
YARDIM AMA 

KİMDEN,NE 
ZAMAN ve NASIL 

YARDIM  İSTER. 
ANKARA ATATÜRK LİSESİ 



Nerelerden yardım 
alabiliriz? 

• Bir genç olarak kişisel-
sosyal ve eğitsel 
sorunlarla 

karşılaştığımızda nereden 
ve nasıl yardım alabiliriz? 



 ÖĞRENCİLERİN 
EĞİTSEL VE 

KİŞİSEL-SOSYAL 

SORUNLARLA 

KARŞILAŞTIĞINDA 
YARDIM 

ALABİLECEĞİ 
BİRİMLER 



Yardım, ama 
nasıl? 

Kişisel-sosyal ve eğitsel sorunlarla 
karşılaştığımızda nereden ve nasıl yardım 
alacağını bilmek çok önemlidir. Çünkü 
alacağımız yardım sorunumuzu çözmemizde 
etkili olmazsa zaman kaybetmiş olmanın 
yanında sorun büyürken, öte yandan sorunun 
çözümü olmadığı kanaati de yerleşebilir. 

Hangi kurum ya da kişiden hangi konuda yardım 
alınacağı konusunda çok dikkatli ve titiz 
davranmamız gerekir. 



Teşekkürler 



Verimli Ders Çalışma, 
Zaman Yönetimi…  
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Hafızayı güçlendirmek… 
Erteleme Tablosu 
Hedef belirleme 
Verimli Ders Çalışmak İçin… 
Zaman Haydutları 
Zaman Yönetimi 
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Hafızayı güçlendirmek… 
Mümkün olduğu kadar çok duyuyu 
kullanmak: Okuduklarımızın    % 10'unu, 
duyduklarımızın   % 20'sini, 
gördüklerimizin   % 30'unu, 
hem görüp hem duyduklarımızın % 50' sini, 
söylediklerimizin   % 80'ini, 
söylediklerimizin davranışlarımızla ifade 
ettiğimiz kısmının  % 90'ını hatırlarız. 
Hatırlamaya yardımcı olan teknikler… 
(mnemonik sistem) 
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Frontal lob İskelet kaslarının 
hareketinin 
kontrolü 

Parietal lob Temas, basınç, 
titreme, ağrı, 
sıcaklık ve tat 
duyularının 
algılanması 

Oksipital lob Görme duyusunun 
algılanması 

Temporal lob Ses ve koku 
duyularının 
algılanması 



Mnemonik Sistemler 

Mnemonik teknikler aracılığıyla kişi için 
anlamsız veya düşük anlamlı malzemeler 
anlamlı hale gelmektedir. 
Mnemonik tekniklerde uyaklar, 
örüntüler, ve çağrışımlar kullanılır. 
Örnek Sistemler: Akrostiş, Bağlama 
Yöntemi vb… 
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Erteleme Tablosu 

Bir daha hiç ertelemeyeceğim 
(Ferahlama, Teselli) 
 
Son Seçim: Yapmak ya da yapmamak 
(Karar) 
 
Bende bir sorun var (Çaresiz) 
 
Hala zaman var (Ümit) 
 
Umarım bunu kimse öğrenmez (Utanç) 
 
 

Hemen başlamam gerekir (Endişe) 
 
Başlamasam ne olur sanki… (Kafanın 
karışması) 
 
Daha önce başlamalıydım (Suçluluk) 
 
…den başka bir şey yapmıyorum 
(Kendini anlatma) 

Bu kez erken başlayacağım.(İyimser) 

HHiçbir şeyden keyif almıyorum.  
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NASIL ETKİLİ ÇALIŞILIR? 
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NEDEN HEDEF? 

Nasıl bir gelecek istiyorsun? 
İlgi ve yeteneklerini  

biliyor musun? 
Mesleğin ne olacak? 5 yıl, 10 yıl  

sonra kendini nerede hayal ediyorsun? 
Hedef belirlerken gerçekçi düşünebiliyor 
musun? 
Hayallerini gerçekleştirebilmek için aşman 
gereken engelleri biliyor musun? 
Bütün bu konularda yardım alıyor musun? 
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HEDEF BELİRLERKEN DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKEN NOKTALAR 

Hedefler güçlü, kesin, anlaşılır ve belirgin 
olmalı 
Ulaşılabilir olmalı. Şimdiki zamanmış gibi 
düşünüp uçuk kaçık hedefler konmamalı.. 
Zamana dayalı olmalı!!! 
Yetenekleriniz ve becerileriniz dahilinde 
olmalı! 
Kontrolünüz dahilinde olsun. 
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Hedef Planlaması 

Yıllık 
3 aylık 
Aylık 

Haftalık 
Günlük 
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VERİMLİ DERS 
ÇALIŞABİLMEK İÇİN 9 

TEMEL İLKE… 
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1.KURAL: Dersi Derste 
Öğrenmek! 
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2. KURAL : İlk Defa Dinliyor 

Gibi: 



3. KURAL:Önyargılarınızdan  
Kurtulun 
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4. KURAL : Problemli 
Derslerinize Daha Çok  
Çalışın : 



5. KURAL : Tekrar 
Edin : 
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6. KURAL : Düzen Ve  
Kararlılık: 



7. KURAL : Her Gün 
Aynı  Zamanda Ders 
Çalışın : 
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8. KURAL : Öğrenme Amaçlı  
Çalışın : 



  
9. ÇALIŞMA ORTAMININ 

DÜZENLENMESİ 
 Çalışma odası iyi havalandırılmış olmalı  

ve uygun bir ısıya sahip olmalı 
Çalışma masasının etrafında dikkati 
dağıtacak resimler, posterler olmamalı 
Çalışma odası sakin ve gürültüsüz olmalı 
Sadece masada ders çalışılmalı 
Öğrencinin çalışması için bağımsız bir 
odası yoksa evin bir köşesi çalışma için 
ayrılmalı 
Masanın üzerinde sadece çalışmanın 
malzemeleri bulunmalı! 
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ZAMAN…. 
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ZAMANIM YOK! 
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Dünyayı değiştiren bu 
insanların da günü 24 saatti…  
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Ne yapılamaz? 

