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HHeeddeefflleerriinniizzii  ggeerrççeekklleeþþttiirrmmeeyyee  ggiiddeenn  yyoollaa  hhooþþ  ggeellddiinniizz..

Bu sayfalarý okuduðunuza göre yaþantýnýzda bir þeyleri deðiþtirmeyi düþündüðünüzü söyleyebiliriz. Eðer deðiþim basit olsaydý bunu zaten kendi baþýnýza

yapardýnýz. Bununla birlikte deðiþime hazýr olmanýz en büyük avantajýnýz.

Bu kitapçýk size zorluklarý aþmanýzda, sýnava iyi hazýrlanmanýzda ve potansiyelinizi ortaya koymanýzda yardýmcý olacaktýr.

Burada anlatýlanlarý hayatýnýza uygulamaya baþladýðýnýzda deðiþimin hemen farkýna varacaksýnýz. Yolunuzun daha aydýnlýk ve kolay olduðunu görmeye

baþlayacaksýnýz. Sizin yer yer moralinizi bozan, ümitsizliðe kapýlmanýza neden olan sýnava yanlýþ anlamlar yüklediðinizi fark edeceksiniz.

Kendi potansiyelinizin farkýna varmanýz, sizin hedeflerinizi daha doðru bir þekilde belirlemenizi saðlayacak ve kendinize olan güveninizi artýracaktýr.

Baþarý ve mutluluðu bir arada yakalamanýn verdiði huzuru yaþayarak sýnava kim hazýrlanmak istemez ki? 

Ýþte bu kitapçýk size hem baþarýlý hem de mutlu olmanýn yollarýný öðretiyor. Yeter ki siz öðrenme isteðinizi kaybetmeyin ve çýktýðýnýz yolun sonuna ulaþa-

caðýnýza dair inancýnýzý yitirmeyin.

BBaaþþaarrýýllaarr..

BBiirreeyy  DDeerrsshhaanneelleerrii  RReehhbbeerrlliikk  SSeerrvviissii
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Baþarý, birey için anlamlý olan amaçlarýn, yapýlmýþ olan günlük programlarla adým adým gerçekleþmesidir. Kiþisel amaçlar belirlenmeden baþarýlý olmak mümkün
deðildir; bir amacý olan insanlar toplumda belli yerlere gelebilirler.

Çoðumuz baþarýsýz olduðumuzda hedeflerimizden vazgeçme eðiliminde oluruz. Vazgeçme eðilimini taþýmaya baþladýðýmýzda davranýþlarýmýz tereddütlerle dolar. Ken-
dine güven ve baþarý inancý kaybolup gider. Oysaki baþarýsýzlýk bir son deðil, belki de baþarýnýn baþlangýcýdýr. 

Yürümeye yeni baþladýðýnýz anlarý düþünün. Ayaklarýnýzýn üzerinde durmaya çalýþýrsýnýz ancak düþersiniz. Bir daha dener,
bir adým daha atarsýnýz ancak gene düþersiniz. Yine denersiniz. Birkaç adým daha atar ve yine kendinizi yerde bulursunuz.
Bu böylece devam eder, ta ki düþmeden yürümeyi baþarýncaya dek. Ýlk adýmý attýðýmýzda düþtüðümüz zaman yürümekten
vazgeçseydik önce yürümeyi, sonra koþmayý öðrenebilir miydik? Önemli olan yere düþmememiz deðil, tekrar ayaða kalkýp
inançla hedefimize yönelmemizdir.

Baþarý bir yolculuktur. Baþarýsýzlýk bu yolcuðun ilk adýmýdýr. Bu nedenle baþarýsýzlýða korkuyla ve bir son gözüyle bakma-
malýyýz. Baþarýsýzlýðý bize yeni yollar gösteren bir öðretmen gibi görmeliyiz. Edison'un yaptýðý gibi, yüzlerce hatta binlerce
deneyden sonra bir kez daha baþarýsýz olunca: ““AAmmppuullüünn  bbuulluunnmmaaddýýððýý  bbiirr  yyooll  ddaahhaa  kkeeþþffeettttiimm..”” diyebilmeliyiz. Bu son olsun
deseydi ampulü bulan kiþi o olmayacaktý.

