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DEPREM HAKKINDA HASBİHAL
30 Ekim 2020 Cuma günü saat 14.51'de merkez üssü Yunanistan'ın 
Sisam Adası açıklarında, Seferihisar ilçesine 23 km mesafede bulunan, 
yerin 16,5 km altında, 6.6 büyüklüğünde ve yaklaşık 16 saniye süren bir 
deprem meydana geldi. Biz de deprem anında okulda, çalışma 
halindeydik. Hatta çevrim içi olarak rehberlik servisimizle 
toplantıdaydık. Aniden, hiç beklenmedik bir anda sallanmaya başladık. 
O gün İzmir için ve tabii ki Türkiye için acı bir gündü. Deprem 16 saniye 
sürdü. Maddi ve manevi yıkımı da günler, haftalar, hatta aylarca devam 
etti. Çok şükür ki tüm Türkiye’de oluşan birlik, beraberlik ve dayanışma 
ile acılarımız hafifledi. 

İzmir’imizde nüfusun büyük bir kısmı maddi bir hasara maruz kalmadı. 
Yaralanmadı veya fiziksel bir sıkıntıya uğramadı. Ancak duygusal sorunlar, manevi 
yaralar, depremzedelerle kurulan empati sonrası oluşan yoğun hissiyat neredeyse 
depremi yaşayan, yaşamayan herkeste oluştu. Korku, kaygı, üzüntü, naçar kalmak, 
karamsarlık, uykusuzluk vb. birçok tarifsiz duygunun içine girdik. İnanın 
yaşadığımız bu tepkiler, bu denli sarsıcılığı olan bir deprem için gayet normaldir. 
Fiziksel ve duygusal tepkilerimiz bizde bir şoklamaya sebep oldu. 

Hani derler ya zaman her şeyin ilacıdır. Bu denli sıkıntılı zamanlarda çocuktan yetişkine, gençten 
ihtiyara herkesin zamana ihtiyacı vardır. Psikolojimizin ya da genel ruh halimizin toparlanması ve 
eski normal durumuna gelmesi için biraz zamana ihtiyaç duyarız. Geçen zaman içinde iniş 
çıkışlarımız, yükselmelerimiz ve düşüşlerimiz olacaktır. Bu davranışlarınız 6 ay içerisinde azalma 
veya bitme durumuna ulaşmadıysa bir uzmana danışmanızda fayda olacaktır.

Toplumumuzu yakından sarsan depremler, yangınlar, sel felaketleri, güvenlik güçlerimizin 
kayıpları bu olayı yaşasın yaşamasın herkeste benzer hisler doğuruyor. Burada köşeye çekilip 
yalnızlaşmaktansa aynı hissiyattaki kişilerle dayanışma halinde olmak gerekir. Duygu ve 
düşüncelerimizin paylaşılması bizim daha rahat hissetmemizi doğuracaktır. 



Başta ifade etmiştim. Deprem anında okuldaydık. Öğrencilerimizle birlikte süreci yaşadık. Bir grup öğrencimiz de çevrim 
içi olarak evlerinde derslerine katılıyordu. Deprem bizde olduğu kadar çocuklarımız için de çok sıkıntılı geçti. İlk şoku 
atlattıktan sonra depremde uyulması gereken kuralları işleterek okulumuzu tahliye ettik. Ailelerimize, velilerimize herkesin 
iyi olduğunun bilgilendirmesini yaptık. Ancak yıkımın büyüklüğünü evlere gidince tam anlayabildik. 

Deprem anından sonraki günlerde çocuklarımızın davranışları ve onlara göstereceğimiz yaklaşım tarzımızla ilgili de bilgi 
vermek istiyorum. Bu açıklamaların deprem sonrası süreçte çocuklara yaklaşımla ilgili bilgilendirici olacağını da 
düşünüyorum. Deprem sonrası bazı çocuklarda gerileme davranışları ortaya çıkar.  Parmak emme, sık sık elinizi tutma, size 
dokunma davranışları gösterme, sarılma, kucağınıza gelme gibi. Bu doğrultuda anlayışlı olmak, onunla her zamankinden 
daha yakın ilişki kurmak gerekebilir. Unutmayın bu davranışların çoğu geçici özellikler göstermektedir. 

