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ÖNSÖZ

 Sevgili Gençler; zaman hızla akıp gidiyor, daha dün 
annenizin elinden tutmuş ilkokul sıralarındaydınız, belki 
ağlıyordunuz, belki korku vardı yüzünüzde kim bilir bekli de 
utangaç bir ifadeyle öğretmeninizin gözünün içine bile 
bakamıyordunuz. Artık büyüdünüz ve önünüzde hayatınızın belki 
en önemli kararını vereceğiniz bir sürece geldiniz.

 Pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi, öğrencilerin doğru 
yönlendirilmesi, gelecekleri ile ilgili kararlarındaki belirsizliklerin 
ortadan kaldırılması, üst öğrenim kurumlarını ve mesleklerini 
tanıyabilmeleri amacıyla düzenleyeceğimiz Eğitim, Rehberlik ve 
Kariyer Günlerinin, günümüzdeki meslek ve eğitim çeşitliliğinde 
öğrencilerin karar vermelerinde kolaylık sağlayacağına 
inanıyoruz ve hazırladığımız bu kitapçıkla da sizlere biraz da olsa 
yol göstermeyi amaçlıyoruz. Umarız sizlere yardımcı oluruz.

 Eğitim, Rehberlik ve Kariyer Günleri; öncelikle öğrenci
velilerin meslek seçimi konusunda bilinçlendirilmesi, öğrencilerin 
mesleki ve üst öğrenim kurumlarını tanıyarak kendilerine en 
uygun mesleğe karar vermesi, nitelikli, kaliteli ve iyi eğitimli 
bireylerin yetiştirilmesi hedeflerini taşımaktadır. 

 Eğitim-öğretim ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşların bir 
araya geldiği Eğitim, Rehberlik ve Kariyer Günlerinde,
öğrencilerimizin bir üst öğrenime ve hayata hazırlanabilmelerine 
olumlu katkılar sağlamayı amaçlıyoruz.

 Şimdiden hayatınıza yön vereceğiniz ve önemli kararlar
alacağınız yolcuğunuzda başarılar diliyorum.

Erdem KAYA
Buca Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü
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 MESLEK VE KARİYER SEÇİMİ 
       
 ‘Eğer sevdiğin işi yaparsan hayatın boyunca bir gün bile çalışmış 
olmazsın.’
Konfüçyüs

 Mesleğinizi ve üniversitede okuyacağınız bölümü seçerken 
en çok neleri dikkate alıyorsunuz? Bu soruya henüz bir cevabınız 
yoksa bu kitapçığı okurken bir yandan düşünebilirsiniz. 

Popüler Mesleklerin Çekiciliğine Kapılmalı mısınız?

 Meslek seçiminde popülerlik seçimi etkileyen ve cezbeden 
bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bugün çok popüler 
olan bir meslek 10 yıl sonra popülerliğini kaybedebilir, iş 
imkânları azalabilir. Bugün var olmayan bir meslek ihtiyaçlar 
doğrultusunda gelecekte oluşabilir ya da bugün daha az popüler 
olan bir meslek bundan 15 yıl sonra en gözde mesleklerden biri 
haline gelebilir. Peki, aslında neleri göz önünde bulundurmak 
gerekir?



Üniversite ve Bölüm Seçimi Neden Bu Kadar Önemli?

 Üniversite ve bölüm tercihiniz tüm hayatınızı 
etkileyebilecek bir karardır. Üniversiteden mezun olduktan sonra 
hayatın ve vaktin büyük çoğunluğunun iş yerinde ve çalışarak 
geçtiği düşünülürse alınan bu kararın etkilerinin ne kadar büyük 
olacağı fark edilecektir. Mezun olunan bölümde çalışma 
zorunluluğunun olmadığı başka işler de yapılabileceği akla 
gelebilir fakat mezun olunan lisans programı ömür boyu 
üzerinde söz sahibi olacağınız ve yeterliliğinizin yüksek olduğu 
alan olarak var olacaktır. 

Meslek ve Kariyer Tercihinde Nelere Dikkat Edilmeli?

“İlk önce kendine ne olacağını sor; sonra ne yapmak gerekiyorsa yap.” 
Epiktetos

1. Kendinizi Ne Kadar Tanıyorsunuz?

 • Yetenekler ve kişilik özellikleri göz ardı edilmeden 
meslek seçimi yapmak: Meslek seçimini etkileyen pek çok faktör 
arasında en çok dikkat edilmesi gereken madde kendinizi ne 
kadar tanıdığınızla ilgili olandır. Bu noktada ilgilerinizi tanımanız, 
hobilerinizi göz önünde bulundurmanız, okulda en çok hangi 
derslerden keyif aldığınızı bilmeniz ve göz önünde 
bulundurmanız, yetenekli olduğunuz konuların farkında olmanız 
gerekmektedir. Bunların cevaplarını hemen bulamazsanız bu çok 
normal, tüm bunları keşfetmek biraz vaktinizi ve tahmin 
ettiğinizden çok enerjinizi harcamanıza sebep olabilir. Ancak 
doğru cevapları bulduğunuzda karar verme sürecinizin tahmin 
edemeyeceğiniz kadar kolaylaştığını göreceksiniz.
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 • Kişisel değer yargılarının farkına varmak: Her bireyin 
hayatında öncelikli olan, davranışlarını, tutumlarını, hayatını 
yaşama tarzını etkileyen bazı değerler bulunmaktadır. Değer 
yargıları nedir? Değer yargıları bir gerçekliği değil, bir 
değerlendirmeyi içeren yargılardır ve özneldir. Kişiden kişiye 
değişen değer yargılarının alanı geniştir. Aynı zamanda değer 
yargıları çürütülemez ve kanıtlanamazdır. Birey tarafından bu 
değerlere verilen önem sıralaması meslek seçiminde de rol 
oynaması gereken bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Örneğin; bazı kişiler için saygınlık daha öncelikli bir değerken, 
bazıları için başarı, bazıları için güzellik ya da kabul edilme, 
bazıları için adalet, bazıları için şöhret ve tanınma, bazı kişiler 
içinse yardım etme öncelikli değer olarak ortaya çıkabilir. Kendisi 
için daha önemli olan, hayatına ve davranışlarına daha çok etki 
eden değeri ya da değerleri fark eden bir öğrencinin kendi değer 
sistemiyle örtüşen bir meslek ve kariyer seçimi yapmayı 
başarması muhtemeldir.

“Dünyanın düşleyenlere de ihtiyacı var, yapanlara da. Ama 
düşlediğini yapanlara daha çok ihtiyacı var…”                                                                                                   
S. Breathnach

2. Çevresel Etkilerin Ne Kadar Farkındasınız?

 • Ebeveynin isteği ile kendi isteklerini ayırabilmek:
Bazen ebeveynler kendi hayal ettikleri ve gerçekleştiremedikleri 
hedefleri, ya da ailece sürdürülen bir mesleği gereklilik olarak 
çocuklarına yükleyebilirler. Bu durumun farkında olmak, bu 
durumun kararınızı nasıl etkilediği konusunda fikir sahibi olmak 
ve kendi isteklerinizle ailenizin isteklerini ayırabilmek karar 
verme sürecinde size yardımcı olacaktır.
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 • Yaşıtların ve arkadaşların etkisini fark etmek: Tıpkı 
ebeveyn etkisi gibi arkadaşların da kararlarınız üzerindeki etkisini 
fark etmeniz kendiniz için doğru kararı vermenizde yardımcı 
olacaktır. Ne de olsa sırf en yakın arkadaşınızla aynı şehirde 
olmak için yapacağınız bir tercih, sonrasında düşündüğünüz 
kadar akıllıca gelmeyebilir.

3. Üniversite Seçerken Nelere Dikkat Edeceğinizi Biliyor 
Musunuz?

 • Okuyacağınız Üniversiteyi Seçerken Dikkat Edilecek 
Faktörler: Hangi alanlarda ilgili olduğunuzu ve hangi işleri 
yapabileceğinizi belirleyip rotanızı çizdikten sonra, üniversite 
seçerken de üniversitenin imkânlarına, akademik kadrosuna, 
kampüs içi faaliyetlere ve kulüp etkinliklerine, eğitim kalitesine, 
yurt içi ve dışı bağlantı olanaklarına (Örneğin; Erasmus, Farabi 
vb programlar, staj programları vb), yurt ve barınma imkânlarına 
ve bunun gibi özelliklere bakılması faydalı olacaktır. Ayrıca tercih 
edeceğiniz bölümle ilgili seçmeyi düşündüğünüz üniversitenin 
çalışmaları hakkında bilgi edinmeniz de faydalı olabilir. 

