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M�ll� Eğ�t�m Bakanımız Sayın Z�ya Selçuk'un Tw�tter hesabından 
paylaştığı an�masyon f�lme er�ş�m sağlamak �ç�n QR Kodu Okutunuz:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞIMIZ
LGS İÇİN ALINAN ÖNLEMLERİ 
ANİMASYON FİLMLE ANLATTI

"Öğrencilerin sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri e-okul üzerinden 

açıklanacak. 

Sınav giriş belgeleri, okul yönetimleri tarafından sınav günü, sınavdan 30 dakika önce 

öğrencilerin sıra numarasına göre masalarına bırakılacak. 

Okulda kantinlerin açık olmayacağını göz önünde bulundurarak öğrenciler ihtiyaç 

duyacakları su, dezenfektan ve peçeteyi yanlarında getirebilecekler. Ayrıca her sınıfta 

dezenfektan ve peçete okul idareleri tarafından bulundurulacak. 

Sınava gelen öğrencilere, velilere ve sınavda görevli tüm personele okul idaresi 

tarafından okul girişinde ellerine dezenfektan uygulaması yapılacak ve ücretsiz olarak 

maske dağıtımı yapılacak. 

Öğrenciler, önceden dezenfekte edilmiş binalara, maskeleri takılı halde, bekletilmeden, 

sosyal mesafe korunarak, sırayla alınacak. Tüm okullarda rehber öğretmenler 

koronavirüs tedbirlerinin denetimi kapsamında velilere ve öğrencilere yardımcı olmak için 

okul dışında görevli olacak. 

Birinci oturum sonunda verilecek arada öğrenciler, öğretmenlerinin kontrolünde bina 

bahçesine çıkabilecek. Öğrencilerin sosyal mesafelerini korumaları için görevli 

öğretmenler tarafından kontroller yapılacak. Öğrencilerin velilerle bir araya gelmesine izin 

verilmeyecek. Velilerin okul bahçelerine girişlerine izin verilmeyecek. 

Öğrencilerin binalara giriş ve çıkışlarında velilerin izdiham oluşturmamaları, sosyal 

mesafeye dikkat etmeleri gerekmektedir. Sınav sonunda mesafe korunarak teslim 

edilecek."

Bu yıl ilk defa kendi binalarında sınava girecek öğrencilerin sınava 

gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi ile en az iki adet koyu siyah ve 

yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi 

bulundurması gerektiği kaydedilen filmde, yeni tip koronavirüs 

(Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler şöyle sıralandı:
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İl M�ll� Eğ�t�m Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı,20 Haz�ran tar�h�nde yapılacak olan L�se-
lere Geç�ş Sınavı’nda koronav�rüs tedb�rler� kapsamında alınan önlemlere da�r ulusal 
basına b�r demeç verd�.
Bu sene koronav�rüs tedb�rler� kapsamında öğrenc�ler�n �lk defa kend� okullarında g�re-
cek olduğu LGS �le �lg�l� alınan tedb�rler okullar tarafından uygulanmaya başlandı. Sayın 
Levent Yazıcı,  “Sınav günü gerçekleşecek uygulamalarla �lg�l� açıklama yaparken; sınav 
günü hareketl�l�ğ�n en aza �nd�r�lmes� �ç�n vel�ler�n okul bahçes�ne alınamayacağını ve 
kant�n�n kapalı olacağını, öğrenc�ler�n sosyal mesafe kurallarına uyularak sınav salonla-
rına alınacağını �fade ett�.Her öğrenc� �ç�n Bakanlığımız tarafından hazırlanan maske ve 
peçeteler�n hazırlandığını, sınav salonlarında el dezenfektanlarının bulunduğunu, sınav 
oturumları arasında da sosyal mesafeye gözetmen öğretmenler tarafından d�kkat ed�le-
ceğ�n� bel�rtt�.” 

LGS için alınan önlemlere 
ilişkin açıklamaların yer 

aldığı haberi izlemek için 
QR kodu okutunuz:
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 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ
SAYIN LEVENT YAZICI’NIN LGS’DE ALINAN 

KORNAVİRÜS TEDBİRLERİNE İLİŞKİN DEMECİ



Özel çocukların eğitime katılım ve erişimlerini artırarak zengin öğrenme ve öğretme  süreçleri oluşturmayı 
hedefleyen “Kardeş Payı” etkinliği yapıldı.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün 2023 Vizyon Projeleri'nden Farklılıklarımla Yaşıyorum Projesi, 
tüm eğitim kademelerinde eğitime devam eden özel gereksinimli öğrencilerin aktif katılımları ile gerekli bilgi 
ve farkındalığın sağlanması, engelli bireylerin toplumdaki algılarının pozitif yönde değişmesi yoluyla 
toplumsal fayda oluşturmayı amaçlıyor. Uzaktan eğitim sürecinde özel çocuklara zengin öğrenme ve öğret-
me süreçleri oluşturarak eğitime katılım ve erişimlerini artırmayı hedefleyen kardeş payı etkinliği yapıldı.
"Biz Birbirimizi Tamamlıyoruz"  sloganı ile uygulanan etkinlik çerçevesinde özel eğitim okullarıyla 
Bilim ve Sanat Merkezleri’nde eğitim gören öğrencilerimizin birbirlerini tanımaları, anlamaları, kaynaşmala-
rı yolu ile akran iletişimini artırarak özellikle birlik ve beraberlik duygusunun geliştirilmesi amaçlandı. Ayrıca 
uygulamayla özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar, bilişsel, duyuşsal, iletişim, motor ve günlük yaşam beceri-
leri gibi birçok alanda desteklendi ve eğlenerek öğrenmeleri sağlandı.
Uzaktan eğitim sürecinde "özel çocuklar" için yenilikçi ve özgün çalışmaların daha da öne çıktığı 
Engelliler Haftasında özel gereksinimli öğrencilerimiz kardeş payı çalışmamızda bir araya geldiler. 
Özel gereksinimli öğrencilerimizin yaptığı resimleri, ritim çalışmalarını, şiirlerini özel yetenekli 
öğrencilerimiz, kardeş payının kendilerine düşen kısmına yorumlarını kattılar. 
Çalışma sonunda her biri eşsiz ve çok kıymetli ürünler ortaya koydular.
Etkinliğin önemine dikkat çeken İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, toplumun her kesiminde 
özel eğitim konusunda  farkındalık oluşturmak, özel çocukların eğitimden en üst düzeyde yararlanmalarını 
sağlamak amacıyla yapılması gereken tüm çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini ifade etti.

Kardeş Payı etkinliklerine 
erişim sağlamak için QR 

kodları okutunuz:

Kardeş Payı 1

Kardeş Payı 3

Kardeş Payı 5 Kardeş Payı 6

Kardeş Payı 4

Kardeş Payı 2

“KARDEŞ PAYI” ETKİNLİĞİ
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Özel eğitim meslek okulları öğrencileri internet ortamında eğlenerek yarıştılar.
Özel eğitim meslek okullarında öğrenim gören öğrencilerimizin hem eğlenmelerine hem de eğlenirken 
öğrenmelerine imkân sağlayan bir yarışma düzenlendi. İçinde bulunduğumuz uzaktan eğitim sürecinde 
özel çocuklarımız, sosyal medya hesaplarımızda duyurulan internet adresinden bağlantı kurarak, kendi-
lerine okul müdürlükleri tarafından ulaştırılan şifreler ile internet ortamında yapılan etkinliğe katıldılar.

Öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak, kalıcı ve kolay öğrenmelerini sağlayan, yenilikçi, özgün ve işlevsel 
etkinlikle özel eğitim meslek okullarımızdaki öğrencilerimiz; renkler- duygular-şekiller- zıt kavramlar ve 
karma kavramlara odaklandılar. Her gün günün birincisi yine sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıldı 

ve hediyesini göndermek üzere öğrencilerimiz ile iletişime geçildi. 
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#BizBirbirimiziTamamlıyoruz

EĞLENCELİ ETKİNLİKLER



Özel Eğ�t�m ve Rehberl�k Şubes� 
koord�natörlüğünde, RAM Müdürler�-
m�z tarafından LGS �le �lg�l� kılavuz 
hükümler�, öğrenc�lere ve vel�lere 
rehberl�k başlıkları altında LGS’ye 

g�recek öğrenc�ler�m�ze, vel�ler�m�ze 
ve uzmanlarımıza yönel�k canlı 

yayınlar yapıldı.

SEN SOR LGS UZMANI CEVAPLASIN

SEN SOR YKS UZMANI CEVAPLASIN

Özel Eğ�t�m ve Rehberl�k Şubes� 
koord�natörlüğünde, RAM Müdürler�-
m�z tarafından YKS �le �lg�l� kılavuz 
hükümler�, öğrenc�lere ve vel�lere 
rehberl�k başlıkları altında YKS’ye 

g�recek öğrenc�ler�m�ze, vel�ler�m�ze 
ve uzmanlarımıza yönel�k canlı 

yayınlar yapılıyor.
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Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi tarafından düzenlenen 
“Motivasyon Konuşmaları” 8-12 Haziran tarihleri arasında 

canlı yayın aracılığı ile gerçekleştirilecektir.
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M�llî Eğ�t�m Bakanlığımız tarafından bu yıl ün�vers�teye g�r�ş �ç�n Yükseköğret�m 
Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan adaylara yönel�k çevr�m�ç� ün�vers�te tanıtım 
günler� düzenlen�yor. Adaylar, ün�vers�te tanıtım günler�nde pazartes�, çarşamba, 
cuma günler� sosyal medya kanalları üzer�nden ün�vers�te rektörler� �le buluşuyor. 
Öğrenc�ler, rektörlere #ben�mterc�h�m et�ket� �le sosyal medyadan ve Youtube      
üzer�nden sorularını �leteb�l�yor.