Biriktirilemez… 
Ödünç alınamaz… 
Çalınamaz… 
Değiştirilemez… 
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72 yıl yaşayan bir insan… 
21 yıl uyuyarak 
14 yıl çalışarak 
7 kişisel bakım faaliyetleri ile uğraşarak 
6 yıl yemek yiyerek 
6 yıl seyahat ederek 
5 yıl kuyrukta bekleyerek 
4 yıl öğrenerek 
3 yıl toplantılara katılarak 
2 yıl arayıp kendisini bulamayanları arayarak 
1 yıl kayıp eşyaları arayarak 
3 yıl diğer faaliyetleri gerçekleştirerek geçirir. 
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14 yıl? 
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Zaman Haydutları? 

Kişisel Kaynaklı 
Olanlar: 

Düzensizlik 
Geciktirme 
Hayır diyememek 
Beklemeler 
Aksaklıklar 

Çevresel Kaynaklı 
Olanlar: 

Ziyaretçiler 
Telefon 

Görüşmeleri 
 

Diğerleri: 
Dedikodu 

Gereksiz Titizlik 

Uzayan çay 
sohbetleri 

İnternet 
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Etkili ve Verimli Zaman Yönetimi 

1. Planlı ve programlı 
çalışmak 

2. “Hayır” demeyi bilmek 
3.   İşleri ertelememek 
4.  Zorunlu işlerden sonra  
dinlenmek 
4. Yedek zaman ayırmak 
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Gecikmelerle Mücadele 

 Bitirme tarihini belirleyin. 

 ilk önce sıkıcı olan işi yapın. 

 Ödüllendirme Sistemi kurun. 

 İşleri küçük bölümlere ayırın. 

 Sizi uyaracak biriyle anlaşın. 

 ŞİMDİ YAPIN!!!  
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Başkalarının sizin hakkınızdaki 
düşünceleri azminizi kırmasın! 

   Ünlü  Fransız  romancı Balzac, ilk edebi ürünlerini 
bir dostu aracılığıyla, devrin önde gelen 
yazarlarından birine takdim ederek düşüncelerini 
öğrenmek istiyor. Yazar okumasını bitirdikten 
sonra üzgün, ümitsiz, acıyan ama içten bir edayla 
“Azizim,” diyor, “siz her işle meşgul olabilir, 
şansınızı her alanda deneyebilirsiniz. Ancak  
edebiyatla boşuna uğraşıp zaman kaybetmeyin.” 
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   Sonra neler olduğunu, Balzac‘ın, edebiyatın 
hangi doruklarına tırmandığını bilenler bilir. 
Özellikle de Goriot Baba‘yı okuyanlar 
bilir…. 
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KARAR VERME ZAMANI… 

ŞU ANDA NE İSENİZ BU, GEÇMİŞTEKİ BİR ZAMANDA  
VERDİĞİNİZ YA DA VERMEDİĞİNİZ KARARLARIN 
                                  SONUCUDUR. 

ŞİMDİKİ KARARLARINIZ DA ON YIL SONRA HANGİ 
 NOKTADA OLACAĞINIZI BELİRLEYECEKTİR. 

BİR ŞEY YAPMAZSANIZ HİÇBİR ŞEY ELDE EDEMEZSİNİZ! 
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Büyük insanların idealleri,  

Sıradan insanlarınsa hevesleri vardır. 
                                                            

Washington Irving 
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İLGİNİZE 
TEŞEKKÜRLER! 
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KARİYER PLANLAMA ANKARA ATATÜRK LİSESİ 





DOĞRU KARİYERİN ANAHTARI 
 

  

 

İyi bir okul okumak ve okulu dereceyle bitirmek 
tek başına yeterli değil.  

 

Kariyer basamaklarını tırmanmak, doğru bir 
kariyer planlamasını ve kişisel gelişimi gerektiriyor. 



KARİYER PLANLAMA 

• 20. yüzyılın sonlarında ulusal ve 
uluslararası rekabetin hızla arttığı, 
kalite kavramının önem kazandığı 
küresel dünyada, sosyal, ekonomik, 
politik ve kültürel alanlarda 
yaşanan değişimler; işveren ve iş 
görenleri hızla etkisi altına aldı. Bu 
gelişmeler yeni bir dünya düzeninin 
oluşmasına da sebep oldu.  

• Bilgi toplumuna geçişle birlikte 
işletmelerin en önemli girdisi olan 
insan kaynağının eğitimli, 
entelektüel, vizyon ve yetkinlik 
sahibi olması daha fazla önem arz 
etmeye başlattı. Ulusal ve 
uluslararası şirketlerin varlığını 
devam ettirebilmeleri için 
yetkinlikleri üst düzey insan 
kaynağına olan ihtiyaçları, 
bireylerin birçok yönden daha 
donanımlı olmaları gereksinimini 
ortaya çıkardı.  



KARİYER 
PLANLAMA 

• Bireylerin, öğrenciliklerinin ilk yıllarından itibaren 
kariyer planlarını yapmalarının, yetenek, ilgi ve 
değerlerinin farkına vararak kişilik özelliklerini  
tanımlamalarının önemi bir kat daha arttı 
 



NEDİR 
KARİYER???????????????? 

• Kariyer, bireylerin gerekli eğitimleri alarak bireysel ve mesleki açıdan 
kendilerini geliştirme sürecidir.  