Çocuklarımıza, depremle ilgili olaylar ve sonrasındaki 
süreçlerle ilgili bilgi vermenizde fayda vardır. Hem 
depremle ilgili hem de kendileriyle ilgili düşünce ve 
duygularını aktarma imkânı bulmaları da onları 
rahatlatacaktır. Çocuklarımızın kafalarında bu konuyla 
ilgili soru işaretlerinin kalmaması da önemlidir.

Deprem olmadan önce herkesin normal yaşam rutininde 
kısa ve uzun vadeli planlamaları vardır. Deprem ve 
deprem sonrası psikolojimizde oluşturmuş olduğu 
olumsuzluklar bu planlamaları tamamen unutturur.  
“Deprem sonrası, yakın gelecekle ilgili planlar yapmaya 
başlayın. Yardım alabileceğiniz kişiler ve kurumlara 
başvurmaktan, yardım istemekten çekinmeyin, 
utanmayın. Sevdiğiniz uğraşılara, ilgilerinize koşullar el 
verdiğince zaman ayırmaya çalışın.”* 

DEPREM HAKKINDA HASBİHAL



Kaynakça 
*Depremin Ruhsal Etkileri ve Başa Çıkma Yolları (Makale Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Psikiyatri AD tarafından hazırlanmıştır.)
https://www.ttb.org.tr/STED/sted0999/st09998.html ** https://www.nevzattarhan.com/deprem-psikolojisi.html

Prof. Dr. Nevzat Tarhan Hoca’nın “Deprem Psikolojisi” adlı makalesindeki notlarını da buraya eklemek istiyorum. Depremle 
ilgili tespitlerinde “Bu olayı düşünen herkes sizin hissettiklerinizi hissetti, acıları paylaşmak acıları azaltacaktır. Fakat acıyla 
yatıp acıyla kalkmak insanın beyin enerjisini tüketecektir. Şu kuralı unutmayın: ”Çaresi varsa çaresine bakılacaktır, üzülmeye 
değmez; çaresi yoksa üzülseniz de sonuç değişmeyecek, daha fazla üzülmeye değmez."** tespitlerinde bulunmaktadır. 

Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın aynı makalede değindiği farklı bir bakış açısını da eklemeden geçemeyeceğim: “Depremden 
kazanımlı çıkmak mümkündür. Öz güvenini kaybetmeyen insanları böyle hayat olayları geliştirmektedir. Tıpkı serçenin 
kaçma yeteneğinin atmacanın saldırıları ile geliştiği gibi. Bir hayat olayı yaşadık; sosyolojik, psikolojik sonuçları olacaktır. 
Kabullenip isyan etmeyecek, dersler çıkararak aklımızı başımıza alacak, daha iyi insan olma yönünde öz eleştiri yeteneğimizi 
geliştirerek bu dönemden Türkiye olarak kârlı çıkmamız mümkündür.”**

Her çocuğun olaylar karşısındaki tepkisi farklı farklıdır. Bazı çocuklarımızda 
deprem sonrası kaygı ve stres bozuklukları da görülebiliyor. Bunların 
artması ve 6 aydan uzun süre devam etmesi halinde mutlaka bir 
uzmandan yardım almanızı öneririm. Ayrıca deprem anı ve sonrası için 
alınabilecek fiziksel önlemlerin de ihmal edilmemesi gerekiyor. İzmir ve 
Türkiye’nin birçok yeri deprem bölgesinde bulunuyor. Oluşabilecek 
depremler için önceden hazırlık yapılması psikolojimizin de olaylar 
karşısında hazırlıklı olmasını sağlayacaktır. Özellikle deprem çantası (acil 
durum çantası) hazırlığının aile bireylerinin ortak katılımıyla yapılmasının 
faydalı olacağını düşünüyorum.

Deprem veya doğal afetler sonucunda yaşayacağımız sıkıntılar konusunda 
bir farkındalık oluşturabilmek için bu yazıyı kaleme aldım. Umarım 
bundan sonraki süreçte tedbirlerimizi daha sıkı tutup sıkıntılı süreçlerden 
dersler çıkararak hareket ederiz.

Yazan
29 Mayıs Eğ. Kur. Reh. Koordi.

Tahir Üner
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MESLEK SEÇİMİ BİR SÜREÇTİR
Ulaşılmak istenen bir sonuç olmadan gidilen bir yolculuk var mıdır? Hedef, hayat yolculuğunu anlamlı kılan yegâne 
gerçekliktir. Hedef kavramına geniş bir perspektifle bakılması gerekir. Hayatınızı anlamlı kılmak için dinî, sosyal, kişisel 
birçok hedefiniz vardır. Meslek seçimi de bu hedeflerin arasında yer almaktadır. 