Ün�vers�te rektörler�n� ve ün�vers�te adayı öğrenc�ler� konuk eden 
çevr�m�ç� ün�vers�te tanıtım programı olan Ben�m Terc�h�m 
Programı’na er�ş�m sağlamak �ç�n QR Kodu okutunuz

ÜNİVERSİTE ADAYLARINA
ÇEVRİMİÇİ TANITIM GÜNLERİ
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M�llî Eğ�t�m Bakanlığı Özel Eğ�t�m ve Rehberl�k Genel Müdürlüğü tarafından, koronav�-
rüs salgını neden�yle EKPSS'ye hazırlıkta kaynak sıkıntısı yaşayan özel eğ�t�m öğrenc� 
ve mezunları �ç�n b�r mob�l uygulama gel�şt�r�ld�.   
En az ortaöğret�m mezunu haf�f düzey z�h�n engell�, görme engell�, �ş�tme engell� veya 
bedensel engell� raporu olan b�reyler �ç�n her �k� yılda b�r yapılan EKPSS'ye (Engell� 
Kamu Personel� Seçme Sınavı) g�rme hakkına sah�p olan adaylar, aldıkları puan net�ce-
s�nde bel�rlenen kontenjanlarda kamu personel� olarak �st�hdam ed�leb�l�yor. Bakanlığı-
mız, koronav�rüs salgını sürec�nde adaylara sınavlara daha ver�ml� ve kolay b�r hazırlan-
ma �mkanı sunmak �ç�n �çer�k gel�şt�rerek uygulamayı kullanıma hazır hale get�rd�.   
Sınav kapsamındak� Türkçe, matemat�k, tar�h, coğrafya, vatandaşlık ve güncel b�lg�ler 
alanındak� ders konuları özel eğ�t�m �ht�yacı olan b�reyler�n öğrenme özell�kler� d�kkate 
alınarak hazırlandı. Ayrıca, ara yüzün bas�t ve kullanışlı olmasına özen göster�ld�.   
Görme engell� b�reyler �ç�n �çer�kler, ekran okuyucu programların seslet�m yapab�ld�kler� 
met�n formatı şekl�nde hazırlandı. Okuma programlarının seslend�remed�ğ� ter�msel 
�fadeler mp3 formatında hazırlanarak uygulamaya eklend�. Z�h�n engell� b�reyler�n ders 
konularını etk�l� öğreneb�lmeler� �ç�n tüm �çer�kler zeng�nleşt�r�ld�.  Sayfalar sade ve 
d�kkat dağıtmayacak şek�lde tasarlandı. Her ders konusunu pek�şt�ren konu örnekler�, 
konu sonu değerlend�rme soruları, konuyla �lg�l� soru çözüm v�deoları uygulamaya 
eklend�.   Tüm bu �çer�kler�n yanı sıra uygulama �nterakt�f olarak da kullanılab�l�yor. 
Adaylar çözmekte zorlandıkları sorular olursa onları ekran fotoğrafı şekl�nde M�ll� Eğ�t�m 
Bakanlığı uzmanlarına göndereb�lecek. Böylece alanın uzmanları tarafından çözülen 
soruların cevaplarına ulaşab�lecek.   

Hazırlanan mobil uygulama IOS veya Android temalarından
ücretsiz olarak indirilebilecek. 
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Ücrets�z Uygulamayı 
QR Kodları okutup er�ş�m 

sağlayarak �nd�reb�l�rs�n�z:  

Andro�d  IOS

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİMİZİN
EKPSS’YE HAZIRLANMASI İÇİN MOBİL UYGULAMA



D�j�talleşmen�n, hayatın her alanında kend�n� h�ssett�rd�ğ� bu dönemde Bakanlığımızca, 
anne babalardan sıklıkla gelen sorulara yanıt vereb�lmek �ç�n �k� yen� kılavuz hazırlandı. 
Özel Eğ�t�m ve Rehberl�k H�zmetler� Genel Müdürlüğümüzce 'A�le Eğ�t�m Ser�s�' kapsa-
mında yayımlanan 'Güvenl� İnternet Kullanımı' ve 'S�ber Zorbalık' kılavuzları d�j�tal dün-
yada a�le katılımına ışık tutuyor. Bakanımız Sayın Z�ya Selçuk, kılavuzların �çer�ğ�nde 
anne babalara bu süreçte ne yapmaları, nasıl davranmaları ve ne g�b� önlemler 
almaları gerekt�ğ� konusunda kısa ve uygulanab�l�r öner�ler sunduklarını bel�rterek anla-
tılanları kare kodlar aracılığıyla ulaşılab�lecek v�deolar �le destekled�kler�n� �fade ett�.
Kılavuzda, çocuklara rehberl�k etmek �ç�n a�lelere "B�lg� sah�b� olun, İlg�l� olun, Ortak 
kullanım alanları oluşturun, Güvenl�k tedb�rler� alın, B�l�nçl� hareket ed�n, Çocuğunuzun 
ekranı s�z olun" şekl�nde öner�ler sunuluyor.
S�ber Zorbalık Kılavuzu'nda �se s�ber zorbalığa maruz kalınması ve s�ber zorbalık yapıl-
ması durumlarında a�leler tarafından �zleneb�lecek doğru yöntemlere yer ver�l�yor. S�ber 
zorbalığa maruz kalmanın ayırt ed�c� b�r bel�rt�s�n�n olmadığının �fade ed�ld�ğ� kılavuzda 
a�lelere çocuklarındak� davranış değ�ş�mler�n� tak�p etmeler� öner�l�yor. 

Kılavuzda ayrıca en iyi çevrim içi güvenlik stratejisinin 
çocuklarla konuşmak olduğunun altı çiziliyor.

"S�ber Zorbalık" Ve 
"Güvenl� İnternet Kullanımı" 
�le �lg�l� kılavuzlara ulaşmak 

�ç�n QR Kodu 
Okutunuz:

AİLELERE YÖNELİK

"SİBER ZORBALIK" VE "GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI" 

KILAVUZLARI YAYINLANDI
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Özel Öğret�m Kurumları Genel Müdürü Muammer YILDIZ, özel okulların 19 Haz�ran'a 
kadar uzaktan eğ�t�me devam edeceğ�n�, 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak 
kaydıyla yüz yüze telaf� eğ�t�m� yapab�leceğ�n� duyurdu. Özel öğret�m kursları da vel�le-
r�n �stemes� hal�nde gerekl� önlemler� alarak 1 Haz�ran'dan �t�baren, özel eğ�t�m ve reha-
b�l�tasyon merkezler� �se eğ�t�mlere 15 Haz�ran'dan �t�baren başlayab�lecek.
Özel eğ�t�m ve rehab�l�tasyon merkezler�ndek� eğ�t�mlere de 16 Mart - 31 Mayıs tar�hle-
r�nde ara ver�ld�ğ�n� hatırlatan YILDIZ, şu değerlend�rmelerde bulundu: "Tedb�rler�n 
uygulanmasıyla ülke genel�nde olumlu sonuçlar elde ed�lm�ş ve normalleşme sürec� 
planlandığı şekl�yle devam etmekted�r. Kontrollü sosyal hayat kuralları, �l pandem� kuru-
lunun görüşler� de d�kkate alınarak kurum b�nalarında, eğ�t�mde kullanılan araç gereç-
lerde ve engell� b�reyler�n merkeze ulaşımlarında kullanılan serv�s araçlarında koronav�-
rüs salgınından korunmak �ç�n gerekl� olan maske kullanımı, h�jyen ve sosyal mesafen�n 
korunması �le �lg�l� tedb�rlerle b�rl�kte, �llere gönderd�ğ�m�z yazıdak� kurallara uyulması 
şartıyla özel eğ�t�m ve rehab�l�tasyon merkezler�n�n kurucuları ve engell� b�reyler�n vel�-
ler�n�n �stemes� hal�nde, eğ�t�mlere 15.06. 2020 tar�h�nden �t�baren başlayab�lecekt�r."

Salgın sürec�nde normalleşmeye geç�ş �le b�rl�kte kreş, gündüz bakımev� ve özel okul 
önces� kurumlarının ardından resm� okul önces� kurumların da yeterl� talep olması hal�n-
de 19 Haz�ran Cuma gününe kadar h�zmet sunab�lmes�ne karar ver�ld�.
Cumhurbaşkanlığımızın, 29 Mayıs 2020 tar�hl� "COVİD-19 Kapsamında Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedb�rler Genelges�" doğrultusunda, normal-
leşmeye geç�şle b�rl�kte rut�n mesa� s�stem�ne dönen ve çocuklarını bırakacak k�mses� 
olmayan anne babalar �ç�n önce sadece kreş ve gündüz bakımevler�n�n h�zmet vermes� 
planlanmıştı. Tedb�rler�n uygulanmasıyla ülke genel�nde olumlu sonuçlar elde ed�lerek 
normalleşme sürec�n�n planlandığı şekl�yle devam etmes� üzer�ne M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı 
Özel Öğret�m Kurumları Genel Müdürlüğü, �llere b�r yazı göndererek kurucu ve öğrenc� 
vel�ler�n�n �stemes� hal�nde özel okul önces� eğ�t�m kurumlarının da 1 Haz�ran'dan �t�ba-
ren açılab�leceğ�n� b�ld�rm�şt�.
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ÖZEL OKULLAR 15 AĞUSTOSTAN İTİBAREN
YÜZ YÜZE TELAFİ EĞİTİMLERİNE BAŞLAYABİLECEK

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI
TEDBİRLER ALINARAK AÇILIYOR



«Benim puanım bu, bu puanla nerelere 
gidebilirim?» 
 “Ben aslında ……bölümünü çok istiyor-
dum; ama olmadı.Sınavım kötü geçti, 
yapamadım. Şimdi nereleri kazanabili-
rim?» 
 “Ben KPSS ile kolay atanabileceğim bir 
bölüm istiyorum, neleri önerirsiniz?» 
 “Hocam ben meslek lisesi bitirdim; 
ama hiç sevmeden okudum. Bitirdiğim 
bölümden devam etmeyeceğim. Nereleri 
kazanırım?» 
 “Hocam ben sözelde Türk Dili ve 
Edebiyatı, Tarih; TM’de Sınıf Öğretmen-
liği- İktisat-Kamu Yönetimi arasında 
kaldım; hocam benim aynı zamanda 
YGS puanlarım da var. Bu puanlarla tam 
burslu 2 yıllık sağlık istiyorum. Bir de 
hocam sözelde gazetecilik, RTS yazsam 
mı?Kararsızım.» 
 “Aaaa hocam tercih zamanı gelmiş, 
şimdi ne yapacağım?»

Bu ve benzeri cümlelerle tercih dönemini geçiren 
adayların durumlarını inceleyeceğiz.

Benim puanım bu, bu puanla            
nerelere gidebilirim?”