• Başka bir deyişle kariyer, bireyin belirlediği hedefler doğrultusunda gerekli 
eğitimleri alıp, bireysel ve mesleki açıdan kendisini gerçekleştirme süreci 
olarak da ifade edilebilir.  

• Aslında kariyer yaşamın tüm aşamalarında devam eden dinamik bir süreçtir.  



NEDİR KARİYER???????????????? 

• Zannedildiği gibi kariyerimiz 
üniversite yıllarında değil, 
okuma-yazmayı öğrendiğimiz 
yıllardan itibaren başlar.  

• Akademik, sosyal ve sanatsal 

açıdan kişisel gelişimimize katkısı 
olan her etkinlik kariyer 

gelişimimizi etkiler.  



Neler Kariyer gelişimimiz 
açısından önemli yere   

sahiptir????? 

• Ebeveynlerin seçimini yaptığı anaokulundan,  
• Kişisel özelliklerimiz göz önünde 

bulundurularak yaptığımız üniversite 
seçimleri,  

• Katıldığımız kariyer günleri ve kariyer 
panelleri çalışmaları,  

• Öğrendiğimiz yabancı diller,  
• Gönüllü olarak katıldığımız sosyal sorumluluk 

projeleri, kariyer gelişimimiz açısından önemli 
yere sahiptir.  



Kişisel 
gelişimin sonu 
olmadığı gibi 

kariyer 

gelişiminin de 
sonu yoktur.  

 

PEKİ BİR 
KARİYER NASIL 
PLANLANIR?  



NEDİR KARİYER 
PLANLAMASI????????? 

• Kişinin bireysel ihtiyaçlarını geleceğin 
ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmesi ve 
yönlendirmesine kariyer planlaması 
denir.  

• Bireyin ilgi, yetenek ve değerlerinin 
farkında olarak, hayallerini ve hedeflerini 
mesleki açıdan gerçekleştirmesi için 
yapılan her planlama ve organizasyon, 
kariyer planlama kapsamı içerisinde 
değerlendirilebilir.  

• Kariyer planı gerçek anlamda bireyin 
yaşamını planlamasıdır. 



KARİYER 
PLANLAMASININ 

BASAMAKLARI 



KENDİNİ TANIMA 

• Kendinizi tanımanız, kariyer planlama sürecinin birinci 
aşamasıdır. Ne istediğinize karar vermeden önce kim 
olduğunuzu keşfetmeniz çok daha önemlidir. İnsanın 
kendini tanıması, güçlü ve zayıf yönlerini bilmesi, 
değerlerinin, ilgilerinin ve yeteneklerinin farkında olması 
kendisine uygun hedefler belirlemesinde etkin rol oynar. 

Hangi konuda başarılı olduğunuzu, gelecekte neler 
yapmak istediğinizi, nereden başlayacağınızı ve ne amaçla 
çalışacağınızı belirleyebilmek için kendinizi iyi analiz 
etmeniz gerekecektir. Kendinizi daha iyi tanımak ilgi, 
yetenek ve değerlerinizin farkına varmak adına kariyer 
planlama ve mesleki yönlendirme konusunda uzman 
kişilerin danışmanlığında ölçek ve envanter (Kendini 
Değerlendirme Envanteri, Holland Mesleki Tercih 

Envanteri, Akademik Benlik Kavramı Ölçeği vb.) 
uygulamaları yapabilirsiniz. Ailelerinizden ve 
öğretmenlerinizden yetkinlikleriniz, güçlü ve zayıf 
yönleriniz hakkında fikir alıp kariyer planlama stratejinizi 
belirleyebilirsiniz. 



HEDEFLENEN 

MESLEKLERİ TANIMA 

• Kariyer planlamanızı yaparken 
hedeflediğiniz, ilgi duyduğunuz ve tercih 
etmeyi düşündüğünüz mesleklerin 
özelliklerini incelemeniz ve meslekler 

hakkında detaylı bilgi edinmeniz çalışma 
hayatına başladığınızda işinizi mutlu, tutkulu 
yapmanızı ve yaptığınız işten zevk almanızı 
sağlayacaktır. Kariyer günlerine, kariyer 
panellerine katılmanız, meslekleri yerinde 
incelemeniz yararlı olacaktır. 



İŞ DÜNYASINI TANIMA 

• Kariyer planlamanızın diğer 
bir aşaması da hedeflediğiniz 
mesleği çalışma ortamında 
tecrübe etmektir. Meslek 

mensuplarından meslekler 
hakkında teorik bilgi 
edindikten sonra çalışma 
ortamlarını da görmek doğru 
karar almanız açısından 
önemlidir. 



KİŞİSEL 
ÖZELLİKLERE 

UYGUN İŞİ 
BULMA 

Kariyer planlamanızın son 
aşamasında, önceki basamaklarda 
edindiğiniz deneyim ile meslekleri ve 
kendinizi tanıyarak ilgi, değer, 
yetenek ve yetkinliklerinize en uygun 

meslekleri belirlediniz.  

Bu mesleklerde gönüllü bir iki gün 

çalışma imkanı bulursanız sizin daha 
sağlıklı karar vermenize yardımcı olur. 



 

Farklılığınızı Nasıl 
Ortaya 

Koyacaksınız? 
 

 

• Son yıllarda işe alımlarda tek başına akademik başarı ve 
mezun olunan üniversite yeterli olmuyor. Kendisini 

diğerlerinden, ortaya koyduğu etkili kariyer planlama 
çalışmalarıyla ayrıştırmış, eğitmiş ve farklılaştırmış kaliteli 
bireyler işe alımlarda diğerlerine göre öne çıkıyor. 