Doðru yapma hakkýmýz olduðu kadar yanlýþ yapma hakkýmýz da vardýr. Yaptýðýmýz yanlýþlar ve baþarýsýzlýklar birer dene-
yimdir. Her baþarý, irili ufaklý tecrübeler yumaðýndan oluþur. Baþarýnýn çok azýna yanlýþ yapýlmadan ulaþýlmýþtýr. Baþarýsýzlýklar
acý olabilir ama sonuçlarýný tatlýya baðlamak bizim elimizdedir. 

Baþarýsýzlýklarýnýzdan korkmayýn. Baþarýsýzlýklarýnýzý deðerlendirin ve eyleme geçin. Korkunun panzehiri, eylemdir. Endiþe ise en iyi arkadaþýdýr. Sizi hareketsiz býrakmak
için iyi bir ortaklýk kurabilirler. 

Kendinize güven alýþtýrmalarý yapýn ve korkularýnýzý yenin. Bunun için oturuþunuz, yürüyüþünüz, konuþmanýz, ses tonunuz, davranýþlarýnýz ve daha sayabileceðimiz her
þey ““KKeennddiimmee  ggüüvveenniiyyoorruumm..”” desin. Baþarýsýzlýðý son olarak görmek, korkunuzu artýrýr ve hareketinizi kýsýtlar. 

BBAAÞÞAARRIILLII  OOLLMMAAYYII  ÖÖÐÐRREENNÝÝNN

Motivasyon ve Kendini Geliþtirme Rehberi



Baþarýsýzlýklarýnýzdan sonra kendinize mutlaka aþaðýdaki sorularý sorun:

� Ulaþmak istediðim neydi? Ne oldu, nereye geldim? ……………………………………............................................…

� Ters giden neydi? Baþarýsýzlýða yol açan uygulamalarým nelerdir? ……………………………………............................................…

� Eksiklerim var mýydý? Varsa neler? ……………………………………............................................…

� Bu baþarýsýzlýkla ilgili nasýl bir olumlu bakýþ açýsý geliþtirebilirim? ……………………………………............................................…

� Baþarýsýzlýðýmý nasýl kullanabilir ve tecrübe haline getirebilirim? ……………………………………............................................…

� Baþa dönebilseydim neleri yapmazdým? Neden? ……………………………………............................................…

� Baþa dönebilseydim neleri yapardým? Neden? ……………………………………............................................…

� Bir daha ki sefere neleri yapmamalýyým? Neden? ……………………………………............................................…

� Bir daha ki sefere neleri yapmalýyým? Neden? ……………………………………............................................…

BBaaþþaarrýýllýý  ÝÝnnssaannýýnn  ÖÖzzeelllliikklleerrii  NNeelleerrddiirr??

� KKeennddiinnii  ttaannýýrr..

Baþarýlý olan insanlar, becerilerinin, ilgilerinin ve sýnýrlarýnýn farkýnda olan insanlardýr. Ýlgi duymadýklarý bir alana yönelme yerine, kendilerini yeterli bulduklarý

alanlara yönelirler.

� DDeeððeerrlleennddiirrmmee  yyaappaarr..

Bu kimseler güçlerinin, niteliklerinin ve yeteneklerinin sýnýrlarýný bilen ve sahip olduklarý imkanlardan haberdar olan kimselerdir.

Enerjinizi korkularınıza değil,
rüyalarınıza verdiğinizde mucize başlar.

4

Motivasyon ve Kendini Geliþtirme Rehberi



� ZZaammaannýý  iiyyii  kkuullllaannýýrr..

Bazen çok hýzlý geçtiðinden yakýnýlan zaman çok çabuk deðil, sabit hýzla geçer. Ýnsanlara eþit olarak verilen tek þey zamandýr. Baþarýlý insanlar zamanlarýný

amaçlarý doðrultusunda planlý ve programlý kullanan insanlardýr.

� AAmmaaccýýnnýý  bbeelliirrlleerr..

Amaç, belirli bir zaman dilimi içerisinde ulaþýlmasý gereken noktadýr. Amacýn açýk ve kesin olmasý gerekir. Amacýn bölümlere ayrýlmasý ve amaca ulaþmak için

ne kadar yol kat edildiði gözlenmelidir.

� DDiinnlleemmeessiinnii  bbiilliirr  vvee  ggöözzlleemm  yyaappaarr..

Etkili konuþmanýn yanýnda, dinlemek ve müdahale etmeden gözlemek kiþiye birçok durumda avantajlar saðlar. Dinlemek ve gözlemek sorulabilecek birçok soru-

nun cevabýnýn kendiliðinden ortaya çýkmasýna yardýmcý olduðu gibi, olaylarýn doðal akýþýnýn bozulmamasýna ve böylece edinilecek bilginin gerçeðe daha yakýn

olmasýna imkan verir.