Meslek seçimi ne iş yapacağınızın yanı sıra nasıl bir yaşam 
süreceğinizin temelini atan bir seçimdir. Gelecekteki 
çevreniz mesleğiniz çerçevesinde şekillenir. Seçtiğiniz 
meslek, gelecekteki yaşam standartlarınızı, sosyal 
yaşantınızı belirleyici bir rol oynamaktadır. 
Meslek seçimi kararınız, geleceğinize yönelik en önemli 
kararlarınızın arasındadır. 

Çocukluk dönemlerinde etrafta gördüğünüz, şahit 
olduğunuz yaygın mesleklere karşı bir ilgi beslersiniz. 
Çocukluk döneminde belki en sık rastladığınız sorulardan 
birisi de “Büyüyünce ne olacaksın?” sorusudur. 
Şahit olduğunuz ve gözlemlediğiniz yaygın olan 
mesleklere yönelme eğiliminiz oldukça fazladır. Çocukluk 
yaşantılarınızdan, çevrenizden gelen yönlendirmeler 
sayesinde bir mesleği hayalinize kolaylıkla yerleştirmeniz 
mümkündür. Fakat burada gözden kaçırılan husus meslek 
seçiminin tüm yaşam boyu sizi etkileyecek bir husus 
olmasından dolayı sadece çocukluktan gelen hayallerinizle 
değil kendi gerçeklerinizle tartarak, ilgi ve yetenek 
alanlarınızla ne kadar uyuştuğunu ölçerek, kapsamlı 
araştırmalar yaparak verilecek bir karar olduğudur.

Meslek seçimi bir süreçtir
Meslek seçimi sürecine girmeden önce bu seçimin kendi 
hayatınıza, geleceğinize yönelik bir seçim olduğunun 
farkında olmalı ve bu konu ile ilgili sorumluluk almanız 
gerektiği bilinci ile bu sürecin içerisine bizzat kendiniz 
girmelisiniz.



a. İlk aşama kendini tanımak
Kendinizi tanımanız kendinize yönelik farkındalığınızın yüksek 
olması ile doğru orantılıdır. Kendinizi tanımak için kendinize 
yönelik bir analiz yapmalısınız. Bu analiz ile kişilik özelliklerinizi 
irdelemeli; güçlü yönlerinizi, güçlendirilmesi gereken 
yönlerinizi bilmelisiniz. 
İlgi ve yetenek alanlarınızı keşfetmeye yönelik bir yolculuğa 
çıkmalısınız. Kendinizi tanıma sürecinde zorlandığınızda ilgi ve 
yetenek alanlarına yönelik testlerden yararlanabilirsiniz. Her ne 
kadar bu testler size bir fikir verse de yine de kendinize yönelik 
farkındalığınızı artırarak bu kendini tanıma sürecini daha 
sağlıklı bir şekilde yürütebilir ve süreci kolaylaştırabilirsiniz.

b.Bu aşama ise bireyin bir meslekten beklentilerini keşfettiği aşamadır.
Neden bir meslek sahibi olursunuz?  Bir gelir sahibi olarak yaşamınızı devam ettirebilmeniz, toplumda bir 
statü sahibi olmanız, bir kimlik sahibi olabilmeniz, sosyal ilişkiler kurmak ve bunu sürdürebilmeniz, anlamlı 
bir hayat yaşamanız gibi daha birçok farklı amaç bir meslek sahibi olmanızın sebebi olabilir. 
Yaşam önceliklerinize göre bu amaçların hepsine veya birkaç tanesine ihtiyaç duyabilirsiniz. Bir meslek 
seçmeden önce yaşam önceliklerinize ve kişilik özelliklerinize göre bir meslekten beklentilerinizin ne 
olduğunu öğrenmelisiniz. Belirlediğiniz beklentileriniz sizin bir mesleğe yönelebileceğiniz amaçlarınızı 
oluşturacaktır. 

Bir meslekten beklentiler arasında; fark edilme, başarı, liderlik, sosyal hizmet, kendini ifade edebilme, para, 
iş değeri, bağımsızlık, yaratıcılık, zorluklarla mücadele, kişiler arası ilişkiler veya daha birçok farklı beklenti 
yer alabilir. Bu aşamada beklentilerinizin ne olduğuna karar vermelisiniz. 

