini ya-
yımlayacağız dedik ve yayımladık… Bu 
sayı yeterlidir…” (Basın) Sizce de yeter-

li midir? Bu açıklama eğitimin doğası-
na, sınav etiğine, şeffaflığa, kurumsal 
hesap verebilirliğe, hakkaniyete uygun 
mudur? Dönüt, düzeltme ve geribildi-
rim gibi öğrenme sürecinin ayrılmaz 
aşamalarına uygun mudur? Değerli 
eğitimciler, uygunsa siz de söyleyin 
ve bundan böyle yaptığımız sınavla-
rın soru ve yanıtlarını öğrencilerimizle 
paylaşmayarak hep birlikte hayatı ter-
sinden okutmaya devam edelim.

En azından bizde ÖSYM gibi bu soru-
ları tekrar sorabilirim diyerek açıkla-
madığımızı belirtelim ve uygun adım 
yürümeye devam edelim. Bitirirken… 
Gerçekler acı da olsa bitirirken bir espri 
de biz yapalım. Böylece hem koroya 
katılmanın hazzını yaşarız hem de solo 
olmanın keyifli yalnızlığından kurtulu-
ruz. Karartmadan sadece meraklı ke-
diler sorumlu tutuluyorsa, ülkemizde 
mizah anlayışı gelişiyor demektir!
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Yükseköğretime
Geçiş Sorunu

Arpa eken Buğday biçemez. 
“Türk Atasözü” Bu makale-
de, Yüksek Öğretim’e Geçiş 
Sınavı (YGS) sonuçları tartı-

şılmaktadır. Bu amaçla ön-
celikle sınava ilişkin sayısal 

bilgiler verilmektedir. Bu bil-
giler ışığında 2014 sonuçları, 

son 5 yılın YGS sonuçlarıyla 
karşılaştırılarak değerlendi-

rilmektedir. YGS Sonuçları 
YGS sınavlarına 2014 yılında 

2.086.115 kişi başvurmuş, 
bunlardan 1.950.163 sınava 

girmiştir. Başka bir anlatımla 
sınava başvuranların 57.525’i 

sınava katılmamıştır.

Prof. Dr. Ayhan Aydın
Osman Gazi Üniversitesi
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bu sayede toplumla bütünleşmesi sos-
yal gelişimi ifade etmektedir (Kandır, 
2003: 81). Çocuklar sosyalleşme süreci 
içerisinde, yaşadığı kültürü öğrenir ve 
toplumun bir üyesi haline gelirler (Ak-
fırat Önalan, 2006). Bir çocuğa ya da 
yetişkine sosyalleşmiş diyebilmek için 
o bireyin, içinde yaşadığı toplumun 
kurallarına ve beklentilerine uygun, 
uyumlu davranışlar sergilemesi bek-
lenmektedir (Akt: Kuş ve Karatekin, 
2009). 

Çocuk okula geldiğinde aile içinde 
kabul gören bazı davranışların okulda 
kabul görmediğini, okulda farklı dav-
ranılması gerektiğini öğrenmektedir 
(Senemoğlu, 1994). Aslında çocuğun 
okula başlaması ile birlikte, çocuk açı-

Ailesi tarafından her türlü ihti-
yacı karşılanan çocuk bağım-
sızlığını kazanıncaya kadar, bu 

süreç içerisinde önce, ilk sosyal çevresi 
olan ailesi ile sonra ise çevresini oluş-
turan diğer bireylerle sürekli etkileşim 
içerisine girer. Çocuk, bu sayede ile-
tişimin ilk deneyimlerini yaşar ve ilk 
sosyal etkileşimini kurar (Kandır, 2003: 
81). Aslında çocuklar, pek çok sosyal 
beceriyi, okul öncesi eğitim kurumuna 
gelinceye kadar anne-babalarından ve 
diğer yetişkinlerden öğrenmektedirler 
(Senemoğlu, 1994). Aileden sonra ço-
cuğun sosyal iletişim kurmasına yar-
dımcı olan, onu topluma hazırlayan ve 
aynı zamanda aileyi destekleyen ku-
rumlar, okul öncesi eğitim kurumlarıdır 
(Durualp ve Aral, 2010). Aile ve okul iş-
birliği bu noktada önem kazanmakta-
dır. Çocuğun aile içindeki sosyalleşme 
süreci devam ederken, hayatının yeni 
bir dönemi olan okul öncesi eğitim 
kurumunda sosyalleşme süreci başla-
yacaktır. 

Sosyalleşme, çocuğun yaşamında 
oldukça önemlidir. Çocuğun, birey 
olarak diğer bireylerin oluşturduğu 
toplum içerisinde varlığını sürdürebil-
mesi ve uyum içerisinde yaşayabilmesi 
için toplumsal kuralları öğrenmesi ve 
o kurallara uygun davranması ge-
rekmektedir. Aksi takdirde çocuğun 
“uyumsuz, asosyal, antisosyal, sorunlu, 
davranış problemli” gibi pek çok nite-
lemeye maruz kalması ve grubun ya 
da toplumun dışına itilerek yalnızlaş-
ması olasıdır. İstenmeyen bu durumun 
oluşmasını engellemek ya da oluşması 
durumunda erken müdahale ile gerekli 
tedbirlerin alınması ayrı bir önem taşı-
maktadır. 

İnsan yaşamında öğrenilen pek çok 
şey gibi sosyalleşme de, öğrenme so-
nucunda gerçekleştiğinden çocuğun 
içinde yaşadığı toplumu, tüm yönleri 
ile çok iyi tanıması gereklidir. Çocuğun, 
içinde yaşadığı toplumun kültürünü ve 
kendisinin toplumdaki rolünü bilmesi 

sından sosyalleşme süreci ev dışına 
taşınmaktadır. Üstelik burada artık 
onu koşulsuz kabul eden, seven ailesi 
yanında olmayacaktır. Evinde ailenin 
“küçük prensi” ya da “küçük prensesi” 
olarak pek çok ayrıcalığı bulunurken, 
sınıf ortamında artık hiçbir ayrıcalığı 
kalmayacak, sınıftaki diğer çocuklar 
gibi sadece “çocuk” hatta bir “birey” 
olacaktır. 

Çocuğun “sağlıklı bir birey” olarak top-
lumdaki yerini alabilmesi, onun sos-
yalleşmesi ve toplum tarafından kabul 
görebilmesi, çocuğun sosyal becerileri 
kazanması ile doğrudan ilişkilidir. Bu 
nedenle çocuğa, sosyal becerilerin 
öğrenebileceği olanakların sunulması, 
ortamların oluşturularak sosyal bece-

ri eğitiminin verilmesi gerekmektedir. 
Sosyal beceri eğitiminin verilmesi hem 
sağlıklı bir birey olması istenen çocuk 
için, hem de o çocuğun içinde yaşaya-
cağı toplum için ayrı bir öneme sahip-
tir. 

Sağlıklı sosyal gelişim, başarılı bir sos-
yal uyumun ve etkili sosyal ilişkilerin 
temelini oluşturmaktadır. Sosyal geli-
şim içerisinde sosyal uyumu sağlaya-
cak, sosyal ilişkileri oluşturacak ve iliş-
kilerin devamını sağlayacak araçlardan 
biri de sosyal becerilerdir (Gülay ve 
Akman, 2009: 1). Sosyal beceri, başka-
larıyla iletişimi mümkün kılan, çevrede 
etki bırakan, başkalarına ve çevreye 
olumlu etkileşimi teşvik eden bilişsel 
ve duyuşsal öğeleri içeren davranış-

lardır (Lynch, & Simpson, 2010; Yalçın, 
2012). Bu sosyal becerilerin bazıları; 
empati gösterme, grup etkinliklerine 
katılım, cömertlik, yardımseverlik, baş-
kalarıyla iletişim kurma, görüşme ve 
problem çözmeyi içerir (Lynch, & Sim-
pson, 2010). 

Sosyal beceri kavramı ile birlikte ben-
zer şekilde kullanılan bazı kavramlar 
da bulunmaktadır. “Sosyal yeterlik” 
kavramı da “sosyal beceri” kavramı ile 
iç içe geçmiş ve birbirinin yerine kul-
lanılan kavramlardan biridir (Bacan-
lı, 2008: 27). Bununla birlikte sosyal 
yeterlik, sosyal beceriyi de kapsayan 
çok daha geniş bir kavramdır. Sosyal 
beceri belirli bir sosyal durumda yapı-
lan davranıştır  (Akfırat Önalan, 2006). 
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Sosyal Beceri
Toplumsal bir varlık olan 

insanın, sağlıklı bir şekilde 
büyüyebilmesi ve gelişebil-

mesi için doğduğu andan 
itibaren uzunca bir süre ai-

lesinin bakımına, sevgisine, 
ilgisine, desteğine ve yön-

lendirmesine ihtiyacı vardır 
(Bakırcıoğlu, 2002: 99). 

Yrd. Doç. Dr. Fatma ÇALIŞANDEMİR



4 4  |  w w w. e g i t i m d e re h b e r l i k . n e t

beceri yetersizliklerini ortaya koymak; 
eğitim programlarını geliştirmek; ai-
leler, diğer personel, kurum ve kuru-
luşlarla etkileşim içerisinde olmak sa-
yılabilir (Gülay ve Akman, 2009: 81). 
Bu sorumluluklarını yerine getirdikleri 
takdirde, öğretmenler çocuklara evle-
rinde, okullarında ve toplumda başarılı 
olması için gerekli olan sosyal beceri-
leri öğrenmeleri için yardımcı olmakta-
dır (Lynch, & Simpson, 2010).

Gülay ve Akman (2009: 47)’ın aktardı-
ğı bilgiye göre, sosyal becerilere sahip 
çocuklar, yaşıtları arasında sevilirler, 
popüler olurlar ve grubun içerisinde 
kabul görürler; arkadaş edinmekte, 
arkadaş bulmakta zorluk yaşamazlar; 
kendilerine güvenirler ve girişken olur-
lar; saldırgan davranışlar göstermezler, 
işbirlikçi, sosyal ve akademik açıdan da 
başarılı olurlar. Sosyal duygusal gelişim 
açısından bakıldığında, erken çocukluk 
yıllarında kazanılan davranışların bü-
yük bir kısmının yetişkinlikte, bireyin 
kişilik yapısını, tavır, alışkanlık, inanç ve 

değer yargılarını biçimlendirdiği 
ortaya çıkmaktadır (Oktay, 

1999: 173). 

zamandır (Webster-Stratton & Reid, 
2004). Çocuklar için başlangıçta arka-
daş edinmek ve arkadaşlığı sürdürmek 
zor olabilir. İlgileri anne-babadan daha 
çok arkadaşlarına yönelmeye başla-
ması, kurallı grup oyunlarını oynama-
ya başlaması çocuğun sosyalleşmesi 
sürecinde ayrıca önemlidir (Kandır, 
2003: 83-84). Çocuk için arkadaş gru-
buna yönelmek ve o grubun bir parça-
sı olmak onun sağlıklı bir gelişim süreci 
geçirebilmesi için de gereklidir. 

Sosyal becerilerin, yaşamın ilk yılla-
rından başlayarak desteklenmesi ge-
rekmektedir. Bu nedenle okul öncesi 
dönemden itibaren çocuğa sosyal 
becerilerin ve sosyal duygusal davra-
nışların kazandırılmasında anne-baba 
ve öğretmene önemli görevler düş-
mektedir (Özyürek ve Ceylan, 2014). 
Eğitim kurumlarında öğretmenlerin 
çocuklara sosyal becerileri kazandır-
madaki sorumlulukları arasında, olum-
lu model olmak; esnek, hoşgörülü bir 
mizaca sahip olmak; olumlu davra-
nışları ödüllendirmek; sosyal 
becerilerin öğrenilip uygula-
nabileceği ortamlar, fırsatlar 
oluşturmak; çocukları çok 
iyi tanımak, onlara rehber-
lik etmek; 
sosya l 

Becerilerin zenginliği yaşamın farklı 
dönemleri boyunca bilgi ve bilişsel 
beceriler kadar önemli olarak kabul 
edilir (Morán, Olaz & Del Prette, 2015). 
Olumlu sosyal etkileşim ve sosyal be-
ceriler, sağlıklı büyüme ve gelişme için 
çok önemlidir. (Hepler, 1997). 

Sosyal becerilerin yaşamın ilk yılların-
da öğrenildiği bilgisi, bebeğin dünya-
ya geldiği andan itibaren başlayan ve 
okul öncesi yılları da kapsayan erken 
çocukluk döneminin önemini ayrı bir 
şekilde öne çıkarmaktadır. Bebeğin 
dünyaya geldiği andan itibaren başla-
yan bu süreç, çocuğun diğer gelişim-
lerinde olduğu gibi sosyal becerileri 
kazanmasında da ailenin başlangıçta 
önemli bir rolü olduğunu göstermek-
tedir. Oktay (1999:147)’ın da belirttiği 
gibi aile, toplumun en küçük birimi, 
en temel yapı taşlarından biridir. Ço-
cuk, anne ve babasından aldığı kalıtsal 
özelliklerle dünyaya gelir ve toplum 
yaşamına uymasına yardım edecek 
olan ilk temel davranış örneklerini de 
aile içerisinde kazanır.  

Yapılan araştırmalar, çocukluk, gençlik 
ve hatta yetişkinlik dönemlerinde çev-
resine uyum sağlamakta güçlük çe-
ken, başka insanlarla ilişki kuramayan 
bireylerin ilk yaşam deneyimlerinde 
olumsuz anne-çocuk ilişkisinin bulun-
duğunu ortaya koymaktadır. (Oktay, 
1999: 156). Bebekler başlangıçta ke-
limeleri anlamasalar bile yetişkinlerin 
kurduğu diğer iletişim becerilerinden 
onlara yöneltilen mesajı anlayabil-
mektedirler. Çocuklar diğer bireylerin 
vücut dilinden ve sesinin tonundan, 
anlamı ve niyeti çıkarma konusunda 
oldukça beceriklidir (Mathieson, 2005: 
32). Ailelerin bu durumu bilmeleri ve 
çocuklarını doğduğu andan itibaren 
sağlıklı bir ev ortamı içerisinde ve 
sağlıklı anne-baba tutumları ile yetiş-
tirmeleri gerekmektedir. Aile içerinde 
büyümeye ve gelişmeye devam eden 
bebek biraz büyüyüp okul öncesi eği-
tim çağına geldiğinde sosyalleşmesi 
açısından yeni deneyimlerle karşılaşır.

Çocuklar sosyal becerileri yetişkin-
lerden ve diğer çocuklardan öğrenir 
(Lynch, & Simpson, 2010). Okul öncesi 
dönem de, çocukların olumsuz dav-
ranışları kalıcı hale gelmeden önce, 
çocuklara doğrudan müdahale ve sos-
yal yeterliği kolaylaştırmak, saldırgan 
davranışları azaltmak için en uygun 

Yapılan araştırmalar, okul öncesi ku-
rumlarında verilen eğitimin çocukların 
sadece sosyalleşmesi açısından de-
ğil, okul olgunluğunu kazanabilmesi 
ve çocuğun akademik başarısı için 
de önemli olduğunu göstermektedir. 
Raver ve Zigler (1997)’in yaptıkla-
rı araştırmada, çocukların duygusal, 
sosyal ve davranış uyumları bilişsel ve 
akademik hazırlık kadar okul başarısı 
için de önemli olduğu sonucunu elde 
etmişlerdir (Webster-Stratton & Reid, 
2004). Canbay (2010)’ın aktardığına 
göre, Rowley 2005–2007 yılları ara-
sında sosyal beceriler ile ilgili yapılan 
araştırmaları inceleyerek bu araştırma-
ların bulguları doğrultusunda bir rapor 
hazırlamıştır. Bu raporda; çocukların 
sosyal beceri düzeyleri okula başla-
madan belirlenmesi, bu doğrultuda 
onların sosyal beceri eğitimlerinin 
ana hatlarının çizilmesi ve gelecek 
planlamalarının yapılması gerektiği 

belirtilmiştir. Buna 
gerekçe olarak, 

özellikle çocuk-
ların iletişim 

b e c e r i l e -
r indek i 

geliş-

melerin onların başarı düzeylerini doğ-
rudan etkilediğini ifade etmektedir.

Birey çocukluktan ergenliğe geçerken, 
daha fazla sosyal bilgi diğer bir ifadey-
le sosyal zekâ edinir. Sosyal bilişsel be-
ceri ve ergenlerin sosyal bilgisi, başarılı 
akran ilişkilerinin önemli yönleridir. Bir 
ergenin, arkadaş edinebilmesi için ne 
kadar çok zamana ihtiyacı olduğunu 
bilmesi, sevilen akran olabilmek için 
neleri bildiğine ilişkin çok çeşitlilik 
bulunmaktadır (Santrock, 2014:301). 
Ergenlerin sosyal becerilerini destek-
leyip geliştirmek için hazırlanan bazı 
programların sonuçlarının olumlu 
olmasına rağmen, araştırmacılar, ge-
nellikle kendisinden hoşlanılmayan ve 
reddedilen ergenlerin sosyal becerile-
rini geliştirmenin zor olduğu sonucuna 
ulaşmışlardır. Bu ergenlerin çoğunlu-
ğunun reddedilme sebebi ise agre-
sif ve dürtüsel davranışlarını kontrol 
altında tutabilecek öz-kontrole sahip 
olmamalarıdır (Santrock, 2014:303). 
Bununla birlikte sosyal açıdan yeter-
li olan çocukların akademik başarısı 
daha yüksek iken, sos-

yal becerileri 
yetersiz olan 
ço c u k l a r ı n 
a k a d e m i k 
b a ş a r ı s ı -
nın düşük 
olma ih-

t i m a l i 

oldukça yüksektir (Webster-Stratton 
& Reid, 2004). Özyürek ve Ceylan 
(2014)’in aktardığı bilgilere göre de, 
yapılan çalışmalarda, sosyal beceri 
eksikliğinin çocuklukta ve ileri yaşlar-
da uyum sorunlarına neden olduğu, 
akran ilişkilerinin çocuğun gelişimin-
de önemli rolü olduğu ve eksikliğinde 
kişiye psikolojik, davranışsal, sosyal 
alanlarda rahatsızlıklar yaşatabileceği; 
sosyal beceri eksikliğinin akran kabu-
lünü ve dolayısıyla okul başarısını da 
engelleyebileceği, akranları tarafından 
kabul edilmeyen çocukların ergenlikte 
suça eğilimli oldukları, baskı görmüş 
ve ihmal edilmiş çocukların sosyal ge-
lişimlerinde sorunlar olduğu vurgulan-
maktadır. 