Bu soruyu soran adaylar çoğunlukla 
meslek seçimi konusunda kararsız, iyi araştır-
ma yapmamış, başkalarının fikirlerine fazla açık, 
nasıl olsa iyi bir yer kazanırım diyen adaylardır. 
Bu adaylardan bazıları üniversite tercihinin önemini 
anlayamamıştır. Gençlerin hayatlarında verecekleri 
en önemli kararların başında gelen bölüm (meslek) 
seçme arifesinde böyle davranması ileride büyük 
yanılgılara ve kayıplara neden olmaktadır.

“Ben aslında …………..bölümünü çok 
istiyordum; ama olmadı.Sınavım kötü 
geçti yapamadım. Şimdi nereleri kaza-
nabilirim?”

Bu söylemleri dile getiren adaylar yıllardır bazı 
popüler meslekleri kafalarına takmıştır (dok-
torluk, avukatlık, pilotluk, psikologluk vb. ). Bu 
adayların aslında bu meslekleri kazanamaya-
cakları liseye giriş sınavlarında belli olmuştur.  
Adayın 6. ve 7. sınıfta matematik dersi, fen bilgi-
si dersi çok iyidir; ama 8. sınıfta ne olduysa liseye-
giriş sınavında sorunlar çıkmış (kaydırma, sınav 
stresi, hiperaktiflik vb.) ve aday başarısız olmuştur. 
Bu adaylar ve çoğunlukla bu adayların aileleri bu ilk 
işareti anlamamış, anlamak istememiş ve maalesef 
üniversite sınavında da aynı durum nüksetmiştir. 
Öğrenci, Tıp Fakültesi kazanamayacaktır, bu durum 
yıllar öncesinden bellidir; ama ortaokul ve liselerimiz-
de yeterince iyi ölçme değerlendirmenin yapılmama-
sı, sınavlara hazırlık sürecinde ders ve yayın satışı 
yapan kişilerin büyük bir kısmının bu pembe dünyayı 
bozmaması gibi nedenlerden adayın ne kendisi ne 
de ailesi o hayal dünyasından çıkabilir. YKS sonuç-
larının açıklandığı gün adayın dünyasının başına yı-
kıldığı zamandır. Aday tercih sürecine morali bozuk, 
hazırlıksız ve çoğunlukla gergin girer. Bu sefer aday 
gerçek dünyaya dönmüş ve sığınacak liman aramaya 
başlamıştır. Ama adayların bazıları hala bu rüyadan 
uyanmamakta ısrar edecektir.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİNDE
 SIK YAPILAN HATALAR
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“Ben ……..bölümünü çok istiyordum; 
ama olmadı 2 yıllık okuyup DGS ile 
bu bölümde 4 yıllığa tamamlayacağım 
bölümleri görmek istiyorum.”

Bir önceki maddede bahsettiğimiz adayların bir kısmı 
hala hedeflerini tutturmada inatçıdır. Adalet okuyup 
hukuka ya da iç mimarlık okuyup özel yetenekle iç 
mimarlığı kazanıp bu bölümden mimarlığa geçiş yap-
mak hedefindedirler. Son yıllarda özel üniversitele-
rin hızlıca açılması ve tercih dönemlerinde birçok 2 
yıllık bölümün bu şekilde DGS ile 4 yıllığa geçmek 
konusunda köprü yapılması ve sürekli pompalanan 
yaparsın, edersin söylemleri adayın birkaç yıl daha 
bu rüyada kalmasına devam etmektedir. Gerçekçi 
olmak gerekirse adalet bitirenlerin çok çok azı bu he-
defe ulaşacaktır. Önlisans programlarının kontenjan 
sayısının ancak %10’u kadar DGS kontenjanı ayrıl-
maktadır. 

“Ben KPSS ile kolay ve hemen                  
memur olarak atanacağım bir bölüm 
istiyorum neleri önerirsiniz?”

Bu da tercih dönemlerinde en sık karşılaşılan so-
rulardan biridir. Aday devlet memuru olup “hayatını 
kurtarma” çabasındadır. Geçmişten beri süregelen 
memurluk algısı, garanti iş oluşu bu bakış açısını 
doğurmuştur. Fen-Edebiyat ve İktisadi İdari Bilimler 
mezun sayısının çok artması, bu mezunların büyük 
birçoğunun iş bulamaması da bu devlet memuru 
olma isteğini körüklemektedir. Bu durumun en büyük 
sebeplerinden biri de Mesleki ve Teknik Eğitimin hala 
kaybettiği prestiji yakalayamamasıdır. Genel ola-
rak ifade etmek gerekirse her yüz öğrencinin ancak 
13’ünün memur olma ihtimali vardır.

“Hocam ben meslek lisesi bitirdim; 
ama hiç sevmeden okudum. Bitirdiğim 
bölümden devam etmeyeceğim nere-
leri kazanırım?”

Bu sorunun ortaya çıkmasının nedenleri aşağıda 
sıralanmıştır: 
Mesleki teknik eğitimin prestijinin olmaması, 
Ülke genelinde geleceğe yönelik mesleki 
planlamanın yapılmaması, 

Özellikle sanayide ihtiyaç duyulan kalifiye ara 
elemanın yetiştirilememesi, 
Birçok küçük ölçekli üretim ve tamir işi yapan işlet-
melerin eski usul çalışıp, buralardaki ustaların gelen 
çıraklara karşı olumsuz tutumu, 
Ailelerin artan refah seviyesine bağlı olarak, artık 
çocuklarını ağır işlere vermek istememesi, 
Adayların birçoğunun istemedikleri meslek liselerin-
de ve bölümlerinde okumak zorunda kalması, 
Televizyon dizilerinde ve filmlerde başrol karakterle-
rin çok popüler meslekleri canlandırması (doktorluk, 
avukatlık vb. meslekler). Bunların sonucu olarak 
meslek lisesi mezunu olan gençlerin büyük bir kısmı 
okuduğu mesleği yapmak istemiyor. Tercih dönem-
lerinde muhasebe, metal, çocuk gelişimi, yiyecek 
içecek hizmetleri, bilişim teknolojileri vb. bölümleri 
bitirip iki yıllık başka alana geçmek isteyen adayla 
çok karşılaşılır. Bu durum daha zor ve masraflı olan 
mesleki eğitime yapılan emeklerin çoğunun boşa 
gitmesi demektir.

“Hocam ben sözelde edebiyat, tarih 
TM’de sınıf öğretmenliği- iktisat-ka-
mu yönetimi arasında kaldım; hocam 
benim aynı zamanda YGS puanlarım 
da var bu puanlarla tam burslu 2 yıllık 
sağlık istiyorum. Bir de hocam sözelde 
gazetecilik- Radyo, Sinema televizyon 
yazsam mı? Kararsızım.”

Yukarıda bahsedilen nedenlerin birinin ya 
da birçoğunun aday üstünde en büyük 
sonucu KARARSIZLIKTIR. Artık aday ne yapacağı-
nı bilemez bir halde istekleri ile gerçeklik arasında 
gidip gelen bir hal almıştır. Adayın kafasında sürek-
li bir bölümden diğerine geçiş ve kararsızlık vardır.  
Bu ve benzeri durumda olan adaylar ve ailelerini zor 
günler beklemektedir. Üniversite sınavlarına giren kişi 
sayısının her yıl katlanarak artması ve iki buçuk mil-
yonu geçmesinin sebepleri bunlardır. Bu da zaman 
ve para kaybıdır ve dolayısıyla ülke ekonomisine ve 
ailelere yük demektir.

Mesut SABANCI 
Rehber Öğretmen 

Üsküdar Henza Akın Çolakoğlu A.İ.H.L. 
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Sınav Kaygısının Nedenleri
Verimli çalışmama
Zamanı etkin kullanmama
Uyku ve beslenme alışkanlığının yetersiz 
ve düzensiz olması
Sınav sonucuna dair olumsuz inançlar ve 
otomatik düşünceler
Başarıyı kişilikle eşleştirme
Aileden ve çevreden gelen yüksek beklenti 
ve bu beklentiyi karşılayamama korkusu

Sınav Kaygısının Belirtileri
Huzursuzluk, endişe, tedirginlik, 
sıkıntı, başarısızlık korkusu, 
çalışmaya isteksizlik(kaçma ve 
kaçınma davranışları), mide 
bulantısı, hızlı kalp atışı, ti-
treme, ağız kuruluğu, terleme, 
uyku düzeninde bozukluklar, 
karın ağrıları vb. bedensel 
yakınmalar, dikkat ve konsan-
trasyonda bozulma, kendine güv-
ende azalma olarak sıralanabilir.

Aşırı Kaygıyı Normal Kaygı 
Seviyesine Getirmek İçin;

Verimli çalışıp, zamanı etkin kullanmaya 
özen gösterin.

Kaygıyı bastırmak yerine kabul edip 
tanımaya çalışın.

Yeterli ve dengeli beslenin.
Yeterli uyuyun(Ortam ısısın ve karanlık 

olmasına dikkat edin)
Her gün mutlaka 15 dakika egzersiz 

yapın.
Geçmiş başarılarınızı aklınıza getirin. 
Geçmişteki başarısızlıklarınızın sebe-

plerini düşünün.
Kontrol edebildiklerinize odaklanın

Sınav Sabahı, kahvaltınızı sağlıklı ve yet-
erli bir şekilde yapın. Nefes alışverişinizi 
doğru şekilde yapmaya özen gösterin.

Sınav Süresince; 
Yönergeleri dikkatli okuyun.
Kontrolün kendinizde olduğunu 
hissettiğinizde ve soruları dikkatle okumaya 
başladığınızda kaygınız azalacaktır.
Cevaplayabileceğiniz sorulardan başlamak 

sizi motive eder. 
Konsantrasyonunuz bozulur ve 

kaygı düzeyiniz yükselirse, o 
ana kadar iyi gittiğinizi göz 
önüne alarak, nefes egzersizi 
uygulayın ve sınava devam 
edin.

Ailelere Öneriler
Önce ebeveyn olarak kendi 

kaygılarınızı tanıyın. 
Çocuğunuza güven verin ve onu koşulsuz 
sevdiğinizi hissettirin
Mükemmeliyetçi yaklaşım yerine potansiye-
line uygun gerçekçi yaklaşım sergileyin. 
Çocuğunuzun yaşadığı duyguları küçümse-
meyin. Çocuğunuzla duygu ve düşünce 
paylaşımı yapın. 
Evde olağanüstü bir durum varmış gibi 
davranmayın. 
Çocuğunuzu başkaları ile kıyaslamayın. 
Çocuğunuza sonuç değil süreç odaklı küçük 
teşviklerde bulunabilirsiniz.
Hayatın işlevselliğini bozuyorsa profesy-
onel yardım almaktan çekinmeyin.