Bu aşamada kendinize sorarak cevaplandırmanız gereken sorular:
Ben kimim? Kendimi ne kadar tanıyorum?  Kişilik özelliklerim neler? 
Güçlü yönlerim, güçlendirilmesi gereken yönlerim neler?
Hangi alanda yeteneklerim var?  
Neleri yaparak mutlu oluyorum?  İlgi duyduğum alanlar neler?

MESLEK SEÇİMİ BİR SÜREÇTİR



Sorular: 
Ne istiyorum? Bir meslekten ne bekliyorum?

MESLEK SEÇİMİ BİR SÜREÇTİR

c. Çalışma ortamınız nasıl olmalı?
Makine ve araçlarla çalışmak ilginizi daha fazla çekiyor olabilir. Hareketli bir çalışma ortamı daha cazip geliyor olabilir ya da 
yalnız başınıza olduğunuz sakin bir yer verimliliğinizi iki kat artırabilir. Açık havada çalışmaktan büyük zevk duyuyor 
olabilirsiniz veya kapalı bir ortamda masa başı hep tercih etmek istediğiniz bir ortam olmuştur. 
Mutlu ve uyumlu hissettiğiniz çalışma ortamı sizin verimli, etkin ve kaliteli bir çalışma süreci geçirebilmeniz için gereklidir. 
Bu sebeple mesleği seçerken bulunmayı tercih ettiğiniz ortamları göz önünde bulundurarak nasıl bir çalışma ortamında 
daha mutlu ve uyumlu hissedeceğinizi düşünmelisiniz.

d. Araştırma  
Hepiniz bir iradeye ve yorumlama gücüne sahipsiniz. Bu 
aşamada yorumlama, kıyaslama, muhakeme edebilme ve 
karar verebilme yeteneklerinizi devreye sokmanız 
gerekmektedir. Kendinizi, ilgi,yetenek  alanlarınızı ve 
kişilik özelliklerinizi keşfettiniz, bir mesleğe dair 
beklentilerinizi ve çalışma ortamına dair düşüncelerinizi 
öğrendiniz. Şimdi ise meslekleri araştırma sürecine 
girmelisiniz.

İlk olarak meslekleri tanımaya yönelik genel bir araştırma 
yapmalı ve bu esnada ilginizi çeken meslekleri bir kenara 
not etmelisiniz. Daha sonrasında ilginizi çeken mesleklere 
yönelik detaylı bir araştırma içerisine girmeli, bu detaylı 
araştırmayı yaparken şu hususları göz önünde 
bulundurmalısınız:
Bu meslek eşit ağırlık, sayısal, sözel, dil alanlarından 
hangisine giriyor,  bu meslek için gerekli olan ilgi ve 
yetenekler nelerdir, bu meslekte nerelerde çalışılır?



Lise Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi 
Hasan DENİZ

Bu sorulara yönelik yapılan detaylı araştırmanın ardından elde edilen bilgiler ile 
öncesinde bahsedilen aşamalardaki bilgiler harmanlanarak “Ben eşit ağırlık, sayısal, 
sözel, dil alanlarından hangisine yatkınım? Bu meslek için gerekli olan ilgi ve 
yetenekler ile benim ilgi, yetenek alanlarım örtüşüyor mu? Mesleğin çalışma alanları 
ile benim çalışmak istediğim ortamlar çelişiyor mu? sorularına cevaplar üreterek bir 
kıyaslama  ve yorumlama sürecine girilmelidir. Bazı meslekler uzun süreli seyahatler 
yapmayı gerektirirken bazı meslekler uzun yıllar eğitim almayı gerektirebilir.

Bu yüzden ilginizi çeken meslekleri detaylı araştırırken bu 
mesleği okuyabilmeniz, meslek için gerekli olan eğitimleri 
almanız için gereken ekonomik olanaklara erişebilme 
olasılığınızı değerlendirmeli ve  “Bu mesleklerin geleceği 
nedir, bu mesleklerde kendimi nasıl ilerletebilirim?” sorularına 
cevaplar aramanız da gereklidir. Okulun üniversite gezilerinin 
yanı sıra ilginizi çeken mesleklerin meslek mensupları ile 
görüşmeler yapabilir, hem bu sorulara cevaplar bulabilir hem 
de kararınızı netleştirme sürecine katkı sağlayabilirsiniz.