4. Gerekli Bilgileri Topladınız mı?

 • Meslek hakkında tam bilgi sahibi olmak: Üniversitede 
okuyacağınız bölümü belirlerken bu bölümün iş olanakları 
hakkında da bilgi toplamak, sektörde çalışan kişilerle görüşmek, 
yapılan işin nitelikleri konusunda ayrıntılı bir fikre sahip olmak 
faydalı olabilir. İşin avantajları ve dezavantajları, çalışma ortamı, 
ortalama çalışma saatleri, ortalama maaşı, kimlerle birlikte 
çalışılabileceği, özel gerekliliklerin olup olmadığı, üniversitede 
hangi bölümü okumak gerektiği, bu bölümün hangi 
üniversitelerde olduğu ve eğitimin kaç yıl olduğu, kariyer ve   
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ilerleme seçenekleri, farklı sektörlerdeki yeri gibi noktalarda bilgi
toplanabilir.

5. Bu Yanılgılardan Uzak Durmaya Çalışıyor Musunuz?

“İnsan sınırsız bir coşku duyduğu her şeyin üstesinden gelebilir.”                                                                       
Charles Schwab

 • Alınan puana göre ‘Herhangi bir yere yerleşeyim, fark 
etmez ‘ düşüncesiyle tercih yapmak: Bazen üniversite sınavına 
hazırlık süreci hem maddi yönden hem de manevi yönden 
yıpratıcı olabilir. Bu hazırlıktan, yoğunluktan, sürekli ders 
çalışmaktan veya baskı altında hissetmekten sıkılıp tercih 
döneminde sadece herhangi bir lisans programına yerleşmek 
amacıyla yapılan tercihler kısa süre içinde pişmanlık getirebilir. 
Bazen uzun dönemde mutlu olabilmek için kısa vadede 
zorlanmaya ve daha çok vakit ayırmaya katlanmak gerektiğini 
unutmamak gerekir. Sadece üniversite kazanmış olmak için 
hayallerinizden vazgeçmeyin! 

 • İlgi ve yeteneklerimizi göz önünde bulundurmadan 
yalnızca mesleğin statüsüne göre tercih yapmak: Meslek seçimi 
birçok farklı etkenin göz önünde bulundurulması gereken bir 
süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan yönlendirmelerde 
popüler mesleklere yönelme eğilimi olduğu görülse de aslında 
mesleğin popülerliğinin yanında size uygun olup olmadığını 
incelemeniz gerekmektedir. Sadece popüler olduğu için tıp ya da 
hukuk okuyan bir öğrenci bu bölümlerin gerektirdiği mesleki 
özelliklere sahip değilse iş hayatında birtakım zorluklarla karşı 
karşıya kalabilir. Bunun yerine hem ilgilerinize ve yeteneklerinize 
uygun, hem iş olanakları olan, hem de beklediğiniz statüye sahip 
meslekleri listeleyip bunlar arasından seçim yapmaya 
çalışabilirsiniz.  Yani tek bir kritere göre seçim yapmak yerine 
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birden fazla kritere göre bir değerlendirmeye gidebilirsiniz.

 • Üniversitenin popülerliği için tercih yapmak: Bazen 
tercih döneminde bölüm seçimine odaklanmak yerine şehir veya 
üniversite seçmeye çalışan kişileri etrafınızda görebilirsiniz. 
Örneğin; İstanbul Üniversitesi’nde okumak istediği için puanının 
yettiği aklında olmayan bir bölümü tercih eden bir öğrenci ya da 
İzmir’de okumak için hakkında hiç bilgi toplamadığı 9 Eylül 
Üniversitesi’nde fikrinin olmadığı bir bölümü tercih eden bir 
öğrencinin kendisini yerleştiği bölümde bilmediği bir şeyin içinde 
bulması riski yüksektir. Her adımını iyice araştırmanız ve bilinçli 
bir şekilde karar vermeniz gereken bu dönemde kendinizi şansın 
ellerine bırakmamanız sonradan yaşayacağınız pişmanlıkları 
engelleyecektir. 

6. Farkında Olmak ve Planlı Bir Şekilde İlerlemek Yolunuzu 
Aydınlatır
 
 • Bu noktalar üniversite tercih döneminde öğrencilerin en 
çok kafa karışıklığı yaşadığı noktalar olarak da görülebilir. Meslek 
seçiminde kararı etkileyen bu ve bunun gibi birçok faktör 
bulunmaktadır. Bu faktörleri ve bunların üzerinizdeki etkilerini 
fark etmek; kararınızı verirken adım adım ilerlemek ve gerekli 
bilgileri toplamak faydalı olacaktır. 

 • Meslek ve kariyer seçimi çok yönlü bir karar almayı 
gerektirir. Doğru bir karar vermek için bireysel özellikleri 
tanımaya çalışmak, meslek seçimiyle ilgili yeterli miktarda 
araştırma ve gözlem yapmak, mümkünse seçimi düşünülen 
mesleklerle ilgili deneyim edinmek, bilgi toplamak ve başta okul 
psikolojik danışmanları olmak üzere çevreden yardım almak 
öğrencilere yardımcı olacak seçenekler arasındadır.
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7. Peki İş Hayatında Başarılı Olmak İçin Şu Andan İtibaren Neler 
Yapabilirsiniz?

 • Öğrencilerin lise yılarından itibaren kendilerini çok yönlü 
olarak geliştirmeleri, ilgi duydukları ya da merak ettikleri meslek 
mensuplarıyla görüşmeler yapmaları -ki bu günümüzde mail gibi 
kestirme bir yoldan da kolaylıkla yapılabilir; ilgilerinin olduğu iş 
alanlarında staj yapmaları ya da part time çalışmaları hem alanı 
tanımak, hem deneyim sağlamak hem de meslek alanından 
bağlantı oluşturmak noktasında faydalı olacaktır. Lise ve 
üniversite döneminde yapılan iş denemeleri neyi istediğinizi ve 
neyi istemediğinizi anlamak konusunda işinize yarayabilir. 

 • Bunların yanında iş dünyasında daha çok tercih edilen 
kişilerin kendisini çok yönlü ve çok kültürlü geliştiren, yabancı dil 
bilgisi olan, üretken, kulüp etkinlikleri vb sosyal kültürel 
faaliyetlere katılmış, sosyal sorumluluk projelerinde yer almış, 
hobileri ve uğraş alanları olan, kendisini dijital ortamda da 
geliştirmiş olan, etkili bir şekilde bilgisayar ve internet 
kullanabilen kişiler olduklarını söylemek de mümkündür. Bu 
açıdan bakıldığında seçilecek mesleğin ne olduğuna 
bakılmaksızın kişisel gelişime önem verilmesi gerektiği de 
vurgulanabilir. 

“Daha önce hiç sahip olmadığın bir şeye sahip olmak istiyorsan, 
daha önce hiç yapmadığın bir şey yapmalısın.”                                                                                                  
N. Peseschkian

 Şimdi tüm bunları okuduktan sonra ‘Mesleğinizi ve 
üniversitede okuyacağınız bölümü seçerken en çok neleri 
dikkate alıyorsunuz?’ sorusunun cevabı konusunda kafanızda bir 
fikir oluştu mu?
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 Peki, bu kitapçıkta bahsedilen adımlardan kaç tanesini 
yerine getirdiniz? Hangilerini yapmanız gerekiyor?  Kafanızda bir 
yol haritası oluştu mu?

İşte yukarıdaki her şeyin özeti; 

 • Kendini tanı, değerlerini, ilgilerini ve yeteneklerini fark 
etmeye çalış,
 • Bilgi topla ve deneyim edin,
 • Çevresel etkilerin farkına var,
 • Yardım al, bazen herkesin yardıma ihtiyacı olur,
 • Üniversite belirlerken kampüs, olanaklar vb hakkında da 
bilgi topla,
 • Yanılgıya düşme, farkında ol, planlı ol,
 • Kendini çok yönlü geliştir, hobilerine önem ver, yeni 
şeyler denemeye ve öğrenmeye açık ol! 
 • En önemlisi de her zaman mutlu ol! 

“Açıktır ki yazgıların en güzeli, bir insanın sahip olabileceği en 
büyük hazine, tutkuyla yaptığı bir iş için ona para ödeniyor 
olmasıdır.”                                                                                                       
A. Maslow
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SINAV KAYGISI VE BAŞ ETME YOLLARI

 Sınav Kaygısı; öğrencinin belirlenmiş bir amaç uğruna,  
öğrendiği bilgileri sınav anında kullanmasını ve istendik düzeyde 
akademik başarı göstermesini önleyen fizyolojik ve duygusal 
tepkileridir. 

Sınav Kaygısı Yaşadığımı Nasıl Anlarım?
  