� GGeerreekkttiiððiinnddee  ssuussaarr..

Susmak; dinleme ve gözleme özelliði ile birbirine benzemekle birlikte ayný anlamda deðildir. Kiþinin konuþmamasý gereken yerlerde konuþarak daha sonra bedel

ödememesi için susmasý önemli avantajlar kazandýrmaktadýr.

� YYaarrddýýmm  aallmmaayyýý  iihhmmaall  eettmmeezz..

Baþarýlý insanlarýn bir diðer özellikleri ise gereken yer, durum ve zamanlarda yardým istemeyi bilmeleridir. Çok basit olduðu halde yardým istemeye cesaret etmek,

bunun yerini ve zamanýný ayarlamak ve yardýmý doðru kiþiden istemek bir niteliktir.  

Başarılı İnsan Başarısız İnsan

Başarılı insan daima çözümün bir parçasıdır. 

Başarılı insanın her zaman bir programı vardır.

Başarılı insan ‘işine yardım edeyim’ der.

Başarılı insan her soruna bir çözüm bulur.

Başarılı insan en olumsuz durumda bile çıkış noktası görür.

Başarılı insan ‘zor olabilir ama imkânsız değil’ der.

Başarısız insan daima sorunun bir parçasıdır.

Başarısız insanın her zaman bir mazereti vardır.

Başarısız insan ‘bu benim işim değil’ der.

Başarısız insan her çözümde bir sorun görür.

Başarısız insan en olumlu durumda bile engeller bulur.

Başarısız insan ‘mümkün olabilir ama çok zor’ der.

5

Motivasyon ve Kendini Geliþtirme Rehberi



BBaaþþaarrýýllýý  OOllmmaakk  ÝÝssttiiyyoorrssaann......

� Heyecan ile ilgili problemlerini, aþýrý bir hâl almayacak þekilde düzene koymalýsýn veya problemlerini incelerken 

yardým istemelisin.

� Baþarýsýzlýðýn önemli bir nedeni de dikkatin sýk daðýlmasý ve çalýþmalarýn olmadýk zamanda kesilmesidir. Verimini

artýrmada samimi isen dikkatini daðýtýcý, çalýþmayý bölücü engellerden uzak kalmaya özen göster, sakin bir çalýþ-

ma yeri düzenle, dikkat daðýtýcý uyarýcýlarý ortadan kaldýr.

� Zamanýný planlamasýný öðrenmelisin. Gerçekçi bir biçimde ama belli bir oranda esnek bir “günlük çalýþma prog-

ramý” yapmalýsýn.

� Her gün ayný dersi ayný saat ve ayný yerde çalýþýrsan baþarýlý olman kolaylaþýr.

� Çalýþmaya oturunca gereksiz ayrýntýlarla oyalanmadan, hemen çalýþmaya baþlaman iþini kolaylaþtýrýr.

� Çalýþmaya baþladýðýn zaman gerekli araç ve gereçler elinin altýnda olmalýdýr. Yanýnda bir not defteri bulundurmayý alýþkanlýk hâline getirmelisin.

� Doðru kaynaðý doðru yöntemlerle okumak baþarýnýn ön þartlarýndandýr. Bu nedenle çalýþacaðýn konuya uygun okuma yöntemi geliþtir.

� Dudaklarýnla deðil gözlerinle ve zihninle oku. Hece hece, kelime kelime deðil, cümle cümle okumalýsýn. Okuduðunu düþünüp, organize edersen öðrendiklerin

senin için anlamlý olur. 

� Gerek okurken, gerek ders dinlerken sistematik þema þeklinde kýsa notlar almalýsýn. Öðretmenin aðzýndan çýkan her þeyi yazmaya çalýþma. Bu baþarýsýz öðren-

cilere ait bir uygulama ve yaklaþýmdýr.

� Düþünceleri kendi anladýðýn þekilde not etmelisin. Eðer bazý açýklamalar aklýna gelmiþse, onlarý da kaydederek not almalýsýn. Okuduðunu, dinlediðini sadece

sözcükler hâlinde not etmekle yetinme, bunun için kendine has þekil ve þemalar geliþtir.