Normal gelişim gösteren çocuklar 
dışında özel gereksinimli ya da risk 
altındaki çocukların da sosyal beceri-
leri öğrenmesi hayati öneme sahiptir 
(Gülay ve Akman, 2009: 1-2). Aslında 
dünyadaki tüm çocuklar uygun sosyal 
becerileri öğrenmeye ve uygulama-
ya ihtiyaç duyar (Lynch, & Simpson, 
2010). Normal gelişim özelliği göste-
ren çocukların dahi sosyal becerileri-
nin geliştirilmesi için desteklenmeleri 
gerekirken, ayrıca özel gereksinimi 
olan çocukların bu konuda eğitim ge-
reksinimi kaçınılmazdır. Otistik, üstün 
yetenekli veya işitme engelli gibi özel 
gereksinime ihtiyaç duyan veya kurum 
ortamında büyüyen, tek ebeveynli, 
sosyo-ekonomik yetersizlik gibi koşul-
larda yaşamını sürdüren dezavantajlı 
çocukların sosyal becerilerdeki yeter-
sizlikleri çok belirgin olarak ortaya çı-
kacaktır. Bu nedenle özel gereksinime 
ihtiyaç duyan ya da dezavantajlı ço-
cukların sosyal becerileri kazanabilme-
leri için ayrı özel bir çaba gerekmekte-
dir.  

Sosyal beceri, özellikle becerisizlik 
olarak ortaya çıktığında çok daha ko-
lay anlaşılır ve problem olarak görülür 
(Bacanlı, 2008: 26). Sosyal beceride-
ki yetersizlik ya da bir başka ifadeyle 
sosyal beceri düzeyi düşük olan birey, 
günlük yaşamın gerekliliklerini yerine 
getiremez, başkaları ya da kendisi için 
sorumluluk geliştiremez, sorumluluk 
gerektiren davranışlarla başa çıkamaz 
(Akfırat Önalan, 2006). Gelişim konu-
sunda yapılan araştırmalar, çocukla-
rın sosyal davranışlarının okula uyum 
ve okul başarısında önemli olduğunu 
göstermektedir. Okula düşük sosyal 
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nacak olan eğitim programının başarısı 
için önemlidir. Sosyal beceri eğitiminin 
amacı, içeriği, yaş grubu ve koşullar 
ekibin oluşmasına yardımcı olmakta-
dır. Genel olarak sosyal beceri eğitim 
programı ekibinde sınıf öğretmeni, 
ihtiyaç varsa özel eğitim öğretmeni, 
akranlar, idareciler, okuldaki diğer per-
sonel ve aileler yer almaktadır (Gülay 
ve Akman, 2009: 109). Sosyal beceri 
eğitimi programı ile bireyin çevresiyle 
daha sağlıklı iletişim kurması sağlan-
mış olacaktır (Canbay, 2010). 

Sonsöz

Sosyal beceriler, bebeklikten itibaren 
çocuklara kazandırılması gereken ve 
yaşam boyu gerekli olan becerilerdir. 
Bu becerilerin okul öncesi dönemde 
ve devamında gelen ilkokul yılların-
da desteklenmesi, çocukların ilerde 
ergenlik ve yetişkinlik yıllarında daha 
uyumlu ve özgüveni yüksek bireyler 
olarak yetişmesini sağlayabilir (İnci ve 
Deniz, 2015). Sosyal beceri hayatın her 
bir gelişim döneminde önem taşımak-
tadır. Çocuğun tüm gelişim alanlarının 
desteklenip, sosyal yaşamını sağlıklı bir 
şekilde sürdürmesine yardımcı olacak 
becerileri kazanmasını sağlamak çocu-
ğun yetişkinlik dönemi için de oldukça 
önemlidir. Çocuğun bağımsız, kendine 
güvenen bir birey olarak yetişmesinde 
başta aileye ve sonrasında ise öğret-
menlere önemli görevler düşmektedir. 
Özellikle okul ve aile işbirliği yapmak 
durumundadır. Aile ve okul işbirliği 
içerisinde bulunarak, çocuğun toplum-
sal bir varlık olarak yetişmesine yar-
dımcı olacaktır. 

KAYNAKÇA

Akfırat Önalan, F. (2006). Sosyal yeterlilik, sosyal 
beceri ve yaratıcı drama. Yaratıcı Drama Dergisi. 
1(1): 39-58

Avcıoğlu, H. (2003). Okul öncesi dönemdeki ço-
cuklarda sosyal becerilerin öğretilmesinde işbir-
likçi öğrenme yöntemi ile sunulan öğretim prog-
ramının etkililiğinin incelenmesi. OMEP Dünya 
Konsey Toplantısı Bildirisi, Ankara.

Bacanlı, H. (2008). Sosyal beceri eğitimi, Asal Ya-
yınları, Ankara.

Bakırcıoğlu, R. (2007). Çocuk ruh sağlığı ve bo-
zuklukları. (2.Baskı). Anı Yayıncılık: Ankara. 

Canbay, H. (2010). Lise öğrencilerinin öznel iyi 
oluş düzeyleri ile sosyal beceri düzeyleri arasında-
ki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek li-
sans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Rehberlik 
ve Psikolojik Danışmanlık Programı, İzmir.

Durualp, E. ve Aral, N. (2010). Altı yaşındaki ço-
cukların sosyal becerilerine oyun temelli sosyal 

yeterlikle giren çocuklarda sıklıkla ak-
ranlar tarafından reddedilme, davranış 
problemleri ve düşük akademik başarı 
gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır (Ak-
t:Ekinci Vural ve Gürşimşek, 2009). 
Sosyal becerilerde yetersiz çocuklar, 
yaşamları boyunca kişilerarası ilişki-
lerde, akademik çalışmalarda, duygu-
sal-davranışsal alanlarda ve meslek 
yaşamlarında çeşitli problemlerle kar-
şılaşmaktadırlar (Avcıoğlu, 2003; Du-
rualp ve Aral, 2010). Özel gereksinimli 
çocukların, normal gelişim gösteren 
akranlarına göre daha uyumsuz, sal-
dırgan olabildikleri, bazı durumlarda 
daha çekingen davrandıkları, işbirliği 
gibi sosyal becerileri daha az gerçek-
leştirdikleri görülmektedir. Bütün bu 
durumlar da onların akranları tarafın-
dan daha çok reddedilmelerine, daha 
az popüler olmalarına ve sıklıkla da 
akran istismarına maruz kalmalarına 
sebep olmaktadır (Gülay ve Akman, 
2009: 95-96). 

Aileler ve öğretmenler, öncelikle doğ-
ru model olarak ve tutarlı davranışlar 
sergileyerek çocuklara doğru sosyal 
beceriler geliştirmeleri konusunda 
destek olmalıdır. Ayrıca çocuğun sos-
yal becerilerini geliştirebileceği uygun 
bir sosyal ortamın sağlanması ve okul-
larda bilişsel gelişim gibi gelişim alan-
larının yanı sıra sosyal-duygusal geli-
şimin de geliştirilmesi yönünde daha 
çok etkinliğe yer verilmesi önemlidir 
(İnci ve Deniz, 2015). Gülay ve Akman 
(2009: 104)’ın aktardığına göre, sosyal 
beceri eğitimi hayatın her bir döne-
minde bireye verilebilen bir eğitimdir. 
Çocuklar için sosyal beceri eğitimin-
de çeşitli amaçlar bulunmaktadır. Bu 
amaçlarda biri akran iletişimi sağlıklı 
olmayan çocukların akran iletişimleri-
ni geliştirmek; sosyal problem çözme 
becerilerini kazandırmak; diğer kişiler-
le olumlu ilişkiler kurmasını sağlamak 
ve duygularını anlama becerilerini ge-
liştirmektir. Sosyal beceri eğitiminde, 
uygun öğrenme ilkelerini kullanmak, 
etkili ve verimli programlar geliştirme-
ye olanak verdiğinden, seçilecek olan 
yöntem önemlidir. 

Sosyal beceri eğitiminin tıpkı kaynaş-
tırma ya da bütünleştirme eğitiminde 
olduğu gibi bir ekip tarafından planla-
nıp, yürütülmesi ve gerekli değerlen-
dirmelerin yapılması gerekmektedir. 
Sosyal beceri eğitiminde ekip üyeleri 
arasındaki iletişim ve işbirliği uygula-
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anketlerin geçerliği ve güvenirliği 
düşmeye başlar.

6. Risk grubunda ve dezavantajlı 
grupta olan öğrencileri tespit edil-
mesi, izlenmesi. Her eğitim öğre-
tim yılı başında yapılması gereken 
önemli işlerin en başında gelmekte-
dir. Okullarımızda risk grubu ya da 
dezavantajlı grup içerisinde değer-
lendirilebilecek (anne ve babası ayrı 
veya hayatta olmayan, cezaevinde 
olan, maddi durumu iyi olmayan, 
suça sürüklenmiş, zararlı alışkanlığı 
olan, akademik başarısı çok düşük 
olan, okula sık devamsızlık yapan, 
okul çıkışı bir işte çalışma zorunlu-
luğu olan süreğen rahatsızlığı olan, 
sürekli ilaç kullanan, ihmal ve istis-
mara uğramış olan…) öğrencilerin 
tespit edilmesi ve bu öğrencilerle 
zaman zaman görüşülmesi sınıf 
rehberlik öğretmenleri ve aileleri 
ile iş birliğine önem verilmesi reh-
berlik öğretmenlerinin öncelikle 
ve sürekli olarak yapması gereken 
faaliyetlerden birisidir. Bu konuda 
yaz  tatili döneminde bir envanter, 
anket geliştirilebilir, okulun ve böl-
genin ihtiyacına uygun hale getiri-
lerek okulların açıldığı ay içersinde 
uygulanabilir.

7. İlgili mevzuatın öğrenilmesi, Reh-
berlik öğretmeni özellikle kendi 

2017 ‘de Daha Etkili Bir
Rehberlik İçin 17 Adım

1. Projelerde görev alınması ve proje 
üretilmesi. Rehberlik öğretmenle-
rinin çalıştığı okulundaki öğrenci, 
öğretmen ve velilerin kişisel ve 
mesleki gelişimlerine katkı sağla-
yacak örnek projeler geliştirmesi 
ya da bu tür projelerin içerisinde 
aktif görev alması çok önemlidir ve 
rehberlik öğretmenleri ile işbirliği 
yapan kişilere yararlı olacaktır. Proje 
hazırlanması ve yürütülmesi konu-
sunda hizmet içi eğitim ve kurslara 
katılınması bu konuyla ilgili videolar 
izlenmesi, makaleler okunması  ye-
rinde olacaktır. Bazen küçük, basit 
bir proje okula ve rehberliğe çok 
büyük katkılar sağlayabilir.

2. Rehberlik panosunun güncellen-
mesi. Okullarda rehberlik hizmetle-
rini tanıtan ve öğrencileri bilgilendi-
ren panoların sık sık güncellenmesi 
ve gündeme yönelik bilgilerin pay-
laşılması son derece etkili olacaktır. 
Bu konuda özellikle okullarda varsa 
LCD TV’lerin kullanılması hem gör-
sel olarak çok ilgili çekecek hem de 
maliyeti ortadan kaldıracaktır.

3. Okul internet sitesinin aktif olarak 
kullanılması. Teknolojiyi çok yoğun 

Rehberliğin merkezinde birey vardır. Eğitimin merkezinde de birey olduğuna göre bence 
‘Rehberlik Eğitimin Merkezidir!’ Rehberlik hizmetleri son yıllarda  daha cok  önem kazanmıştır. 
Bu artan önem ve beklenti ile birlikte rehberlik hizmeti sunmakla görevli olan rehberlik öğret-
menleri de zaman zaman tükenmişlikle karşı karşıya kalabilmektedir. Özellikle yaz tatili döne-
mini kendimize yatırım yapabileceğimiz yoğun bir çalışma temposu sonunda hem tatil hem de 
yeni dönem için iyi bir hazırlık süreci olarak  geçirebileceğimiz bir dönemdir.  Bu konuda yararlı 
olabileceğini düşündüğüm, sizlere rehberlik edecek bazı önerilerde bulunmak istiyorum. 

alanı ile doğrudan ilgili olan ve 
öğrencilerin yaşaması muhtemel 
sorunları ile ilgili olabileceği dü-
şünülen yönetmelik maddelerini 
öğrenmesi, yönetmeliklerle ilgili 
bilgisayarında bir dosya oluştur-
ması ve değişikliklerden haberdar 
olması  yerinde olacaktır. Özellikle 
Rehberlik ve Özel Eğitim Hizmet-
leri Yönetmeliği ile görev yaptığı 
okul türünün sınıf geçme, ödül ve 
disiplin, sosyal etkinlikler gibi ko-
nuları içeren maddelerin bilinmesi 
sunulan hizmetin değeri ve verimi 
açısından önemlidir.

8. Sınav ve tercih sisteminin çok iyi 
öğrenilmesi. Mesleki rehberlik okul-
larda yapılan rehberlik faaliyetleri 
içersinde önemli bir yere sahiptir. 
Bu anlamada her rehberlik öğ-
retmeni öncelikle ortaokulda ise 
TEOG, Askeri Lise Sınavları, DPYB 
Sınavı, lise de ise YGS-LYS, Polis ve 
Askeri Okullar, ve KPSS sistemini, 
tercih sistemini çok iyi bilmeli ve 
öğrenciyi doğru yönlendirmelidir. 

9. Rehberlik ve Özel Eğitimle ilgili 
gelişmelerin takip edilmesi. Reh-
berlik öğretmenleri kendi alanları 
ile gelişmeleri, bilgileri, önemli ve 
güncel duyuruları takip etmelidir.  
Bu alanda rehberlikle ilgili internet 
sitelerini, ÖSYM, MEB ve RAM’ın 

olarak kullanan öğrencilerin olduğu 
bir dönemde okulların internet si-
telerinin çok sık güncellenmemesi, 
özellikle de rehberlik hizmetleri ile 
ilgili bölümlerin öğrencilerin ilgi ve 
isteklerini karşılamada yeterli olma-
dığını bu konuda birçok rehberlik 
öğretmeninin öz eleştiri yapması 
gerektiğini düşünüyorum. Yaz dö-
neminde okul internet sitelerinin 
güncellenmesi haber ve duyuru ek-
leme, rehberlik bölümü için gerekli 
bilgi ve belgeleri hazırlama süreci 
olarak değerlendirildiğinde yeni 
dönemde rehberliğe farklı bir etki 
katacaktır. 

4. Yapılan çalışmaların haber yapıl-
ması, dosyalanması. Okulda yapılan 
rehberlik faaliyetlerinden velilerin 
de bilgilendirilmesi, diğer okullar 
için örnek teşkil etmesi ve yılsonun-
da rehberlik faaliyetlerinin gözden 
geçirilebileceği bir hafızanın oluş-
turulması açısından oldukça yararlı 
bir çalışma olacaktır.

5. Yapılan anketlerin sonuçlarının 
paylaşılması. Anketler, rehberlik 
öğretmenleri için çok önemli bir 
veri toplama aracıdır. Ancak yapılan 
anketlerin sonuçları öğrenci, öğret-
men, yönetici gibi ilgili birimlerle 
paylaşılmıyor ve değerlendirilme-
si yapılmıyorsa zaman içerisinde 

internet sitesini, eğitimle ilgili gü-
venilir haber sitelerini günlük takip 
ederek gelişmeleri ve değişiklikleri 
takip etmelidir.

10. Alanla ilgili kitap,  dergi okunması, 
film izlenmesi (Rehberlik Servisin-
de kitaplık oluşturulması). Rehber-
lik servisinde alanla ilgili kitaplar 
bulundurulması, bu kitaplardan 
öğrenci, veli ve öğretmenlerin fay-
dalandırılması oldukça önemli ve 
yararlı bir çalışmadır. Bu konu ile il-
gili bir takip çizelgesi oluşturulması 
yerinde olacaktır. 

11. Makale, kitap yazılması. Mutlaka 
yazın. Anılarınızı, önemli gördüğü-
nüz günlere yönelik düşüncelerinizi, 
önerilerinizi, görüşlerinizi, hikâye-
lerinizi, şiirlerinizi yazın. Öncelikle 
okulunuzun internet sitesi ile başla-
yabilirsiniz. Zamanla yerel ve ulusal 
eğitim sitelerinde, dergilerde ma-
kaleleriniz yayınlanacaktır. Belki de 
sonrasında bir kitap neden olmasın. 
Ben de aynen öyle yaptım.

12. Bilgisayar programlarının etkili kul-
lanılması. Teknoloji çağında özel-
likle de sık kullandığımız bilgisayar 
programlarını öğrenmek için bu ta-
til iyi bir fırsat. Sunularınızı hazır alıp 
kopyalamayın, siz tasarlayın, siz ha-

E ğ i t i m d e  R e h b e r l i k  |  4 9

M a r t  -  N i s a n  -  M a y ı s  2 0 1 6

M a r t  -  N i s a n  -  M a y ı s  2 0 1 6

Rehberlik
Eğitimin Merkezidir!

 Çelebi Çağlayan
PDR Uzmanı/Yazar



5 0  |  w w w. e g i t i m d e re h b e r l i k . n e t

zırlayın, videolarla, resimlerle can-
landırın. Basit bir tablo, hesaplama 
yapmak için diğer öğretmenlerden, 
öğrencilerden yardım istemeyin.

13. Etkili bir iletişim dili kullanması, 
tarafsızlığını koruması. Her öğret-
menin kendine ait bir düşünce sis-
temi, hayat tarzı olması son derece 
doğaldır. Rehberlik öğretmenleri 
bazen farkında olarak ya da olma-
yarak okul içerisinde kendi düşün-
ce sitemine, yaşam tarzına, bakış 
açısına yakın olduğunu düşündüğü 
yönetici, öğretmen ve velilerle far-
kında olarak ya da olmayarak iyi bir 
iletişim dili kullanırken kendisinden 
farklı düşünen kişilerle iletişim ça-
tışmaları yaşayabilmektedir. Oysaki 
unutulmamalıdır ki rehberlik hiz-
metlerinin temelinde insana saygı 
vardır. 

14. Meslektaş dayanışmasına önem 
verilmesi. Rehberlik öğretmenleri 
genellikle okulda yalnızlardır. Bazı 
büyük okullarda belki birden fazla 

olabilir ama genelde yalnız olurlar. 
Bu nedenle zaman zaman yakınlar-
daki komşu okulu ziyaret edin, ora-
daki meslektaşınızla iletişim kurun 
birlikte durum değerlendirmesi ya-
pın, bazen öğrencilerinize seminer 
için davet edin, farklılık olur. Komşu 
okul ziyaretlerinin yanı sıra RAM ve 
varsa üniversitelerin rehberlik bölü-
mü öğrenci ve hocalarından destek 
isteyebilirsiniz.

15. Krize müdahale konusunda hazırlık 
yapılması. Adı üstünde kriz, ne za-
man ve nasıl bir krizle karşı karşıya 
kalacağınızı bilemezsiniz ama siz 
her türlü kriz için ön hazırlık yapın. 
Mesela okulunuzda olması muhte-
mel krizleri düşünerek bu krizlerde 
kimlerden ve nasıl destek alacağını-
zı, nasıl bir yol haritası çizeceğinizi 
planlayarak konu hakkında bir alt-
yapı oluşturun.