İl MEM ÖER

SINAV KAYGISI

Sınav 
kendi başına 

“Aşırı Kaygılandırıcı 
“Durum Olsaydı, tüm 

öğrenciler aşırı kaygılı 
olurdu. Aşırı kaygıyı 
sınav değil sınava 
yüklenen anlam 

oluşturur.
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Kaygı Nedir?
Önceden öğrenilen bilginin sınav esnasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan; 
kişiyi fiziksel, bilişsel ve duygusal olarak etkileyen aşırı uyarılmışlık halidir.



İnsanın varoluşundan beri değişen ve gelişen durumlar bireyin yaşamını ve bu doğrultuda toplumsal yaşamı da 
etkilemiştir. Her çağdaki değişimle birlikte sorun alanlarında da kayma ya da değişme olmaktadır. Günümüzde 
siber yaşamın getirdiği değişiklik, güvenliğin de suçun da gerçek yaşamdan sanal yaşama izdüşümü vurmuştur. 
Siber zorbalık, siber suçlar okullarımızda kartopu gibi büyüyen problem haline gelmiştir. Bu sebeple siber suç, 
siber güvenlik ve siber zorbalık kavramlarına bir göz atalım:

Bilişim teknolojileri kullanılarak işlenen suçların soruşturulması ve dijital delillerin incelenmesi için destek veren 
görevli Daire Başkanlıkları il birimlerinin dağınık yapısının tek bir çatı altında toplanmasını, mükerrer yatırımların 
önüne geçilmesini, siber suçlarla etkin ve verimli bir şekilde mücadele edebilmek amacıyla 2011/2025 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Bilişim Suçlarıyla Mücadele Daire Başkanlığı 
kurulmuş olup; 28/02/2013 tarihli Bakanlık Oluruna istinaden Bilişim Suçlarıyla Mücadele Daire Başkanlığı’nın 
ismi Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.          

Siber Suç, bir bilişim sisteminin güvenliğini ve/veya buna bağlı verileri ve/veya kullanıcısını hedef 
alan ve bilişim sistemi kullanılarak işlenen suçlardır.Örneğin, bir sisteme girerek, zarar verme, verileri silme, 
şifreleme, ele geçirme, veri ekleme, sistemin kullanımını engelleme, özel hayatın gizliliğine müdahale etme, 
iletişimi engelleme, iletişimi izinsiz izleme ve kayıt etme gibi eylemler siber suç kategorisinde değerlendirilir. 

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal; Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, altı aydan iki yıla 
kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle ger-
çekleştirilirse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hüküm olunur.

Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır.

Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızınalenen ifşa eden kişi, altı aydan iki yıla 
kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

Kişiler arasındaki haberleşmelerin içeriğinin basın ve yayın yolu ile yayınlanması halinde, ceza yarı oranda artı-
rılır. Türk Ceza Kanunu Madde 132’de düzenlenmiştir. 

Özel Hayatın Gizliliği;Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi suçtur. Bu suç işlenirken özel hayat ile ilgili 
ses ve görüntü alınması ile bu ses ve görüntülerin dağıtılması ağırlaştırıcı sebeptir. Türk Ceza Kanunu Madde 
134’te düzenlenmiştir.

SİBER GÜVENLİK

SİBER SUÇLAR & SİBER ZORBALIK

14

Siber Suç Kavramı ve Kanuni Dayanaklar  
Siber Suç Nedir? 
Hacking ? 
Verilere Yönelik Suçlar ? 
Bot-Net / D-Dos Saldırıları 
Bilişim Sistemine Girme 
Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme 
Veya Değiştirme 

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal 
Özel Hayatın Gizliliği 
Kişisel Verilerin Kaydedilmesi 
Nitelikli Hırsızlık 
Nitelikli İnteraktif Dolandırıcılık 
Banka ve Kredi Kartı suçları 
Çocuk Pornografisi 
Online Örgütlü Kumar
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Kişisel Verilerin Kaydedilmesi; Kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırkı kökenlerine; hukuka 
aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin 
bilgileri kişisel veri olarak kaydetmek ayrıca kişilere ait olan verilerin hukuka aykırı olarak ve rızası dışında kay-
detmek de bu suç kapsamındadır.Türk Ceza Kanunu Madde 135’te düzenlenmiştir 

Siber Güvenlik, kötü niyetli ya da yetkisiz bir şekilde bilgi sistemlerine yönelik erişme, değiştirme ve yok etme 
girişimlerini önlemek amacıyla bilgisayarlar, bilgisayar ağları, yazılım programları ve verileri koruma altına al-
mak için uygulanan tüm güvenlik tedbirleri olarak tanımlanır.

Siber Zorbalık; bir kişiye karşı, internet ya da cep telefonu kullanılarak sürekli bir şekilde gerçekleştirilen 
saldırgan davranıştır.

Sema KÜSMENOĞLU

İl MEM ÖER
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Sağlıklı Kardeş İlişkileri
İnsanlar, yaşamlarını sürdürebilmek için sağlıklı ge-
lişen ilişkilere ihtiyaç duymaktadırlar ve bu ilişkiler 
aracılığı ile ruh sağlıklarını koruyabilmektedirler. 
İnsanların birbiriyle kurduğu birçok ilişki türü vardır. 
Bunlardan biri de kardeş ilişkileridir.

Kardeşler, hayatımız boyunca sahip olduğumuz en 
uzun süreli ilişkinin kahramanlarıdır. Arkadaşlık ilişki-
lerimizi kendimiz seçerken kardeş ilişkilerimiz doğum 
aracılığıyla bizlere verilir. Bizlere verilen bu zorunlu 
ilişki, güçlü bağlar sağlandığında kendi isteğimiz doğ-
rultusunda seçtiğimiz arkadaşlardan çok daha yakın 
ve besleyici olabilir.

Adler’e göre kardeş sıralaması kişiliğimize katkı sağ-
layan unsurlardan biridir. En büyük kardeşler, ailenin 
ilk çocuğu olmasından dolayı en büyük ilgiyi görmek-
tedir ve tek çocuk olması nedeniyle genelde şımartı-
lır. Yeni bir kardeşin gelmesiyle birlikte ilgi odağı diğer 
kardeşe kayar. Büyük kardeşler, hep önde olmak için 
çaba harcarlar ve rekabetçi özellikler gösterebilirler. 
Ortanca kardeş, kendinden önce ve kendinden sonra 
bir kardeşe sahip olduğu için daha arada ve sevgiyi 

başından beri paylaşmak zorunda kalan çocuk olabi-
lir. Küçük kardeş ise ailenin bütün üyeleri tarafından 
şımartılan çocuklardır.  Ortak bir geçmişe sahip oldu-
ğumuz kardeşlerimizle ortak deneyimler paylaşırız. 
Bu deneyimler kişiliğimize doğrudan veya dolaylı bir 
şekilde etki etmektedir.

Kardeş ilişkileri her zaman çok olumlu ilerlemeyebi-
lir. Özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde sık sık 
çatışmalar yaşanabilmektedir. Bu çatışmalar kar-
deşlerin bireysel özellikleri, kıskançlık duyguları, ilgi 
isteği,  anne- babanın kardeşlere yönelik farklı tutum-
lar sergilemesi, ebeveynlerin kendi arasındaki ilişki-
nin niteliği, aile iklimi ve aile içi problemlerin ele alı-
nış şeklinden kaynaklanabilmektedir. Ebeveynler bu 
çatışmaların sağlıklı bir şekilde çözümlenebilmesine 
yardımcı olduklarında kardeşler arasındaki çatışma-
lar çocuklara yeni beceriler kazandırabilmekte ve aile 
dışında daha sağlıklı bir şekilde problem çözmeleri 
için yol gösterebilmektedir.
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           Ebeveyn olarak, kendi kardeş ilişkilerinize bak-
mak ve bu ilişkilerin sizi nasıl etkilediğini fark etmeye 
çalışarak başlayabilirsiniz. Kaçıncı çocuk olduğunuz, 
kardeşleriniz ile çatışmalar yaşadığınızda ebeveynle-
rinizin verdiği tepkileri gözden geçirmeniz faydalı ola-
bilir. Bugün verdiğiniz tepkiler ile size verilen tepkiler 
arasındaki ilişkiyi anlamak, çocuklarınızın kavgalarını 
farklı açılardan değerlendirmenizi sağlayacaktır.

      Byron Norton’un da dediği gibi çocukların üç 
ebeveyni vardır. Bunlar; anne, baba ve anne baba 
arasındaki ilişkidir. Anne ve baba arasındaki ilişki ne 
kadar olumlu ise kardeş ilişkilerine de bu durum yan-
sımaktadır. Bu nedenle ebeveynlerin kendi ilişkileri 
üzerinde çalışmaları oldukça önemlidir.

    Çocuklarınızın, kardeşleri ile ilgili olumsuz 
duygularını dinlemek onların rahatlamalarına yardımcı 
olacaktır. Olumsuz duygulardan bahsettiğinde duygu 
yansıtmaları yapmalı ancak bunu davranışa dökmek 
istediğinde sınır koymalı ve bu duyguyu daha sembo-
lik ya da yaratıcı ifade etmesine fırsat verilmelidir. Ör-
neğin: ‘kardeşine kızgınsın, ona vurmana izin vere-
mem ama oyuncak bebek üzerinden ne kadar kızgın 
olduğunu bana gösterebilirsin.’

            Kardeşler arasında olumlu ve olumsuz kıyasla-
malardan kaçının. Kıyaslamak yerine beklentilerinizi 
tarif edin. Bu tarif var olan durumu, ne hissettiğinizi 
ve ne yapılması gerektiğini içerebilir. Örneğin: ‘karde-
şin gibi düzenli olmalısın’ demek yerine ‘kıyafetlerini 
yerde görüyorum. Bu durumdan rahatsız oluyorum. 
Kıyafetlerini katlayıp dolaba yerleştirmen gerekiyor.’