MESLEK SEÇİMİ BİR SÜREÇTİR



Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 
(DEHB) 
İnsan beynindeki farklı sistemleri bir orkestranın 
parçalarına benzetebiliriz. Bu parçaların uyum 
içerisinde çalışabilmesi için yetenekli bir orkestra 
şefine ihtiyacı vardır. Bu bağlamda DEHB (Dikkat 
Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) yaşayan 
çocukların beyni sanki en yetenekli sanatçılarla dolu 
ama şefi olmayan bir orkestra gibidir. Bu yetenekli 
farklı müzisyenler sonuç ne olursa olsun kendi 
melodilerini çalmaya devam ederler. Fakat sonuçta 
müzisyenler arasında bir uyum görmek mümkün 
değildir. İnsan beynindeki uyum, yürütücü işlevler 
olarak tanımlanan dikkat sisteminin görevidir. 
Dikkat sisteminin uyum içerisinde çalışmadığı 
durumlarda bazı sorunlar ortaya çıkabilir. 

DEHB NEDİR?

Son yıllarda DEHB her alanda giderek tanınmaya 
başlayan bir konudur. Çocukluk ve ergenlik dönemi 
gelişimsel süreçlerinde en sık rastlanan aşırı hareketlilik, 
dikkat eksikliği ve dürtüsellik kavramları ile 
tanımlanmaktadır. Okul çağı çocuklarında % 3-5 
oranında oldukça sık görülmektedir. Bu belirtileri 
yaşayan öğrencilerin okuldaki davranışları ve akademik 
başarıları olumsuz yönde etkilenmektedir. 

DEHB TEMEL ÖZELLİKLERİ 

DEHB belirtileri gösteren çocuklarda okul, ev ya da 
arkadaşları ile ilgili sorunlara sık rastlanmaktadır. Bu 
çocuklar okulda beklenenin altında performans 
gösterirler, dikkati toplayamama ve sürdürememe 
kaynaklı ödevlerin başına oturmakta zorluk yaşarlar. Bu 
çocukların okul sürecinde genellikle kantinde sıra 
beklemekten hoşlanmadıkları, bundan dolayı araya 
girmeye çalıştıkları, arkadaşlarının oyunlarını böldükleri, 
düşünmeden davrandıkları ve kurallara uymakta zorluk 
yaşadıkları için sıklıkla sorun yaşadıkları gözlenmektedir. 
Aynı zamanda verilen görevlerin yarısını unutup gelme, 
başladıkları işleri tamamlamakta zorlanma, dış 
uyaranlarla dikkatinin kolayca dağılması gibi davranış 
örüntüleri görülmektedir. 

Tüm bu davranış örüntüleri DEHB belirtileri gösteren 
çocuğun günlük yaşamında, sosyal ilişkilerinde ve okul 
başarısında olumsuz etkilere neden olmaktadır.

DİKKATİNİZDEN KAÇMASIN!



Kaynakça 
• Öner P., Öner. Ö., Aysav A. (2003), Dikkat Eksikliği Hiperaktivite 
Bozukluğu, Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitim Dergisi, 12;(3):97-99. 
• Özmen Kaymak, S. (2010), Okulda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite 
Bozukluğu (DEHB), Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6;(2):1-10.

BU ÖNERİLERİ DİKKATE ALIN
Sınıf ortamı, DEHB belirtileri gösteren çocuklara uygun 
düzenlenmelidir. Çünkü bu öğrencilerin çevredeki 
uyarıcıları göz ardı edebilmeleri oldukça zordur. 

Öğrencilerin problem davranışlarını hangi durumlarda 
sergiledikleri belirlenmelidir. 

Okul ortamında yaşanan güçlükler, beraberinde aile 
içerisinde görülen davranış örüntüleri ile bağlantılıdır. 
Bundan dolayı ailenin çocuğun davranışlarını nasıl 
algıladığı ve ona nasıl yanıt verdiği çok önemlidir. 

Aile ortamında çocuğa kuralların kısa ve anlaşılır bir şekilde 
anlatılması gerekir. 

DEHB belirtileri gösteren çocuklar ile göz teması kurmak 
önemlidir. İletişim kurarken göz teması içerisinde 
konuşmaya özen gösterilmelidir. 