Hayatta amacınız yoksa, bir nehir üzerinde akıp giden
saman çöpünden farkınız kalmaz. Saman çöpü bir yere gitmez

ama su onu istediği yere götürür.
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� Çalýþmanýn verimli olabilmesi ve sürdürülebilmesi açýsýndan kendine özgü yöntem ve teknikler geliþtirmelisin. Her konu için farklý bir teknik kullanabileceðin gibi

ayný konu için farklý teknikleri bir arada da kullanabilirsin. Okuma, anlatma, not çýkarma, uygulama, tartýþma, test çözme, test sorusu hazýrlama gibi farklý çalýþ-

ma türleri aktif çalýþmaný saðlar. Okuduklarýnýzý bir tartýþmacý gibi okuyun. Tartýþýn, onaylayýn ya da onaylamayýn; ama bir fikriniz olsun. Okuduðunuz ne olur-

sa olsun kendinizle bir baðlantýsýný bulmalýsýnýz. Okuduðunuza, çalýþtýðýnýza bütün beyin gücünüzle saldýrýn.

� Sözlük, ansiklopedi, bibliyografi ve benzeri gibi, kitaplýktaki yol kýsaltýcý araçlardan yararlanmalýsýn.

� Bir konu üzerindeki notlarýný bir araya koyup sakla. Arandýðý zaman bulunamayan notlarýn, sana hiç bir yararý yoktur. 

DDÜÜNNDDEENN  HHIIZZLLII  MMIISSIINNIIZZ??

Her sabah bir ceylan uyanýr Afrika'da. Kafasýnda bir tek düþünce vardýr. En hýzlý koþan aslandan daha hýzlý koþabilmek. Yoksa aslana yem olur.

Her sabah bir aslan uyanýr Afrika'da. Kafasýnda bir tek düþünce vardýr. En yavaþ koþan ceylandan daha hýzlý koþabilmek, yoksa açlýktan ölecektir. Ýster aslan
olun, ister ceylan olun hiç önemi yok. Yeter ki güneþ doðduðunda koþuyor olmanýz gerektiðini, hem de bir önceki günden daha hýzlý koþuyor olmanýz gerektiði-
ni bilin.

Yaþam adlý koþuyu ne kadar güzel anlatmýþ Afrika atasözü. Bir önceki günden daha hýzlý koþmak gerekmektedir. Çünkü eðer aslansanýz ve en yavaþ koþan cey-
laný bir önceki gün yakalamýþsanýz ve bugün bir ceylan yakalamak niyetindeyseniz, artýk bilmelisiniz ki en yavaþ ceylan sizden daha hýzlýdýr. O hâlde düne göre
hýzýnýzý artýrmanýz gerekmektedir. Yok, eðer ceylansanýz ve henüz aslana yem olmamýþsanýz, hýzýnýzý düne göre mutlaka artýrmalýsýnýz. Çünkü sýra size gelmiþ ola-
bilir.

Yani...

Hayat koþusunda, devam edebilmenin tek þartý var... Dünden daha hýzlý olabilmek... 

OOnnddaann,,  þþuunnddaann,,  bbuunnddaann  ddeeððiill  ““DDüünnddeenn””  hhýýzzllýý  mmýýssýýnnýýzz??
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Cesaretinizi
kaybetmeyin.

Çünkü vazgeçilen
her yanlış adım,
doğruya atılmış
yeni bir adımdır.

KKEENNDDÝÝMMEE  SSÖÖZZ  VVEERRÝÝYYOORRUUMM!!

Aklýmýn dinginliðini hiçbir þeyin bozmasýna izin vermeyecek kadar güçlü olmaya...

Karþýlaþtýðým herkesle saðlýk, mutluluk ve baþarýdan söz etmeye... 

Tüm arkadaþlarýmýn kendilerini deðerli hissetmelerini saðlamaya... 

Her þeyin aydýnlýk yüzüne bakmaya ve iyimserliðimin gerçeðe dönüþmesine çabalamaya...

Yalnýz en iyiyi düþünmeye, yalnýz en iyi için çalýþmaya ve en iyiyi beklemeye... 

Baþkalarýnýn baþarýsýndan kendiminki kadar coþku duymaya...

Geçmiþin yanlýþlarýný unutmaya ve gelecekte daha büyük baþarýlara ulaþmak için var gücümle çalýþmaya... 

Her zaman neþeli bir yüz ifadesine sahip olup, selamladýðým her canlý varlýða gülümsemeye... 

Kendimi geliþtirmeye, baþkalarýný eleþtirmemeye...