 Eğer sınav anında bir boşluk yaşıyor,  bildiklerinizi 
unutmuşsunuz gibi geliyorsa, kendinizde bazı fiziksel değişimleri 
(ellerin terlemesi, kalp çarpıntısı, ağızın kuruması vb.) fark 
ediyorsanız,  sınavdan sonra, serbest bir ortamda ve rahatlamış 
olduğunuzda sınav sorularını cevaplayabiliyorsanız ve gerçek 
performansınıza bu sebeple ulaşamadığınıza inanıyorsanız; sınav 
kaygısı yaşıyor olabilirsiniz. 

 
Sınav Kaygısının belirtileri nelerdir?

 Kalp atışlarında hızlanma ve artış, çarpıntı, hızlı nefes 
alıp-verme, gerginlik ve sinirlilik hali, terleme ve titreme, ağzın 
kuruması, mide şikayetleri, bağırsak hareketlerinde değişme 
(ishal-kabızlık), telaş, şaşkınlık, organize olamama, baş ağrısı, 
kabus görme, dikkat ve konsantrasyon bozuklukları, kaygı ve 
korku ifadeleri içeren düşünceler, ortamdan uzaklaşmak isteme, 
yorgunluk belirtileri, yeme alışkanlıklarında değişme vs. gibi 
belirtiler görülebilir.

Sınav Kaygısının Etkileri; 

 Öğrenilen bilgiler transfer edilemez, okuduğunu anlama 
ve düşünceleri organize etmede zorluk yaşanır, dikkatte azalma 
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olur. Dikkat, sınavın içeriğine değil, sınavın kendisine ve buna 
bağlı olarak yaşananlara odaklanır, zihinsel beceriler zayıflar; 
bilgilerin hatırlanması zorlaşır, enerji gereksiz yere tükenir, 
fiziksel rahatsızlıklar ortaya çıkabilir.

SINAV KAYGISI İLE BAŞETME YOLLARI
 

1. Olumsuz Düşünceleri Durdurma 

 “Bugün,  günümde değilim.”, “Moral bozucu bir gün.”,  
“Hiç şansım yok.”, “Şu matematiği nasıl halledeceğim ?”,  “Keşke 
hiç doğmasaydım.”, “Allahım!  Neden bunları yaşamak 
zorundayım?”, “Her şey kötü gidiyor.”, “Neden çalışayım ki, nasıl 
olsa işe yaramayacak.”, “Tarih çalışmaktan nefret ediyorum.”, 
“Fizik ile aram ne zaman düzelecek?”,  “Yaaa gene mi ders?”
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 Yukarda belirtilen olumsuz düşünceler aklımızı işgal 
ettiğinde kırmızı ışığı yakıp düğmeyi kapatıp tıpkı televizyon 
kanalı değiştirir gibi başka kanala geçmemiz gerekiyor. Doğru 
nefes alma, meditasyon, yoga ve gevşeme çalışmaları da 
yapılabilir. Bu sayede bedensel ve zihinsel rahatlama sağlanabilir. 
Unutulmamalıdır ki; insan ancak belirli şartların oluşması 
sonucunda pozitif düşünebilmeyi başarabilir.

2. Kendi Kendine Telkin Etme 

 Şimdi sayacaklarımızı dikkatle okuyun.
Yapmayacağım…..Yapamayacağım….Yapmak İstiyorum!...Nasıl 
yapabilirim?...Yapmayı 
deneyeceğim…Yapabilirim…Yapacağım….Başardım!!...
Peki, siz bugün hangi basamaktasınız? 
           Şu soruları kendinize sorun: ‘’Sınavlara hazırlanmak için 
elimden geleni yaptım mı? İhtiyacım olduğunda yardım aldım 
mı? Kaynaklarımı doğru kullanmaya çalışıyor muyum? Zamanımı 
iyi yönetiyor muyum? Bedenime iyi bakıyor muyum? Sağlığıma 
dikkat ediyor muyum? Var olan imkânlarımı amacım için 
kullanıyor muyum? ’’ Dürüstçe verdiğiniz yanıtları 
beğenmiyorsanız, bunları 'evet'e çevirmek sizin elinizde.

3. İç-Diyalog Kurma 

 Olumsuz düşünceleri en hızlı değiştirmenin yolu sık sık 
olumlu iç konuşma yapmaktır. Sınav için olumlu düşünün. 
Sınavdan önce geçmişteki başarılı olduğunuz anlara odaklanın. 
Aklınızın içinde kendinizle gerçekleştireceğiniz olumlu diyalogları 
bir motivasyon aracı olarak kullanın.
 Örneğin; Kendime güveniyorum, hedeflerime tümüyle 
odaklanabilirim, zorluklarla mücadele etmeyi seviyorum, 
doğrularımdan taviz vermemeye çalışırım, zamanı iyi kullanırım, 
genelde iyimserimdir. Başarılı bir insan olduğuma inanıyorum, 
başarısızlıklar karşısında yılmamaya çalışırım, genelde, hoş 
görülü bir insanım, her engeli, hatayı bir fırsat olarak görür. 
Sorunlara değil çözümlere odaklanırım gibi içsel diyalogları sık 
sık yapmanın size iyi geleceğini göreceksiniz.



4. Gevşeme, spor

      Doğru nefes vücudu rahatlatır, gevşemeyi sağlar, vücudun 
daha fazla oksijen üretmesini sağlar. Oksijenin vücudun en uç 
noktasına kadar gitmesini ve stresin ortadan kalkmasını ya da 
azalmasını sağlar.
Doğru nefes alma nasıl olmalı?
Doğru nefes aldığınızda akciğerinizin tamamı oksijen ile dolar. 
Sağ elinizin avuç içini midenize, sol elinizi göğsünüze koyun. 
Nefes aldığınızda sağ eliniz hareket ediyorsa doğru nefes 
alıyorsunuz demektir. 
Bir nefes egzersizi olarak; gözlerinizi kapatın ve 4’e kadar 
sayarak nefesinizi alın, nefesinizi bir müddet tutuktan sonra 
yavaşça bırakın.
Günde 40-50 defa doğru nefes alma egzersizi yapmak kaygıyı 
düşürür.
Ayrıca; spor yapan insanların daha hızlı düşündüğü, 
problemlerini daha kolay çözdüğü ve stresli durumlardan daha 
kolay arındıkları da bilinmektedir.

Sınav Kaygısını Arttıran Düşünceler;

“Sınava hazır değilim, bu bilgiler çok gereksiz ve saçma, nerede 
ve ne zaman kullanacağım ki? Sınavlar niye yapılıyor, ne gerek 
var? Bu bilgiler gelecekte benim işime yaramaz. Sınava 
hazırlanmak için gerekli zamanım yok ki, bu konuları 
anlayamıyorum, aptal olmalıyım. Biliyorum bu sınavda başarılı 
olamam, sınav kötü geçecek. Çok fazla konu var, hangi birine 
hazırlanabilirim ki?” Aklınıza peş peşe üşüşen bunlar gibi 
olumsuz düşünceler çalışma motivasyonunuzu düşürebilir ve 
odaklanmanızı zorlaştırır. 

Alternatif Düşünceler Nelerdir?;

“Yapmam gereken nedir? Yapabildiğimin en iyisini nasıl 
yapabilirim? Olabilecek en kötü şey ne? Dünyanın sonu değil, 
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telafisi var. Bunda başarısız olmam her zaman başarısız olacağım 
anlamına gelmez. Yeterli zamanımın olmadığı doğru, peki sahip 
olduğum zamanı en etkili şekilde nasıl kullanabilirim? Tüm 
kaynakları çalışmasam bile, önemli bölümlere öncelik vererek 
sınava hazırlanabilirim Hiç olmazsa bu bölümlerden puan kazanırım. 
Başarırsam hayatımın önemli bir dönüm noktasını aşacağım. 
Başarısız olmam tembel ve beceriksiz olduğumu göstermez. Daha 
fazla çalışmam gerektiği anlamına gelir. Zamanı kendi yararıma 
kullanmak benim elimde” şeklindeki düşünceler çalışmalarınıza 
odaklanabilmenizde ve iyi bir çalışma ve kaynak yönetimi 
yapmanızda size yardımcı olabilir. 

Sınav Öncesinde Neler Yapılmalıdır?
 Öncelikle verimli ve doğru ders çalışma tekniklerini 
bildiğinizden ve kullandığınızdan emin olmanız gerekir. Çalışma 
alışkanlıklarını ve sınava karşı tutumları düzenleyerek uygun 
yöntemlerle kaygıyı azaltmaya çalışmak gerekir. Bu noktada okul 
rehber öğretmenlerinizden yardım alabilirsiniz.