16. Veli toplantılarının etkili değerlen-
dirilmesi. Okullarda yapılan seminer 
ve diğer rehberlik çalışmalarında 

veli katılımları maalesef istendik 
düzeyde olmamaktadır. Bu nedenle 
veli toplantılarında, okullarda yapı-
lan sosyal ve kültürel faaliyetlerde 
rehberlikle ilgili kısa bilgilendirme-
ler, seminerler yapılabilir. Eğitim 
öğretim yılı başında rehberlik faa-
liyetleri ile ilgili kısa bir veli mektu-
bu hazırlanarak gönderilebilir. Veli 
toplantılarında dağıtılmak üzere 
broşürler hazırlanabilir.

17. Fiziki imkânların iyileştirilmesi. 
Okullardaki rehberlik servislerinin 
sunduğu hizmete uygun bir içe-
rik ve donanımda olması hizmetin 
etkililiği, kalitesi açısından, öğren-
ci, öğretmen ve velilerin rehberlik 
servisine bakış açıları konusunda 
son derece önemlidir. Rehberlik 
öğretmenleri okullardaki hizmet 
verdikleri odanın ergonomik olması 
açısından okul yönetimi ve yerel im-
kânlarını kullanarak olabilecek en iyi 
ortamın oluşturulması için ısrar et-
meli, çaba ve gayret göstermelidir. 
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Hep kuru bir ömür kuru bir hayat.
Avuçta kalmadı… elde kalmadı.
Harcaya harcaya ömrü tükettim.
Para da kalmadı… pul da kalmadı.

Yoklukla boğuştum, dillere düştüm.
Hatır da kalmadı… hâl de kalmadı.
Oğlan çekti gitti, kız gelin oldu.
Daha tutunacak dal da kalmadı.

Yürüye yürüye yollara düştüm.
Yolak da kalmadı… yol da kalmadı.
Bari bu diyardan göçeyim dedim.
Kanat da kalmadı… kol da kalmadı.

Gece uyur, sabah hemen uyanır.
Sekerek parklara koşar çocuklar.
Hepsi birbirini özlemle tanır.
Çığlıklar atarak coşar çocuklar.

Hiç zaman kaybetmez oyuna dalar.
Cıvıl cıvıl oynar güler çocuklar.
Hepsinin içinde tüm mutluluk var.
Huzur barış sevgi diler çocuklar.

Duyur Yörükoğlu sesini duyur.
Ağlayanı güldür, yoksulu doyur.
Unutmayın çocuk saygıyla büyür.
Ama sevgisiz kalırsa solar çocuklar.

Dillere Düştüm Coşar Çocuklar

İsmail Yörükoğlu

2 ŞİİR
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kaçınılmazdır. Aslolan bu tür çatış-
maların adalet ve hakkaniyete uygun 
biçimde çözümlenmesidir. Adaletsiz-
liğe maruz kalma hissi insanları derin 
şekilde inciter, yaralar. Yerine göre 
insanları, açlıktan çok adaletsizlik 
kahreder. Bu bakımdan uygar insanlık 
aleminde bireylerin kendilerini mutlu, 
huzurlu, özgür ve güvende hissedebil-
meleri için hak, hukuk ve adalet kav-
ramları, belki de en önemli değerleri 
temsil ederler.  

Bir kimse, gerek başka bireyler gerek-
se devlet tarafından hakkının çiğnen-
diği veya kendisine karşı adaletsiz bir 
uygulama yapıldığı inanç ve iddiasın-
da ise mağduriyetinin giderilmesi için 
başvurabileceği bir merciiye ihtiyaç 
duyar. 

Çağdaş hukuk ve yönetim sistemle-
rinde bu mercii “yargı organı” olarak 
tanımlanmıştır. Yargının diğer güç 
odakarının baskı ve yönlendirmesine 
maruz kalmadan kararlar üretebil-

29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuri-
yet’in ilanından kısa bir süre son-
ra, 1924 Yılında, 460 Sayılı “Mu-

hamat Kanunu” çıkarılmış ve avukatlık 
açıkça bir meslek olarak tanımlanmış-
tır. Bu Kanunun henüz 1924 Anayasası 
yürürlüğe girmeden önce çıkarılmış 
olmasına dikkat çekmek isteriz. Bu 
durum, başta Atatürk olmak üzere 
Genç Türkiye Cumhuriyeti Kurucula-
rının avukatlık mesleğine verdikleri 
önemi göstermektedir. Bilahare bu 
Kanunda, 1926 Yılında bir takım de-
ğişiklikler yapılmış ve   adı “Avukatlık 
Kanunu” olmuştur.

Mesleğin tarihsel gelişimine ilişkin bu 
kısa açıklamadan sonra, gelelim avu-
katlığın ne olduğuna ve niye bu kadar 
önem verildiğine…

İnsanlar, doğaları gereği toplum içinde 
yaşamak zorunda olan varlıklardır. Bu 
duruma bağlı olarak her insanın yaşa-
mında diğer kişilerle ve hatta devletle 
bir takım çıkar çatışmaları yaşaması 

mesi için de “kuvvetler ayrılığı” ilkesi 
benimsenmiştir. Tarihsel kökleri Aris-
to’ya kadar giden “kuvvetler ayrılığı,” 
demokrasinin olmazsa olmazı olarak 
tanımlanmış ve Kabul görmüştür. Bu 
ilke uyarınca üç erk (kuvvet) söz ko-
nusudur. Bunlar; yasama, yürütme ve 
yargı organlarıdır. 

“Kuvvetler ayrılığı” ilkesi uyarınca 
“yargı organının,” ille de “bağımsız ve 
tarafsız” olması gerektiği kabul edil-
miştir. Böylece yargının, devletin di-
ğer organlarından (örneğin yürütmeyi 
temsil eden siyasal iktidardan) bile 
etkilenmeden adil ve tarafsız karar-
lar verebilmesi sağlanmak istenmiştir. 
Çünkü bir kişi, yeri geldiğinde devletin 
herhangi bir kurumuna karşı da dava 
açmak durumunda kalabilecektir. 

Bağımsız yargı da üç unsurdan oluşur. 
Bunlar; sav (iddia), savunma ve karar 
merciileridir. Bu denklemde “sav”ı sav-
cılar, “savunma”yı avukatlar, “karar”ı 
da yargıçlar temsil ederler.

Adaletin yerine getirilmesi yolunda  
“karar verme” yetkisine sahip yargıç-
ların, bağımsız ve tarafsız olabilmele-
ri, kalabilmeleri de çok önemli; ancak 
asla tek başına yeterli değildir. Bir 
uyuşmazlıkta adaletli bir çözümün 
gerçekleşebilmesi için etkili, güçlü ve 
bağımsız bir savunmaya da ihtiyaç 
vardır. Çünkü, yargısal düzlemde bir 
hakkın layıkıyla savunulması, o hakkın 
tahakkuku için en önemli etmendir. 
Yasada tanımlanmış olan bir hak, ye-
terli ve yetkin şekilde savunulamadığı 
taktirde, kişi için hiç bir anlam taşıma-
yacaktır. Yargısal mekanizmada eğer 
etkili bir savunma yoksa, orada adil 
bir yargılamadan söz edilemeyeceği 
açıktır. Öyle ki bir kişi, şayet yargılama 
sürecinde etkili bir savunmadan yok-
sun kalırsa, “haklı iken haksız konuma 
düşmesi” söz konusu olabilecek bir 
sonuçtur. 

Bütün bu nedenlerledir ki “savunma 
hakkı,” toplumsal vicdanda “kutsal bir 
hak” olarak karşılık bulmuş ve kabul 
görmüştür. Ceza yargılamasında hü-
kümden önceki son söz hakkının, ken-
disini savunma konumundaki sanığa 
verilmesi de bu anlayışın bir yansıma-
sıdır. 

İşte avukatlar, bireylerin kutsal savun-
ma hakkını temsil etme görev ve so-

rumluluğunu meslek edinmiş, deyim 
yerindeyse “adalet savaşçıları”dır… Hak 
ve adalet peşinde koşan insanların, bu 
yoldaki başlıca kılavuzları ve aynı za-
manda en büyük güvencesidirler… 

Avukatların temel görevi “savunma” 
olmakla birlikte onlar, aynı zamanda 
kişiler arasında uyuşmazlık ve çatış-
ma çıkmasını önlemek üzere birer 
danışmandırlar… Bir anlamda hukuk-
sal ilişkilerin sağlıklı gelişmesine katkı 
sağlayan “koruyucu hekimlik” benzeri 
işlevleri bulunmaktadır.

Avukatların asli görevleri olan etkin bir 
savunmadan bahsedebilmek için ise 
avukatların bağımsızlığını sağlayan, 
onların serbestçe görev yapabilmeleri-
ni güvence altına alan ve aynı zamanda 
sorumluluklarını tanımlayan kanunlara 
ve kurumlara ihtiyaç bulunmaktadır. 

Gelinen aşama itibariyle bir takım 
eksiklerine rağmen, Türkiye’de yet-
kin bir avukatlık mevzuatı ve mesleki 
kurumsallaşma mevcuttur. Avukatlık 
Kanunumuz, avukatlara yargılama 
sürecinde bir takım yetkiler, görevler 
tanımlayıp, sorumluluklar yüklemekle 
kalmamış; avukatların mesleki örgütle-
ri olan il barolarına ve il barolarının çatı 
kuruluşu olan Türkiye Barolar Birliği’ne 
üst düzey bir takım toplumsal görev ve 
sorumluluklar da yüklemiştir.

Buna bir örnek vermek gerekirse 
Avukatlık Kanunu, “Hukukun üstünlü-
ğünü ve insan haklarını savunmak ve 
korumayı, bu kavramlara işlerlik ka-
zandırmayı” Türkiye Barolar Birliği’ne 

ve il barolarına bir görev sorumluluk 
olarak yüklemiştir. Nitekim bu görev 
tanımlaması paralelinde Türkiye’deki İl 
Baroları ve Türkiye Barolar Birliği; her 
yıl yüzlerle ifade edilebilecek hukukun 
üstünlüğünü yok sayan uygulamalar 
ve insan hakları ihlallerine karşı, ge-
rektiğinde davalar açarak veya açılmış 
davalara katılarak etki edebilmektedir. 
Ne yazık ki bir takım otorite ve güç 
odakları, yasalara dayalı bu müdahale-
lerden hoşnut olmamakta, avukat ör-
gütlerinin bu haklarını fiilen kısıtlama-
ya çalışmaktadır. Ama buna rağmen 
avukatlar ve avukatlık örgütleri, her tür 
baskıya karşın direnmekte; demokratik 
özgürlüklerin bastırılmaması yolunda, 
topluma umut ve güven kaynağı ol-
maya devam etmektedir. 

Bu noktada belirtmek gerekir ki, güçlü 
bir savunmanın varlığı, güçlü avukatlık 
örgütlerinin varlığına bağlıdır. Bu an-
lamda Türkiye’de güçlü ve etkin baro-
lar ve barolar birliği yapılanmasından 
söz edebiliriz.

Yürürlükteki Avukatlık Kanunumuz 
1. maddesinde avukatlığın mahiyeti-
ni şöyle tanımlamaktadır: “Avukatlık, 
kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. 
Avukat, yargının kurucu unsurlarından 
olan bağımsız savunmayı serbest-
çe temsil eder.” Bu tanımlamada yer 
alan avukatlığın; “bir kamu hizmeti” 
ve “serbest meslek” oluşu ve yargının 
kurucu unsurlarından (üç unsurdan) 
birisi olmasına dair vurgular son de-
rece önemlidir. Nitekim bu tanımla-
manın yansıması olarak avukatlar, bir 
takım hak ve yetkilere olduğu kadar 
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Türkiye’de Avukatlık 
Avukatlık, tarihi çok eskilere dayanan bir meslektir. O kadar ki bu mesleğin başlangıcı, Eski 
Yunan ve Roma İmparatorluğu’na kadar uzanır. Ülkemizde ise kimi davalarda vekille temsil 
edilme uygulamaları, 1839’da ”Tanzimat Fermanı”nın, 1856’da “Islahat Fermanı”nın ilan 
edilmesiyle birlikte başlamış; 1875 yılından itibaren bazı yasalarca kabul edilen bir avukatlık 
mesleğine dönüşmüştür.

Av. Kürşat KARACABEY
Türkiye Barolar Birliği Yön. Kur. Üyesi
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tedir. İl Barolarının kurulları ise iki yılda 
bir tüm üye avukatların katıldığı se-
çimlerle belirlenmektedir.

Kamu kurumlarında personel olarak 
istihdam edilen avukatlar hariç, Türki-
ye’de Barolara ve dolayısıyla Barolar 
Birliği’ne kayıtlı olmayan avukatlar 
görev yapamazlar ve “avukat” sıfatı-
nı kullanamazlar. Bu durum, Barolar 
ve Barolar Birliği’ni örgütsel anlamda 
güçlü kılan ve aynı zamanda avukat-
ların etkin öz denetimini sağlayan bir 
uygulamadır. Merkezi Ankara’da olan 
Türkiye Barolar Birliği, bütün baroların 
temsilcilerince seçilerek oluşturulan 
tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu ni-
teliğinde bir meslek kuruluşudur. Avu-
katlık mesleğinin etkinliğini artırma 
ve amaca uygun işleyişini sağlamak 
üzere, yönetmelik ve yönergeler ha-
zırlayıp uygulamaya koyma yetkisine 
sahip olan Türkiye Barolar Birliği, aynı 
zamanda bütün avukatların uymasının 
zorunlu olduğu meslek kurallarını da 
belirler ve uygulanmasını denetler.

Hukuk Fakültesi mezunlarının avukatlık 
mesleğine kabulü ve gerektirici neden-
lerin ortaya çıkması halinde meslekten 
çıkarılmalarını ve yasaklanmalarını, İl 
Barolarının yetkili kurulları yapar ve Tür-
kiye Barolar Birliği’nin onayına sunarlar. 
Bu konulara ilişkin olarak il barolarının 
verdiği kararlara itiraz edilmesi duru-
munda, itirazı inceleyip karara bağlama 
yetkisi de Türkiye Barolar Birliği’ne ait 
bir görev ve yetkidir. Benzer şekilde İl 
Baroları Disiplin (Etik) Kurullarının avu-
katlar hakkında verdiği kararların itiraz 
mercii de Türkiye Barolar Birliği Disiplin 
Kurulu’dur. Türkiye Barolar Birliği Yö-
netim ve Disiplin Kurullarının verdikleri 
kararlar kesin ve bağlayıcı olup, bunlara 
karşı ancak dava açılabilir.

Türkiye’de avukatlık mesleğinin en 
önemli güncel sorunu, herhangi bir ka-
lite standardı gözetilmeksizin açılan hu-
kuk fakülteleri sayısının bir hayli artması 
ve her hukuk fakültesi mezununun –hiç 
bir çağdaş demokratik ülkede olmadık 
şekilde- ciddi bir sınava tabi tutulmak-
sızın avukat olabilmeleridir. 

Umudumuz, Türkiye Barolar Birliği’nin 
esaslı bir sınav düzenleme çabalarına 
yasama organının destek vermesidir. 
Bu sayede avukatların ve dolayısıyla 
bir yönüyle yargının kalite standardı da 
yükselecektir.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı, Yar-
gıtay Cumhuriyet Başsavcısının tâbi 
olduğu protokol sırasını, eş konumla 
paylaşırlar.

Avukatlara bu tür üstün hak ve yetkiler 
tanınırken, sorumluluk hukuku yönün-
den bir takım ağır uygulamalar da ge-
tirilmiştir. Örneğin bir avukat, müvek-
kili adına elde ettiği maddi bir varlığı 
teslimde gecikir veya teslim etmezse, 
avukat olmayan bir vekilden farklı ola-
rak, devlet memuru gibi değerlendirilir 
ve güveni kötüye kullanma suçundan 
daha ağır yaptırımları olan zimmet su-
çuyla yargılanır ve cezalandırılır.

Bugün Türkiye’de 79 il barosu vardır 
ve bu barolara kayıtlı 95.000 civarın-
da avukat görev  yapmaktadır. Bu 79 İl 
Barosunun çatı kuruluşu Türkiye Baro-
lar Birliği’dir. Türkiye Barolar Birliği’nin 
Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Di-
siplin kurulu ve Denetleme Kurulu üye-
leri; il barolarının üye sayısıyla orantılı 
olarak seçtikleri delegeler tarafından 
seçilip 4 yıl süreyle görevlendirilmek-

ağır sorumluluklara da sahiptir. Örnek 
vermek gerekirse avukatlara; kamu 
kurumlarından doğrudan delil topla-
ma, görevleriyle ilgili belge suretlerini 
“aslı gibidir” deyip onaylama yetkileri 
tanınmıştır. Bundan başka avukatların 
kolluk güçleri tarafından üstlerinin, 
ofislerinin ve araçlarının aranması ha-
kim kararı ve savcı gözetimi gibi bir 
takım sıkı kayıtlara bağlanmıştır. Bu 
uygulamanın sebebi, avukatların yurt-
taşlara ait bir takım özel bilgi ve sırları 
uhdelerinde bulunduruyor olmalarıdır. 
Dolayısıyla bu uygulama ile esasen 
yurttaşların hak ve yararları koruma 
altına alınmıştır.

Avukatlığın kamu hizmeti olarak ta-
nımlamasının bir sonucu olarak mev-
zuatımızda şöyle bir hüküm de mev-
cuttur: Avukatlara karşı, görevlerini ifa 
etmeleri sırasında veya görevlerinden 
ötürü işlenen suçlarda sanıklar, aynı 
suçu hakim ve savcılara karşı işlemiş 
gibi cezalandırılırlar.

İl Baro Başkanları, o ilin Başsavcısının; 
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bu uygulama kullanılarak herhangi iki 
sayının OBEB’i çok kısa bir sürede he-
saplanabilir.

Bir bilgisayar mühendisi hayatı bo-
yunca buna benzer birçok problemin 
çözümü için algoritmalar geliştirir ve 
bu algoritmaları çeşitli programlama 
dilleri kullanarak hayata geçirir. Bu 
problemlere bazı güncel örnekler ve-
rebiliriz:

• Facebook gibi bir sosyal medya 
platformu arkadaş önerilerini nasıl 
yapar?

• WhatsApp gibi bir uygulama çeki-
len bir fotoğrafı başka kişiler ile na-
sıl paylaşır?

• Bir bilgisayar programı nasıl satranç 
ve Go gibi oyunlar oynar?

• Bir bilgisayar oyununda gerçekçi 
grafikler nasıl elde edilir? Bu oyun-
lardaki karakterler nasıl hareket 
eder?

• Bir navigasyon (yol bulma) siste-
mi bize iki nokta arasındaki en kısa 
yolu nasıl hesaplar? Bunu yaparken 
anlık trafik yoğunluğunu nasıl dik-
kate alır?