Kaygýlanmayacak kadar yüreðim geniþ, kýzgýnlýða kapýlmayacak kadar yüce, bozguna uðramayacak kadar güçlü ve
üzüntüye kapýlmayacak kadar mutlu olmaya SSÖÖZZ  VVEERRÝÝYYOORRUUMM... 

BBAAÞÞAARRIIYYAA  UULLAAÞÞMMAANNIINN  AADDIIMMLLAARRIINNII  AATTIINN



Ulaþtýðýnýz sonuçlardan memnun deðilseniz yaþadýðýnýz sürece göz atmalýsýnýz. Süreç içinde yaptýklarýnýzda herhangi bir deðiþiklik yapmazsanýz ayný sonuçlarla karþýlaþ-

manýz gayet olaðandýr. Eðer yaptýklarýnýzý deðiþtirmezseniz, elde edecekleriniz de deðiþmez! Her gün hedefinize yönelik yapacaðýnýz küçük deðiþiklikler sizi baþarýya

daha çok yaklaþtýrabilir. Evet, yapmanýz gereken aslýnda bu kadar kolay. Baþlangýçta hedeften küçük bir sapma gösteren bir ok düþünün. Ok, hedef yönüne doðru

ilerledikçe baþlangýçtaki sapma açýsý giderek büyür ve hedeften daha da uzaklaþýr. Bu süreci olumluya çevirmenin yolu küçük adýmlarla tekrar hedefe yönelmektir.

Sakýn ha, sadece yanlýþ yaptýðýnýz ya da iyi yapamadýðýnýz sorulara / konulara / davranýþlara odaklanmaya çalýþmayýn. Öncelikle iyi yaptýðýnýz þeyleri belirlemekle iþe

koyulun. Hatta bir adým öteye giderek iyi öðrendiðiniz konularýn, baþarýlý olduðunuz derslerin ya da sýnavlarýn listesini çýkarabilirsiniz.

Bu yaklaþým, yolunuzdaki engelleri yýkmanýz ve sizin tekrar hedefinize kilitlenmeniz için gerekli olan güveni, saygýyý ve enerjiyi saðlayacaktýr. ““BBaaþþaarrýýssýýzzllýýkk”” kelimesi ile

ilgili ön yargýlarýnýzý yýkmanýn zamaný çoktan geçmedi mi? Baþarýsýzlýðý neyi öðrenemediðinizi görmenin bir sonucu olarak deðerlendirmelisiniz. Bu, istemediðiniz sonu-

cu istediðiniz sonuca dönüþtürmek sizin elinizde. 

Bu nedenle yaþadýðýnýz baþarýsýzlýklarý görmezden gelerek, onlarý inkar ederek ya da onlardan kaçarak baþarýya ulaþacaðýnýzý mý sanýyorsunuz? Bunun yerine yaþadýk-

larýnýzdan ders çýkarmanýn yollarýný aramalýsýnýz. Ýyi olan þeyleri ya da baþarýlarýnýzý not almanýz size baþarýsýzlýktan kurtarmak için uzanan bir yardým elidir. Siz sadece

uzanan eli tutun ve kendinizi baþarýsýzlýktan kurtarmak için var gücünüzle bu ele sýmsýký sarýlýn. Arzuladýðýnýz baþarýya ve hedefe ulaþmak için kararlý olun ve bunu

yapabileceðinize inanýn. Gerisi zamanla olacak þeyler. 

Kendinizi iyi hissetmeniz zihninizde de iyi düþüncelerin yer edinmesini saðlar. Ders çalýþýrken yorulduðunuzda, üniversiteye

hazýrlýkta ümidinizi kaybetmeye baþladýðýnýz anlarda kendinizi iyi hissetmek için bir þeyler yapmalýsýnýz. Kendinizi iyi hisset-

meniz için þunlarý yapabilirsiniz;

� Sizi mutlu edecek, hoþ, temiz ve güzel bir ortamda vakit geçirin.

� Eþlik edeceðiniz bir müzik parçasýyla yürüyüþ yapýn.

� Bulunduðunuz yerden kalkarak bütün kaslarýnýzý hissedecek þekilde gerinin.

� Oturduðunuz yerden kalkarak enerjik bir zýplayýþ sergileyin.

� Balkona çýkýn ya da pencereden dýþarý bakarak derin nefes alýn.

� Nerede olduðunuzu, ne yaptýðýnýzý, nereye ulaþacaðýnýzý düþünün.