Sınav Esnasında Neler Yapılabilir?
 Sınav yerine zamanında gitmeniz, olumsuz düşüncelerinizi 
olumlu iç diyaloglarla değiştirmeniz, kontrolün sizde olduğunu 
hatırlamanız, yanıtlayabileceğiniz sorulardan başlamanız sınav 
esnasında işinizi kolaylaştırabilir.

Sınav Sonrasında Neler Yapılabilir?
 Kendini ödüllendirme, keyif veren etkinlikler yapma, 
eksikler üzerine düşünme yapılabilir. Sınavda zorluk çektiğiniz 
ders konularını, problem yaşadığınızı düşündüğünüz (örneğin; 
sınav esnasında zaman yönetimi vb) diğer konuları belirleyip bu 
noktalarda yardım alabilirsiniz.

Sınav Kaygısı ve Aile İlişkisi Nasıldır?
 Aileler kendi kaygılarını çocuklara yansıtmamalı, 
çocuklarla ilgili gerçekçi beklentilere sahip olmalı, sınavı bir amaç 
olarak değil bir araç olarak görmelidirler.



 Aileler sınırların farkında olmalı, çocuğa olumlu 
geribildirimlerin yanında güven ve sorumluluk vermelidir. Ailede 
gerçekçi düşünceler olmalı, çocuğu akranlarıyla kıyaslamaktan 
kaçınmalı, çocukla duygu-düşünce paylaşımı yapılmalı, koşulsuz 
sevgi gösterilerine devam edilmelidir. Aile çocuğa doğru çalışma 
alışkanlıkları vb her konuda uygun rol model olmalı, uygun 
problem çözme davranışları geliştirmesinde yardımcı olmalıdır.
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ÇOCUĞU BAŞARIYA GÖTÜREN AİLE

 Anne- baba olmak, insanlara tarifi imkânsız duygular 
yaşatır. Her anne-baba çocuğunun gelecek hayatında başarılı 
olabilmesi için öncelikle okul yıllarında ve sınavlarında başarılı bir 
öğrenci olmasını ister. Çocuğuna hayata hazırlanırken, destek 
vermek her anne-babanın en önemli görev ve sorumluluklarından 
bir tanesidir. Anne-babaların birçoğu çocuklarının bu gelişim ve 
ilerleme sürecinde bilinçle hareket etmeyi istemelerine rağmen, 
neleri nasıl ve ne zaman yapacaklarını tam olarak bilemedikleri 
için telafisi güç problemler yaşamaktadırlar.

“Başarılı Bir Birey” Dediğimizde Ne Anlamalıyız?

 Anne-babalar genellikle çocuklarının iyi bir eğitim 
aldığında başarılı olacağını düşünürler. Bu düşüncelerinin altında, 
okul başarısının kısa vadede meslek ve iş başarısına, daha uzun 
vadede yaşam başarısına temel oluşturacağına dair olan kuvvetli 
inançları yatar. Oysa unutulmaması gereken asıl konu okul 
başarısının bireyin meslek başarısını garanti etmediğidir. Okul 
başarısı, başarının bir türü,  meslek başarısı ise okul başarısını da 
kapsayan birlikte birçok farklı yönü de içeren daha karmaşık bir 
başka türüdür. Hayat (yaşam) başarısı ise, kişinin yaşamsal 
gereksinimlerinin, zihinsel gereksinimlerinin, duygusal 
gereksinimlerinin, yaşama anlam verme gereksinimlerinin 
hepsine hitap eden ve onun yaşamının tümünü kapsayan oldukça 
geniş bir başarı türüdür. Okul yıllarında ders başarısı çok da iyi 
olmayıp, okula uyum sağlamakta zorlanan ama yaşam başarıları 
yüksek olan çok sayıda örnek birey vardır.
 Aileler başarı isterken gerçekten ne istediklerini ayırt 
etmek durumundadırlar. Çünkü onların başarı anlayışı,  çocukla 
olan etkileşimlerine yön verir. Bu etkileşimler neticesinde de 
gencin kişiliği, karakteri, özü, yaşama bakışı belirlenir.



PEKİ ESAS BAŞARI NEDİR ?

 Başarı, insanın hayatındaki amacını bilmesi,  potansiyelinin 
son noktasına ulaşmaya çalışması, bu amaçla çaba göstermesi 
olarak tanımlanabilir. Yani bireyin kendini gerçekleştirme yolunda 
çaba sarf etmesidir. Ardından da kendine ve diğer bireylere 
faydalı olabilecek ürünler üretmeye çalışmasıdır.

BAŞARILI İNSANLARDA BULUNAN BİRKAÇ ÖZELLİK ;

 • Başarmayı İstemek ve Hevesli Olmak.
 Başarılı insanlar herhangi bir konuda çalışmaya başlarken 
stres ve panik olmak gibi olumsuz duygular yaşamazlar. Aksine, 
olumlu duygulardan olan istek, heves ve şevk duyarlar.  
Çocuğunuzun genel olarak başarma isteğini ve hevesini 
canlandırmak için onun kişiliğine, sınırlarına ve sorumluluklarına 
saygı duymalı, onun yerine karar vermeyi bırakmalı, o 
konuştuğunda yargılamadan dinlemelisiniz. Çocuğun hayat 
yolunda kendisini, yaşamını, ilişkilerini keşfetme gayretine ve 
gerekli bilgileri deneme yanılma yoluyla bulmasına, yönetimin 
onun elinde olmasına izin vermelisiniz. Sorumlulukların ve hayat 
dizgininin kendinde olduğunu hisseden çocuk, daha heyecanlı ve 
şevkli olacaktır.
 
 •Hedef/Amaç Belirleme.
 Her çocuğun, gelecekte yapmak istedikleri ile ilgili 
hayalleri ve umutları vardır. Bu amaçlar içinse yolu, yöntemi, 
planları zamanla oluşur. Aileler, bu hayalleri, umutları ve planları 
küçümsemeden, yargılamadan dinlemelidirler. Bu hayal ve 
umutların gerçeğe ulaşması yolunda çocuklarını 
desteklemelidirler. Çocuk, kararını kendisi verdiği ve ailesinin tam 
onay ve desteğini aldığı hedeflerine kavuşabilmek için elinden 
gelen çabayı gösterecektir.
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 • Çocuğun Kendi Duygu ve Düşüncelerinin Farkında 
Olması.
 Çocuklar dünyaya geldikleri andan itibaren ilk olarak dış 
dünyayı keşfetmeye başlarlar. Zamanla kendi iç dünyalarına ve 
duygularına yönelirler. Duygu ve düşüncelerini yaşadıkça fark 
etmeye başlarlar. Çocuğun, kendi ile ilgili farkındalığının 
gelişebilmesi için kendine saygı ve güven duyması gereklidir. Aile 
çocukla iletişim içinde olmalı ve "Seni umursuyorum", "Seni 
olduğun gibi kabul ediyorum", "Sen değerlisin", "Sana 
inanıyorum", "Seni sen olduğun için seviyorum" mesajlarını 
vermelidir.  Bu mesajlar, ilişki içinde sözle değil, davranışla iletilir. 
Bu tür iletiler, yaptığı seçimlerle çocuğun kendi yaşamını 
oluşturmasına ve bu seçimlerin sorumluluğunu almasına yardım 
eder.

 • Çocuğa Sorumluluk Bilinci Kazandırılması.
 Birçok ailede çocuğa ait olması gereken sorumlulukları 
anne-baba kendi üzerine almıştır. Böyle olunca da çocukta 
sınırlar ve sorumluluk bilinci gelişmemektedir. Sınırları ve 
sorumluluk bilinci geliş(tiril)meyen çocuk diğer alanlarda da 
istendik şekilde gelişemez. Çünkü doğru ve iyi olduğunu 
düşünerek yıllarca koruyucu ve denetleyici tutum içinde olan 
anne-baba, çocuğunun karşısına çıkan sorunlarla onun yerine 
uğraşmıştır. İyi niyetli fakat çocuğu engelleyen koruyucu tarzıyla 
aile, her şeyden çok önem verdiği çocuğunun sorunla baş başa 
kalarak gelişmesini tamamlamasına engel olmuştur.
 Bir de denetleyici aileler vardır. Bunlar da çocuğun ders 
çalışma süreçlerini kontrol altında tuttuklarından, çocuklarının 
tek başlarına bir iş yapabileceğine inanmazlar. Bu güvensizliği 
fark eden çocuk da kendi başına bir işi yapamayacağına 
inanmaya başlar. Denetleyici anne-babalar farklı farklı birçok 
sebepler bulup sık sık çocuğun odasına girer ve kendilerince 
çaktırmadan ne kadar ders çalışmış diye kontrol etmeye