Çocuklarınıza  eşit değil adil davranın ve 
ihtiyaçları doğrultusunda hareket edin. Örneğin; 
‘Hangimizi daha çok seviyorsun?’ diye sordukların-
da ‘Hepinizi eşit seviyorum’ demek yerine her birinin 
biricikliğine vurgu yapın. ‘Senden bir tane daha yok. 
Benim kızım /oğlum olduğun için çok mutluyum.’

Çocuklarınızı bir role hapsetmeyin. Yaramaz, 
akıllı gibi çocuğa verilen roller kardeş ilişkilerini ve 
çocuğun kişilik gelişimini olumsuz etkilemektedir. Ço-
cuklar da davranışlarını bu rol doğrultusunda şekil-
lendirmektedirler.

Çocuklarınızla birebir ilgilenmek için zaman 
ayırın.Çocuklar anne-babası ile tek başına vakit ge-
çirmeye ve paylaşım yapmaya ihtiyaç duyar. Ayırdığı-
nız bu zamanda çocuğunuzun yönlendirdiği oyunlar 
oynayın ve duygularını kabul edin.

Kardeşler arasında rekabetin olduğunu hisset-
tiğiniz durumlarda gücün çocukta olduğu ve kardeşle-
rin işbirliği içinde olabileceği oyunlar oynamayı tercih 
edin. Yastık savaşı, birlikte kurabiye yapmak, şarkı 
söylemek bu oyunlara örnek verilebilir.

Ailenizin üyelerini yansıttığını düşündüğünüz 
oyuncak bebek ailesi ya da farklı bir oyuncak kulla-
narak sembolik oyunlar oynayıp çocuğun duygularını 
dışa aktarmasını sağlayabilirsiniz.

Aile toplantıları yapın. Sorunlarınızı ve çözüm 
yollarını hep birlikte konuşun.

Diğdem SÜRGEN
Uzm. Psikolojik Danışman 

Emine Koçulu İlkokulu
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Sağlıklı kardeş ilişkilerini desteklemek amacıyla 
izlenebilecek yollardan bazıları şu şekildedir:



Duygular üzerine yapılan yeni keşifler bize 
gösterdi ki; yaşamın tüm alanlarında mutlu ve ba-
şarılı olmamız, duygularımızın farkında olup ifade 
edebilmemize ve duyguları yönetme becerimize bağ-
lıdır. İlk deneyimlerin ve öğrenimlerin yaşandığı aile 
ortamı, duygusal zekanın da temellerinin atıldığı ilk 
yerdir. Burada ebeveyne düşen görevlerden ilki; dav-
ranışa odaklanmaktan ziyade,çocukların duygularını 
fark etmek ve çocuğun da ne hissettiğini fark etme-
sini ve yaşadığı duyguyu adlandırmasını sağlamak-
tır. Çocuklar gün içinde birçok farklı duygu yaşarlar 
fakat yaşadıkları duygunun ne olduğunu ve onunla 
nasıl baş edeceklerini bilemezler. Oysa çocukların 
duygularını tanıması ve adlandırması onların sinir 
sistemini dengeleyip düzenler. Bunu yapabilmeleri 
için, onlara rehberlik eden, duygulara dair bilgi ala-
bildikleri, duygusal bağlantı kurabildikleri bir ebevey-
ne ihtiyaçları vardır. Çocuklarla duygusal bağlantı 
kurabilmenin temelinde deempati vardır. Empatik 
dil kullanan bir ebeveyn; çocuğunun sadece olum-
lu ve hoş karşılanan duygularına değil; öfke, hayal 
kırıklığı, üzüntü gibi baş etmesi zor duygularına da 
kapılarını açar ve bu duygularla da kabul edildiği-
niçocuğa fark ettirir. Amaç sorunları çözüp, bir an 
önce çocuğu olumlu duygulara çekmek değildir.                                                                                

Duygu koçu ebeveynler, tüm sorunları çocuk adına 
giderme zorunluluğu da hissetmezler. 

Duygu Koçu Ebeveyn Ne Demektir? 

Öncelikle çocukların tüm duygularını, arzu 
ve isteklerini gören, koşullar sunmadan kabul eden; 
yaşanılan duyguları reddetmeden, saygı ve sevgiyle 
kucaklayan, içinde küçümseyici ve alaya alan tavrın 
bulunmadığı ebeveynliktir. Zorlu duygular ebeveynin 
kendisine yöneltilse bile, duyguyu karşılayış biçimi, 
suçlayıcı ya da savunmacı değildir. Çocuğun ad-
landırdığı duygular onu kaygılandırarak çaresiz bı-
rakmaz. Olumsuz olarak adlandırılanlar dahil, tüm 
duyguların, olumlu sonuçlar da doğurabileceğinin 
farkındadır. O nedenle çocuğa farkında olarak ya da 
olmayarak “nasıl hissetmesi gerektiğini dayatmaz.” 

Kısacası, öncelikle kendisini ve duygularını 
keşfeden, adlandıran; tüm duyguları kabul edip, zorlu 
duygularla baş etme stratejileri geliştirmiş; dinleme 
konusunda “sadece duyarak veri toplama”nın ötesine 
geçmiş, karşısındakini değiştirmeye çaba sarf etme-
den, sadece anlamaya çalışan ebeveynlerdir.

‘DUYGU KOÇU EBEVEYN’

OLMAK ÜZERİNE
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John Gottman; Duygusal zekası yüksek 
çocuklar yetiştirmek adlı kitabında; duygu koçluğu 
sürecinin 5 kilit adımından bahseder. Bunlardan ilki; 
çocuğun duygusunun farkına varmaktır. Ebeveyn ön-
celikle kendi duygusunu farkeder ve adlandırır. Böy-
lece çocuğun yaşadığı duyguları da tanıyıp empati 
kurabilir. Duygusal farkındalığı geliştirmek ve duy-
gularla bağlantıya geçmek için; sanatla uğraşmak, 
dini inanç doğrultusunda ibadet etmek, günlük tutup 
o gün yaşananlar hakkında yazı yazmak, yürüyüş 
yapmak, yoga, meditasyon gibi gevşeme tekniklerini 
kullanmak fayda sağlayabilir. Burada kaçırılmaması 
gereken şey; ebeveynin yalnız kalarak, kendi içine 
dönecek zamanı yaratmasıdır.

İkinci adım; Duyguyu bir yakınlaşma ve öğret-
me fırsatı olarak görmektir. Çocuklar, üzüntü, korku 
veya kızgınlık gibi zorlu duygular yaşadıkları anlarda 
ebeveynlerine ihtiyaç duyar. Bu duygularla baş et-
meye çalışan çocuğa duygu koçu ebeveyn tarzında 
yaklaşıldığında, hem dinleme hem de sorun çözme 
becerisi geliştirme fırsatı doğar. 

Üçüncü adım; empati kurarak dinlemek ve duy-
guların geçerliliğini onaylamaktır. Empatik dinlemek; 
göz kontağı kurarak, çocuğun anlattığı kelimeleri 
anlamlandırmaya çalışmak ve söze dökülmeyen, be-
denin verdiği mesajları da dikkatle gözlemleyerek al-
maktır. Çocuğun anlattığı olay ya da duruma çocuğun 
açısından bakmak, eleştiri ve savunmadan kaçınmak 
önemlidir. Tüm bunlara dikkat ettikten sonra, duygu-
nun tanımlanmasına yönelik ifadelerle çocuğun da 
yaşadığı ve paylaştığı durumu/olayı anlamlandırma-
sına yardımcı olur.

Dördüncü adım; çocuğun duyguları adlandır-
masına yardımcı olmaktır. Bir çocuk duygularını ne 
kadar iyi tanır ve kapsamlı ifade edebilirse, çocuk için 
o kadar iyi olur. Bunun için de çocuğun yaşadığı her-
hangi bir olay/durum karşısında, ebeveynin, üzüntü, 
hayal kırıklığı, kaygı, gerilim gibi kavramlardan söz 
etmesi gerekir. Çocuklara bu kavramları anlatmak, 
bir çerçeve çizmek gibidir. Zorlandığı, baş edemediği 
hatta adlandıramadığı o zorlu duygu bir anda, belli 
sınırları olan, tanımlayabildiği ve herkesin deneyimle-
diği duygulara dönüşür. 

Beşinci ve son adım; çocuğun sorunu 
çözmesine yardımcı olmaktır. Tüm adımlardan sonra 
artık sorun çözme aşaması gelir. Bu aşamada ilk ya-
pılması gereken şey; duygu ve isteklerin her türlüsünü 
kabul etmek fakat davranışasınır getirmektir. İkincisi, 
sorunla ilgili çocuğun ne başarmak istediğini sorarak 
hedef belirlemek; Üçüncüsü,öneriler sunarak, çocu-
ğun da kendi çözüm fikirlerini bulmasını sağlamaktır. 

Müge Büşra ALGAN

Psikolojik Danışman

Emine Koçulu İlkokulu
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Engelli çocuklarda bazı yetersizliklerin yanı sıra, 
istenmeyen bazı davranışlar da gözlenmektedir. 
Bu davranışlar problem davranışlar olarak kabul 
edilmektedir. Bu problemler çocuğun yeni becer-
iler öğrenmesini, var olan becerilerini kullanmasını, 
çevresi ile sosyal etkileşimini ve toplumsal uyumunu 
olumsuz yönde etkileyen davranışlardır (Öztürk 1988, 
Eripek 1996, Öztürk 2002).

Zihinsel engelli bireyler engelli olmayan gruba göre 
daha fazla problem davranış sergilemekte, çeşitli 
psikolojik ve nöropsikiyatrik bozukluklar açısından 
diğerlerine göre daha fazla risk altında olmaktadırlar 
(Duker, Van Druenen, Jol,ve Oud, 1986; Freund ve 
Reiss, 1991; Russell ve Forness, 1985, Semmel ve 
Gao, 1992, Akt; Sucuoglu,2003).