Sosyal ortamlarında çok fazla etiketlenmeye maruz kalan 
bu çocukların benlik saygılarında azalmalar meydana 
gelebilir. Bu nedenle çocuğunuzun olumlu özelliklerini fark 
edip bu özellikleri pekiştirmek kendilerini iyi hissetmelerine 
ortam hazırlayacaktır. 

Yazan
Uzm. Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen 

Selen ALGÜL 

Steve Jobs, Alexander Graham Bell, Beethoven, 
Saldavor Dali,    Leonardo da Vinci, Thomas 
Edison, Albert Einstein

“Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu” olan ünlü 
isimlerden sadece bir kısmı.



Her anne-baba çocuğunu en iyi şekilde yetiştirmek ister. Çocuğunun mutlu, başarılı, iyi bir kişiliğe sahip bir birey olarak 
toplumda yer almasını arzu eder. Bilinen bir söz vardır: “Eğitim ailede başlar.” Peki gerçekten öyle mi? İlk öğretmen olan 
anne ve babanın vereceği iyi eğitim, çocuğuyla kurduğu sağlıklı iletişime bağlıdır. Çocuğa vereceği sınır ve irade eğitimi de 
bu sağlıklı iletişime bağlıdır. “İrade sahibi olmak nedir? İradeyi güçlendirmede disiplin neden gereklidir?” Bu sorulara 
baktığımızda yaşadığımız çağda her şey adeta haz odaklı olmuş. Öylesine haz odaklı ki etrafımıza baktığımızda sağımız 
solumuz reklamlarla dolu. Burada bir sınırlama getirmek oldukça güç bir hale geliyor. Çocuklarda zamanı yönetebilme yetisi 
ergenlik dönemiyle birlikte aşağı yukarı 12-13 yaşlarında başlar. Zamanı yönetmeyi öğrenmeye başlayan çocuk kendini, 
iradesini de kontrol etmeye başlar. Kendi hayatımıza bakarak biz sınırlarımızı iyi çizebiliyor muyuz, irade gücümüz ne 
durumda? Her koşulda sağlam, doğru, olması gereken tavrı sergileyebiliyor muyuz? Bu soruları da aslında kendimize 
sormak gerekiyor. Sınır koymak, çocuğun kendisini emniyette hissederek hareket edebileceği alanı belirleyen yardımcı ve 
yol gösterici işaretleri çocuğa sunmaktır.

YANLIŞ SINIR KOYMA

Fiziksel disiplin: Her türlü fiziksel şiddet. Dayak yeme davranışını 
inceleyelim. Dayak yiyen çocuğun vicdan ve ahlak gelişimi zayıf olur. 
Yaramazlık yaptığında dayak yiyen çocuk, yaptığının karşılığını ödemiş 
duygusunu hisseder. Problemlerini saldırganlıkla çözümlemeyi öğrenir.

Çocuğu sözle hor görmek: Korkutma, tehdit, alay etme, küçümseme, 
bağırma, beddua…. (Ellerin taş olur. Beceriksiz, şişko, tembel, aptal, 
sersem...) Çocuk kendini değersiz hisseder.

Sevgiyi esirgemek: Dayaktaki gibi aynı sonuçları verir. Çocuk
kabul edilmek için çırpınır durur veya isyankâr olur. Çocuklarımıza
nasıl sınır koyabileceğimizi televizyon izleme davranışı üzerinden 
inceleyelim.

İRADE EĞİTİMİ VE SINIR KOYMA 



1. Aşama: Davranışı Tanımlama: Çocuğun anlaşıldığını 
ve hangi davranışından dolayı uyarıldığını daha net 
anlaması amacıyla yapılır.  Kısa cümlelerle görülen şey 
söylenir, tahmin ve yorum yapmaktan kaçınılır. Çocuğun 
davranışları yanında içinde bulunduğu duygu durumu 
da tanımlanmalıdır. “Şu anda seninle belirlediğimiz 
televizyon izleme sınırını aşıyorsun. Televizyon izlemekten 
hoşlanıyor gibisin fakat seninle bu konuda daha önce 
anlaşmıştık.Şu anda beni önemsediğini hissediyorum.”

 2. Aşama: Sınırı İfade Etme: Kural çocuğa net ve açık 
şekilde söylenir. Ses tonunun sakin olmasına ayrıca 
dikkat edilmelidir. Sınırları açıklarken “Biz” vurgusunun 
yapılması önemlidir. Sınırların herkes için olduğunun 
anlaşılmasını sağlar. Gün içerisinde 1,5 saat televizyon 
izleme hakkımız var diyebiliriz.