Eğer bu gibi problemler sizin de ilginizi 
çekiyorsa ve bunların nasıl çözülebile-
ceğini merak ediyorsanız bilgisayar 

Yazımıza çarpıcı olması açısın-
dan bir örnekle başlayalım. Bize 
verilen iki tam sayının en büyük 

ortak bölenini (EBOB) nasıl buluruz? 
Örneğin 20 ve 15 sayılarının en büyük 
ortak böleni 5’dir çünkü 5 sayısı veri-
len iki sayıyı da tam olarak bölen en 
büyük tamsayıdır. Bunu deneme-ya-
nılma yöntemi ile bulabiliriz. Peki, bize 
verilen sayılar çok daha büyük ise ne 
yapabiliriz? Örneğin 10332 ve 4305 
sayılarının EBOB’u nedir? Bu problemi 
deneme-yanılma yöntemi ile çözmek 
oldukça güç olacaktır. Bunun yerine bir 
algoritma kullanmayı deneyebiliriz. Bir 
algoritma bir problemin çözümü için 
sırasıyla yapılması gereken işlemlerin 
bir bütünüdür.

Bilgisayar mühendisleri hayatları bo-
yunca birçok problemin çözümü için 
algoritmalar geliştirirler. EBOB proble-
mi için geliştirilen ilk algoritma ise Euc-
lid tarafından yaklaşık olarak milattan 
önce 300 yıllarında geliştirilmiştir!

Euclid algoritmasına göre iki sayının 
OBEB’i, bu sayılardan büyük olanı iki 
sayının farkı ile değiştirildiği durumda 
aynı kalır. Daha matematiksel bir ifade 
ile bu sayılara büyükten küçüğe A ve B 
dersek ve OBEB’lerine de K dersek, K 
aynı zamanda A – B ve B’nin OBEB’i-
dir. Her seferinde büyük olan sayıyı iki 
sayının farkı ile değiştirirsek elde etti-
ğimiz sayıların OBEB’i aynı kalacaktır. 
Sayılardan birisi 0 olduğu zaman kalan 

<Bilgisayar mühendisliği çağımızın en gözde meslekleri arasında yer almakta ve 
üniversite sınavına giren birçok öğrencinin rüyasını süslemektedir. Peki, bilgisa-
yar mühendisleri gerçekte ne iş yapar, bu mesleğe uygun karakter özellikleri nasıl 
tanımlanabilir, bu mesleğin zorlukları ve keyifli yanları nelerdir, ülkemizde ve 
dünyada bilgisayar mühendisliğinin günümüzdeki ve gelecekteki durumu hak-
kında ne söylenebilir? Yazımızda özellikle üniversite sınavına girecek olan genç-
lere yardımcı olabileceği düşüncesiyle bu konularda bilgiler aktarmayı amaçla-
maktayız.>_

mühendisliği tam da size göre bir mes-
lek olabilir.

Bilgisayar mühendisleri aynı zamanda 
bilgisayarların tasarlanıp üretilmesine 
de çok önemli bir role sahiptir. Bilgi-
sayarlar içerisinde birçok parça barın-
dıran oldukça karmaşık sistemlerdir. 
Ancak bunlar çağımızın ihtiyaçlarına 
uygun olarak sürekli geliştirilmekte ve 
yeni özellikler kazandırılmaktadır. Bil-
gisayar mühendisleri bu tasarımların 
yapılmasında başrolü oynarlar.

Bilgisayarlar günümüzde hayatın her 
alanına girmiştir. Örneğin cebimiz-
de taşıdığımız cep telefonları küçük 
ancak oldukça güçlü bilgisayarlardır. 
Evimizde kullandığımız televizyonlar 
hatta fırın, buzdolabı, bulaşık makinası 
gibi beyaz eşyalar gömülü bilgisayar-
lar tarafından kontrol edilmektedir. 
Yeni üretilen bütün arabalar gelişmiş 
bir bilgisayarlı kontrol sistemine sahip-
tir hatta sürücüye ihtiyaç duymadan 
kendi kendisini sürebilen arabalar bile 
mevcuttur. Bilgisayarların hayatın her 
alanına girmiş olması bilgisayar mü-
hendislerinin de çok çeşitli konularda 
çalışabileceği anlamına gelmekte ve 
bu sebeple bilgisayar mühendisliği 
günümüzün ve geleceğin en önemli 
meslekleri arasında gösterilmektedir. 
Bilgisayar mühendislerinin çalışma 
konularına dair bazı örnekler aşağıda 
verilmiştir:

sayısı ise bize OBEB’i verecektir. Şim-
di okuyucularımızı yazının devamına 
geçmeden önce bu algoritmayı 10332 
ve 4305 sayılarının OBEB’ini bulmak 
için kullanmaya davet ediyoruz.

Eğer bu denemeyi yaptıysanız veri-
len sayılar büyüdükçe bu işin oldukça 
zorlaşacağını tahmin edebilirsiniz. Bu 
aşamada bir bilgisayarın yardımını 
almak fena olmaz. İşte bilgisayar mü-
hendisleri önce bir algoritma geliştirip 
sonra da bu algoritmayı bir bilgisayar 
üzerinde hayata geçirmek için prog-
ramlar yazarlar. Bunu yaparken çeşitli 
programlama dilleri kullanırlar (dün-
yada 1000’in üzerinde programlama 
dili vardır ve teknolojik gelişme ve ihti-
yaçlar doğrultusunda yeni diller ortaya 
çıkmaktadır). Örneğin Haskell dilinde 
EBOB algoritması şu şekilde ifade edi-
lebilir: gcd a 0 = a

--------------------------------------------

gcd a b = if a > b then gcd (a – b) b 
else gcd (b – a) a

--------------------------------------------

Algoritma bir programlama dili ile 
doğru bir şekilde ifade edildikten (di-
ğer bir deyişle kodlandıktan) sonra 
bilgisayar üzerinde çalışacak şekilde 
derlenir. Bu derleme sonucunda orta-
ya çıkan ürüne çalıştırılabilir program 
ya da kısaca uygulama diyoruz. Artık 

• Yapay zeka ve akıllı sistemler

• Bilgisayar grafikleri

• Resim, görüntü işleme ve örüntü 
bulma

• Robotik

• Biyoinformatik

• Veri tabanları ve veri madenciliği

• Ağ ve internet teknolojileri

• Bilgisayar mimarisi ve bilgisayar 
donanımları

Peki, iyi bir bilgisayar mühendisinde 
olması gereken özellikler nelerdir? 
Öncelikle bilgisayar mühendisi olmak 
isteyen kişilerin bilgisayarlara karşı 
ilgi duyması ve bilgisayar başında va-
kit geçirmeyi sevmesi çok önemlidir. 
Fakat önceden bilgisayar programları 
yazmış olmak şart değildir. Algoritma 
tasarlamak ve program yazmak zaten 
üniversite eğitiminiz sırasında kaza-
nılacak deneyimler olacaktır. İyi bir 
bilgisayar mühendisinin sabırlı olması 
ve problemler karşısında çabuk pes 
etmemesi gerekir. Bilgisayar teknolo-
jisi sürekli gelişmekte olduğu için iyi 
bir bilgisayar mühendisinin öğrenmeyi 
sevmesi ve kendisini sürekli geliştirme-
ye açık olması gerekir. İyi bir bilgisayar 
mühendisi için öğrenme üniversite yıl-
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Kimler

Bilgisayar Mühendisi

Olmalıdır?_

Doç. Dr. Ahmet Oğuz Akyüz
ODTÜ Bilg. Müh. Bölümü Öğretim Üyesi
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ları ile sınırlı kalmayıp hayat boyu sü-
ren bir deneyim haline gelecektir. Bu 
bağlamda bilgisayar mühendislerinin 
iyi bir İngilizce’ye sahip olmaları çok 
daha fazla kaynağı ulaşılabilir kılacağı 
için oldukça önemli bir özellik olacaktır. 
Bilgisayar mühendisliği her ne kadar 
sosyal bir meslek olarak bilinmese de 
birçok büyük bilgisayar programı tek 
bir kişi tarafından değil büyük bir ekip 
ile yapılmaktadır. Bu yüzden bilgisayar 
mühendislerinin sosyal yanlarının ol-
ması da ilerideki iş yaşamlarında fay-
dalı olacaktır.

Bilgisayar mühendisi olacak kişilerin 
özellikle matematiği sevmesi ve bu 
konuda başarılı olması, aynı zaman-
da fizik, kimya, biyoloji gibi fen bilgisi 
derslerine ilgi duyması faydalı ola-
caktır. Bilim ve Teknik gibi dergilerin 
arkalarında çıkan zeka sorularına ilgi 
duymak ve bunları çözmeye çalışmak 
bilgisayar mühendisliğinde karşı ilgi 
duyulduğunun bir işareti olabilir.

Üniversite sınavına giren gençlerde 
olabilecek yanlış bir algı da başka bir 
mühendislik alanını seçip (elektronik, 
endüstri, inşaat gibi) birkaç bilgisayar 
dersi alıp programlama dili öğrenerek 
bilgisayar mühendisi olabilecekleri ya-
nılgısıdır. Her mühendislik dalı dört yıl-

lık yoğun bir eğitim ve öğretim gerek-
tirdiği için öğrenciler farklı meslekler 
konusunda bilgilenip gerçekten han-
gisini yapmak istiyorlarsa üniversite 
tercihlerini ona göre yapmalıdır. 

Ülkemizin önde gelen üniversitele-
rinde İngilizce eğitim veren birçok 
bilgisayar mühendisliği bölümü yurt 
dışında tanınmakta ve buralardan me-
zun olan öğrenciler lisans eğitimlerini 
tamamladıktan sonra yurt dışında iş, 
yüksek lisans ve doktora imkanları bu-
labilmektedirler. Fakat bu fırsatı kaçır-
mamak için öğrenciler lisans eğitimleri 
sırasında yüksek bir not ortalaması 
(4 üzerinden en az 3 gibi) tutturma-
ya gayret etmeli, not ortalamasının 
önemli olmadığı söylentilerine kulak 
asmamalıdır.

Eğitimlerini ciddiye alarak sürdüren ve 
başarılı bir biçimde mezun olan bilgi-
sayar mühendislerinin iş bulma konu-
sunda hiçbir sıkıntısı yoktur. Aksine he-
nüz öğrenci iken “çok erken iş bulma 
problemi” ile sıkça karşılaşılmaktadır. 
Burada kastedilen henüz 2., 3. ya da 
4. sınıf öğrencisi iken yarı zamanlı iş 
bulup okul hayatına yeterince zaman 
ayıramama ve bu sebeple derslerin-
den geri kalma problemidir.  Bilgisayar 
mühendisliğinde okuyan öğrenciler 

bu konuda dikkatli olmalı, öğrenciliği 
sırasında bir yerde çalışacak ise de bu-
nun okul hayatını olumsuz etkileyecek 
kadar çok zaman almamasına dikkat 
etmelidir.

Birçok Türk bilgisayar mühendisi dün-
yaca ünlü Google, Microsoft, Intel gibi 
firmalarda çalışmakta ve bu firmaların 
geliştirdiği ürünlere önemli katkılar 
vermektedir. Yurt dışında Türk bilgi-
sayar mühendislerinin zeki, ciddi, ça-
lışkan ve yetenekli olduklarına dair bir 
algı vardır. Bunun haricinde özellikle 
günümüzde yaygınlaşan çeşitli giri-
şimcilik destekleri sayesinde mezun 
olur olmaz ya da biraz tecrübe kazan-
dıktan sonra kendi işlerini kuran ve 
gerek yurt içinde gerekse yurt dışın-
da önemli ürünler geliştiren bilgisayar 
mühendislerimiz vardır.

 Sonuç olarak bilgisayar mühendisliği 
hem ülkemizde hem de dünyada önü 
çok açık zevkli bir meslektir. Ancak 
adaylar öncelikle kendi ilgi alanlarını 
ve meslekleri tanımaya gayret etmeli 
sadece puanı yüksek diye bölüm terci-
hi yapmamalıdır. Günümüzde üniversi-
telerin düzenledikleri tanıtım günlerine 
katılmak bu konuda bilgi edinmek iste-
yen adaylar için kaçırılmaması gereken 
bir fırsattır.
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yıt yaptırmada bir seçenek olabilir, he-
men kararını vermeden diğer okulları 
da ( ister bağımsız anaokulu, ister okul 
bünyesinde bulunan anasınıflarını) ge-
zerek kararlarını netleştirebilirler.

Hangi İlkokula tercih etme-
liyim?

Anne babalar okul öncesi kayıt süre-
cinde yaşadıkları sıkıntıları veya keyifli 
deneyimleri bu süreçte değerlendire-
rek, isabetli karar vermeye çalışacak-
lardır. Okul öncesindeki ilgi anne- baba 
olma gayretini bu süreçte de sürdür-
melidir. İlkokula kayıtta yine karşımıza 
okul öncesinde örneklemeye çalıştığı-
mız senaryo çıkıyor. Anne baba kayıtla 
ilgili kaygılarını gidermiş olarak çocu-
ğunu okula kayıt ettirmelidir. Bu sü-
reçte iyi öğretmen olarak tanımladığı 
öğretmen profilini netleştirmesi gere-
kir. İyi öğretmenden kasıt iletişim be-
cerilerinde başarılı, alanında yeterli do-
nanıma sahip, çevresini etkileyen, fark 
yaratan öğretmendir. Yani, bir taraftan 
kendini yetiştirmiş, öğretmenden bek-
lenen donanıma sahip, diğer taraftan 
anne babayı da bu sürece de katarak 

eğitim öğretim sürecini tamamlayan 
öğretmen akla geliyor. Okul eğitim 
çevresiyle ekibiyle de anne babanın 
kafasında net ise kayıt yaptıracaktır. 
Bu süreçte kendi ekonomik durumunu, 
okula çocuğunun erişimini, … dikkate 
alacaktır. 

Hangi Ortaokula kayıt et-
tirmeliyim? 

Anne- baba okul öncesinden başlayan 
ilkokulla devam etmiş, şimdi ortaokul 
seçimine gelmiştir. Burada seçimin 
temel amacı TEOG sınavındaki duru-
mu olacaktır. Bu okul TEOG’  da kaç 
öğrenci FEN LİSESİ’ ne göndermiştir? 
Öğretmenleri kimlerdir? Temelde bu 
sorulara cevap alıyor. Okulun kadrosu-
nu, okulun öğrenciye ve anne babaya 
verdiklerini, okulun eğitim çevresini, 
eğitim olanaklarını, kendi olanaklarını 
dikkate alarak kayıt yaptıracaktır. 

Burada temel kaygı çocuğumu Fen 
Lisesi/ Sosyal Bilimler Lisesine gönde-
rebilecek miyim? Bu okul, her yıl kaç 
öğrenci Fen/ sosyal Bilimler Lisesine 
göndermektedir. Yanıt bulması gere-

ken soru çocuğum ideallerini gerçek-
leştirebilecek mi? İlgi ve yeteneklerini 
kullanabilecek mi? bir üst öğrenimde 
seçeceği okulu netleştirebilecek mi? 

Evet, anne babalar, çocuğunun gelişim 
sürecine uygun devam eden mesle-
ki gelişim süreçlerini de yönlendirme 
yapmadan dikkate almaları, okul se-
çimi sürecinde çocuğunda katıldığı, 
birlikte karar verildiği süreçler yaşa-
malıdır. 

Bu süreçte, iletişim becerileri uygulan-
malı, hem çocuk dinlenmeli, çocuğun 
kendisini ifade etmesine olanak sağ-
lanmalı hem de anne baba çocuktan 
beklentisini açıkça ifade etmelidir. Bi-
rey olarak önemsenen değer verilen 
çocuklar anne balarına daha çok yar-
dımcı olacaktır. Başarı yalnızca ders-
lerde değil, yaşamın diğer alanlarında 
da yaşanan bir süreç olduğunu göster-
melilerdir. Mutluluk uzaklarda erişilebi-
lecek bir durum değildir. Süreç de her 
zaman yaşanabilir. Gerçekçi yaklaşım-
lar, değerlendirmeler anne babalarımı-
za rehberlik edecektir.
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Çocuğumuzu hangi okula 
kayıt ettireceğimiz, kayıt 

zamanı sürekli cevap bek-
leyen, ebeveynlerin karar 

verdiği, netleştiği okul 
seçiminde kararlı olduğu 

sürecin sonuna kadar devam 
eder. Bu süreci en şekilde 

götürmek emek harcamakla 
beraber gidecek bir süreçtir.

Şinasi YÜCE
Rehber Öğretmen

Çocuğumu
Hangi Okula

Kayıt
Ettirmeliyim?

Aileleri bu süreçte etkileyen ka-
rar vermekte hayli zorlayan du-
rumlar nelermiş, anaokulundan 

başlamak üzere birlikte değerlendire-
lim.

Hangi anaokuluna çocuğu-
mu kayıt ettirmeliyim?

Çocuğumuzun bizden sonra tanışaca-
ğı kurum okul öncesi kurumlardır. Bun-
lardan bir kısmı bağımsız anaokulu ta-
rafından hizmet vermekte bazıları ise 
okul bünyesinde eğitim vermektedir. 
Anne- Baba okul çağına kadar kendisi 
veya bakıcı ile bakılmış, kısmen kont-
rol ettiği bir çevreden çocuğun formel 
olarak eğitim alacağı bir kuruma çocu-
ğunu gönderecektir. Karar verirken de 
gözlemlerini bir ölçüte vurarak değer-
lendirecektir. Ölçüt belirlerken ailenin 
bulunduğu mahalle, eğitim düzeyi, 
ekonomik durumu, öğretmenden bek-
lentileri, çocuğun yararlanacağı eğitim 
ortamı, okula erişim, okul servisleri 
ve okulun çevresiyle sunduğu eğitim 
çevresi etkili olacaktır. Anne- baba 
seçim yaparken bunları göz önünde 
bulunduracaktır. Okul seçiminde an-

ne-babanın kafasındaki bu ölçütler tu-
tuyorsa tamam deyip, çocuğunu okula 
güvenle teslim edecektir. Burada karar 
vermesinde etkili olan çalışma, gözlem, 
detaylı araştırmaları ve kafasındaki so-
ruları yanıtlaması olacaktır. Bir örnekle 
A ailesi 36 ayını doldurmuş çocuğunu 
A Anaokuluna kayıt için getirdi. Müdür 
Bey/ Müdüre Hanımdan önce bir çalı-
şan güzel bir şekilde ailemizi karşıla-
dı, Müdür Bey/ Müdüre Hanıma kayıt 
için bu ailenin geldiğini söyledi. Sıçak 
karşılamadan sonra aile okulu gezdi, 
çeşitli sorularını sordu ve cevap aldı. 
Memnun kaldı. Kayıt için düşünebiliriz 
dedi, ayrıldı. Anne baba, “ okul güzel-
di. Çocukların düşüp yaralanabilme 
ihtimali olan yerler yu muşak mal-
zeme ile kaplanmış, bahçe güzeldi, 
tuvalet ve lavabolar çocuğu uygun 
ve hijyenikti, bahçedeki dinlenme 
ve oyun alanları güzeldi, trafik açı-
sından sıkıntı yok. Okul sakin, doğal 
çevre ile iççice, uygulamalı tarım ya-
pılabiliyor, üç yaş öğretmeni iletişim 
becerilerinde donanımlı, iyi eğitim 
almış çocuğumuzla kurduğu iletişim 
beni etkiledi, bütçemize uygun…..” 
Anne baba, okul çıkışı bu cümleleri 
paylaşmışsa bu okul çocukları için ka-
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Anne baba ne yapmış olmalı bu aşa-
maya kadar:

1. Çocuğunun gelişimini yakından ta-
kip etmiş,

2. Çocuğunu birey olarak kabul etmiş,
3. Öncelikleri arasında çocuğunu ilk 

sıraya almış,
4. Çocuğunu dinlemiş,
5. Karar alma süreçlerine çocuğunu 

katmış,
6. Kaliteli zaman geçirmiş,
7. Model olmuş,
8. Çocuğunun ilgi ve yeteneklerini 

keşfetmiş,
9. Çocuğunun okulunda görev almış,
10. Çocuğunun okul yönetimi ve öğret-

menleriyle etkili bir iletişim süreci 
yaşamış,

11. Kararlarında verileri dikkate almış,
12. Çocuğundan ne istediğini açıkça 

ifade etmiş,
13. Demokratik anne- baba tutumunun 

benimsemiş,
14. Çocuğunu sonunda mutlu görmüş 

çünkü ona emek vermiş, önceliği o 
olmuş, biz bir aileyiz mesajını yaşa-
mışlar.