Zihinsel engelli bireyler ihtiyaçlarını ifade edememe 
ve diğer bireylerle iletişim kuramama gibi engelle-
meler sonucu saldırgan davranışlar sergilemekte-
dirler. Saldırganlığın temel amacı ise dikkat çekme-
ktir. Zihinsel engelli bireylerin saldırganlık ve dikkat 
eksikliği gibi davranış problemleri açısından risk gru-
bu oldukları saptanmıştır. Bu duruma neden olan 
faktör yalnızca düşük olan zekaları değildir. Kişilik 
ve çevresel faktörlerde bu durumda etkili olmaktadır 
(MacMillan,1982,Akt; Çiçekci,2000).
Zihinsel engelli çocukların, eğitim ortamında ve 
çevrelerinde genellikle kendisine veya başkalarına 
zarar veren, uyum sorunları yasayan, toplumdan 
dışlanan bireyler olarak tanımlanmalarının basında 
onların sergilediği davranış sorunları yatmaktadır. Bu 
davranış sorunları zihin engelli çocuklarda gelişimin 
ilk yıllarından başlayarak eğitim ve yasamı süresince 
devam edebilir (Güneş, 2008).

Seven (2008)’e göre çocuklarda görülen davranış ve 
uyum bozukluklarından bazıları; dikkat eksikliği hi-
peraktivite bozukluğu, çalma, yalancılık, saldırganlık, 
kıskançlık, inatçılık, kaygı, korku, uyku bozuklukları, 
kekemelik, tikler, yeme bozuklukları, altını ıslatma 
(enürezis), dışkı kaçırma (enkopürezis), parmak 
emme, tırnak yeme seklinde sıralanabilir.

Steffenburg, Gillberg ve Steffenburg (1996), zihin-
sel engelli ve epilepsisi olan çocuklarla yaptıkları 
araştırmalarında yüksek oranda psikiyatrik 
teşhislerde bulunmuşlardır ve özellikle orta derece 
zihin engelli çocuklarda en yaygın teşhisin otizme 
benzer bulgular olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca orta 
derecede zihin engelli çocuklarda dikkat eksikliği 
hiperaktivite bozukluğu görülme oranının % 18 
olduğunu belirtmişlerdir.

Engelli çocuklar ve davranış problemi kavramları bir 
arada kullanıldığında, engel grupları içerisinde bu 
tür problemlerin daha çok zihinsel engelli bireylerde 
olabileceği akla gelmektedir. Çiçekçi (2000), zihin-
sel, işitme ve görme engelli öğrencilerin davranış 
problemlerini normal öğrencilerle karşılaştırdığı 
araştırmasında, tüm gruplar içerisinde davranış prob-
lemlerine en çok rastlanan grubun zihin engelliler 
olduğu sonucuna ulaşmıştır.

Emerson ve arkadaşları ( 2001) zihinsel engellil-
erde resmi olarak davranış sorunu gösterme oranını 
%7-15 arasında olduğunu belirtmişlerdir. Zihinsel 
engelli bireylerde görülen davranış sorunlarını genel 
olarak “değişken davranışlar” olarak tanımlamışlar 
ve bu davranışları; başkalarına karsı saldırganlık, 
öfke nöbetleri, çığlık veya bağırma, kendine zarar 

Engelli Çocuklarda Görülen 
Davranış Sorunları Üzerine 

Yapılan Araştırmalar
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verme seklinde sıralamışlardır ve bunları aile, uz-
man desteği ve diğerleriyle ilişki olarak değişebilen 
davranışlar olarak örneklendirmişlerdir.

Einfeld ve Tonge (1996b), zihinsel engelli 454 
çocuğun davranış problemleri ile engelin şiddeti 
arasındaki ilişkiyi inceldikleri çalışmalarında, hafif 
düzeyde zihinsel engeli bulunan çocuklarda zarar 
verici ve anti sosyal davranışlarla kaygılı olma du-
rumu daha yaygın oranda görülürken, ağır düzeyde 
zihinsel engeli olan çocuklarda ise, bencil ve otistik 
davranışlar daha yaygın oranda görülmüştür.

Molteno ve arkadaşlarının (2001) Güney Afrika’da 
özel eğitim okuluna devam eden
6-18 yas grubunda zihinsel engeli bulunan 355 çocuk-
la yaptıkları araştırmada, bu çocukların davranış ve 
duygusal sorunlarını cinsiyet, özür derecesi ve ek 
özürlerine göre incelemişlerdir. Araştırmanın sonu-
cunda, erkek çocukların kız çocuklardan yıkıcı, an-
tisosyal ve bencil davranışlar gösterme düzeylerinin 
daha yüksek olduğu, çok ağır ve ağır zeka geriliğine 
sahip çocukların, orta ve hafif zeka geriliğine sahip 
çocuklardan daha fazla problem davranış gösterdiği, 
çok ağır çocukların iletişim problemleri ve kaygı, 
ağır çocukların, bencil ve otistik davranışlar, orta 
düzeydeki çocukların antisosyal davranışlar, yürüy-
emeyen çocukların daha kaygılı davranışlar, yürüye-
bilen çocukların ise daha zarar verici ve antisosyal 
davranışlar gösterdikleri bulunmuştur.

Chadvick ve arkadaşları (2000) çeşitli zihinsel engelli 
çocuklarda davranış sorunlarına etki eden risk faktör-
lerini araştırdıkları çalışmalarında, Down sendromlu 
çocukların daha az davranış sorunu gösterdikler-
ini belirtmişlerdir. Davranış sorunları oranın düşük 
olmasına rağmen benzer durumdaki gelişimsel 
geriliği olan çocuklara oranla, dikkat eksikliği hiper-
aktivite bozukluğu, karsı koyma ve kaygı bozuklukları 
gibi psikiyatrik rahatsızlıklara ilişkin kriterlere, bu 
çocuklarda daha fazla karşılaşıldığını belirtmişlerdir.

Eisenhower, Baker ve Blacher (2005), 3-4-5 yas 
grubundaki gelişimsel gerilik, down sendromu, otizm, 
serabral palsi gibi sendrom grupları ile davranış prob-

lemleri ve annelerinin stresi arasındaki ilişkiyi incel-
edikleri araştırmalarında, 3 yaşındaki serabral palsili 
ve otistik çocukların en yüksek davranış problemleri 
gösterdikleri, down sendromlu ve gelişim geriliği olan 
çocukların ise en düşük davranış problemleri göster-
dikleri sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca stres düzey-
leri en yüksek annelerin ise otistik grupta olduğu 
bulunmuştur.

Emerson, Robertson ve Wood (2005), zihinsel 
engeli bulunan 615 çocuk ve ergenle yaptıkları 
çalışmada, bu bireylerin davranışsal ve duygusal 
ihtiyaçlarını aileleri ve öğretmenlerinden alınan bilg-
ilerle belirlemişler, sonuç olarak, orta ve ağır zihin 
engelli bireylerin, antisosyal davranışlar, duygusal 
zorluklar yasadıklarını ve bu davranışların erkeklerde 
daha yaygın olduğunu bulmuşlar, daha ağır zihinsel 
engelde ise, kaygı, iletişim bozukluğu gibi güçlüklerin 
gözlendiğini belirtmişlerdir.
Evans ve arkadaşları (2005), otistik, down sendromlu 
ve normal gelişim gösteren çocukların, korkuları, 
kaygıları ve davranış problemlerini karşılaştırmışlardır. 
Araştırma sonucuna göre, tanı grupları arasında çeşitli 
korkularla ilgili belirgin farklılıklar ortaya çıkmıştır. 
Otizmi olan çocukların diğer gruplara kıyasla daha 
çok durum fobisi ve tıbbi korkulara sahip olduğu, 
zarar görme/yaralanma korkularının daha az olduğu 
bildirilmiştir. Gruplar aynı zamanda korkular, fobiler, 
anksiyeteler ve davranış problemleri arasındaki ko-
relasyon biçimleri anlamında da farklılık göstermiştir.

Baker ve arkadaşları (2003), gelişim geriliği olan ve 
olmayan 205 okul öncesi çocuk ve ailesiyle yaptıkları 
araştırmada, çocukların davranış problemleri ile 
ebeveyn stresi arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 
Araştırma sonucunda, gelişim geriliği olan çocukların 
gelişim geriliği olmayan çocuklardan 3 kat daha fa-
zla davranış problemi gösterdikleri ve gelişim geriliği 
olan çocukların ebeveyn streslerinin gelişim geriliği 
olmayan çocukların ebeveynlerine göre daha yüksek 
olduğu görülmüştür.

Baker, Blacher ve Olsson (2005), gelişim geriliği 
olan, gelişim geriliği olmayan ve sınırda olan 214 
okul öncesi dönemdeki çocuk ve ebeveynleriyle 
yaptıkları araştırmada, çocukların davranış prob-
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lemleriyle ebeveynlerinin ruhsal açıdan iyi durumda 
oluşu arasındaki ilişkiye bakmışlardır. Çocuklardaki 
davranış problemleri, geriliğin oranında artarken, bu 
artışa paralel olarak, davranış problemleri arttıkça 
ebeveynlerin daha az iyimser olduklarını bulmuşlardır.

Linquist ve arkadaşları (2006), otistik, hidrosefal, 
serabral palsili ve epilepsili çocuğun davranış prob-
lemlerini ve otizm dışında gruplar için otistik davranış 
gösterme düzeylerini inceledikleri araştırmalarında, 
ebeveynler ve öğretmenler çocukların davranış 
sorunlarını tayin etmişlerdir. Sonuç olarak, ebeveyn 
ve öğretmenler çocuklarda farklı düzeyde ve şiddette 
davranış problemleri olduğunu bildirmiş, ayrıca hi-
drosefal ve otistik çocuklar en fazla davranış prob-
lemi gösteren grup olmuştur. Diğer gruplar içinde 
ise otistik davranışlar gösterme düzeyleri en yüksek 
olanların ise serabral palsili ve epilepsili çocuklar 
olduğu bulunmuştur.

İstanbul’da 7 ilçede 80 öğretmen ile yapılan çalışmada 
330 zihin engelli çocuk üzerine yapılan çalışma da 
ise, çocuklarda görülen davranış sorunlarının, cin-
siyete, yasa, zihin engellilik düzeyine, ailenin maddi 
durumuna, çocuğun kardeş sayısına ve çocuğun 
ne kadar süredir özel eğitim aldığı değişkenlerine 
göre incelenmiş ve en fazla davranış sorununu ağır 
düzeyde zihin engelli çocukların gösterdiği ayrıca 
engel derecesi arttıkça davranış sorunu gösterme 
düzeylerinin de arttığı belirlenmiştir.