Farklılığı ortaya çıkaran değişkenleri şöyle 
sıralanabilir: 

• Türkçeyi iyi kullanmak; ana dildeki yetkinliğiniz çevrenizdekilerle iletişim kalitesini 
artırarak, mesleki anlamda bildiklerinizi kolay ifade etmenizi sağlayacaktır, 

•  Orta-ileri düzeyde İngilizce bilmenin yanı sıra ikinci bir yabancı dili de bilmek. Özellikle 
İspanyolca, Rusça , Almanca , Fransızca  ya da Çince... 

•  İleri seviyede bilgisayar kullanmak, bazı programlama dillerini öğrenmek, 
• İleride düşündüğünüz mesleğiniz ile ilgili en az bir tane proje üretmek, 
• Kariyerinize daha hızlı başlangıç yapmak için haftada ortalama 10-15 saat yarı zamanlı 

mesleğiniz ile ilgili bir işte çalışmak, 
•  En az sekiz haftalık staj programına katılmak(üniversite yıllarında) 
•  Ortaöğretim ya da üniversite yıllarında eğitim ve öğretim amaçlı yurtdışı tecrübesi 

edinmek, 

•  Akademik süreç ile birlikte mesleğinizi destekleyecek eğitimlere katılıp sertifika almak, 
• Sivil Toplum Kuruluşlarında gönüllü görev alarak sosyal sorumluluk projelerine destek 

vermek, 

 



TEŞEKKÜRLER 



ANKARA ATATÜK LİSESİ 



Kişisel sınırlar, bireylerin 
günlük yaşantılarında gizlilik ve 
özerklik hissetmek için ihtiyaç 

duyduğu fiziksel ve psikolojik 
sınırlamalardır.  

 





LAUBALİ OLMAK NE DEMEK?   
 

Türkçe sözlük laubali olmak için; saygısız, 
çekinmesi olmayan, senlibenli olan, 
terbiyesiz gibi tanımlamalar yapıyor. 
Genelde biz kullanırken yılışıklığı 
algılıyoruz. Oysa en genel tanımı sınırları 
bilmemektir.  



Her insanın kişilik özelliklerine, 
yaşam şekline, yetiştiği ve 

yaşadığı kültüre göre değişen 
kişisel sınırları vardır. Bu 

sınırlar karşımızdaki insana 
göre farklı yerlere çizilebilir. 
Ailemiz, arkadaşlarımız için 

daha silik olabilirken 
başkalarına daha kalın sınırlar 

koyabiliriz.  





Karşımızdaki kişinin bizim onun için koyduğumuz 
sınırı geçmesi bizi rahatsız eder. Çünkü 

dokunulmasını istemediğimiz, paylaşmaktan 
hoşlanmadığımız taraflarımız vardır. Karşımızdaki 
insanın bizim sınırlarımıza saygı göstermesi bize 

değer verdiğini gösterir. Aynı zamanda 
başkalarının sınırlarına saygılı olabilmek, kişinin 
başkalarını anlama, değerlendirebilme, uyum 

sağlayabilme gibi özelliklere sahip olduğunun da 
göstergesidir. 



Sınırlar bazen somuttur. Yani evimiz, odamız, 
telefonumuz, mektubumuz gibi. Sınırlar 

somut olduğunda uyum daha fazladır. Birinin 
evine istenmeden girmenin, mektubunu 

izinsiz okumanın, telefonunu karıştırmanın 
uygunsuz, terbiyesiz, ahlaksız hatta yasalara 
karşı bir davranış olduğunu çoğunluk kabul 

eder. 

 



Bazen ise soyuttur. Birini istemediği halde 
ilişkileri, işi gibi konularda konuşmaya 

zorlamak, istemediği halde bir yere 
götürmek, bir şey aldırmak için ısrar etmek, 

yapmak istemediği halde bizim 
davranışlarımıza izin vermesini, hoş 

görmesini, kabullenmesini beklemek ve 

bunun için diretmek sınırsızlık olmasına 
karşın, yapan tarafından bir hakmış gibi 

görülür. 



İtiraz edildiğinde, sınırı çizildiğinde 
haksızlığa uğramış gibi sınırlarını 

korumaya çalışanı itham eder, 
ukala, soğuk, duyarsız, hatta 
kendini beğenmişlikle suçlar.  

 



KENDİMİZİ KORUMAK İÇİN NE 
YAPACAĞIZ??? 

KİŞİSEL SINIRLARINIZI BELİRLEYİN 

 



KÜSER, AYIP OLUR, DIŞLANIRIM KORKUSU İLE 
İSTEMEDİĞİNİZ KİŞİLERİ SINIRLARINIZA YAKLAŞTIRMAYIN 

 



HERHANGİ BİR TEHDİT, MESAJ 
YA DA DUYUM ALDIYSANIZ BİR 

YETİŞKİN İLE PAYLAŞIN 

 



İSTEMEDİĞİNİZ HER KONUDA HAYIR DEMEYİ 
BİLİN 



BÖYLE BİR DURUM YAŞADIYSANIZ BU SİZİN SUÇUNUZ 
KESİNLİKLE DEĞİL, LÜTFEN BİR YETİŞKİN İLE PAYLAŞIN 
 



HİÇBİR İSTİSMARA SESSİZ KALMAYIN 



UNUTMAYIN 
SİZE KENDİNİZİ 
KÖTÜ 
HİSSETİREN 
BÜTÜN 
DOKUNMALAR 
KÖTÜDÜR, İZİN 
VERMEYİN 



 SOSYAL MEDYAYI VE İNTERNETİ KONTROLLÜ 
KULLANIN 

 







 Her vatandaş çocuğa karşı işlenmekte olan 
istismar suçunu bildirmekle yükümlüdür.  
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İhmal ve İstismar Vakaları İle Karşılaştığınızda 

Başvurabileceğiniz Yerler 

• Çocuk İzlem Merkezi      

• Çankaya Rehberlik Araştırma Merkezi   

• Aile Sosyal Politikalar Ankara İl Müdürlüğ  

• Ankara Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğü   

• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı          

•  ALO 183 

• Okul rehberlik servisi 



 TEŞEKKÜRLER 



 

MESLEK SEÇİMİNDE  DİKKAT 
EDİLMESİ  GEREKENLER 



U N U T M A ! 