Özetle, bu saydıklarımı yapmış olmalı-
dırlar...
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TEOG SONRASI TERCİH 
YAPMAK

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokulda 
tercih yaparken kendi ölçütlerimiz, 
çocuğumuzun sürece katılımı söz 
konusuyken, birde sınav sonuçlarını 
dikkate almamız gereken öncelikli bir 
ölçüt ortaya çıkmaktadır. Anne baba, 
öğretmenlerin her dönem görüşü artı 
TEOG sınavında çocuğumuzun aldığı 
puan hangi okul sorusunu cevaplama-
mıza yardımcı olacaktır. Aile çocuğun 
okula erişimine, puanına, ilgi ve ye-
teneğine göre seçtiği okul çocuk için 
en ideali olacaktır. Çocuğun konser-
vatuvar okumak gibi bir ideali var-
ken, bu yeteneğini de şimdiye kadar 
göstermişken, okul ve ebeveynler bu 
durumun farkındayken çocuğumuz 
fen lisesine gitmeli deyip, puanının 
tuttuğu yere kadar zorlamak anlam-
sız olacaktır. Çocuklar, bizlerin yaptık-
larını yaparak elde ettikleri başarılarla 
övünülecek bir araç değildir. Önemli 
olan onların kendilerini gerçekleştire-
rek mutlu birey olarak sorumluluklarını 
bilen, sorgulayan ve başarılı bireyler 
olarak toplumsal hayata katılmalarıdır.

Danışman öğretmen olarak çocuklarla 
yaptığım okul tanıtım programlarında 

çalıştığım okulun fen lisesi olduğu do-
layısıyla sayısal tabii bilimler ve sayısal 
dersle ağırlıkta dersler var, bu durumu 
göz önünde bulundurup tercih yapar-
sanız anlamlı olur diyorum.

Kayıt süreci bitip, öğrenci derslerle 
tanışmaya başladığında sosyal dersler 
yok mu böyle olduğunu bilmiyordum. 
Bu durumun açıklaması şu anne ba-
balar kayıt sürecini başarı ile tamam-
layamamışlardır. Kendilerinin özenli 
olmayan değerlendirmeleri sonucu 
bu olmuştur. Sırada TIP/ MÜHENDİS-
LİK beklentisi vardır. Konservatuvar 
okumak isteyen öğrencimiz üniversite 
sürecinde kapı aralayarak bu alana yö-
nelecektir. Anne baba üzülse bile. 

Çocuklarımızın görüş ve düşüncele-
ri önemlidir, anlamlıdır, onlar adına 
karar vermek yerine sağlıklı kararlar 
verecekleri destekleri sunalım.

LİSE SONRASI MESLEK 
SEÇİMİ VE TERCİH DANIŞ-
MANLIĞI

Okul öncesinde başlayan süreci anne 
baba bu aşamaya kadar sağlıklı bir şe-
kilde getirmişse bu aşamayı sağlıklı bir 
şekilde çözecektir. 
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niz, İstek ve amaçlarınız? Nasıl bir ha-
yat yaşamak istiyorsunuz? Cinsiyet vb. 
değişmezleriniz. 

Tercih yapacağınız bölümün gerçek-
likleri: YGS-LYS yüzdelik dilimi, Bu 
bölümü okumanın sizin iş bulmanıza 
ve hayatınızı kazanmanıza faydası var 
mı, olacak mı? Bu bölümü okurken ya 
da bu bölüme bağlı bir işte çalışırken 
neler yapacaksınız, ne türlü fedakâr-
lıklarda bulunmanız gerekebilir. Günü-
müzde şartlar gittikçe zorlaşmaktadır. 
Şimdi gençsin yarın bir gün 40-50 
yaşına geldiğinde bu mesleği yerine 
getirebilecek misin? Meslek büroda mı 
icra ediliyor sahada mı bunları iyi dü-
şünmek gerekir. Yarın bir gün bu işte 
yükselmenin imkanı var mı? Meslekler 
yapı olarak birbirinden çok farklıdır. 
Mesela muhasebeci sayılarla uğraşır 
öğretmen ise öğrenciyle. Bu bakımdan 
mesleğin konusu sizin için ne kadar ilgi 
çekici? İyi olmadığınız alanlardan bö-
lüm seçmeyin. 

Tercih Yaparken Aşağıdaki Hususlara 
Dikkat Etmekte Fayda Vardır

• Üniversiteyi bitiren gençlerin çok 
azı istedikleri seviyeden işe başlar. 
Belli başlı okullar ya da bölümler dı-
şında okulu bitiren kişiler birçok ko-
nuda hayal kırıklığına uğrayabilirler.

• Bakın televizyonda atanamayan 
öğretmenlerin durumu vb. gibi ör-
nekleri iyi izleyin. Her yıl işletmeden 
yaklaşık 30,000 kişi mezun olmak-
tadır. Bu bölüm mezunlarının her 
yıl çok küçük bir kısmı devlete ata-
nabilmektedir. Bu atamada KPSS 
ile çok yüksek puanlarla mümkün 
olabilmektedir. Geriye kalan büyük 
çoğunlukta eğer çok iyi bir üniver-
siteden mezun olursanız işiniz nis-
peten daha kolay. Bu mezun grup 
içinde farkınızı ancak İngilizce öğ-
renerek, okurken bir işte çalışarak 
veya yüksek lisans yaparak ortaya 
koyabilirsiniz.

• Çok zor bölümde okumuyorsanız 
üniversite yıllarında part time ça-
lışmak ya da staj yapmak size hem 
tecrübe hem de çevre anlamında 
çok şey katacaktır ve mezun olduk-
tan sonra iş bulmanız kolaylaşacak-
tır. Bunun içinde büyükşehirlerde 
üniversite okumak daha avantaj-
lıdır. Birçok mezun kendi alanında 

Herkesin doğrusu ve hayata ba-
kış açısı farklıdır. Bu işi ciddi 
anlamda yapan tercih danış-

manları ve rehber öğretmenler de bile 
az da olsa seçim kararlarında farklılık 
olabilir. 

Benim burada yazacaklarım benim 
rehberlik ve hayata bakış- yaşayış 
anlayışıma göre doğrudur. Yazımızda 
mümkün olduğunca tercih sistemini 
izah etmeye ve sık yapılan hatalar ko-
nusunda adayları ve rehber öğretmen-
leri bilgilendirmeye çalıştık. 

Adayların ve rehber öğretmenlerin 
yapacakları tercihlere karışmamaya 
özen gösterdik. Yazımızı okuyan kişi-
nin tamamından ya da bir kısmından 
faydalanması o kişinin karar verme 
aşamalarında bilgilenip iyi seçim yap-
masını sağlamak amacıyla makalemizi 
sizlerle paylaşıyoruz. Öncelikle basitçe 
analiz edelim. 

Olayı ikiye ayıralım. Siz ve tercih yapa-
cağınız bölümler. 

Tercih yapacak ya da karar verecek ki-
şinin sahip oldukları: YGS-LYS Başarı 
durumunuz (puanınız ya da başarı sı-
ranız), Ailenizin ya da sizin ekonomik 
gücünüz, Becerileriniz – Kabiliyetleri-

çalışmaktansa part time çalıştığı ya 
da staj yaptığı alanda çalışabilmek-
tedir. Ve de en önemlisi kazanmış 
olmak için üniversite kazanmayın, 
bu hayatınızdaki belki de en önemli 
seçim olacak.

Ösys Tercih Kılavuzunda 
Yer Alan Tablo 3A, Tablo 3B 
ve Tablo 4 Nedir? 

• TABLO 3A: 2 yıllık sınavsız geçiş 
bölümlerini gösteren tablodur. Bu 
tabloda yer alan bölümlere meslek 
lisesi mezunlarının sınavsız geçişle 
yerleşme önceliği vardır. Bu bölüm-
ler sınavsız geçişle dolmaz ise o za-
man başka alandan ya da düz lise 
mezunlarından ilgili YGS puanıyla 
öğrenci alır. Bu bölümleri tercih 
edebilmek için ilgili puan türünden 
en az 150 YGS puanı almış olmak 
gerekir.

• TABLO 3B: sınavsız geçişin uygu-
lanmadığı 2 yıllık bölümlerdir. Bu 

bölümler sadece YGS puanıyla öğ-
renci alır. Bu bölümleri tercih ede-
bilmek için ilgili puan türünden en 
az 150 almış olmak gerekir. 

• TABLO 4: Fakülte ve Yüksekokulla-
rının bölümlerini gösteren tablodur. 
YGS ve çoğunlukla da LYS puanıy-
la öğrenci alır. Bu bölümleri tercih 
edebilmek için ilgili YGS- LYS puan 
türlerinden en az 180 almış olmak 
gerekir.

Kimler Nereyi Tercih 
Edebilir?

Sınavsız Geçiş (Tablo 3A): Bitirdiği 
mesleki alanın devamı niteliğinde sı-
navsız geçiş hakkı olan bölümleri Orta 
Öğretim Başarı Puanlarıyla tercih ede-
bilir. Bu tercihlerde YGS puanı kullanıl-
maz. 

Açıköğretim: Bitirdiği meslek alanı 
devamı niteliğinde sınavsız geçiş hakkı 
olan açıköğretim bölümlerini seçebi-
lir. Diğer açıköğretim bölümleri için 
YGS’den her hangi bir puan türünden 
150’ baraj puanı geçmiş olması gerekir. 

Sınavsız geçiş dışındaki yerler ve 
tablo 3B seçimi: Aday sınavsız geçiş 
hakkı olmayan tablo 3A ya da tablo 
3B’den bölüm seçecekse ilgili YGS pu-
anından 150 geçmiş olması gerekir. Bu 
şartı taşıyan adaylar puan üstünlüğü-
ne göre bu bölümlere yerleşir. 

Tablo 4 (dört Yıllık Bölümler): Tercih 

edeceği bölümün istediği YGS ya da 
LYS puan türlerin 180 baraj puanı geç-
miş olmak gerekir. Bu tabloda hakları 
olan bölümlere ek puanlı YGS puanları 
ile yerleşir. 

Alansız Mezun (Düz Lise, Anadolu, 
Fen Lisesi) Olanlar: 

Tablo 3A 3B Tercihi: Bu bölümleri il-
gili puan türlerinden 150 puanı geçen 
adaylar seçebilir. Tablo 3A sınavsız 
geçiş önceliği olan bölümler olduğu 
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2016 Üniversite Tercihleri
Doğru ve Bilinçli
Tercih Nasıl Yapılır?

Ömer Öcal
Rehberlik Uzmanı

Öncelikle şunu belirtmek 
gerekir ki bu hayatta tek ve 
en doğru diye bir şey olma-
dığı gibi tek ve en doğru 
tercih diye de bir şey yoktur. 
Özellikle böyle karar verme 
dönemlerinde her kafadan 
bir ses çıkar. Muhtemelen 
birçoğunuz gideceği  okuya-
cağı alanı seçerken başta ai-
lemiz olmak üzere daha pek 
çok kişi işimize karışmıştır 
ve hatta belki de birçoğunuz 
daha hayatında kendine ait 
bir karar bile verememiştir.
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için bu bölümlere meslek lisesi mezun-
larının yerleşme öncelikleri vardır. Bu 
bölümler meslek lisesi öğrencileri ile 
dolmazsa o zaman alansız mezun olan 
öğrenciler bu bölümlere ilgili puan 
türü ile yerleşir. 

Tablo 4 Tercihi: Bu adaylar Tablo 
4’teki bölümleri ilgili YGS- LYS puan 
türlerinden 180 puanı geçmiş olmak 
şartıyla tercih edebilir.

Açıköğretim Tercihi: YGS puanlarının 
her hangi birinden 150’ı geçen aday 2 
ya da 4 yıllık Açık öğretim tercihi ya-
pabilir.

Anadolu Öğretmen, Öğretmen, 
İmam Hatip, Anadolu İmam Hatip, 
Spor, Spor Meslek, Anadolu Güze Sa-
natlar ve Spor Mezunları: 

Tablo 3A 3B Tercihi: Bu bölümleri il-
gili puan türlerinden 140 puanı geçen 
adaylar seçebilir. Tablo 3A sınavsız 
geçiş önceliği olan bölümler olduğu 
için bu bölümlere meslek lisesi mezun-
larının yerleşme öncelikleri vardır. Bu 
bölümler meslek lisesi öğrencileri ile 
dolmazsa o zaman alansız mezun olan 
öğrenciler bu bölümlere ilgili puan 
türü ile yerleşir. 

Tablo 4 Tercihi: Bu adaylar Tablo 
4’teki bölümleri ilgili YGS-LYS puan 
türlerinden 180 puanı geçmiş olmak 
şartıyla tercih edebilir. Bu adaylar Tab-
lo 4’ten ek puan aldıkları bölümlere ek 
puanlı YGS – LYS puanları ile yerleşir ( 
aşağıda 12. maddede bu tercih işlemle-
ri açıklanmıştır).

Açık öğretim Tercihi: YGS’den 150 
puan barajını geçen adaylar 2 ve 4 
yıllık Açık öğretim bölümlerini seçebi-
lirler. 

Tercihleri Belirlerken Sıra-
lama Nasıl Olmalıdır?

Öncelikle teknik detayları bilmekte 
fayda var. Aşağıdaki maddelerde bi-
linçli ve doğru bir tercih yapmanızı 
sağlayacak her şey var. Bu gibi kararla-
rı verirken duygusal, aceleci ve karam-
sar davranmayın. 

Hedef Meslek Grubunuzu Belirleyin:

Önce birkaç bölüm seçin. Tercihen bu 

işi yapmak istemediğini staj yaparken 
anlıyor ve üniversitede başka bölüm 
okumak istiyor.

Gelecekte yapmak istediğin mesleği 
gidip yakından inceleyin. Muhakkak o 
mesleği icra eden birinin yanında en az 
bir gün geçirin. Bazen televizyonda iz-
lediğimiz ve popüler olan meslekler ya 
da insanların genel kanısı yanlış yada 
eksik olabiliyor. Bu tarz eksik bilgilerin 
ya da yanlış anlaşılmaların önüne ge-
çebilmenin en iyi yolu budur. Avukat-
lık, psikologluk, uluslararası ilişkiler gibi 
meslek ya da bölümlerin ne yaptığı 
nasıl yaptığı genelde çok iyi bilinmiyor. 
Bu tarz mesleklere özenen arkadaşlar 
için en iyi yol bu meslekleri icra eden-
lerin yanında belli bir zaman geçirip 
gerçeği görmeleridir. Liseyi bitirdiği-
nizde başka bölüm – meslek seçmek 
için şansınız var ama maalesef üniver-
siteyi bitirdiğinizde bu şans yok dene-
cek kadar az. Birde şunu unutmayın 
çok iyi, çok güzel, dört dörtlük meslek 
diye bir şey yoktur. Her mesleğin ken-
dine göre zor ya da can sıkıcı tarafları 
olabilir. Seçeceğiniz mesleğin bu yön-
lerini öğrenebildiğiniz kadar öğrenin. 

bölümler birbirleriyle ilişki ve bağlantılı 
olsun (daldan dala atlamayın). 

• Önce durum kendinizi, ilgi alanları-
nızı ve gelecekte ne yapmak istedi-
ğiniz üzerinde düşünün

• Herkesin fikrini alın ve sonunda 
kendiniz karar verin. Kararlarınız ai-
lenizle beraber alın.

• İş olsun ya da açıkta kalmayayım 
düşüncesiyle karar verin gerekiyor-
sa bir yıl daha  şans verin.

• Eğer üniversiteyi bitirip hemen 
çalışmanız gerekiyorsa; arkeoloji, 
felsefe vb. iş imkanı az olan bölüm-
leri seçmeyin ama eğer ekonomik 
durumunuz çok iyi ise seçin. Son 
yıllarda Fizik, Kimya ve Biyoloji ‘de 
kontenjanların büyük bir kısmı boş 
kalmıştır. Zamanın da iyi planlama 
yapılmadan bol bol açılan bu bö-
lümler, iş olanaklarının azlığından 
dolayı şimdi öğrenci bulamaz hale 
gelmiştir. 

• Abuk iş bulmak ve hemen işe girme 
düşünceniz varsa, sınıf öğretmenli-

Sözel Bölüm Tercihleri Na-
sıl Olmalı:

Kuşkusuz tercih döneminde en fazla 
zorlanan ve meslek seçimi anlamında 
sıkıntı yaşayan grup Sözel (Sosyal Bi-
limler) öğrencileridir. Bu alanda fazla 
seçenek bulunmamaktadır. Halkla iliş-
kiler, iletişim, radyo televizyon vb. tarz-
da bölümleri seçecek adayların iletişim 
becerileri güçlü, kendini geliştirmiş ve 
muhakkak yabancı dil bilmesi gerekir. 
Ülkemizde bu tarz bölüm mezunlarını 
arayan fazla şirket bulunmamaktadır. 

Devlet ya da vakıf üniversitelerinde 
yabancı dil, yurt dışı öğrenci deği-
şim imkanları, staj-iş imkanları, çift 
dal – yan dal, burs vb. gibi imkanları 
iyi araştırın, eğer tercih yapacağınız 
üniversitelerde bu gibi imkanlar varsa 
onları öncelikli tercih etmeniz faydalı 
olacaktır. Öncelikle tercih edeceğiniz 
bölümün iş imkânının geniş olduğu 
illeri seçmeye çalışın, örneğin turizm 
okumak için sıradan bir il seçeceğine 
Antalya daha iyi olur. Ülkemizdeki iş 
bulamayan üniversite mezunlarının 
çoğu okuduğu bölümle ilgili her hangi 
bir çalışma-staj-deneyim sahibi değil-

ği, İngilizce öğretmenliği, psikoloji, 
rehberlik ve psikolojik danışmanlık, 
okul öncesi öğretmenliği, MF puan 
türünde ise MF4 puan türündeki 
programlara ağırlıkta yer verin.