çalışırlar. Bu ailelerin, çocuğun sınırlarını ihlal etmesi yalnız ders 
çalışmalarına müdahaleyle kalmaz, sosyal yaşamlarına da izin 
vermezler. "Nasıl olsa ailem benim yeterince çalışmadığımı, 
gayret etmediğimi düşünüyor, bari çalışmayayım" diyen çocuk 
çabayı bırakır. Kimi ailelerde de çocuğu, sınırsız ve aşırı serbest 
bırakma eğilimi vardır. Çocuk aşırı bağımsız yetiştirilir. Bu tip 
ailelerde de çocuğa hiçbir konuda sorumluluk verilmez. Bu tip bir 
aile tutumuyla büyüyen çocuk soruşturmayı, fikir almayı 
öğrenemez.
 Sorumluluk bilinci oluşturabilmek gençlerin sağlıklı 
gelişimleri için önemli bir konudur. Gençlerin yaş dönemlerine ve 
gelişimsel düzeylerine uygun sorumluluklar verilmelidir. Bu 
sorumluluk verme davranışına çocuğun küçük yaşlarından 
itibaren başlanmalı ve çocuk geliştikçe sorumlulukları da uygun 
bir şekilde arttırılmalıdır. Gencin sağlıklı gelişebilmesine yardımcı 
olmak için kararları vermesini ondan istemeli, onu desteklemeli, 
ona sonuçları düşündürmeli, değerlendirmeler yaptırmalı, onu 
eleştirmeli ve onun da eleştiri yapmasını sağlamalı ve yanlışlarını 
görmesine, yanlışlarını kabul etmesine yardımcı olacak analiz 
gücünü kazandırmalıyız.

 ‘’Onların ihtiyacı olan tek şey kendi hayat sahnelerinde 
figüran değil başrol oyuncusu olmaları ve bizler de bu konuda 
onlara köstek değil destek olmalıyız.’’

BAŞARIYI OLUMSUZ ETKİLEYEN BAZI DÜŞÜNCELER

 • Ondan istediğimiz tek şey ders çalışması!: Aileler çoğu 
zaman çocukları için yaptıklarını sayarak çocukta baskı kurma 
yoluna gitmektedirler. Çok emek verdiklerini, çok para harcadıklarını 
ve geleceklerini düşündüklerini söyleyip durduklarında, bu sözleri 
sevgi ve ilgi ifadesi gibi algılanmıyor. Ve gençler çoğunlukla yoğun 
bir baskı hissediyorlar. Hatta aileleri ile olan ilişkilerini adeta bir 
alış-veriş ilişkisi gibi görmeye başlayabilirler.
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  Ailede ilişkiler başarı endeksi üzerine kurulduğunda 
çocuk ne kadar başarılı olursam beni o kadar severler diye 
düşünmeye başlar. Çocuğun özgüveni ve kendine saygısı bu yolla 
çok zarar görür ve başarıya endeksli olan bu koşullu sevgi 
çocuğa yarardan çok zarar verir. Söz konusu ailelerde 
çocuklarıyla iletişimin konusu hep okulla ilgili konulardır. Oysa 
çocuklarıyla daha sağlam temelli ilişkiler kurabilmek için farklı 
konuları kapsayan iletişim alanlarına ihtiyaçları vardır.  Bunlar 
olabildiğince özel ve duygusal konuları kapsayan gündemler 
olabilir. Bunun içinde mümkün olduğu kadar ortak yaşantılar 
paylaşılmalıdır ve birlikte daha çok ve kaliteli zaman geçirmek 
hedeflenmelidir.

 • Çok zeki olduğunu biliyorum ama yeterince 
çalışmıyor...: Ailenin çocuğun gerçek kapasitesini görememesi ve 
beklentilerinin yüksek olması başarı konusunda yapılan en büyük 
hatalardan biridir. Bu hata, anne-babanın, ‘’Çok zeki olduğunu 
biliyorum ama yeterince çalışmıyor..." diye öfkelenerek çocuğun 
üzerinde baskısını arttırmasına neden olur. Çocuktan beklentinin 
onun sınırlarına göre belirlenmesi çocuğun başarısı için önemli 
bir koşuldur. Aileler çocukların sınırlarını tanımaya, onların 
yeteneklerini, ilgi ve değerlerini anlamaya çalışmalıdırlar. Eğer bu 
konuda zorlanıyorlarsa bu süreçte bir uzmandan da yardım 
alabilirler.

 • Arkadaşının onun kadar imkanı yok ama daha 
başarılı...:   Bu cümleyi ebeveyninden duymak çocuğu en çok 
yaralayanlardan biridir. Ve yaralanan çocuk karşınıza geçip ; 
"Şimdi dinleyin deyip başlasa: Arkadaşımın ailesi sürekli 
gülümsüyor. Haftada bir aile toplantısı yapıyorlar. Bütün aile bir 
araya gelip konuşuyor ve çocuklarını yargılamadan dinliyor. 
Sıklıkla sarılıyorlar ve çocuklarını cesaretlendiriyorlar. Hatalarını 
görmezden geliyorlar ve çocuklarının yaptığı hatalardan ders 



çıkararak öğrenmesine ortam sağlıyorlar. Çocuklarını tanıyorlar 
ve hangi yeteneklere sahip olduğunu biliyorlar ve onu 
yeteneklerini geliştirmesi için destekliyorlar. Çocukları eve 
geldiğinde nasıl olduğunu soruyorlar. Çocuklarının yüzüne bakıp 
sözsüz mesajları dikkate alıyorlar. Nasihat etmek yerine örnek 
olarak eğitiyorlar " dese ne hissederdiniz? Birini kıyaslamak onu 
inciten, yaralayan, üzen, başarı ve performansına zarar veren bir 
tutumdur. Eleştirmeniz gerekiyorsa, cümleleri iyi seçerek, 
eleştirinizi onun kişiliğine değil,  davranışına yönelterek 
yapmalısınız. Çünkü eleştirdiğiniz aslında onun kişiliği değil 
davranışları ve alışkanlıklarıdır.

 • Masa başında çalışıyor gibi görünüyor ama kim bilir ne 
yapıyor? Aklı nerelerde kim bilir? Hayatının önemli bir geçiş 
döneminde olan genç "değişim ve başkalaşım" sürecinden 
geçmektedir. Bu hızlı büyüme ve değişim döneminde gencin 
ilgileri de değişmektedir. Unutkan, dalgın, dikkatini 
yoğunlaştıramayan, okuduğunu anlayamayan biri olabilir. Üstelik 
bu süreçte önemli kararlar vermesi, önemli sınavlardan başarı ile 
geçmesi ve gelecekteki mesleği ile ilgili ilk adımları atması 
beklenmektedir. Zaten oldukça hızlı olan hormonal ve fiziksel 
değişimleri de uyum sürecini zorlaştırmaktadır. Ergen başarma 
isteğini uyandıracak o kıvılcımı yaşamakta zorlanır. Bu durumda 
en iyi yaklaşım "genci anlamaya çalışmak" onunla empati 
kurmaktır.

 • O kadar söylüyorum ama dinlemiyor, hep kendi 
bildiğini okuyor!:   Sorun da o ya... Hep bize doğru geleni ya da 
istediğimizi hem de çok sık söylüyoruz. Çok konuşan kişi, giderek 
etkisini yitiriyor ve çocuklar da bizi önemsememeye başlıyorlar. 
Bazen o kadar çok konuşuyoruz ki isteklerimiz yerine 
getirilmiyor. Hâlbuki bazen susmak, bazen beden dilini kullanmak 
bazen de bir cümle bile kurmadan kısacık bir sözlü mesaj, tek bir
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kelime daha başarılı sonuçlar verebilir.  En önemli nokta,  
çocuğumuzu gerçek anlamda tanımak, onunla ilgili gerçekçi 
beklentiler içinde olmaktır.  Çünkü, çocukla kurduğumuz ilişkinin 
türü, yalnızca çocuğun okul başarısına değil, ömür boyu sürecek 
davranış ve tutumlarına temel olur.

 • Peki üniversite sınavı gibi önemli bir sınava 
hazırlanırken çocuğumuza karşı tutumumuz nasıl  olmalı?:   
Gerektiği kadar  sınav kaygısı, çocuğun motivasyonunu ve 
dikkatini arttırarak daha başarılı olmasına sebep olur. Ancak 
kaygı aşırı ise, çoğunlukla kapasitenin altında performans 
gösterilmesiyle sonuçlanır. Evde yaşanan stresli aile ortamı da 
kaygıyı arttıracağı için çocuklar üzerinde olumsuz etkisi vardır. 
Bu sebeple aile içinde bulunduğu stres ortamını olabildiğinde 
çocuğuna yansıtmamalıdır.