D O Ğ R U M E S L E K S E Ç İ M İ M U T L U B İ R Y A Ş A M I 

B E L İ R L E Y E N Ö N E M L İ E T M E N L E R D E N B İ R İ S İ D İ R ! 

EĞER SEVDİĞİN İŞİ YAPARSAN  
HAYATIN BOYUNCA BİR KERE BİLE  

ÇALIŞMIŞ OLMAZSIN. 
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Kişinin 

yeteneklerini,  

becerilerini,  

ilgilerini,  

değerlerini,  
kaynaklarını,  
sınırlılıklarını,  
ihtiyaçlarını, 

içerecek şekilde  

kendisiyle ilgili net  

bir anlayışa sahip  

olmasıdır. 



İstenen mesleğin  
özellikleri,  

olanakları,  
avantajları,  
dezavantajları,  
gereken nitelikler,  

başarı koşulları,  
maaş düzeyi, 

vb. konularla ilgili  

bilgileri içerir. 



Meslek seçimi bireyin  

özellikleriyle mesleğin  

özellikleri arasındaki  
uyumun bir sonucudur. 

 
Birey   kendine   uygun 

mesleğe  
mutlu ve 

yöneltilirse  

üretken 

olarak yaşar. 



Kendini ve  
Meslekleri  

Tanımak İçin  
Neler Yapmalı? 



Kendini tanımak isteyen kişinin yapacağı  
ilk şey değişik ortamlarda neler yaşadığını,  
çeşitli durumlar ve olaylar karşısında  neler 
hissettiğini, neleri yapmaktan  hoşlandığını, 
hangi alanlarda başarılı  olduğunu sık sık 
gözden geçirmek ve bu  yaşantılarının adını 
koymaktır. 



Meslekleri tanıma sürecinde yalnızca çeşitli  
kaynaklardan seçilmesi düşünülen meslek  
hakkında bilgi edinme ile yetinilmemelidir.  
O meslekte çalışanlar ile görüşülmeli,  
mümkünse iş yerlerine giderek gözlem  
yapılmalıdır. 



Meslekler ve çalışma yaşamı hakkında bilgi  
verici kaynaklara ulaşmaya, onları dikkatle  
izleyip değerlendirmeye çalışmalıdır. Bu  
araştırmayı çok yönlü olarak yapmalı, birkaç  
kaynağa takılıp kalmamalı, başkalarından  
duyduklarının doğruluğunu resmi kaynaklara  
başvurarak sınamalıdır. 



HAZIRLAYAN 
ARNAVUTKÖY  
REHBERLİK VE  

ARAŞTIRMA MERKEZİ   
TEŞEKKÜRLER 



OTOKONTROL ve  
İÇ DİSİPLİN 

Ankara Atatürk Lisesi 

Okul Rehberlik Servisi 







Ama siz  
ertelerken bu  
yarınlar hızla 
gelir.  



PROJE,  
PERFORMANS 
TESLİM 
TARİHİ SINAV 
GÜNÜ 
GELMİŞ 
ÇATMIŞTIR 













Babanız veya 
Anneniz, 

öğretmeniniz 













Doğamızda yapı olarak kaytarmaya yan gelip  
yatmaya eğilim var 



NE YAZIK Kİ 
ÇOĞUMUZ 
BÖYLEYİZ 















ÇALIŞMAZSANIZ NE 
OLUR???????? 

















Bu  sözler iradenizi de güçlendirecek  ve sizi 
çalışmaya  yönlendirecektir. 







İRADENİZİ AYAKTA TUTUN 



SONUÇ: Bu 
durum zamanla  
BİR ALIŞKANLIK 
haline gelir 



Artık çalışma 
isteğiniz 
kendiliğinden 
ortaya çıkar. 





4-Kendinize  uygun  ÖRNEK bir insan  seçin 



Biyografiler okuyun ve  başarılı  insanları örnek 
alın 















PROBLEM 
ÇÖZME 

BECERİLERİ 
 

ANKARA ATATÜRK  LİSESİ                 
OKUL REHBERLİK SERVİSİ 



Hayatın doğal 
unsurlarından biri de 
problemlerdir. Kainatta 
hayatın başlamasıyla 
birlikte, problemler de 
yaşanmaya başlanıştır. 
Halen de yaşanmaya 
devam etmektedir.  



Öyle görünüyor ki, 
problemler hayatımızın 
değişmez unsurlarından 
ve bizim bunlardan 
kaçmamız mümkün değil. 
O zaman yapılması 
gereken bu problemlerle 
baş etmesini öğrenmektir.  
 



PROBLEM 
ÇÖZME 
BECERİLERİ 

 Çünkü insanın problemsiz bir hayat 
yaşaması düşünülemez. Hatta, insan 
yaşamı bu problemlerle canlanır. 
Problemlerin olmadığı bir dünyada 
insanlar bir şeyler için çaba harcamaz, 
canlılık olmaz. 

 



PEKİ PROBLEM 
ÇÖZME 
NEDİR???? 



BU DEĞİDİR 



PROBLEM 
ÇÖZME???????
??? 

 Problem çözmede öncelikle yapılması 
gereken,  duruma ilişkin kafamızdaki 
yargıları ortaya çıkarmaktır. Bir çok 
durumda etkili olan ve çoğu problemi 
çözmemizi zorlaştıran kafamızda 
farkında olmadığımız, gizli kalmış bazı 
yargılar vardır.  

 



PROBLEM ÇÖZME?????????? 