• Tercih listesine yazacağınız prog-
ramlarda yan dal, çift dal olan bö-
lümlerle  geçişleri kolay olan prog-
ramlara yer verin.

• Sıralama yaparken  bu özellikle 
yüzdelik dilim aralığını olabildiğince 
geniş verin.

• Tercih listesinde son şeklini verme-
den önce bir uzmanın da fikrini alın .

• Tercih listesinde programların kod-
larını doğru yazmayı unutmayın.

Bölüm - Meslekle İlgili Tecrübe Edi-
nin:

Tercih dönmelerinde yaptığımız danış-
manlıklarda bir çok meslek lisesi öğ-
rencisinin okudukları bölümü hiç sev-
mediğini ya da yapmak istemediğini 
gördük. Örneğin aday meslek lisesinde 
4 yıl Çocuk Gelişimi okuyor; fakat bu 

dir. Üniversitede okuyan biri aynı za-
manda bu okuma süresi içinde çalışır, 
iş tecrübesi edinir ve çevre sahibi olur-
sa, üniversite mezunu olduktan sonra 
iş bulma ihtimali yükselecektir. 

Vakıf (Özel) Üniversiteler:

Seçeceğiniz üniversitenin ya da bölü-
mün yıllık harç ücretini vakıf üniversi-
tesi ise yıllık ücretini iyi öğrenin. Tercih 
kılavuzunda kodu 1 başlayan bölüm-
ler devlet, 2 ile başlayanlar vakıf, 3 ile 
başlayanlar Kıbrıs’taki vakıf ve 4 ile 
başlayanlar yurt dışı üniversiteleridir. 
Bunların her birinin ücretleri farklıdır. 
Örnek vermek gerekirse çeşitli bölüm-
lerin aşağıda üniversitelere göre yıllık 
ücretleri belirtilmiştir.

İkinci Öğretim Nedir:

• Devlet üniversitelerinde Birinci Öğ-
retim ve ikinci Öğretim şeklinde iki 
öğrenim türü vardır. İkinci Öğretim: 
Akşam eğitimidir, dersler genelde 
akşam 17:00 gibi başlar. Birinci öğ-
retimle ikinci öğretim aynı diploma-
yı alır. İkinci öğrenim okumanın her 
hangi bir kaybı yoktur. İkinci Öğreti-
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min farkı sadece yıllık harç ücretleri 
ortalama 1000-1300 tl arasındadır. 

• Tercih yapmak istediğiniz bölümün 
tam olarak hangi ilde nereye ne ka-
dar uzak olduğunu kampüsü olup 
olmadığını kontrol ediniz. Bazı üni-
versitelerde aynı bölümden birkaç 
adet bulunabiliyor. 

•  Bir çok 4 yıllık bölüm hem fakültede 
hem de yüksekokulda bulunmakta-
dır. Fakülteler LYS puanları ile, yük-
sekokullar YGS puanı ile öğrenci 
alır. Ebelik, hemşirelik, sağlık yöneti-
mi, sosyal hizmet bu bölümlerin ba-
zılarıdır. Bu durumdaki bölümlere 
ilgili meslek lisesi bölümü mezunu 
adaylar OBP’lerine ek puan alarak 
YGS puanlarıyla başvurur. 

• ÖSYM her adayın sınavlardan aldığı 
ham puana OBP puanlarını ekleye-
rek yerleştirme puanını bulur. OBP 
puanları hesaplanırken 0,12 kat sayı 
kullanılır. 

• Bu adaylar ek puan aldıkları bölüm-
lere yerleştirilirken, ek puanlı YGS 
ya da LYS puanları kullanılır; diğer 
bölümleri tercih ettiklerinde ise 0,12 
katsayı ile elde edilen yerleştirme 
YGS- LYS puanları kullanılır. 

• Yukarıda ek puanlı yerleştirme-
de yapılan açıklamalar burada da 
aynen geçerlidir. Aday Spor, Spor 
Meslek, İmam Hatip, Anadolu İmam 
Hatip, Öğretmen ve Anadolu Öğ-
retmen Liselerinin birinden mezun 
ise ÖSYM’ce belirlenen  bölümlere 
ek puan alarak yerleşir.

• ÖSYS tercih kılavuzunda bazı bö-
lümlerin yanında M.T.O.K. kısaltma-
sı vardır. Bu kısaltma; Mesleki ve 
Teknik Ortaöğretim Kurumları de-
mektir. Üniversite kılavuzunda bir 
bölümün yanında eğer M.T.O.K. ya-
zıyorsa; bu, o bölüme yalnızca ilgili 
mesleki ve teknik liselerden mezun 
olan öğrencilerin yerleşebileceği 
anlamına gelir. Diğer adayların pu-
anları yetse bile bu bölümleri yaz-
maması gerekir. 

• Bu bölümlerin yerleştirmesinde 0,12 
katsayılı YGS-LYS puanları kullanılır. 
Bu bölümlere yerleşen öğrenciler 
eksik oldukları matematik ve fen 
dersleri için bir yıl intibak eğitimi 

sizde YGS puanınızın yüksekliğine 
göre bu bölümleri seçebilirsiniz.

• Sınavsız geçiş hakkınız yokken sı-
navsız geçişle öğrenci alan yerleri 
yazarsanız bu tercihleriniz ölü ter-
cih olacaktır. 

• ÖSYM Fakülte ve Yüksekokul (Tab-
lo 4) bölümlerinde, o bölümün sa-
yısına göre belli sayıda öğrenciyi 
okul birinciliği kontenjanından alır. 
Örneğin Akdeniz Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi; 2016 kontenjanı 250 
kişi okul birinciliği kontenjanı 5 yani 
bölümün toplam kontenjanı 255. 
Bu bölüme başvuran 250 kişi nor-
mal puan üstünlüğüne göre yerleşir. 
Bu bölüme başvuran ve okudukla-
rı lisesi 2016 yılında birinci bitiren 
adaylar arasından ilk 5 kişide okul 
birinciliği kontenjanı ile yerleşir. Ge-
nelde okul birinciliği ile yerleşenler 
normal yerleşenlerden 5-10 puan 
daha düşük puanlarla yerleşir.

• Okul birinciliği hakkı mezun olunan 
yılda kullanılır sadece bir sonraki yıl 
okul birinciliğinin avantajı olmaz.

• Ulusal ve uluslararası yarışmalarda 
ve bilim olimpiyatlarında dereceye 
giren adaylar, katıldıkları ve dere-
ce aldıkları alanlarla ilgili yükse-
köğretim programlarını tercihleri 
arasında gösterdikleri taktirde, bu 
programlara yerleştirilmelerinde 
adayların OBP’si ayrı bir katsa ile 
çarpılarak 2016 yerleştirme puan-
larına eklenecektir. Konu hakkında 
daha ayrıntılı bilgiyi 2016 ÖSYS ve 
2014 ÖSYS tercih kılavuzundan bu-
labilirsiniz.

• Spor Dallarında Üstün Başarılı Olan 
Adaylar: ÖSYM tercih kılavuzunda 
belirtilen uluslararası yarışmalar ve 
olimpiyatlarda derece alan sporcu-
lar beden eğitimi ve spor dallarına 
ÖSYM’ce yerleştirilir.

• Belli sanat dallarında üstün yete-
neği olan öğrencilerin, ilgili sanat 
dallarında eğitim yapmak kaydıyla, 
yükseköğretim programlarına alın-
malarıyla ilgili işlemler Yükseköğre-
tim Kurumunun belirlediği esaslar 
çerçevesinde ilgili yükseköğretim 
kurumlarınca yürütülecektir. Bu 
adayların üstün yeteneklerinin be-
lirlenmesi için adayların seçme ve 

alırlar. M.T.O.K yerleştirmesinde 
daha ayrıntılı bilgi için

• Mesleki ve teknik ortaöğretim lise-
lerinden mezun olan öğrencilerin 
istedikleri takdirde, bitirdiği progra-
mın devamı niteliğinde ya da bitir-
diği programın benzeri olan iki yıllık 
meslek yüksekokulu ve açıköğretim 
bölümlerine her hangi bir sınava 
girmeden yerleştirilmesidir. 

Sınavsız Geçişte Kriterlerin Öncelik 
Sırası:

Sınavsız geçişle öğrenci alan bölümle-
rin taban puanlarının yanında yerleştir-
me öncelikleri (13,3,İ,94 gibi) vardır. Bu 
önceliklerin sırası aşağıdaki gibidir. 

• .--- a.Mezuniyet Yılı: En yeni me-
zundan başlanılır eski mezunlara 
doğru gidilir. 

• Okul Türü: 

• Okul kodu 4 olanlar: Anadolu 
Teknik lisesi mezunu olanlar. (bi-
rinci öncelikli)

• Okul kodu 3 olanlar: Teknik ya da 
Anadolu meslek lisesi mezunu 
olanlar. (ikinci öncelikli)

• Okul kodu 2 olanlar: Meslek lise-
si mezunu olanlar (yani sınavsız 
girilen meslek liseleri) (3. Önce-
likli)

• Okul kodu 1 olanlar: Çok eski yıl-

değerlendirme işlemleri, ilgili rek-
törlüklerin oluşturduğu komisyon-
lar tarafından yapılacaktır.

• Sınavsız geçiş ve açık öğretim-
de kontenjan sınırlaması olmayan 
bölümler (iki yıllık) haricinde okul 
kazanırsanız ister okuyun ister oku-
mayın bir sonraki yıl OBP’nız yarı-
ya düşer. Adayların kazandıkları 
zaman pişman olup okumayacağı 
bölümleri (kazanılan bu bölüme 
kayıt yaptırmak ya da yaptırma-
mak önemli değildir) yazmamaları 
önemle rica olunur. Özel yetenekle 
bölüm kazanan adaylarında aynı 
şekilde bir sonraki yıl puanları kırı-
lır. Ondan dolayı tercih listemizdeki 
son tercihlere dikkat !!!

• Nihai tercihlerinizi yaparken başarı 
sıranızın yarısı kadar üstten başla-
yabilirsiniz. İlk 4 – 5 tercihi kazanma 
ihtimalinizin düşük olduğu yüksek 
puanlı yerleri yazın. Daha sonra pu-
anınıza yakın ve puanınızın altında 
yerler yazabilirsiniz.

• ÖSYM tercih kılavuzunda belirtilen 
uluslararası yarışmalar ve olimpi-
yatlarda derece alan sporcular be-
den eğitimi ve spor dallarına ÖS-
YM’ce yerleştirilir. Konu hakkında 
ayrıntılı bilgiyi 2016 ÖSYS ve 2014 
ÖSYS tercih kılavuzunda bulabilir-
siniz.

• Belli sanat dallarında üstün yete-
neği olan öğrencilerin, ilgili sanat 
dallarında eğitim yapmak kaydıyla, 
yükseköğretim programlarına alın-
malarıyla ilgili işlemler Yükseköğre-
tim Kurumunun belirlediği esaslar 
çerçevesinde ilgili yükseköğretim 
kurumlarınca yürütülecektir. Bu 
adayların üstün yeteneklerinin be-
lirlenmesi için adayların seçme ve 
değerlendirme işlemleri, ilgili rek-
törlüklerin oluşturduğu komisyon-
lar tarafından yapılacaktır.

Tercih Yaparken Aşağıdaki 
Hataları Yapmayın 

1. Hiç düşünmeden araştırma yapma-
dan, bilgi sahibi yapmadan tercih 
yapmak.

2. Bölümlerin gerektirdiği koşul ve 
açıklamalar okumadan tercih yap-

lardaki enstitü adı altında mezun 
olunan meslek liseleri.

c. Her ilin öğrencisi kendi ilindeki sı-
navsız geçiş bölümlerinde öncelik-
lidir. 

d. Orta Öğretim Başarı Puanı: OBP’si 
yüksek olanlar avantajlıdır. Bunların 
hepsi eşitse yaşı küçük olan seçilir. 

• Yüksek puan alamayan düz lise 
öğrencileri ve bitirdiği meslek lise-
si bölümünden memnun olmayıp 
başka bölüm okumak isteyen mes-
lek lisesi öğrencileri iki yıllık bölüm 
seçerken bir çok hataya düşmekte-
dirler.

• Bu hataların ilki ve en büyüğü sınav-
sız geçiş ile dolan ve başka alandan 
öğrenci almayan yerleri yazmak-
tır. ÖSYS tercih kılavuzunda tablo 
3A olarak adlandırılan ve sınavsız 
geçiş ile öğrenci alan bölümlerin 
yerleştirme bilgilerinde Taban Puan 
ve Yerleştirme Öncelikleri bilgileri 
bulunmaktadır. Yerleştirme önceli-
ği kısmı dolu olan bölümler sadece 
sınavsız geçişle öğrenci almıştır. Bu 
bölümler için ilgili meslek lisesi bö-
lümünü bitirmediyseniz YGS birin-
cisi de olsanız yerleşemezsiniz.

•  Sınavsız geçiş yapan bölümlere 
YGS puanları ile tercih yapacaksa-
nız; o bölümün yerleştirme önceliği 
kısmı boş olmalıdır. Yerleştirme ön-
celiği boş olan bölümlerde bulunan 
taban puanları YGS puanı olup, 

mak.

3. Tercih sıralaması yaparken daha az 
istediğimiz bölümü daha üst sıraya 
yazmak. 

4. Sınavsız geçiş hakkı olmayanların, 
sınavsız geçişle dolan bölümü ter-
cih etmesi. 

5. Pişman olup okumayacağımız böü-
mü tercih listesinde bulundurmak. 

6. Her alandan bölüm yazmak. MF, 
TM, Sosyal, 2 yıllık, 4 yıllık. 

7. Başarı sırası yerine bölümlerin ta-
ban puanlarına bakarak tercih yap-
mak.

8. Hep aynı sıralamada- başarı sıra-
sında olan yerleri yazmak, tercihi 
çeşitlendirmemek. 

Puanım yeterli değil nasıl tercih yap-
malıyım?

• Adayın YGS – LYS Puanları düşük 
ise: iki yıllık iş bulma olasılığı nispe-
ten iyi olan bölümleri tercih etmesi 
önerilir. İki yıllık sağlık bölümleri (bu 
bölümlerin bir çoğunu sağlık mes-
lek lisesi mezunu adaylar sınavsız 
geçişle doldurmaktadır) ya da mu-
hasebe, işletme yönetim, banka-
cılık, dış ticaret tarzında bölümler 
yazılabilir. 

• Puanları düşük olan adaylara diğer 
bir tavsiyemiz ise açık öğretim oku-
yup aynı zamanda çalışması ola-
caktır. Bu sayede hem açık öğretim-
le eğitimine devam edip diploma 
alabilir hem de iş tecrübesi edinir. 

• Yurt dışına dil öğrenmek ya da ça-
lışmak için gidebilecek durumda 
olan adaylara bu imkânlarını kullan-
maları önerilir. 

• Bu hayattaki her türlü olumsuzluğa 
ve imkânsızlığa rağmen üniversite 
okumak değişik ve yeri doldurula-
maz hazdır. Bu hazzı tatmanız dile-
ğiyle, hepinize başarılar.

Kaynak:

meslekhocam.com 
ww.genctercih.com/
www.osym.gov.tr/
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Temel becerilerin ve yetenekle-
rin meslek eğitimi kadar önemli 
olduğuna inanarak; eleştirel 

düşünebilen, sorgulayan, inovatif 
olan, yaratıcı düşünebilen, kendisini 
iyi ifade edebilen öğrenciler yetiştire-
bilmek hedefinde düzenlenmiş diğer 
üniversitelerden farklı bir müfredat 
sunuyoruz. Aynı zamanda her öğren-
cimizin yan dal seçerek farklı alan ve 
disiplinleri tanımasına, çok sayıdaki 
seçmeli derslerle ilgi alanına göre uz-
manlaşmasına imkan veriyoruz. Tabii 
ki en önemlisi öğrencilerimizi İngilizce 
verilen bir eğitime titizce hazırlayan dil 
okulumuzla daha basından herhangi 
bir üniversite öğrencisinden farklılaş-
tırıyor.

Yetiştirdiğimiz bireylerin, ister mühen-
dis olsun ister işletmeci, sanatın her 
hangi bir dalına ilgi duymasını, sosyal 
medyayı iyi kullanmasını, kitap oku-
masını, spor yapmasını, teknolojiyi iyi 

bilmesini ve ilgi duydukları konuların 
da peşinden gitmesini istiyoruz. Veri-
len çok yönlü eğitimin yanı sıra sosyal 
hayatlarında aktif olup sosyal sorum-
luluk projeleri geliştirmelerini ve öğ-
renci klüplerinde aktif rol almalarını 
talep ediyoruz. 

Programlara değil fakültelere öğrenci 
alarak öğrencilerin tercihlerini ikinci 
sınıfta yapmalarını sağlıyoruz. Bu sa-
yede ilk üniversiteye girdikleri sene 
öğrencilerin kendilerini keşfetmeleri 
için vakit, ilgi alanlarının ne olduğunu 
anlamaları için imkan ve doğru ter-
cihler yapabilmeleri için bilinçli seçme 
hakkı veriyoruz. 

Biz TED Üniversitesi olarak çok büyü-
meden butik bir yapı içinde kalmayı 
planlıyoruz. Öğrencilerimiz onbinler-
cesi içinden sadece bir rakam değil 
hepsinin ayrı kişilikler olduğunu ve her 
birinin isteklerinin, ilgi alanlarının, ha-

yallerinin ve beklentilerinin farklı olabi-
leceklerini varsayıp onlara olabildiğince 
istekleri doğrultusunda bir yüksek eği-
tim tecrübesi sağlamayı amaçlamak-

tayız. Bir 21 yüzyıl insanının en önemli 
vasfının yeniliklere ayak uydurabilmesi 
ve öğrenmeyi bilip sevmesi olduğuna 
inanan bir üniversiteyiz.

Üniversite yılları öğrencinin yalnızca 
gelecek için hazırlandığı bir dönem 
değildir. Doya doya yaşanması gere-
ken, derin dostlukların kurulduğu sa-
dece bilgiye değil sanata, edebiyata 
ve insanın ufkunu genişletecek her 
turlu etkinliğin parçası olunacak bir 
dönemdir.

TED Üniversitesi şehrin kalbindeki 
yerleşkesiyle öğrencisine hem kam-
püs hem de bir şehir hayatinin verdiği 
bütün bu dokunuşları sunmaktadır. 