Yapılan araştırmalarda da görüldüğü gibi, farklı 
engellere sahip bireylerde, çeşitli davranış sorunları 
gözlenmektedir. Davranış sorunları, ölçülmek istenen 
sorun davranışlara göre farklılaşmakla birlikte ayrıca 
engelli bireylerin engel türlerine, derecelerine ve bi-
reylerin demografik özelliklerine göre de değişiklik 
gösterebilmektedir (Güneş, 2008).

 Güray GÜNEŞ
   Özel Eğitim Uzmanı

Yakacık Özel Eğitim Meslek Okulu

Kaynakça

Baker, B. L., McIntyre, L. L. , Blacher, J. , Crnic, K. , 
Edelbrock, C. & Low, C. (2003) Pre-school children 
with and without developmental delay: behaviour 
problems and parenting stress over time. Journal of 
Intellectual DisabilityResearch,47(4/5), 217-230
Chadwick, O., Piroth, N., Walker, J., Bernard, S. & 
Taylor, E. (2000). Factors affecting the risk of behav-
iour problems in children with severe intellectual dis-
ability. Journal is Intellectual Disability Research, 44 
(2),118-123.
Çiçekci, A.(2000). 10–15 Yas Grubundaki Engelli 
Bireylerle Engelli Olmayan Bireylerin Davranış Prob-
lemlerinin Karsılastırmalı Olarak İncelenmesi. Yük-
sek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü.
Einfeld, S.E. & Tonge, B.J. (1996b) Population preva-
lence of psychopathology in children and adolescents 
with intellectual disability: II. Epidemiological findings. 
Journal of Intellectual Disability Researc, 40, 99-109
Eisenhower, A. S., Baker, B.L. & Blacher, J. (2005). 
Preschool children with intellectual disability: syn-
drome specificity, behaviour problems, and maternal 
wellbeing. Journal of Intellectual Disability Research, 
4(9), 657-671.
Emerson, E., Kiernan, C., Alborz, A., Reeves D., 
Mason, H. & Swarbrick, R. (2001) The prevelance of 
challenging behaviors: a total population study. Re-
search in Developmental Disabilities, 22, 77-93.
Emerson, E., Robertson, J. & Wood, J.(2005) Emo-
tional and behavioural needs of children and adoles-
cents with intellectual disabilities in an urban con-
urbation.Journal of Intellectual Disability Research, 
49(1), 16-24.
Evans, D.W., Canavera, K., Kleinpeter, F.L., Mac-
cubbin, E. & Taga, K. (2005) The Fears, Phobias and 
Anxieties of Children with Autism Spectrum Disorders 
and Down Syndrome: Comparisons with Develop-
mentally and Chronologically Age Matched Children. 
Child Psychiatry and Human Development,36, 3-27.
Güneş, G. (2008). 4-6 Yaş Zihin Engelli Çocukların 
Davranış Sorunlarının İncelenmesi. Yüksek Lisans 
Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Lindquist, B., Carlsson, G., Persson, K.A. & Uve-
brant, P. (2006) Behavioural problems and autism in 
children with hydrocephalus. Eur Child Adolesc Psy-
chiatry , 15, 214–219

22İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Bülteni



Varoluşçu terapiler arasında yer alan Geştalt, 
kelime anlamıyla “biçim, tamamlama, bütünleştirme” 
anlamına gelmektedir. Psikoterapide kullanıldığında 
ise kişinin bütünleşmesini, yaşamının bitmemiş, bir 
sonuca ulaşmamış yönlerini anlamlı bir biçimde oluş-
turup tamamlamasını ifade etmektedir(Cüceloğlu, 
1991, s.485).

Geştalt yaklaşımı esas olarak bilinç 
üzerinde durmakta, “şimdi ve burada”ki 
davranış ve duygunun ne ve nasılı 
üzerinde, kişiliğin ayrı ayrı ve bi-
linmeyen parçalarını bir araya ge-
tirerek, bütünleştirerek toplamayı 
amaçlamaktadır(Corey, 1977, s.72). 

Boş sandalye tekniği “şimdi ve 
burada”ya getirir. Geştalt terapinin görevi, 
danışanların burada ve şu anda olma deneyimlerine 
yardımcı olmaktır. Perls, “Şimdi dışında hiçbir şey, 
önemli değildir” der. Geçmiş geride kaldığından ve 
gelecek de henüz gelmediğinden, yalnız şu an önem-
lidir. Şimdi ve burada ilkesi, geçmişin bize öğretmiş 
olabileceği yaşantıları yok saymak ya da gelecek 
için gerekli hazırlıkları yapmamızı tıkamak değil; 

bizlerin sadece şimdiki zamanın içinde yaşamamızı 
sağlama olgusudur. Sağlıklı birey, şimdiki zamandan 
ayrılmaksızın gerekli durumlarda ileriye ya da geriye 
bakmakta serbesttir(Perls, Hefferline ve Goodman, 
1972.s.97).

Birçok insan için şu anın, bugünün gücü kay-
bolmuştur. Bireyler, şu anda olmak yerine ener-

jilerini geçmiş hataları için üzülmeye veya 
gelecek için sınırsız planlar hazırlamaya 

harcarlar. Danışanı şu an’a getirmek 
için, “Ne ve Nasıl” soruları sorulur. 
Kişinin duygularının terapi esnasın-
da şimdi ve burada kavramı doğrul-

tusunda yaşaması ve tam bir farkın-
dalık kazanması amaçlanır. Yakın ve 

uzak geçmişteki olaylar şu anda yeniden 
anı olarak bilinçli hale gelebilir. Hatırlayarak fark 

ediş süreci de şimdidir. Şimdi bilincini geliştirmek için 
psikolojik danışman şu anda şu şekilde sorabilir: “Şu 
anda neler oluyor? Orada oturduğun ve konuştuğun 
zaman ne hissediyorsun? Korkunu nasıl yaşıyorsun? 
Şu anda neleri fark etmektesin?”(Corey, 1977, s.73; 
Demirsar, 1990, s.32). Geçmiş yaşantılardan yarar-

BOŞ SANDALYE TEKNİĞİ
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lanmak istendiğinde kişiye orada ol ve orada şimdi 
gibi yaşa, deneyimlediklerini açıkla, denir. Olaylar 
hakkında konuşmak yerine, kişinin olayları şimdi 
oluyormuş gibi yaşayarak fark etmesi istenir. Böylece 
bireyin kendi gerçeklerini yaşamasına olanak sağla-
maya çalışılır(Demirsar, 1990, s.74).

Boş sandalye tekniği ile yarım kalan, bitme-
miş işler yaşatılır. Yarım kalan, bitmemiş işlerde kız-
ma, gücenme, öfke, nefret, acı, endişe, suç, terk etme 
vb. gibi dile getirilmemiş, ifade edilmemiş duyguları 
içermektedir. Teknikler danışana daha fazla bilinç ka-
zanmasında, içsel mücadele deneyimine, kararsızlık-
ların üstesinden gelmede ve yarım işin bitirilmesini 
engelleyen çıkmazları çözmede yardımcı olur. Bu 
teknikte kişiliğin iki farklı fonksiyonu olarak adlan-
dırılan “top dog” ve “under dog” arasındaki çatışma 
temel alınarak bireye yardım etmek amaçlanır. “Top 
dog” toplumsal otoritelerden veya dolaylı öğrenilmiş 
olan geleneksel değer yargıları ve yaptırımlar içeren 
bir kişilik tarafıdır. Genellikle görevlerden, zorunluluk-
lardan, emirlerden bahseden, kınayan, ayıplayan ve 
cezalandıran yanımızdır(Demirsar, 1990, s.37). “Un-
der dog” kişilik tarafımız; çocukluğumuzda çevreden 
gelen baskılar ve cezalar sonucu sinmiş olan çocuk-
luk tarafımızdır. Bu tarafımızda alttan alma, özür dile-
me, ihmalkârlıkları haklı gösterebilmek için uğraşma 
vardır(Demirsar, 1990. s.37). “Under dog” suçlu rolü 
oynar, çaresiz, aciz ve zayıftır. Bu taraf; pasif, sorum-
luluğu olmayan, bahane bulan kişilik tarafıdır. Top 
dog, bireye nasıl olması gerektiğini söylerken under 
dog; itaat etmeyen çocuğu oynamaktadır.

Boş sandalye tekniği; danışanın özdeşleş-
meyi dışlaması durumunda yararlanılan bir tekniktir. 
Bu teknikle danışma odasının ortasına iki tane san-
dalye yerleştirilir. Danışman, danışana bir sandalye-
ye oturmasını ve “top dog” olmasını ve daha sonra 
da öbür sandalyeye geçerek “under dog” olmasını 
söyler. Diyalog, danışanın her iki yönüyle sürer. Boş 
sandalye bir rol oynama tekniğidir, bütün roller danı-
şan tarafından oynanır.                                                       

Bu yolla özdeşleşmeler ortaya çıkar, müda-
hale her iki tarafın danışan tarafından kabulü ve bü-
tünleşmesiyle çözülebilir. Burada durum, konuşulmak 
yerine yoğun bir şekilde yaşanır. Bu iki farklı eğilim 
arasındaki diyaloglar herkesin içinde yaşadığı ay-
rılıklar, farklı kutuplar arasında bütünleşmeyi, daha 
yüksek seviyelere getirmeyi amaçlar. Buradaki amaç; 
kişisel özelliklerden kurtulmak değil, diğer farklı ku-
tupları da kabul etmeyi ve onlarla yaşamayı öğren-
mektir.

Sema KÜSMENOĞLU 
İl MEM ÖER
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Kartal Bilim ve Sanat Merkezi, Kartal 
bölgesindeki özel yetenekli öğrencilerin 
eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmek 
üzere, 2016 yılında İstanbul’un 5. bilim 
ve sanat merkezi olarak kurulmuştur. 
Merkezimiz “Özel yetenekli öğrencilerin, 
bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik 
değerleri birleştiren bireysel yetenekler-
inin farkında olmalarını; ülkesinin milli, 
ahlaki ve manevi değerlerini benimsey-
erek kapasitelerini en üst düzey-
de kullanmalarını sağlamak.” 
vizyonu, “Yaşıtlarına göre 
üstün performans gös-
teren özel yetenekli 
öğrencilere liderlik, mer-
ak, yaratıcılık,üretkenlik, 
sosyal ilişkilerde 
başarı, iletişim ve sanat 
alanlarında ileri düzey 
beceriler kazandırarak to-
pluma yön veren bireyler olarak 
yetiştirmek.” misyonu ve özel yetenekliler 
eğitiminin genel amaçları ışığında gelişim 
göstermeye devam etmektedir.
Kurumumuz, genel yetenek, resim ve müzik 
alanında özel yetenekli olarak tanılanmış 
öğrencilerin farklı becerilerini geliştirmeye 
hizmet eden ve öğrenci ihtiyaçları göz 
önünde bulundurularak tasarlanmış20 et-
kinlik birimine sahiptir. Bu birimler matema-
tik, fen bilimleri, Türkçe, felsefe,bilişim 
teknolojileri ve temel eğitim gibi ana dersler-
in yanında akıl oyunları, mekatronik, robo-
tik, drama, seramik gibi güncel yönelimleri 
takip eden atölyelerden oluşmaktadır. 