 Bilindiği gibi yargılar bizim kafamızdaki inandığımız doğrularımızdır. Bu 
oldukça açıktır ve biz onları sorgulamayız bile. İşte bu durum, bizim bazı 
durumlarda kilitlenip kalmamızın ya da problemi çözemememizin 
nedenidir. Çünkü, bazı şeyler bize göre zaten doğrudur ve biz bunları hiç 
düşünmeyiz bile. Fakat, bazen problemin asıl kaynağı bizim kafamızdaki 
doğru bildiğimiz yanlıştır.  
 



Problem çözme 
süreci 
►Problemin farkedilmesi 

►Problemin tanımlanması 
►Çözüme yönelik seçeneklerin oluşturulması 
►Karar verme 

►Eyleme geçme ve değerlendirme   
 



Problemin 
Farkedilmesi 
 Sorun çözme sürecinin ilk aşaması, bir şeylerin 

yolunda gitmediğinin fark edilmesidir. Sorunlar 
tesadüfen ya da sistematik incelemeler 
sonucunda fark edilebilir.  Genellikle sorunlar, 
doğal olarak ortaya çıkarlar ve gerginliği 
artırarak varlıklarını bize duyururlar. Eğer 
gerginlikle yüzleşilmez ya da üstleri örtülürse 
koşullar daha da kötüleşir. 



Problemin 
tanımlanması 

 Bireyin kendisini , davranışlarını, bilgisini , 

heyecanlarını ve problem duruma ilişkin 

duygularını değerlendirmesi 

 Problematik durumla ilgili çevresini 

değerlendirmesi 

 Problematik durumu açıklığa kavuşturma, hedef, 

beklentilerin ve  çatışmaların farkında olma. 

 Mümkün olduğunca somut olmak 

 



Problemi 
tanımlarken; 
►Bu durum sadece sizin için mi problem 

yoksa başkaları da bunu problem olarak mı 
görüyor? 

►Oluşumuna sizin bir katkınız var mı? 

►Katkısı olabilecek başka kişiler veya şeyler 
var mı? 

►Şimdiye dek benzer sorunlarla karşılaştınız 
mı? Nasıl baş ettiniz? 

 



Seçeneklerin 
oluşturulması 
►Seçenekler oluşturulurken 

değerlendirme yapmaktan 
kaçınmalıdır 

►Kısıtlamaksızın, özgür zihinsel 
aktiviteye önem vermek gerekir. 

►Oluşturulan düşünce sayısı fazla 
olmalıdır. 

►Önerilen seçeneklerden 
birleşimler oluşturmalı yada 
bunlar geliştirmeye çalışmalı 
 



Seçenekler 
oluşturulurken; 
►Belirlenen her bir seçeneğin uygulanabilirlik 

açısından olumlu ve olumsuz yönlerini 
düşünün. 

►Her bir seçeneğin olumlu ve olumsuz 
yönlerindeki duygusal ve davranışsal 
tepkilerinizi belirleyin. 

 



ÖRNEK  
PROBLEM???????????????????
?????? 
 PROBLEM : “grup önünde 

konuşamama” bir sorun ise çözüme 
yönelik seçenekler; uygulanabilirliği 
en kolaydan en zora doğru 
sıralanırsa 

►Arkadaş grubuna bir konuşma 
yapmak 

►Tanımadık kişilerden oluşan bir 
gruba konuşma yapmak 

►Hocalara bir konuşma yapmak 

►Bir sunum ödevi alarak 
kalabalık bir gruba konuşma 
yapmak 

 



Oluşturulan her bir 
seçenek için; 

►Olumlu ve olumsuz yönlerini düşününüz. 
►Her bir seçenek için duygusal ve davranışsal 

tepkilerinizi belirleyiniz. 

►Örn; arkadaş grubuna konuşma yapmak ile 
tanımadığınız gruba konuşma yapmak 
arasındaki duygusal ve davranışsal 
farklılıklar var mıdır? Varsa neler? 

 



Karar verme 
►Eyleme yönelik bir dizi seçenek arasından 

bir tanesini seçmektir. 

►Karar verme durumunu etkileyen iki 
unsurdan biri fayda değeri, diğeri olası 
sonuçlardır. 

►Seçeneklerden biri veya bir kaçı üzerinde 
karar verilmeden önce bunların daha önce 
denenip- denenmediği de araştırılır. 

►Denenmiş ve sonuca götürmeyen 
seçenekler karar sürecinde dikkate 
alınmamalıdır 



DEĞERLENDİRM
E 
 İnsanların, yeni düşüncelere direnç 

göstermelerinin nedenlerinden birisi 
değişimden sonraki yeni inanışın da 
artık yeni görüşlere kapalı olacağına 
inanmalarıdır. Bu direnci aşmak için 
yeni verileri çözümleyerek gerekli 
düzeltmeleri yapacak olan bir 
değerlendirme mekanizması oluşturmak 
ve sorun çözme sürecini bütünüyle 
esnek ve yeni alternatiflere açık tutmak 
gerekir.  

 



Kısaca, problem çözme 
işleminde başarı 
problemin doğru 

tanımlanmasına bağlıdır. 
 Bunun yanı sıra problematik durumla ilgili yeterli 

bilgi sahibi olunmalı ve çözüme yönelik 
seçenekler formüle edilmeli , en iyi çözüme 
götürecek seçenekten başlanmalıdır. Mevcut 
seçenekler uygulamaya konur ve değerlendirmesi 
yapıldıktan sonra başarılı olunmuşsa o yolda 
devam edilir aksi takdirde başka seçenekler 
uygulamaya konur. 



TEŞEKKÜRLER 



SERBEST ZAMANI 

DEĞERLENDİRME 
Ankara Atatürk Lisesi 

Okul Rehberlik Servisi 



Corona virüsü nedeniyle okullar 

tatil edilirken, çoğu iş yeri de home 
office uygulamasına geçti. 