 • Çocuğa/gence destek olmak için yapmamız gerekenler: 
Günümüzde özellikle üniversite sınavı öğrencilerin geleceklerini 
garantiye almaları için aşmaları gereken en büyük engel haline 
gelmiştir. Üniversite sınavı,  öğrencilerde olduğu kadar ailelerde 
ve öğretmenlerde de yüksek düzeyde kaygı oluşturuyor. Bu 
süreçte aile desteği olan çocuklar sınav kaygısı ile daha etkin 
biçimde başa çıkabiliyorlar ve daha az kaygı yaşıyorlar. Hemen 
hemen herkes üniversite sınavı öncesi kaygılar yaşar, bu 
normaldir. Ama önemli olan bu kaygılara rağmen genci 
destekleyici tutum sergileyebilmektir.

 • Çocuğunuzun kaliteli zaman geçirmesi için fırsatlar 
oluşturun: Aileler çocuklarıyla yapmaktan keyif aldıkları 
aktiviteler edinmeli ve sınav nedeniyle bunlardan 
vazgeçmemelidirler. Çocuğunuzla birlikte piknik yapın, balık 
tutun, konsere



gidin, çocuğunuz spor yapıyorsa yaptığı spora devam etmesini 
sağlayın. Bu dönemde sınav endeksli bir düzenleme 'olağanüstü 
durum' mesajı verecek ve kaygının artmasına sebep olacaktır. 
Hayat normal akışıyla devam ediyor…

 • Her çocuk biriciktir: Her bireyin güçlü ve zayıf olduğu 
yönleri vardır. Her çocuğun öğrenme tarzı, dikkat süresi, ilgisi, 
becerisi vb. farklıdır. Çocuğunuzun kendine has özelliklerini iyi 
tanıyın. Ona uygun çalışma yöntemlerini, programlarını bulması 
ve uygulaması konusunda destek olun.

 • Ona nasıl hissetmesi gerektiğini söylemeyin: Onu 
duygularıyla ilgili konuşmaya teşvik edin,  kaygılandıran şeyleri 
sizinle konuşabilmesi rahatlamasını sağlar, çaresiz hissetmesine 
engel olur. Fakat  ‘senin yerinde olsam utanırdım.’ 'böyle 
hissetmemelisin', 'kaygılanacak bir şey yok' gibi ifadeler 
kullanmanız, çocuğunuza onu anlamadığınızı ve 
önemsemediğinizi düşündürebilir.

 • Sınav amaç değil araçtır. Çok önemli de olsa ölüm 
kalım meselesi değildir: Sınav sonucuna değil, sürecine 
odaklanın. Elinden gelenin en iyisini yapmış olmasının alacağı 
sonuçtan daha önemli olduğuna inanın ve bunu sık sık 
vurgulayın. Sınavı ile ilgili onun iradesi dışında gerçekleşebilecek 
birçok etken olabilir. Sınav günü hasta olmak gibi. Böyle bir 
durumda önemli olanın onun elinden geleni yapmış olması 
olduğunu vurgulayın. Sınav sonucu ne olursa olsun önünde güzel 
bir hayat olacağını,  hayatına devam edeceğini ve her zaman 
farklı alternatifleri olacağını unutmayın. Ayrıca ona da bunu 
hissettirin.
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 •Yapacağımız en iyi yöntem çocuklarımıza iyi bir model 
olmaktır.: Ailelerin kendi yaşadığı ortamlarda, olaylarla iyi başa 
çıkabildiğini gözlemleyen çocuk, onları örnek alabilir ve bu 
olumlu modeller çocuğun zorluklarla mücadele etme konusunda 
cesaretini ve azmini arttırır.

 • Çocuğun girdiği sınav onun zekasını, kişiliğini, değerini 
ölçen bir araç değildir: Sınavlar çocuğun edindiği bilgi düzeyini 
ölçmeye yardımcı araçlardır. Örneğin matematikten kötü alması, 
onun konuları tam olarak anlayamadığı ve eksikleri olduğu 
anlamına gelebilir; onun beceriksiz, başarısız bir öğrenci, 
matematikten anlamayan biri veya sorumsuz biri olduğu 
anlamına gelmez.

Unutmayın, şu dünyada her şeyin en iyisine layık çok özel ve 
güzel bir çocuk var! Ve O, sizin evinizde yaşıyor.
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Hedef Belirleyin

 Hangi iş olursa olsun ilk başta kişinin belirleyeceği şey ne 
yapmak istediği ve yapacağı işin kendisi için ne anlam ifade 
ettiğidir. Bir hedef belirlemeden, ne için çalışacağı belli olmayan 
bir kişinin başarıya ulaşması zor olacaktır. Yapılacak iş veya 
çalışma sonucunda nereye ulaşılmak istediğinizi ve sonunda ne 
olacağınızı mutlaka belirleyin.

Programlı Çalışın, Verimli Öğrenin

 Çalışmaya ne kadar zaman ayıracağınızı ve hangi zaman 
aralığında daha iyi anlayabileceğinizi tespit edin. Bunu yaparken 
dersin önemi, anlaşılırlığı ve ağırlığını göz önünde bulundurun. 
Eğer sabah saatlerinde çalışacağınız konuları daha iyi 
anlayabiliyorsanız, anlaşılabilirliği daha zor olan konuları bu 
saatte çalışabilirsiniz. Mutlaka bir program dâhilinde çalışın. 
Hangi konuya ne kadar zaman ayıracağınızın, hangi dersi hangi 
aralıkta ve ne kadar zaman çalışacağınızın sizin tarafınızdan 
programlanması başarıya giden yolda daha emin adımlarla 
gitmenizde size yardımcı olacaktır.  Çevrenize göz attığınızda 
hemen fark edeceksiniz; başarılı insanlar belli bir plan ve 
program dâhilinde çalışan disiplinli insanlardır. Bunun aksini 
düşünmek mümkün değildir.

Öncelikleri Belirleyin

 Her programda olduğu gibi günlük programda da 
yapacağınız işlerden öncelik arz edenler olabilir. O vakit 
yaptığınız programı tekrar gözden geçirip öncelikle o işin üzerine 
giderek bitirmeniz gerekmektedir. Her şeyin ötesinde şunu



kesinlikle aklınızdan çıkartmayın. Ders başında geçirdiğiniz süre 
değil, ders çalıştığınız zaman zarfında elde ettiğiniz verim 
önemlidir. Amacınız verimli ders çalışmak olmalıdır. On saat ders 
çalışıyor gözükmekle, bir saat hakkıyla ders çalışmak arasında 
dağlar kadar verimlilik farkı vardır. Bunlardan birincisi insanı 
bıkkınlığa, motivasyon eksikliğine ve sonuçta da dersten 
soğumaya ve başarısızlığa iterken, diğeri dersi cezbedici 
görünüme sokar, ve sonraki çalışmalar için teşvik unsuru olur.

Kararlı olun

 Yapacağınız çalışmalarda ve ulaşmak istediğiniz hedef ile 
ilgili kararlı olun. Ulaşmak istediğiniz nokta belirli olmalı ve bu 
noktaya ulaşmada göstereceğiniz çaba ve çalışmalar mutlaka 
süreklilik göstermelidir. Karşınıza gelebilecek problemler sizi 
yıldırmamalı. Bazen yapmak istediğiniz iş ile ilgili çalışırken o işi 
başaramama korkusu ve sıkılma gibi nedenlerden dolayı 
çalışmalar yarım kalabiliyor. Bir çalışmaya başladığınızda ilk 
başta yaşanan duygular ve engeller ne olursa olsun çalışmaya ve 
hedefe ulaşmada mutlaka kararlı olmalısınız. Başarı bu kararlılıkla 
birlikte mutlaka gelecektir.  
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 • Kişisel değer yargılarının farkına varmak: Her bireyin 
hayatında öncelikli olan, davranışlarını, tutumlarını, hayatını 
yaşama tarzını etkileyen bazı değerler bulunmaktadır. Değer 
yargıları nedir? Değer yargıları bir gerçekliği değil, bir 
değerlendirmeyi içeren yargılardır ve özneldir. Kişiden kişiye 
değişen değer yargılarının alanı geniştir. Aynı zamanda değer 
yargıları çürütülemez ve kanıtlanamazdır. Birey tarafından bu 
değerlere verilen önem sıralaması meslek seçiminde de rol 
oynaması gereken bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Örneğin; bazı kişiler için saygınlık daha öncelikli bir değerken, 
bazıları için başarı, bazıları için güzellik ya da kabul edilme, 
bazıları için adalet, bazıları için şöhret ve tanınma, bazı kişiler 
içinse yardım etme öncelikli değer olarak ortaya çıkabilir. Kendisi 
için daha önemli olan, hayatına ve davranışlarına daha çok etki 
eden değeri ya da değerleri fark eden bir öğrencinin kendi değer 
sistemiyle örtüşen bir meslek ve kariyer seçimi yapmayı 
başarması muhtemeldir.