Merkezimizde alanında uzman, özveri ile 
çalışan, saygıdan ödün vermeyen, sosy-
al ilişkileri güçlü bir eğitim kadrosu görev 
yapmaktadır.Yönetim anlayışı olarak, 
öğrencilerimiz  kadar öğretmenlerimizin de 
mutlu ve huzurlu bir ortamda çalışmasını 
önemsiyor,birbirimizi aile olarak görüyor ve 
ekip bilinci ile omuz omuza çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.

Merkezimizin eğitim öğretim faaliyetleri, 
sosyal etkinler, yarışmalar, projel-

er eş güdümlü olarak yürütül-
mektedir. Bilindiği üzere 

BİLSEM’lerintemelinde 
proje temelli 
öğrenme yaklaşımı 
bulunmaktadır. Bu sebe-
ple öğrencilerimizi proje 
tabanlı öğrenme ortamına 

dahil etmek amacıyla ul-
usal ve uluslar arası alan-

da bir çok proje çalışması 
gerçekleştirilmektedir. TÜBİTAK bilim 

ve toplum programları dahilinde yürütülen 
4004, 4006 ve 4007 projeleri; AB Eras-
mus+ projeleri; çeşitli bakanlıklara ait ul-
usal uluslararası projeler; Harezmi Modeli; 
Teknofest gibi proje deneyimlerine sahip 
olan okulumuz, artan bir ivme ile bu alanda 
lider kurumlardan olmayı hedeflemektedir .

Öğrencilerin proje yeteneklerini 
geliştirmenin yanında sosyal, duygusal, 
devinimselve sanatsalyetenekleri de ön 
plana alarak farklı disiplinlere ait çeşitli gezi 
gözlem faaliyetleri,işbirlikli çalışmalar, yurt 
içi ve dışı bilimsel geziler düzenlenmektedir. 

BİR BAŞARI HİKAYESİ : KARTAL BİLSEM
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Hem öğrenci ürünlerini ve 
performansını sergilemek, 
hem de öğrenci-öğretmen-
veli birlikteliğini sağlamak 
amacıyla her yıl gelenek-
sel olarak resim, tasarım ve 
seramik alanlarında sergi 
gerçekleştirilmektedir. Müzik 
alanı öğrencilerimiz yıl so-
nunda kulaklarımızın pasını 
silen bir konser vermektedir.
Resim, robotik, akıl oyunları, 
matematik gibi alanlarında 
yarışmalara katılan 
öğrencilerimizin aldıkları ul-
usal ve uluslararası dereceler 
ile onur duymakla birlikte, olumlu yönde gerçekleşen ilerlemelerini de gözlemleme fırsatı 
yakalamaktayız. Ayrıca öğrencilerimiz ile birlikte çeşitli sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılım 
gösteriyor, onların değer gelişimlerini de önemsiyoruz. Öğrenciler kadar öğretmenlerimizin 
mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla çeşitli alanlarda hizmet içi eğitimler düzenliyor-
uz.
Son zamanlarda küresel boyutta yaşanan salgın olayında kurum olarak da sosyal hizmet 
bilincini taşıyor, Covid-19 pandemi süresince, okulumuzda bulunan 3D yazıcılar ile sip-
erlik üretip, sağlık kurumlarına gönüllü olarak ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu alan-
da verebileceğimiz hizmetleri daha seri olarak ve geniş kitlelere yaymak adına ilçe milli 
eğitim müdürlüğümüz ve ortak okullarımız ile İstanbul Kalkınma Ajansı’na Covid-19 ile 
mücadele projesi başvurusunda bulunduk. Ulusal ve uluslararası düzeyde proje,etkinlik, 
üretim faaliyetlerinde bulunarak kurum ve öğrencilerimizin gelişimine katkıda bulunmak he-
defi ile çıktığımız yolcuğumuzda, ekip olarak ilerlemeyi ve başarılarımızı sürdüreceğimizi 
umuyoruz. Özel yetenekli öğrencilerimizin özelliklerini ve ihtiyaçlarını ön planda tutarak 
oluşturduğumuz öğrenme ortamı kalitesini ve standartlarımızı bozmadan,Kartal BİLSEM 
öğretmen ve öğrencilerinin gerek ulusal gerek uluslararası alanda başarılarından gururla 
söz ettirmek için tüm özverimizle yolumuzdan gitmeye devam edeceğiz.

Güven YILDIZ
Kartal Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü
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ETKİNLİK ÖNERİSİ: KONTROL HALKASI
(The Circle of Control)

Etkinliğin amacı; Dezavantajlı öğrencileriniz/danışanlarınız başta olmak üzere kendini 
suçlayan(boşanmış ailelerde, kaza vb. durumlarda), çevresindeki her şeyi kontrol altına al-
mak isteyen ve bu durumdan dolayı stres, endişe, gerginlik vb. yaşayan öğrencilere “Kon-
trol Edebildiklerimiz-Kontrol Edemediklerimiz”i somut olarak, oyun aracılığıyla, bireysel 
çalışmalarda ya da grupla yapılan çalışmalarda göstermektir.
Kontrol halkası bir dışsallaştırma etkinliğidir.

Etkinlik yapılırken;

-Boş A4 kağıtları dağıtarak kağıdın ortasını kaplayacak bir daire çizmeleri; dairenin içine kon-
trol edebildiklerini düşündükleri (örneğin; yakın arkadaşlarım, sözlerim, giydiğim kıyafetler, 
serbest zaman etkinliklerim vb.); dairenin dışına kontrol edemediklerini (örneğin; hava 
durumu, başkalarının davranışları, ebeveynlerim vb.) örnek vererek kendi düşündüklerini 
yazmaları istenir. Ya da sınıf tahtasına daire çizilip, öğrencilere tahtaya post-it verilip kontrol 
edebildiklerini düşündükleri ya da kontrol edemediklerini yazıp tahtadaki dairenin içine ve 
dışına yapıştırılması istenir.
Dairenin içine ve dışına yazılanlar hakkında konuşulur(… Bu durumda neleri kontrol edebili-
riz, neleri kontrol edemeyiz?).

Sema KÜSMENOĞLU
İl MEM ÖER
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1.	 1821	yılında	geliştirilen	görme	yetersizliği	
olan	 bireylerin	 okuyup	 yazması	 için	 kullanılan	
bir	alfabe	yöntemidir(1-7).
2.	 Dış	 dünyaya	 uyum	 sağlamak	 için	
taktığımız	toplumsal	açıdan	kabul	edilebilir	ben-
lik	maskesi(8-14).
3.	 Psikolojide	 insan	 zihnin-
in,	 bilincinin	 ve	 bilinç	 dışının	
tamamına	ne	denir(15-19)
4.	 Bireyin	 yakın	
ilişkiler	kurma	yönünde-
ki	eğilimi	olarak	özetle-
nebilir;	 fakat	 esas	
olarak	 bebek	 ve	 bir	
yetişkin	 (çoğu	 za-
man	 anne)	 arasında	
kurulan	derin	ve	uzun	
süreli	 bağı	 açıklamak	
için	kullanılır(20-27).
5.	 Destek	 Eğitim	
Odalarında	 destek	 eğitimi	
alan	üstün	yetenekli	öğrenciler	
için	 hazırlanan	 programa	 ne	 ad	
verilir(Kısaltılmış	İsmi)?	(28-30)
6.	 Kişinin	 sahip	 olduğu	 problemle	 il-
gili	 bir	 kitap	 okuyarak	 içgörü	 geliştirmesi	 ve	
farklı	 açılardan	 bakmayı	 sağlayarak	 sağaltım	
yapmasıdır(31-43).
7.	 Bireylerin	 yaşadıkları	 sorunları	 yeniden	

ele	alıp	sorgulama	ve	sahneleme	biçimi	olarak	
tanımlanabilir(44-53).
8.	 Pek	 çok	 fiziksel,	 duygusal	 ve	 bilişsel	
değişimi	 beraberinde	 getiren	 çocukluktan	
yetişkinliğe	geçiş	dönemidir(54-61).
9.	 Birey	 tanıma	 teknikleri	 kapsamında	 ele	

alınmış,	 “……?……”	 envanterinin	
amacı,	 öğrencinin	 bulunduğu	

sınıf	içinde	nasıl	tanındığını	
anlamak	 amacıyla	
hazırlanmıştır(62-68).
10.	 K ü ç ü k	
gruplarda	 bireyler	
arasındaki	 yaklaşma	
(çekim)	ve	uzaklaşma	
(itim)	 modellerini	
açıklamayı	 sağlayan	
bir	 araştırma	
tekniğidir(69-78).

11.	 B i r e y l e r i n	
kararlaştırılmış	 olan	 bir				

sosyal	durumu	spontan	olarak	
sahneleme	metodudur(79-88).

12.	 Bireyin	 öz	 yaşam	 öyküsünün	
kendisi	 tarafından	 yazılı	 olarak	 anlatılması	
tekniğine	denir(89-100).

ŞİFRE
(Dıştan içe doğru şekilde verilen kutucuk numaraları)

1 9 16 32 34 59 75 93

Şekildeki bulmaca dıştan içe doğru düzenlenmiştir. Kavramları yerleştirip şifreyi 
oerbulten@gmail.com’a 14 Haziran 2020 tarihine kadar gönderen 1 kişiye çekiliş ile 

sürpriz hediye verilecektir.

BULMACA

28İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Bülteni



Binbirdirek Mah. İmran Öktem Cad. No:1 Sultanahmet Fatih / İSTANBUL
(0212) 384 34 00  www.istanbul.meb.gov.tr