Uzmanların “Evde kalın” çağrısına 
uymak, bu dönemde en iyisi. Peki, 

evde geçirdiğimiz zamanı verimli bir 
şekilde nasıl değerlendirebiliriz? 



İlk kural: Okula gidiyor 
gibi davranmak 

• Okula giderken zamanın önemli 
bir kısmının yolda geçirildiği bir 
gerçek. Bu nedenle yataktan biraz 
daha geç çıkma isteği mazur 
görülebilir. Ancak burada önemli 
olan, süreyi çok uzatmadan 
dozunda bırakmak. Unutmamalı 
ki gün daha uzun ve yapacak çok 
şey var… 



Okumaya zaman ayır 

• Uzun zaman önce aldığın ve henüz elini 
bile sürmediğin kitaplar olabilir. Bu dönemi 
okumak isteyip de bir türlü okuyamadığın 
ya da büyük bir hevesle alıp, sonra 
anlamakta zorlandığından bir köşeye 
bıraktığın kitapları okumak için 
değerlendirebilirsin. 
 

• Sadece kitaplar da değil; mesleki ve kişisel 
gelişimine katkı sağlayacak yayınlar, bloglar 
vb. birçok doküman da bugünlerde 
okunmak için seni bekler. 



Yabancı dil öğren 

• Senin de bildiğin gibi iş 
görüşmelerinde seni diğer adaylar 
arasından öne çıkaran en önemli 
noktalardan biri, yabancı bir dile iyi 
derece hakim olman. Bir dili ileri 
düzeyde biliyor olabilirsin; ancak 
ikinci bir dil neden olmasın?  



 

Online seminerlere katıl 
 

• Dijital bir dünyada yaşıyoruz ve senin de 
bildiğin gibi online platformlar sayesinde 
istediğimiz çoğu şeye hızla 
ulaşabiliyoruz. Evde zaman geçirirken 
sıkılmadan yapabileceğin en faydalı 
etkinliklerden biri de online eğitimlere 
ya da seminerlere katılmak. Bu tarz 
eğitsel aktivitelere zaman ayırıp aldığın 
sertifikaları CV’ne eklediğinde, kendine 
yatırım yapmanın önemini iş 
görüşmelerinde çok daha net 
görebilirsin. 



Fiziksel aktiviteye zaman ayır 

• Tüm gün bilgisayar başında hareketsiz 
bir şekilde kalmak yapacağın en son şey 
olmalı. Kendinle baş başa kaldığın bu 
dönem, yeni alışkanlıklar edinmek için 
iyi bir fırsat olabilir. Eğitici videolar 
eşliğinde, bedensel ve zihinsel olarak 
sana iyi gelecek yoga/meditasyon 
aktivitelerine başlayabilirsin. 



Uzun Süredir İlgilenmediğiniz 
Hobinize Yönelin 

• Herkesin bir süre öğrenmeye çalışıp 
köşeye koyduğu bir müzik aleti ya da resim 
tuvali vardır! İşte şimdi, onları 
bulundukları yerden çıkarmanın tam 
zamanı. Yakın zamana kadar “Vaktim yok, 
nasıl ilgileneyim?” dediğiniz şeyler için 
artık yeterli vaktiniz olabilir. Üstelik müzik, 
resim gibi uğraşlar insanı ruhsal açıdan 
besler ve günlük kaygılardan uzaklaştırır. 
 

• O halde, uzun süredir dokunmadığınız o 
gitarı akort etmeye ya da paletinizi 
rengarenk boyalarla doldurmaya ne 
dersiniz? 



Sanal Müze 

Turlarıyla 
Gezintiye Çıkın 

 

• Evde vakit geçirmenin kendimize zaman ayırma, yarım bıraktığımız bir kitaba devam 
etme ya da ertelediğimiz ev işlerini yapmaya başlama gibi olumlu etkileri olsa da bir 
anda sosyal hayattan uzaklaşmak zor. Bu nedenle zaman zaman dışarı çıkma isteğimizin 
artması çok normal. Ufak gezintileri bile özlediğimiz bu dönemde aslında kendimizi 
dışarıda gibi hissetmemizin bir yolu var. 

• Bildiğiniz üzere covid-19 salgını nedeniyle Türkiye’de ve dünyada birçok önlem alındı. 
Özellikle insanların kalabalık gruplar halinde ziyaret ettiği yerler bir süreliğine kapatıldı. 
Buna yönelik olarak müzeler de önlem amaçlı kapatılmış olsa dahi sanal müze turlarıyla 
evinizde kültürel bir gezintiye çıkmanız ve daha önce gitmediğiniz müzeleri keşfetmeniz 
mümkün! 

 

 



Şimdi, ülkemizde ve dünyada ünlü olan hangi müzelerde sanal bir gezi 
yapabileceğinize bakalım. İşte, o sana gezinti yapabileceğiniz müzeler: 
 



Sanatla Akşamınızı Güzelleştirin 
• Müzik, şiir ve diğer sanatsal aktiviteler, evde yapılabilecek en eğlenceli şeylerin başında geliyor. Tüm gün evde 

derslerinize  vakit ayırdıktan sonra akşam sizi dinlendirecek etkinliklere zaman ayırabilirsiniz. 

• Örneğin  Instagram hesabı üzerinden  birbirinden güzel müzikler, şiirler, heykel ve resim çalışmalarıyla 
buluşabilirsiniz. Ailece ya da tek başınıza kafa dinlemek istediğinizde İş Sanat etkinlikleriyle buluşabilir ve 
akşamınızı güzelleştirebilirsiniz. 