“Dünyanın düşleyenlere de ihtiyacı var, yapanlara da. Ama 
düşlediğini yapanlara daha çok ihtiyacı var…”                                                                                                   
S. Breathnach

2. Çevresel Etkilerin Ne Kadar Farkındasınız?

 • Ebeveynin isteği ile kendi isteklerini ayırabilmek:
Bazen ebeveynler kendi hayal ettikleri ve gerçekleştiremedikleri 
hedefleri, ya da ailece sürdürülen bir mesleği gereklilik olarak 
çocuklarına yükleyebilirler. Bu durumun farkında olmak, bu 
durumun kararınızı nasıl etkilediği konusunda fikir sahibi olmak 
ve kendi isteklerinizle ailenizin isteklerini ayırabilmek karar 
verme sürecinde size yardımcı olacaktır.
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TÜBİTAK istemedi, NASA ekibine girdi!

İlayda Şamilgil
 Çok güvendiği projesiyle TÜBİTAK’ın yarışmasına 
başvurdu, dereceye bile giremedi. Aynı projeyle Nobel’e ilk adım 
sayılan uluslararası yarışmada birinci seçildi. Sonra da NASA 
ekibine girdi…

Az zamanda, çok iş başardı!
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Desire Eylül Cannon
 23 yaşında iki üniversiteyi bitirmeye hazırlanıyor. Bu 
kadarı ile yetinmedi 4 yabancı dil öğrendi. İşte yeteneği 
doğuştan, başarısı eğitimden gelen bir gencin azimli bir başarı 
öyküsü… Hukuk Fakültesi öğrencisi olarak girdiği Yaşar 
Üniversitesi'nde Mütercim Tercümanlık ve Psikoloji 
Bölümlerindede eğitim almaya hak kazanan başarılı öğrenci, 
yabancı dile olan büyük yeteneğini ise Avrupa Birliği (AB) 
Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen "Genç Çevirmenler 
Yarışması'nda" 3'üncü olarak gösterdi. Babası ABD'li, annesi ise 
Türk olan Desire Eylül Cannon en büyük hedefinin Avrupa Adalet 
Divanı, Avrupa Parlamentosu gibi bir Avrupa Birliği kurumunda 
çalışmak olduğunu söyledi.  
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ilerleme seçenekleri, farklı sektörlerdeki yeri gibi noktalarda bilgi
toplanabilir.

5. Bu Yanılgılardan Uzak Durmaya Çalışıyor Musunuz?

“İnsan sınırsız bir coşku duyduğu her şeyin üstesinden gelebilir.”                                                                       
Charles Schwab

 • Alınan puana göre ‘Herhangi bir yere yerleşeyim, fark 
etmez ‘ düşüncesiyle tercih yapmak: Bazen üniversite sınavına 
hazırlık süreci hem maddi yönden hem de manevi yönden 
yıpratıcı olabilir. Bu hazırlıktan, yoğunluktan, sürekli ders 
çalışmaktan veya baskı altında hissetmekten sıkılıp tercih 
döneminde sadece herhangi bir lisans programına yerleşmek 
amacıyla yapılan tercihler kısa süre içinde pişmanlık getirebilir. 
Bazen uzun dönemde mutlu olabilmek için kısa vadede 
zorlanmaya ve daha çok vakit ayırmaya katlanmak gerektiğini 
unutmamak gerekir. Sadece üniversite kazanmış olmak için 
hayallerinizden vazgeçmeyin! 

 • İlgi ve yeteneklerimizi göz önünde bulundurmadan 
yalnızca mesleğin statüsüne göre tercih yapmak: Meslek seçimi 
birçok farklı etkenin göz önünde bulundurulması gereken bir 
süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan yönlendirmelerde 
popüler mesleklere yönelme eğilimi olduğu görülse de aslında 
mesleğin popülerliğinin yanında size uygun olup olmadığını 
incelemeniz gerekmektedir. Sadece popüler olduğu için tıp ya da 
hukuk okuyan bir öğrenci bu bölümlerin gerektirdiği mesleki 
özelliklere sahip değilse iş hayatında birtakım zorluklarla karşı 
karşıya kalabilir. Bunun yerine hem ilgilerinize ve yeteneklerinize 
uygun, hem iş olanakları olan, hem de beklediğiniz statüye sahip 
meslekleri listeleyip bunlar arasından seçim yapmaya 
çalışabilirsiniz.  Yani tek bir kritere göre seçim yapmak yerine 

Mark Zuckerberg
 Okulu bırakan en milyoner insanlardan biri Mark 
Zuckerberg’in Harvard’da öğrencilerin birbirinin çekiciliğini 
karşılaştırdığı FaceMash sitesiyle başlayan macerası dünyanın en 
büyük networkü olan Facebook’a kadar gitti.
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Je� Bezos
 Kurulduğu 1995 yılından bugüne attığı her adımla dünya 
e-ticaret sektörünün gidişatını değiştiren Amazon.com, kurucusu 
Je� Bezos‘un dâhiyane stratejilerinin ışığında yükseliş 
ivmesinden hiçbir şey kaybetmeden yoluna devam ediyor.
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E-ticarette çığır açan adamın başarı hikâyesi



Bir işte en iyi ol

Cem Yılmaz
 Kendi halinde bir ailenin çocuğuydu. Mahalle günlerini, 
Boğaziçi Üniversitesi yılları izledi. Bu karşıtlık sayesinde kendi 
ülkesini hem içeriden hem dışarıdan gözlemleyip, Turist Ömer 
Zekası (TÖZ) edindi. Taksim’in arka sokaklarında, Türkiye için 
yeni bir iş olan ‘stand-up’ gösteriye başladı. Türkler’e Türkler’i 
anlatıyordu. Reklam ve PR’la değil, tavsiye zinciriyle, insanlar 
kuyruk oldu. Kariyeri için gereken ‘çekirdek beceri’si, insanları 
güldürme yeteneğiydi. Cem Yılmaz’ın kariyeri, minimalist 
tasarıma dayanan, yetenek yoğun başarı örneği. O bir yeteneğe 
sahip olmakla yetinmeyip, yeteneğini iyi yönetmeyi de 
bilenlerden. Gücü gibi, sınırlarını da iyi biliyor. Onun başarısından 
çıkarılması gereken ders şu: Ürettiğiniz şeyi tüketenlere, 
arkadaşlarına anlatmaya değer bulacakları şaşırtıcı ve olumlu bir 
şey yaşatırsanız, hızla büyürsünüz. Atasözüyle söylersek, “Bal 
gibi pekmezin olsun, Antalya’dan sinek gelir!” 

7. Peki İş Hayatında Başarılı Olmak İçin Şu Andan İtibaren Neler 
Yapabilirsiniz?

 • Öğrencilerin lise yılarından itibaren kendilerini çok yönlü 
olarak geliştirmeleri, ilgi duydukları ya da merak ettikleri meslek 
mensuplarıyla görüşmeler yapmaları -ki bu günümüzde mail gibi 
kestirme bir yoldan da kolaylıkla yapılabilir; ilgilerinin olduğu iş 
alanlarında staj yapmaları ya da part time çalışmaları hem alanı 
tanımak, hem deneyim sağlamak hem de meslek alanından 
bağlantı oluşturmak noktasında faydalı olacaktır. Lise ve 
üniversite döneminde yapılan iş denemeleri neyi istediğinizi ve 
neyi istemediğinizi anlamak konusunda işinize yarayabilir. 

 • Bunların yanında iş dünyasında daha çok tercih edilen 
kişilerin kendisini çok yönlü ve çok kültürlü geliştiren, yabancı dil 
bilgisi olan, üretken, kulüp etkinlikleri vb sosyal kültürel 
faaliyetlere katılmış, sosyal sorumluluk projelerinde yer almış, 
hobileri ve uğraş alanları olan, kendisini dijital ortamda da 
geliştirmiş olan, etkili bir şekilde bilgisayar ve internet 
kullanabilen kişiler olduklarını söylemek de mümkündür. Bu 
açıdan bakıldığında seçilecek mesleğin ne olduğuna 
bakılmaksızın kişisel gelişime önem verilmesi gerektiği de 
vurgulanabilir. 