3. Aşama: Seçenek Sunma: Onun yerine geçebilecek 
farklı faaliyet sunabilmek önemlidir.

 4. Aşama: Final Seçeneği: Sınırlara uyma ya da uymama 
çocuğun kendi kararı olduğu sakin bir ses tonuyla 
söylenmelidir. Eğer daha önce uyarı yapıldıysa ve çocuk 
sınıra uymamaya devam ediyorsa uygulanır. “Şu anda 
yaptığın davranışı kendi kararın olarak seçtin ve 
yapıyorsun. Bu anlaşmamıza aykırı olduğu için gerekli 
sorumluluğu alacağına inanıyorum.” İstenmeyen 
davranışa uyulmadığında yaşanılacak mahrumiyet daha 
öncesinden çocukla paylaşılmış olmalıdır. “Eğer bu 
davranışta bulunmaya devam edersen telefonunun bir 
gün bende kalacağını kabul ediyorsun demektir.” Bu 
konuşma sonrası sonucunda ne olacağının farkına 
varmış olur.

5. Aşama: Kararı Uygulama: Çocuk sınıra uymamaya 
devam ediyorsa hemen sonuçlarına katlanması 
sağlanmalıdır. Nazik, sevecen ve kararlı olunmalıdır. 
Karar uygulanırken olumsuz cümlelerden kaçınılmalıdır. 
Benliği zedeleyici mesajlar verilmemelidir. Eğer vermek 
istediğimiz mesajda netsek gerçekten gerekliyse ve 
kararlıysak mutlaka “hayır” dememiz gerekmektedir.
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Sınav kaygısı, öğrenilen bilgilerin sınav anında etkili bir biçimde 
kullanılmaması ve başarının düşmesine yol açan bir durumdur. 
Aslında sınav kaygısı belli bir seviyeye kadar normaldir ve 
başarıyı olumlu yönde etkiler. Fakat fazlası ise başarıyı olumsuz 
yönde etkiler.

Sınav kaygısı yaşayan bir öğrencide akademik olarak düşüş gözlemlenir. Ayrıca 
öğrencinin motivasyonu düşer  ve bunun sonucunda  çalışmayı erteler. Sınavla ilgili 
konuşmak istemez. Bilişsel çarpıtmalar oluşmaya başlar. Bununla beraber sınav anı ve 
sonrası için öngörülerde bulunur ki bu öngörüler genelde olumsuzdur.

SINAV KAYGISI

SINAV KAYGISININ BELİRTİLERİ

• Huzursuzluk
• Çalışmaya olan isteksizlik
• Terleme 
• Uyku düzeninde bozulmalar
• Karın ağrıları

• Kendine olan güvensizlik
• Tedirginlik
• Sıkıntı
• Endişe

SINAV KAYGISININ OLUŞMA NEDENLERİ

• Bilişsel çarpıtmalar
• Mükemmeliyetçi yapı
• Aile veya sosyal çevrenin olumsuz etkisi



SINAV KAYGISI İLE BAŞ ETME YOLLARI
• Verimli bir şekilde ders çalışmak.
• Belli aralıklarla nefes alma egzersizleri yapmak.
• Dikkati başka noktalara kaydırmak.
• Olumsuz düşüncelerden uzaklaşmak.
• Belli aralıklarla gevşeme egzersizleri yapmak.
• Gerekiyorsa uzman desteği almak.

SINAV ÖNCESİ NELER YAPILABİLİR?
• Zihinsel yapıda değişiklikler yapılabilir.
• Zaman etkili ve verimli kullanılmalıdır.
• Dengeli ve düzenli beslenmek son derece 
önemlidir.
• Uyku düzenine dikkat edilmelidir.
• Akademik çalışmaların son güne bırakılmaması 
gerekir.

SINAV ANINDA NELER YAPILABİLİR?
• Olumsuz düşünceye karşı olumlu düşünceler 
geliştirilmelidir.
• Sınava yapılabilecek  sorulardan başlanmalıdır.
• Kontrolün kaybedilmeden sınava devam edilmesi 
gerekir.
• Felaket senaryolarından uzak durulmalıdır.

Bu zorlu süreçte cesaretinizi kaybetmeden hedeflerinize
ulaşacağınıza inanıyor, hepinize başarılar diliyorum.

SINAV KAYGISI
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