Biz 21. yüzyılın üniversitesi olarak öğ-
rencilerimizi yepyeni bir çağa hazırla-
manın azmi içerisindeyiz. Bunun için 
gerekli farklılıkları yaratmanın heye-
canını ve gururunu yaşıyoruz her gün. 
Sizleri de bu surecin parçası olmaya 
davet ediyoruz, bir tarihin parçası 
olmaya, yaşam boyu gurur duyaca-
ğınız bir TED camiasının parçası ol-
maya.
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21. Yüzyıl
Yetkinlikleri

ve TEDÜ
İyi bir eğitim modeli öğ-
rencisini gelişen ve değişen 
dünyaya ayak uydurarak 
kendini şekillendirebilme 
esnekliğine sahip kılma-
lıdır. Bu doğrultuda TED 
Üniversitesi olarak içinde 
bulunduğumuz bilgi çağın-
da başarılı olabilecek ve ona 
uyum sağlayabilecek birey-
ler yetiştirebilmek için temel 
yetkinlik ve becerileri öne 
çıkaran, dünyada “liberal 
arts”  eğitimi diye adlandırı-
lan yüksek eğitim sistemini 
kurduk.

Prof. Dr. Murat Tarımcılar
TED Üniversitesi Rektörü
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YGS- LYS maratonu bitti. Yaklaşık 
2 milyon öğrenci tercih aşama-
sında önemli bir sınav verecek. 

Yaşamlarımızda önemli basamaklar 
vardır. Bu basamaklar kritik kararları 
barındırır. İşte en kritik kararlardan bi-
rini verecek aşamada olan öğrencilere 
tavsiyem kendi özellikleri ile özdeşle-
şecek alanlara yönelmeleri…

2014 ÖSYS Yükseköğretim Programla-
rı ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı-
ğında öncelikle bu kılavuzu dikkatlice 
incelemelisiniz.

Üniversite için tercihler 07-19 Temmuz 
2014 tarihleri arasında alınacak. Bu ta-
rihe kadar üniversiteleri görme fırsatı-
nız varsa bunu değerlendirin.

Tercih yaparken izlemeniz gereken çok 
önemli adımlar var. Bu adımlara dikkat 
ederek tercih listenizi mümkün oldu-
ğunca doğru şekilde oluşturabilirsiniz.

Doğru tercih adımları;

1. Tercih listesi oluşturulurken Yükse-
köğretim Programları ve Konten-
janlar Kılavuzu mutlaka okunmalı 
ve bu kılavuza göre hiçbir ön şart 
gözetilmeksizin istek sırasına göre 
tercih edeceğiniz tüm program ve 
bölümler belirlenmeli. http://www.
osym.gov.tr

2. Belirlenen program ve bölümlerin 
yanlarına tüm özellikleri (burs, üc-
ret, özel koşullar vb.)ve tercih edi-
len bölüme bir önceki yılda giren 
adayların başarı sıraları yazılmalıdır.

3. Tercihler kesinlikle başarı sırasına 
göre yapılmalıdır.

Hangi tür üniversiteyi 
seçmeli?

Hangi tür bir üniversiteye gitmek iste-
diğinizi bilerek tercih listesini oluştur-
malısınız. Üniversiteleri dört ayrı kate-
goriye ayırmak mümkündür;

1. Devlet Üniversiteleri;

2. Vakıf Üniversiteleri

3. KKTC’de bulunan Üniversiteler

4. Yabancı Üniversiteler

Tercih edeceğiniz üniversitenin bu-
lunduğu il, ilçe oturduğunuz adrese 
yakınlığı, öğrenim koşulları, yurt ve 
burs olanakları, sosyal etkinlikleri, or-
ganizasyonları, diploma geçerliliği ve 
mezuniyet sonrası istihdam oranları, 
akademik kadrosu gibi başlıklar, tercih 
listelerini oluşturmada dikkate almanız 
gereken en önemli kriterlerdir.

5. Bu ön belirlemelerden sonra, ka-
zandığınızda gidip öğrenim görme-
yeceğiniz fakülteleri, barınma soru-
nu oluşturabilecek, sadece puana 
göre yazılan, mezun olduğunuzda 
istihdam imkanları kısıtlı olanları, 
ileride daha büyük sorunla karşı-
laşmamak için listenize almayın. 
Gerçekten sevdiğiniz ve istediğiniz 
bölümlere yer verin.

6. Kazandığınızda okumayı asla dü-
şünmediğiniz tereddüt ettiğiniz ve 
kazansanız dahi kayıt yaptırma-
yacağım diyeceğiniz düşük başarı 
sırasındaki okulları listeden çıkarın. 
Çünkü kazanıldığında kayıt yap-
tırılsın veya yaptırılmasın başarı 
katsayısı, bir sonraki yıl, yarı yarıya 
düşecektir.

7. Farklı puan türlerinden tercih ya-
pacak adaylar tercih listelerini, her 
alandan en çok istedikleri bölümle-
re göre oluşturulmalı.

8. İstek sırasına göre bölümler arasın-

•Örneğin; başarı sıralaması 20 binde 
olan öğrencilerin ilk 4-5 binden birkaç 
tercih yapması, ama tercih yoğunlaş-
masının 10-25 bin arasında olması, 
daha da somutlaştıracak olursak; ken-
di sırasının yarısı ve yarısı kadar fazlası 
aralığında liste oluşturulabilirler. Yani 
aday 20 binde ise 10 bin ile 30 bin ara-
lığında tercih listesi oluşturabilir.

da başarı sırası farkı olabilir. Bu fark, 
yanlış tercih yaptığınız anlamına 
gelmez. Yukarıdaki bilgiler doğrul-
tusunda oluşturacağınız listenizde-
ki bölümleri en çok istediğinizi en 
üste gelecek şekilde sıralamanız 
yeterli olacaktır.

9. Yeni açılan ve taban puanı belli ol-
mayan bölümlerin başarı sıraları 
kılavuzda --- şeklinde görülecektir. 
Bu bölümler yakın puanlı, yakının-
daki bir üniversite ile kıyas edilerek 
tahmini sıralaması bulunabilir.

10. Genel lise mezunu adaylar 2 yıllık 
programlardan tercihte buluna-
caklarsa, bu bölümler için önceliğin 
meslek lisesi mezunlarına verildi-
ğini, kontenjan kalırsa kendilerinin 
sınav sonuç belgesindeki Y-YGS 
puanlarına göre yerleştirileceklerini 
unutmamalıdır.

11. Tercih listenizde yer verdiğiniz bö-
lüm ve programların devlet, vakıf, 
KKTC veya yurtdışı da olsa maddi 
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Doğru tercih nasıl yapılır? Üniversite (ÖSYS, LYS, YGS ve sınavsız geçiş) tercihi yaparken ne-
lere dikkat edilmeli? ÖSYS tercih listesi oluştururken dikkat edilmesi gerekenler neler? ÖSYS 
üniversite tercihleri puana göre mi yoksa başarı sırasına göre mi yapılmalı? Tercih aralıkları 
ne olmalı? Hangi tür üniversiteyi seçmeli? Uzman eğitimci Hayati Oktay yazdı. İşte tüm merak 
edilenler;

Hayati Oktay
Uzman Eğitimci

Doğru Tercih 
Nasıl Yapılır?
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varsa geçmek istediği programın ortak 
derslerindeki başarısı dikkate alınarak, 
üniversite senatosu tarafından belir-
lenmiş kriterlere göre değerlendirilir ve 
ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.

İki farklı uygulaması vardır.

1. Kurumlar arası yatay geçiş

2. Kurum içi yatay geçiş

KAMUDA HANGİ MESLEĞE 
EN ÇOK İHTİYAÇ VAR?

Devlet Personel Başkanlığı (DPB), ka-
muda en fazla öğretmen, polis ve dok-
tora ihtiyaç olduğunu açıkladı. Kamu-
da 812 bin öğretmenin görev yaptığını 
biliyoruz. Halen 127 bin öğretmene ih-
tiyaç duyulduğunu, ikinci sırada polis, 
üçüncü sırada ise sağlık personeline 
ihtiyacın yer aldığını söyleyebiliriz.

2013 En son mezun olunan okul ve me-
zun olunan alana göre işgücü durumu-
na ilişkin veriler.

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ İÇİN 
ÖNEMLİ HATIRLATMA

Malum, YÖK’ün en son aldığı karar-
la öğretmenlik alanlarının formasyon 
kapsamında olması gerektiği kararı 
alınmıştı. Psikoloji bölümü mezunları 
da 1 yıllık tezsiz yüksek lisans ile öğret-
menlik haklarını alabiliyorlar. Öğrenci-
lerimizin birçoğu bunu maalesef bilmi-
yor. Öğretmenlik alanında yığılmanın 
ve bekleyenlerin çok sayıda olduğu 
unutulmamalı ve tercihlerini ona göre 
yapmalarını tavsiye ediyorum.

Özetle; tercihlerde teknik hatalar çok 
sık yaşanıyor. Sıralama hataları yapı-
lıyor. Bu sebeple, bölüm sıralaması 
konusunda öncelikler iyi belirlenmeli. 
Bazen istekler aklın önüne geçiyor ve 
çoğu zaman hayalci tercihler oluşturu-
luyor. Fazla hırslı olabilirsiniz ama ye-
tersiz olduğunuz alanları görmezden 
gelmemelisiniz. O nedenle hedefleri-
nizle, gerçekler mutlaka örtüşmeli. Bu 
iki gerçeklik birbirine ne kadar yakın 
olursa başarı ve doğru tercihte size o 
kadar yakın olacaktır.

Üniversite yolundaki tüm adaylara ba-
şarılar dilerim.
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şartlarına dikkat edilmelidir. Devlet 
üniversitelerinde ikinci öğretim ya-
pan bölümlerin hariç miktarları nor-
mal öğretimlere göre çok yüksektir. 
Ayrıca devlet üniversitelerinde de 
yurtdışı üniversiteleriyle ortak yü-
rütülen bölüm/programların ücretli 
olduğu göz önüne alınmalıdır. Bu 
bölümlerin belirli dönemleri Türki-
ye’de, belirli dönemleri de yurtdı-
şında okutulur. Hem Türkiye’de hem 
de yurtdışında okunan yıllar için be-
lirli bir ücret ödenmektedir.

12. Tercih listenizde sıralama yaparken 
öncelik vereceğiniz kriterler arasın-
da, üniversitenin sunduğu kampüs 
olanakları, ulaşım imkanları, yurt, 
barınma ve yemek durumuna, ya-
bancı dil eğitiminden eğitim prog-
ramına, üniversitenin bulunduğu 
şehir, burs durumu, ek ücret uy-
gulamasından hazırlık sınıfı şartına 
göre pek çok ölçüt yer alabilir.

13. Aile istiyor diye kesinlikle sevme-
diğiniz bölümü, alanı seçmeyin. 
Unutmayın; seçeceğiniz mesleği 
siz yapacaksınız aileniz değil. Sev-
mediğiniz istemediğiniz bir bölümü 
puanınız tutuyor diye listenize al-
mayın.

SINAVSIZ GEÇİŞ NEDİR?

Sınavsız geçiş için başvurduktan sonra 
aday LYS sınav sonuçlarının açıklan-
ması sonrasında başlayacak üniversite 
tercih dönemini bekleyecektir. Sınavsız 
geçişe başvuran aday ÖSYM Tercih Kı-
lavuzunda yer alan ve kendisine sınav 
geçiş hakkı verilen bölümleri tercih 
ettiği anda sınavsız geçişe başvurmuş 
sayılacaktır. Özetle tercih sürecinde 
meslek liseli olmayan adaylarla aynı 
adımları takip edeceklerdir.

YATAY GEÇİŞ NEDİR?

Yatay Geçiş, üniversite sınavı sonuçla-
rına göre bir programa yerleştirildikten 
belli bir dönem sonra, aynı ya da farklı 
bir bölüme ya da başka bir üniver-
sitedeki bir bölüme geçmek isteyen 
öğrencilere ilgili üniversitenin kuralları 
çerçevesinde geçiş imkanı veren bir 
uygulamadır. Yatay Geçiş için gereken 
asgari koşulları ve başvuruları değer-
lendirirken kullanılacak kriterleri üni-
versitelerin senatoları belirliyor. Başvu-
rular, adayların genel not ortalaması, 
farklı puan türlerindeki programlara 
geçiş için öğrencinin sınava girdiği yıl 
o puan türünden aldığı puan ve eğer 
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Peki ruh sağlığı nedir? Ruh sağ-
lığı, “kişinin bünyesel ve çevre-
sel etkileşimleri denetleyerek 

dengeli duygulara dayanan davra-
nışlar oluşturabilmesidir.” Tanımdan 
da anlaşıldığı üzere, ruh sağlığının 
oluşabilmesi için “kişinin kendisine ve 
çevresine ait uyarıcıları (etkileşimleri) 
denetleyebilmesi, gerçekleştirdiği de-
netim ile kendi duygularında bir denge 
(uyum) sağlayabilmesi, diğer insanlar 
tarafından normal (uygun) karşılanan 
ve kabul gören bir davranış (uyum) 
sergilemesi” gerekir.

Ruh sağlığında iyilik ve kötülük hâli.

Ruh sağlığı yerinde olan bir kişi, “ken-
disiyle barışık, çevresiyle uyumlu, 
kendi duygularını kontrol edebilen, 
yeteneklerinin farkında olan, sorunlara 
olumlu ve hoşgörülü yaklaşan, çözüm 
arayan, mutluluk duyumu olan, insan-
lara güven duyan, sorumluluk taşıyan” 
duygu ve davranışlar içindedir. Bu tür 
duygu ve davranışlar, ruh sağlığında 
iyilik hâlini gösterir. Ruh sağlığı bozu-

amaçlayan bilim dalıdır. Bu bilim 
dalını meslek olarak seçenlere “psi-
kiyatrist” ya da “ruh hekimi” denir. 
Psikiyatri, tıpta bir uzmanlık dalı 
olup ruh sağlığını ve hastalıklarını 
“biyolojik, patalojik ve psikolojik” 
yönlerden ele alır.

Ruh Sağlığını Etkileyen 
Faktörler

Ruh sağlığını etkileyen faktörleri açık-
lamadan önce, ruh sağlığının nasıl et-
kilendiğini açıklamak gerekir. Etkilenme 
“olumlu” ya da “olumsuz” şekilde ola-
bilir. Olumlu etkileşimler ruh sağlığını 
korur. Olumsuz etkileşimler ise ruh 
sağlığını bozar, kişinin duygularında ve 
davranışlarında olumsuz dalgalanma-
lara yol açar.Kısa süreli dalgalanmalar 
insan yaşamının her aşamasında oluşa-
bilir. Yaşamın bir gerçeği olan bu durum 
ruh sağlığının bozulduğunu göstermez. 
Asıl sorun uzun süreli duygu dalgalan-
maları nedeniyle oluşan kalıcı davranış 
bozuklukları ve hastalıklarıdır. Bedensel 
hastalıklar gibi ruhsal bozukluklar ve 
hastalıklar da belirtilerle seyreder. Bu 
belirtilerin neler olduğunu anlayabil-
mek için bireyin ruhsal durumu psiko-
loglar ya da psikiyatristler tarafından 
tanımlanır. Tanımlama sonunda sapta-
nan anormallik işaretlerine “ruhsal bo-
zukluklar” ya da “ruh hastalıkları” denir.

lan kişi ise, “durgunluk, hoşnutsuzluk, 
uyumsuzluk, plansızlık, verimsizlik, 
utangaçlık ya da saldırganlık, kötüm-
serlik, karamsarlık, yeteneksizlik ve  
beceriksizlik,  başkalarına  bağımlılık, 
başarısızlık, iyi ve kötüyü ayırt ede-
memezlik” gibi duygu ve davranışlara 
sahiptir. Bu tür duygu ve davranışlar 
ruh sağlığında kötülük hâlini gösterir. 
Bu nedenle tarihsel süreç içinde ruh 
sağlığının korunması ve iyileştirilmesi 
amacıyla “psikoloji” ve “psikiyatri” de-
nilen iki bilim dalı doğmuştur.

• Psikoloji; insanla ilgili zihinsel faali-
yetleri, etkileşimleri, ilişkileri ve dav-
ranışları inceleyen bilim dalıdır. Bu 
bilim dalını meslek olarak seçenle-
re “psikolog” denir. Psikolog, insan 
davranışlarıyla ilgili sorulara yanıt 
arar, sorunlara çözüm yolları geliş-
tirir. Örneğin; düşünme, öğrenme, 
hayal kurma, korkma, öfkelenme, 
üzül¬me gibi zihinsel ve duygusal 
davranışlar nasıl, neden oluşmak-
tadır? Zekâ, yetenek, kişilik gibi 
özellikler hangi düzeydedir? Kişiler 
arası  ilişkiler ve etkileşimler neler-
dir sorularına yanıt arar. Buna göre 
bireylerin ve toplumun ruh sağlığını 
korur, geliştirir.

• Psikiyatri; ruh hastalıklarından 
korunmayı ve ruh hastalıklarının 
tanı ve tedavisini gerçekleştirmeyi 

Ruh sağlığı bozuklukları olumsuz davranışlara 

neden olur.

Ruh sağlığındaki olumsuzluğu göste-
ren en önemli genel işaretler, kişinin 
diğer insanlarla uzun süreli uyum-
suzluğu ve çalışamaz hale gelmesidir. 
Diğer belirtiler “hareket, algılama, dü-
şünme, duygulanım, bilinç, yönelim 
(oryantasyon), bellek (hafıza), yargı-
lama (değerlendirme), zekâ ve konuş-
ma” bozukluklarıdır. Bu bozuklukların 
nedenleri (etkenleri) farklı olduğu gibi, 
ortaya çıkış şekilleri de farklıdır. Bu ne-
denle ruh sağlığını etkileyen faktörler 
“kişisel” ve “çevresel” olmak üzere iki-
ye ayrılır.

a. Ruh sağlığını etkileyen kişisel fak-
törler

Kişisel faktörler “yaş, cinsiyet, kişinin 
alışkanlıkları, meslek, medeni durum 
ve beden sağlığı” gibi etmenlere da-
yanır.

• Yaş faktörü: Yaş ilerledikçe, ruhsal 
sorun ve bozuklukların görülme 
sıklığı da artar. Kişilik bozuklukları-

nın temelleri çocukluk ve ergenlik 
döneminde atılırken, bu tür bozuk-
luklar yetişkinlik döneminde belir-
ginleşir. Ruhsal bozukluklar en fazla 
45-64 yaş grubunda görülür. 65 yaş 
üstünde ise beyinde meydana gelen 
organik bozukluklar nedeniyle ruh-
sal sorunlar ortaya çıkabilir. Mad-
de bağımlılığında uyuşturucunun 
beyinde yapmış olduğu tahribata 
bağlı olarak, organik kökenli ruhsal 
bozukluklar gençlik döneminden 
itibaren tüm yaşlara yayılır. Zekâ 
geriliğine, cinsiyet tanımına ilişkin 
ruhsal sorunlara çocukluk ve genç-
lik döneminde (5 – 14 yaş) daha sık 
rastlanır. Cinsel yaşama bağlı ruhsal 
sorunlar ise 40 yaşından itibaren 
artış gösterir.