“Daha önce hiç sahip olmadığın bir şeye sahip olmak istiyorsan, 
daha önce hiç yapmadığın bir şey yapmalısın.”                                                                                                  
N. Peseschkian

 Şimdi tüm bunları okuduktan sonra ‘Mesleğinizi ve 
üniversitede okuyacağınız bölümü seçerken en çok neleri 
dikkate alıyorsunuz?’ sorusunun cevabı konusunda kafanızda bir 
fikir oluştu mu?
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Yerel öze evrensel ambalaj!

Yaşar Kemal
 Ortaokulu bitiremedi ama kitapları 29 dile çevrildi! �Kemal 
Sadık Gökçeli, 1922’de Adana’nın bir köyünde dünyaya geldi. 
Van’dan Adana’ya göç eden Nigâr Hanım ile çiftçi Sadık 
Efendi’nin oğluydu. Küçük yaşlarda hastalık yüzünden sağ 
gözünü kaybetti. Beş yaşındayken, babasının kan davası 
yüzünden vurulmasına şahit oldu. Ortaokuldayken bir yandan da 
çırçır fabrikasında işçilik yaptı. Ancak yoksulluk yüzünden 
ortaokulu son sınıfta terk etti. Kütüphane memurluğu, ırgatlık, 
traktör sürücülüğü, çeltik tarlalarında kontrolörlük yaptı. 
Ortaokulda yazıyla tanışmış olması hayatının yönünü değiştirdi. 
Siyasi suçlardan iki kere cezaevine girdi. 30 yaşında gazeteciliğe 
başlarken, yeni bir isim seçti kendine: Yaşar Kemal. Cumhuriyet 
Gazetesi’ndeyken, Türk edebiyatının klasikleri arasına giren İnce 
Memed romanını tefrika olarak yayınladı. Yazarlığı, öne geçince 
bir süre sonra gazeteciliği bıraktı. Ortaokulu bile bitiremese de, 
eserleri onlarca dile çevrildi. Onun hikâyesinden çıkan ders; yerel 
ve otantik değerleri, evrensel bir dilde sunmanın başarıya 
ulaştırdığıdır.
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Ambalajın yaldızlı olsun!

David Beckham
 Sadece futbol dünyasının değil, magazin dünyasının da en 
parlak yıldızlarından biri. 2 Mayıs 1975’te Londra’da dünyaya geldi. 
Babası mutfak tesisatçısı, annesi kuafördü. Manchester United 
takımını tutan babası, onu daha çocukken maça götürmeye başladı. 
Okulda ‘büyüyünce ne olacağını’ soran öğretmenlerine hep 
‘futbolcu’ olacağını söyledi. Ne istediğini erken yaşta keşfetmenin 
gücüyle, öne geçti. Öğretmenlerinin muhalefetine rağmen, 17 
yaşında Manchester United takımına girmeyi başardı. 2004’te 
dünyanın en yüksek ücretli futbolcusu seçilen Beckham’ın, bundan 
daha ilginç özelliği ‘kişisel marka gelirinin futbolculuk kazancını 
geçmesiydi. Beckham, kişisel marka olma konusunda güçlü bir 
örnek ve popüler kültür ikonu. Onun başarısından çıkan ders, 
yaptığımız işi ‘satmanın’, işimizin ayrılamaz bir parçası olduğu! 
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Yerel öze evrensel ambalaj!

Yaşar Kemal
 Ortaokulu bitiremedi ama kitapları 29 dile çevrildi! �Kemal 
Sadık Gökçeli, 1922’de Adana’nın bir köyünde dünyaya geldi. 
Van’dan Adana’ya göç eden Nigâr Hanım ile çiftçi Sadık 
Efendi’nin oğluydu. Küçük yaşlarda hastalık yüzünden sağ 
gözünü kaybetti. Beş yaşındayken, babasının kan davası 
yüzünden vurulmasına şahit oldu. Ortaokuldayken bir yandan da 
çırçır fabrikasında işçilik yaptı. Ancak yoksulluk yüzünden 
ortaokulu son sınıfta terk etti. Kütüphane memurluğu, ırgatlık, 
traktör sürücülüğü, çeltik tarlalarında kontrolörlük yaptı. 
Ortaokulda yazıyla tanışmış olması hayatının yönünü değiştirdi. 
Siyasi suçlardan iki kere cezaevine girdi. 30 yaşında gazeteciliğe 
başlarken, yeni bir isim seçti kendine: Yaşar Kemal. Cumhuriyet 
Gazetesi’ndeyken, Türk edebiyatının klasikleri arasına giren İnce 
Memed romanını tefrika olarak yayınladı. Yazarlığı, öne geçince 
bir süre sonra gazeteciliği bıraktı. Ortaokulu bile bitiremese de, 
eserleri onlarca dile çevrildi. Onun hikâyesinden çıkan ders; yerel 
ve otantik değerleri, evrensel bir dilde sunmanın başarıya 
ulaştırdığıdır.

 Bill Gates’ten Yeni Mezun Olacaklara Öğütler

 • Öğüt 1: Hayat adil değildir, bu fikre ne kadar çabuk 
alışırsanız, o kadar iyi olur.

 • Öğüt 2: Dünya senin kendine olan saygınla ilgilenmez. 
Dünya senden bir şey başarmanı bekler..

 • Öğüt 3: Liseden mezun olur olmaz yılda $60,OOO dolar 
kazanacağın bir iş edinemezsin. Ve hakedip kazanmadan, 
telefonlu arabaya binen bir başkan yardımcısı, olamayacaksınız.

 • Öğüt 4: Öğretmeninizin sert olduğunu düşünüyorsanız 
bir patronla tanışana kadar bekleyin.
.

BAŞARI ÖYKÜLERİ



35

 • Öğüt 5: Köftecide çalışmak gururunuza dokunmasın. 
Bazılarınızın büyükbabaları da ateşte köfte kızarttılar ama onlar 
bunu ileriye dönük bir “fırsat” olarak değerlendirdiler.

 • Öğüt 6: Bir hata yaptığınızda bu ailenizin suçu değildir. 
Hatalarınızdan sızlanmak yerine onlardan ders alın.

 • Öğüt 7: Siz doğmadan önce anne babalarınız hiç de 
bugünkü gibi sıkıcı insanlar değillerdi. Onlar, sizin eğitim ve diğer 
giderlerinizi ödemek için sürekli çalıştıkları; evde sizin 
giysilerinizi yıkayıp ütüledikleri, yemeğinizi pişirdikleri ve sizin 
her konuda ahkam kesmenizi dinledikleri için bu hale geldiler. O 
nedenle yağmur ormanlarını kurtarmak için yapılan gösteriye 
gitmeden, ailenize bir iyilik yapın ve önce odanızdaki kendi 
dağınıklığınızı toplayın.

 • Öğüt 8: Okulunuzda sınıfta kalmak kaldırılmış olabilir 
ama hayatta bu böyle değildir. Bazı okullarda artık kırık not verilmediğini; 
sizlere, doğru yanıtı verene dek sınava girme hakkı tanındığını duydum, 
işte bu yöntemin gerçek yaşamla yakındanuzaktan ilgisi yoktur. Bilesiniz.

  • Öğüt 9: Hayat sömestrlere bölünmüş değildir. Bütün yaz 
boyunca tatil yapamazsınız ve çok az işveren size kendinizi 
bulmak için yardım etmeye hevesli olacaktır. Bu yüzden 
zamanınızı iyi kullanın.

 • Öğüt 10: Televizyon gerçek hayat değildir. Gerçek 
hayatta insanlar cafelerden kalkıp işlerine gitmek zorundadırlar.

 • Öğüt 11: İnek arkadaşlarınıza iyi davranın. Büyük 
olasılıkla bir gün onlardan birinin çalışanı olabilirsiniz..
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Hiçbir Şey İçin Geç Değil

 • Eğer hayatınızda memnun olmadığınız bir şeyler varsa,

 • Eğer bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız,

 • Eğer hayatı ıskaladığınızı, yanlış tercihler yaptığınızı 
düşünüyorsanız,

 • Ama bir yandan da artık geç olduğunu düşünüyorsanız, 

 • Unutmayın, hayat bir fırsatlar defilesidir.

 • Ve hiçbir şey için geç değil.

İşte örnekler

 Henry Ford, Ford’u kurduğunda 40 yaşındaydı,

 Asa Candler, Coca Cola’yı kurduğunda 41 yaşındaydı,

 Thomas Edison, General Electric’i kurduğunda 45 
yaşındaydı,

 Henry Nestle, Nestle’yi kurduğunda 52 yaşındaydı
,
 Ferdinand Porsche, Porsche’yi kurduğunda, 56 
yaşındaydı,

 Charles Flint, IBM’i kurduğunda, 61 yaşındaydı.

 Başarı için önce kendinize inanmalı, daha sonra harekete 
geçmeli ve asla vazgeçmemelisiniz!...