Motive kal 

• Her şey normale döndüğünde 
neler yapmak istediğinle ilgili 
kısa bir liste hazırlayabilirsin. 
Keşfetmekten ve 
deneyimlemekten en fazla 
hoşlanacağın şeyler ne ise kısa 
ve uzun vadede bir yapılacaklar 
listesi oluşturabilirsin. Bu, evde 
kaldığın süre boyunca seni 
hayata karşı motive edecek 
önemli şeylerden biri olacak. 



SINAVLARDA BAŞARILI OLMA 
 VE  ÇALIŞMA YOLLARI 
ANKARA  ATATÜRK LİSESİ 



VERİMLİ DERS ÇALIŞMA 

Verimli ders çalışma, 
kişinin çalışmasının 
sonucunda verim 

almasıdır. 

Verimli çalışmak 
başarıyı da 

beraberinde getirir. 

Önemli olan saatlerce 
masa başından hiç 

kalkmadan çalışmak 
değil, verimli çalışmaktır. 



Verimli çalışıyor muyum? 
 Çalıştığım süre yeterli mi? 
 Motivasyonum nasıl? 

 

 

 Ortam da beni rahatsız edebilecek 
uyaranlar var mı? 

 Öncelikle bu soruların cevabını kendine 
vermen gerekiyor. 



Verimli ders çalışma kişinin; 

Amacına Dikkatine 
Kişilik 

özelliklerine  

Verimli  ders çalışma da bu üç özellik kişiden kişiye 
değişir. Bazıları 1 kere okuduğunda konuyu anlamak 
yeterli olurken, bazılarımız daha fazla okumaya ihtiyaç 

duyabilir. 



Verimli ders çalışmak 
istiyorsanız 
 Öncelikle amacınızı belirlemeniz 

gerekmektedir. 



 Verimli ders çalışmak 
istiyorsanız 
 Planlı çalışmak 

gerekir. 

 

 Kendi özelliklerinize 
uygun olarak haftalık 
ve aylık programlar 
yapmalısınız. 
 



Verimli ders çalışmak 
istiyorsanız.. 
 Ders çalışırken kullandığınız yöntemlere 

dikkat edin.Herkes farklı öğrenme 
stillerine sahiptir. Kimimiz okuyarak 
kimimiz yazarak daha iyi öğreniriz. 
Kendinizi tanıyıp uygun olan yöntemi 
seçmeniz gerekmektedir. 

 



Verimli çalışmak için çevresel 
faktörleri düzenlemeniz 
gerekmektedir. 
 Etrafınızda dikkatinizi dağıtacak televizyon, 

telefon, poster gibi uyaranlar 
olmamalıdır.Yatarak ve aşırı rahat ortamda 
ders çalışmak, dikkatinizin dağılmasına ve 
verimin düşmesine neden olur. 
 



Verimli ders çalışmak 
istiyorsanız.. 

Belirli aralarla mola vermek verimi 
artıracaktır. 

Başarılı olmanın anahtarı ise iyi bir 
dinleme ve tekrardır. 

 Dikkatinin dağılmaya 
başladığın anda dakikalık 
kısa molalar vermek dikkati 
toplamak adına önemlidir. 

 

  
 

 Hiç bilmediğin bir konuyu 
öğretmeni dinleyip 
öğrenmediğin zaman bu 
konuyu tek başına 
öğrenmek zorlaşacaktır.  

 Sadece dersi iyi dinlemek 
yetmez. 

 Eve gidince yapılan tekrar 
konunun pekişmesi için 
önemlidir. 



Konuya hakim olduktan sonra 
mutlaka soru çözülmelidir. 
 Farklı soru tarzları konunun pekişmesini 

sağlayacaktır. 
 Yapamadığınız soruları dersin 

öğretmenine mutlaka sorun. 

 Eve gittiğinizde o soruyu bir kere daha 
çözün, anlayıp anlamadığınızı kontrol edin. 

 Soru çözümü: Ders Tekrarı 



Etkili bir okuma gerçekleştirmek 
için İSO’yu dinleyin 

 İ İZLE (Okuyacağın metni kısaca gözden geçir) 
 

 S SOR (Okuduğun metne karşı uyanık ol. Ne nerede 
ne zaman oldu) 
 

 O OKU (Sorularına cevap bulabilmek için dikkatli oku) 

 

 A  ANLAT (Okuduklarını yüksek sesle tekrar et) 
 

 T TEKRAR ( Tekrar, bilginin kalıcılığını artırır.) 



 Sınavda başarılı olmanın yolları 

 Sınavına güzelce çalıştın 

 

 Tüm konulara hakimsin 

 

 Tekrarını yaptın ve sınav günü geldi çattı 
 

 Bakalım sınavda yapman gerekenler neler? 



Sınav kağıdınızı elinize 
aldığınızda 3-5 saniye sınavın 
tüm bölümlerine bir göz atın. 

 Böyle bir işlem testin yapısındaki ve soru 
sayısındaki değişikliğe karşı uyanık 
olmanızı ve kendinizi değişikliklere karşı 
yeniden düzenlemenizi sağlayacaktır. 
 



1.Soruları çözerken çok hızlı 
hareket etmek hata yapma oranını 
artıracaktır.  
2.Süreyle hızın arasındaki dengeyi iyi 
kurmalısın. 
3.Bazen de sorular çok zaman 
harcamana neden olabilir.  
4.Çok zaman kaybetmeden diğer 
soruya geçmen gerekir. 



Geçen sürenin farkında ol; ama 
saate sürekli bakma. 
 Sürekli geçen zamanı takip etmek panik 

yapmana neden olacaktır.Kendini 
başkalarıyla karşılaştırmak, soruyu çözen 
diğer arkadaşlarına bakmak seni 
kaygılandıracaktır. 



SINAV SONUNDA YAPTIKLARINI 
KONTROL ET…… 



Başarı, küçük hataların ve 
başarısızlıkların biraz 
ilerisinde duran şeydir.”  
(T. J. Watson) 
 
 
 