• Cinsiyet faktörü: Ruhsal sorun ve 
bozuklukları kadınlarda (% 9) er-
keklere (% 4) göre daha yaygındır. 
Kadınlarda uyku bozuklukları, dep-
resyon depresyonda kronikleşme 
daha yüksek görülür. Buna karşılık 
erkeklerde alkol ve madde bağım-
lılığı, ilaç kullanımı gibi alışkanlıklara 
bağlı ruhsal bozukluklar kadınlara 
göre daha yaygındır. Kadınlarda 
âdet kanaması ve menopoz dö-
nemlerinde (45-50 yaş) ruhsal so-
runlar artış gösterir.

• Kişinin alışkanlıkları faktörü: Kişi-
nin yaşamıyla ilgili olumsuz tutum 
ve alışkanlıkları beden sağlığını et-
kilediği gibi ruh sağlığını da etkiler. 
Örneğin; kişinin alkol, uyuşturucu 
gibi maddeler kullanması, kumar 
oynaması, yasa dışı işlere yönelme-
si, çalışmaktan hoşlanmaması gibi 
alışkanlıkları ruhsal bozuklukların 
ve hastalıkların temel nedenidir. 
Düzenli yaşam, boş zamanları de-
ğerlendirme, spor yapma, sosyal 
faaliyetlere katılma gibi iyi alışkan-
lıklar ise ruh sağlığını olumlu yönde 
etkiler.

Kitap okuma alışkanlığı ruh sağlığını geliştirir.
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Ruh Sağlığı

Dr. Mehmet Özden
Sağlık Bakanlığı E. Genel Müdür / Yazar

Ruh terimi, kısaca “canlılık duygusu” olarak tanımlanır. 
Bilimsel tanımlamalarda ise ruh, “bünyesel ve çevresel 
etkileşimlerin organizmada yarattığı fizyolojik değişiklik-
ler sonucu ortaya çıkan duygu ve bilinç” olarak ifade edilir. 
İnsan varlığının (bedeninin) ayrılmaz bir parçası olan canlılık 
duygusu (ruh) nun da iyilik hâlinde olması, sağlıklı olmanın 
temel koşullarındadır. 
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• Meslek faktörü: Meslekle ilgili ko-
şulların olumsuz olması ruh sağlığı 
bozukluklarını ve hastalıklarını artı-
rır. Örneğin mesleğin yoruculuğu, 
kötü koşulları, benimsenmemesi, 
sevilmemesi, ekonomik yetersizliği, 
toplumsal ilişkisi ve statüsü, tehlike-
si, işten çıkarılma korkusu gibi fak-
törler ruh sağlığı bozukluklarına ne-
den olur. Aksine özellikleri taşıyan 
meslekler ise ruh sağlığını olumlu 
yönde etkiler.

• Medeni durum faktörü: Kişinin er-
ken  ya da  geç evlenmesi, eş seçi-
mindeki yanlışlar, eşler arasındaki 
anlaşmazlıklar, boşanmalar, fazla 
çocuk sayısı, çocukların sorunları, 
ebeveynlerle birlikte yaşama zo-
runluluğu gibi nedenler ruh sağlı-
ğını olumsuz yönde etkiler. Doğru 
zamanda, doğru şekilde oluşturu-
lan medeni durum ise ruh sağlığını 
korur.

•  Beden sağlığı faktörü: Beden ve 
ruh sağlığı bir bütün olup, birinin 
etkilenmesi durumunda diğeri de 
etkilenir. Bu nedenle bedensel has-
talıklar ruh sağlığını, ruh sağlığı ise 
beden sağlığını doğrudan etkiler. 
Örneğin, tedavisi güç olan kronik 
hastalıklar (kanser vb.), bedensel 
engellilik hâli (sakatlık), organlarda-
ki fonksiyon yetersizlikleri (felçler, 
işitme, görme, yürüme yetersizlik-
leri), ateşli hastalıklar gibi nedenler 
ruh sağlığı sorunlarına yol açabilir.

b. Ruh sağlığını etkileyen çevresel 
faktörler

Çevresel faktörler “ailesel, sosyal, kül-
türel ve ekonomik etmenler ile zorlayı-
cı durumlar”dan oluşur.

• Aile faktörü: Aile içi ilişkiler ruh 
sağlığını etkileyen önemli bir fak-
tördür. Aile içi ilişkilerin iyi olması 
ruh sağlığını olumlu yönde etkiler. 
Kötü ilişkiler ise ruh sağlığı sorun-
larını ortaya çıkarır. Ruh sağlığının 
bozulmasında eşler arasındaki ge-
çimsizliklerin, tartışmaların, baskı 
ve şiddetin büyük rolü vardır. Aile 
içindeki gerilimler, çocukların kişilik 
gelişimini de engeller, ruh sağlığını 
bozar.

• Sosyal, kültürel ve ekonomik fak-
tör: Gerek bireylerin, gerekse aile-
lerin “eğitim durumu, gelenek ve 
görenekleri, sosyal ilişkileri, maddi 
olanakları” gibi koşulları ruh sağ-
lığını etkiler. Bireysel ve toplumsal 
olarak, bu koşulların iyileştirilmesi 
ruh sağlığını olumlu yönde geliştirir. 
Olumsuz koşullar ise ruh sağlığının 
bozulmasına yol açar.

• Özel zorlayıcı durumlar: Savaş, 
göç, terörizm, kapkaç, kaza gibi 
zorlayıcı durumlar ruh sağlığı bo-
zukluklarına neden olur. Bu tür 
zorlayıcı durumların ruh sağlığı-
na etkileri hemen başlayabileceği 
gibi aylar, yıllar sonra da gecikmiş 

olarak ortaya çıkabilir. Belirtile-
rin temelini stres yaratan olaylar 
(travmalar) oluşturur. Hasta belirli 
aralıklarla, istemediği hâlde canlı 
ve rahatsız edici tarzda olayı sürekli 
anımsar. Dolayısıyla olay sırasındaki 
ürkütücü, korkutucu, bunaltıcı ya-
şantı süreklilik kazanarak ruh sağlığı 
bozuklukları oluşur.

c. Doğal afetlerin ruh sağlığına etki-
leri

Deprem, sel, kasırga gibi doğal afetler 
ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyen 
olaylardır. Özellikle deprem gibi afetler-
den toplumun büyük bir kısmı etkilenir 
ve zarar görür (Resim 3.27). Örneğin 
depremde konutların ve işyerlerinin yı-
kılması; kişilerin can kaybına, barınacak 
yer bulamamasına ve işsiz kalmalarına 
yol açabilir. Aile bireylerinin ve yakın 
çevresindeki insanların yaralanması 
ya da yaşamlarını kaybetmesi üzüntü 
ve moral bozukluğu yaratır. Böyle du-
rumlarda kişiler çaresizlik, şaşkınlık ve 
panik içinde ne yapacaklarını bilemez 
duruma düşebilir. Ruhsal bunalım içine 
düşen kişiler yardım beklentisi içinde 
asılsız söylentilere inanabilir. Ancak bu 
tür söylentilere inanılmamalı, yaşanan 
gerçekler kabul edilmeli ve doğru bilgi 
kaynaklarına ulaşılarak olayın yarattığı 
bunalım bir an önce hafifletilmelidir. 
Üstesinden gelinemeyen ruhsal buna-
lımlar için, psikiyatr veya psikologlara 
başvurulmalıdır.
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Sonra (1)’in yanına bir (0) ekliyor. “İşte 
bu, başarıdır. Başarılı bir kişilik (1)’i (10) 
yapar.” Bir (0) daha. “Bu, tecrübedir. 
(10) iken (100) olursunuz…”

Sıfırlar böyle uzayıp gidiyor; yetenek, 
disiplin, sevgi…

Eklenen her yeni (0)’ın kişiliği 10 kat 
zenginleştirdiğini anlatıyor hoca…

Sonra eline silgiyi alıp en baştaki (1)’i 
siliyor ve ekliyor:

“Evet arkadaşlar, eğer kişiliğinizi kay-
bederseniz, diğer kalanlar bir hiçtir.”

Bir toplum, onu oluşturan bireylerin 
sağlam kişilikleri nisbetinde güçlüdür. 
Kendi çıkarlarından başka hiçbir şeyin 
onları yerinden kıpırdatamadığı insan-

larının sayısı arttığı oranda, o toplum 
geriye gider.

Eğitim kurumlarının en önemli görevi 
de, hammaddeyi işleyerek disipline 
edip onlara kişilik katmak olmalıdır. 
Eğitim, bireyin öğrendiklerini unuttuk-
tan sonra kendinde kalandır. O yüzden 
yanlış eğitilmiş bir çocuk, kaybedilmiş 
bir birey olacaktır. İnsanlar mühendis, 
doktor, avukat, öğretmen olmadan 
önce insandırlar ve biz onların yete-
nekli ve kişilikli insanlar olmasına yar-
dımcı olabilirsek onlar da kendilerini 
yetenekli ve kişilikli mühendis, doktor, 
avukat, öğretmen yapacaklardır. İn-
sanların eğitimden almaları gereken 
şey salt bilgi değil, bu bilgileri nasıl 
kullanacaklarının öğretileceği bir sis-
tem olmalıdır. 
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Mustafa BAKAN
???

Okullar yeni açılmış
ve ilk ders...

Hoca kürsüye geçiyor.
Tebeşirle tahtaya ko-
caman bir (1) rakamı 

yazıyor. “Bakın” diyor, 
“Bu, kişiliktir. Hayatta 

sahip olabileceğiniz en 
değerli şey…”

1. 45 sayısını (1/3)’e bölüp 15 çıka-
rırsak kaç elde ederiz?

2. Bir baykuşta kaç çift göz olur?
3. Tam Türkiye-Rusya sınırına bir 

uçak düşse kurtulanlar hangi ta-
rafa gömülür?

4. Musa Peygamber gemisine her 
cinsten kaçar adet hayvan almış-
tır?

5. 5 + 5 + 5 + 5 = 555 işlemini sa-
dece bir çizgi kullanarak doğru 
hale getiriniz.

6. Sizin de katıldığınız bir koşu yarı-
şında sonuncuyu geçerseniz ka-
çıncı olursunuz?

7. Bir kadının 7 çocuğu var ve yarı-
sı erkekse bu nasıl olabilir?

8. Bir ayı avını önce 1 km. güneye, 
sonra 1 km. doğuya, sonra da 1 
km. kuzeye doğru kovalayıp baş-
ladığı yere geliyorsa ayının rengi 
nedir?

9. 21. yüzyılın son günü hangisidir?
10. Bir su deposuna her gün içinde-

ki su kadar su dökülmektedir. Bu 
depo 16 günde doluyorsa, bu de-
ponun tam yarısı hacmindeki bir 
depo kaç günde dolar?

11. 3 adet 6 rakamını kullanarak ya-
zılabilecek en büyük sayı kaçtır?

12. Bir çiftçi kare şeklindeki dümdüz 
tarlasının iki kenarını 150 dakika-
da sürebiliyorken diğer iki kenarı-
nı sürmesi 2,5 saat alıyor? Bunun 
sebepleri ne olabilir?

13. 28 sayısının çeyreği kaçtır?
14. Aşağıdaki diziyi takip eden harf 

hangisidir?
 A - d - t - e h - ?
15. Hangi hayvanın göbek bağı yok-

tur?
a) Balina  b) Tavuk
c) Kedi  d) Kanguru

Süre 2 dakikadır. Başarılar.

- B U L M A C A -
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1970 yılından once  bir merkezi sı-
nav yoktu. Üniversite okumak is-
teyen adaylar okumak istedikleri 

üniversitelere başvuruyor, üniversite-
ler ise adayları

• Başvuru sırasını dikkate alma ve 
ihtiyaç kadar adayı kabul ettikten 
sonra kayıtları durdurma,

• Fakültede verilen eğitimin niteliği-
ni dikkate alarak liselerin fen ya da 
edebiyat kolu mezunlarını kabul 
etme,

• Lise bitirme derecesine göre sı-
ralanan başvurulara göre öğrenci 
alma yollarından birini izleyerek 
yapmıştır.

Yıllar ilerledikçe Lise mezunlarının 
artması ve lise dengi okul mezunla-
rına da yüksek öğretime başvurma 
hakkı verilmesiyle, yukarıda özetle-
nen öğrenci seçme yöntemleri ihti-
yaca cevap veremez duruma gelmiş; 
fakülteler kendi amaçlarına uygun gi-
riş sınavları düzenlemeye başlamıştır. 
Bu son durumda öğrenciler, sınavlara 
katılabilmek için ülke içerisinde farklı 
şehirlere gitmek, aynı gün ve saatlere 
rastlayabilen sınavlardan birine katı-
lıp diğerine katılamama durumlarıyla 

kuruluşu hâline getirilmiştir. Öğrenci 
Seçme ve Yerleştirme Sınavı, 1974 ve 
1975 yıllarında aynı gün sabah ve öğ-
leden sonra olmak üzere iki oturum-
da, 1976-1980 yıllarında aynı günde 
ve bir oturumda uygulanmış; 1981 yı-
lından itibaren iki basamaklı bir sınav 
hâline getirilmiştir. İki basamaklı sınav 
sisteminde ilk basamağı oluşturan 
Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Nisan, 
ikinci basamağı oluşturan Öğrenci 
Yerleştirme Sınavı (ÖYS) ise Haziran 
ayı içinde uygulanmıştır.

1974 yılından itibaren adaylardan 
yüksek öğretim programlarına ilişkin 
tercihleri toplanmış ve adaylar puan-
larına ve tercihlerine göre yüksek öğ-
retim programlarına merkezî olarak 
yerleştirilmiştir. 

1982 yılından itibaren de ortaöğre-
tim kurumlarından adayların diploma 
notları alınmaya başlanmış ve bu not-
lar 2547 sayılı Kanunun 45 inci mad-
desi kapsamında Ortaöğretim Başarı 
Puanı (OBP) adı altında belli ağırlık-
larla sınav puanlarına eklenmiştir.

1987 yılından itibaren, yüksek öğretim 
programları ile ilgili tercihlerini belli 
alanlarda toplayan adaylara, sınavda 
belli testleri cevaplama, diğerlerini 
cevaplamama olanağı tanınmıştır.

karşı karşıya kalmışlardır. Bu durum, 
adaylar ve veliler açısından önemli 
sorunlara yol açmıştır.

1960’lı yıllarda, önce bazı üniversiteler 
kendilerine özel giriş sınavları düzen-
lemeye başlamışlar; sonra bazı üni-
versiteler bu konuda birlikte çalışma 
yoluna gitmişlerdir. Aday sayısındaki 
artış, çok sorulu ve objektif testlerden 
oluşan sınavların hazırlanmasını, baş-
vurma, puanlama, seçme, yerleştirme 
ve sonuçları bildirme gibi işlemlerde 
bilgi işlem yöntem ve araçlarından 
yararlanılmayı gerektirmiştir.

1974 yılında, Üniversitelerarası Ku-
rul, üniversiteye giriş sınavlarının tek 
merkezden yapılmasını uygun bul-
muş ve 1750 sayılı Üniversiteler Kanu-
nu’nun 52 nci Maddesine dayanarak 
19 Kasım 1974 tarihinde Üniversitele-
rarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Merkezini (ÜSYM) kurmuştur. Üniver-
sitelere öğrenci seçme ve yerleştirme 
işlemleri, 1981 yılına kadar bu merkez 
tarafından yürütülmüştür.

1981 yılında, Merkez, 2547 sayılı Yük-
seköğretim Kanununun 10 uncu ve 
45 inci maddelerinde yapılan dü-
zenleme ile Öğrenci Seçme ve Yer-
leştirme Merkezi (ÖSYM) adı altında 
Yükseköğretim Kurulunun bağlı bir 

1999 yılında iki basamaklı sınavın ikin-
ci basamağı kaldırılmış, sınav ÖSS adı 
altında tek basamaklı bir sınav hâline 
getirilmiştir. 1999 yılındaki değişiklik-
te önceki yıllarda uygulanan ÖSS’de 
herhangi bir değişiklik yapılmamış, 
sınavda sorulara temel teşkil eden bil-
gilerde temel eğitim müfredatının üs-
tüne çıkılmamıştır. 2006-ÖSS’de yapı-
lan değişiklikle sınavın bir basamakta 
uygulanmasına devam edilmiş, ancak 
soruların bir kısmı önceki yıllarda ol-
duğu gibi ÖSS tipinde hazırlanmış, bir 
kısmı ise tüm lise müfredatı göz önün-
de tutularak hazırlanmıştır.

6114 Sayılı Kanunun Kuruluş, görev 
ve yetkiler başlıklı 3 üncü maddesi-
nin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer 
alan “ Yükseköğretim Kurulu karar-
larına veya ilgili mevzuat hükümle-
rine istinaden başta yükseköğretim 
kurumlarında ön lisans, lisans veya 
lisansüstü öğrenim görecek adayların 
puan sıralamasına göre tespiti veya 
yerleştirilmesi ile yükseköğretim ku-
rumlarında atama veya yükselmeler-
de esas alınan sınavlar olmak üzere, 
ulusal ve uluslararası her türlü bilim, 
yetenek veya yabancı dil sınavları ile 
gerektiğinde yerleştirme işlemlerini 
yapmak.” Hükmü uyarınca Yükseköğ-
retim Genel Kurulunun kararları doğ-
rultusunda  üniversiteye giriş sistemi-

ne son şekli verilmiştir.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Birinci 
Aşama) ;

Ortaöğretimden yüksek öğretime 
geçişte iki aşamalı sınavın birinci aşa-
ması “Yükseköğretime Geçiş Sınavı” 
olarak adlandırılan ortak ve tek bir 
sınavdır. “Yükseköğretime Geçiş Sı-
navı”, ortaöğretimi başarı ile tamam-
layan ve yükseköğrenim görmek is-
teyen kişilerin tabi tutulacağı, yüksek 
öğretime geçiş için yeterliliği ölçen 
bir sınav olup bu sınavla,

a) Açık öğretim programları ile örgün 
ön lisans programlarına yerleştiril-
mesinde esas alınacak olan başarı 
puanı,

b) Lisans programlarına yerleştirme 
amacıyla yapılacak “Lisans Yerleş-
tirme Sınavları”na girebilmek için 
aranan asgari başarı puanı belirle-
nir.

Lisans Yerleştirme Sınavları (İkinci 
Aşama); “Lisansa Yerleştirme Sınav-
ları”, adayların ders düzeyindeki bilgi 
ve yeteneklerini ölçen ve açık öğretim 
dışındaki örgün lisans programlarına 
yerleştirmede esas alınacak başarı 
puanını belirleyen sınavlardır.
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???
?????????

Cumhuriyet döneminden 1960’lı yıllara gelinceye kadar lise mezunlarının sayısı az oldu-
ğundan pek çok fakülte, kendisine başvuran mezunları sınavsız kabul edilmekteydi.  Daha 
evveliyata bakarsak üniversite mezunu yerine lise mezunları bile memur olmak için yeterli 
sayılıyordu. Artan üniversite okuma arzusu ve sınırlı sayıdaki üniversite  ve fakülte talebleri 
karşılamayınca  bir eleme, bir koşul konulmasını gündeme getirdi.  

Geçmişten Günümüze  
ÜSS/ÖSS/ÖSYS
YGS/LYS... VS