� Birkaç saatinizi kendinize ayýrýn. Bu süre zarfýnda sizi en çok mutlu edecek þeyleri yapmaya çalýþýn.
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IIII..  AADDIIMM:: ZZÝÝHHNNÝÝNNÝÝZZÝÝ  PPOOZZÝÝTTÝÝFF  EENNEERRJJÝÝ  ÝÝLLEE  DDOOLLDDUURRUUNN
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““BBaaþþaarrýý  ÇÇaarrkkýý””  bazý önceliklerinizi sýraya koymanýzý ve yaþantýnýza daha yakýndan bakmanýzý saðlayacaktýr. 

Çarkýn en ortadaki alanýna hayatýnýzda sizin için en önemli þeyi yazýn. Bu sizin hedefiniz olabilir. Ortadaki daire-

ye hedefinizi, diðerlerine ise ona ulaþmak için sýrasýyla yapmanýz / baþarmanýz gereken alanlarý yazabilirsiniz.

Örneðin birinci daireye Bilgisayar mühendisi olmak, ikinci daireye üniversite sýnavýný kazanmak, üçüncü daire-

ye düzenli ders çalýþmak, dördüncü daireye ise günlük yapýlmasý gerekenleri yazabilirsiniz.

Birinci daireye ne yazdýysanýz, ondan sonraki daireye yazdýklarýnýz ona ulaþmanýzý saðlamalýdýr. Eðer sonraki

daireler ilk daireye ulaþmanýzý saðlamýyorsa önceliklerinizi gözden geçirmeniz gerekir.

Kendinizi kaleci gibi düþünebilirsiniz. Size doðru gelen bir topun yönünü ve hýzýný iyi kestirebilirseniz topun

yönünde ve hýzýnda deðiþme olmadýðý sürece topu tutabilirsiniz. Ancak top bir yere çarptýðýnda hýzýndaki ve

yönündeki deðiþme sizi yanýltabilir ve hýzý düþmüþ bir topu kalenizde gol olarak görebilirsiniz. Bu nedenle hayat

yolculuðunda hedefinize adým adým yürürken yönünüzdeki küçük sapmalar önce hýzýnýzý keser daha sonra ise

sizi hedefinizden alýkoyan engellere dönüþmeye baþlar.
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IIIIII..  AADDIIMM:: ÖÖNNCCEELLÝÝKKLLEERRÝÝNNÝÝZZÝÝ  GGÖÖZZDDEENN  GGEEÇÇÝÝRRÝÝNN

Kendi kendinizle barışık olmak ve başarıya ulaşmak istiyorsanız
nerede olduğunuza değil, nereye ulaşmak istediğinize bakın.
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Hayal dünyanýzýn sýnýrlarýný zorlamalýsýnýz. Hayalini görmediðiniz hiçbir þeyi baþaramazsýnýz. Durumunuz ne olursa olsun hayal kurmaktan ve hayallerinizden vazgeç-

meyin. Hayalleriniz en karanlýk anlarýnýzda sizi aydýnlatacak ve size kýlavuzluk edecek deniz feneri görevini yürütecektir.

Yatmadan önce hayallerinizi bir kez daha gözden geçirin. Ona ulaþmak için neler yaptýðýnýzý ve neler yapmanýz gerektiðini hatýrlayýn. Hayallerinize ulaþmanýn mut-

luluðunu hissetmeyi deneyin. Ona dokunduðunuzu, ona sahip olduðunuzu, ona ulaþtýðýnýzý düþünün. Bu size enerji ve ümit verecektir. 

Örneðin, bir kaðýdý aþaðýdaki gibi bölerek hayallerinizi þekillendirip kendinizi gözden geçirebilirsiniz.

Birden çok hayaliniz, birden çok yapmak istediðiniz þeyler olabilir. Daha çok þeye sahip olmak isteyebilirsiniz. Bunlardan hangisi sizin için daha önemli? Bunlardan

hangisine ulaþmak sizi daha çok mutlu eder? 

Bir önceki adýmda listelediðiniz hayallerinize puan vermeyi deneyin. En çok sahip olmak istediðinize en yüksek puaný verebilirsiniz. Hayallerinizi en çok puandan en az

VV..  AADDIIMM:: ÖÖNNEEMMLLÝÝ  OOLLAANN  NNEE??
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IIVV..  AADDIIMM:: HHAAYYAALL  KKUURRUUNN,,  AAMMAA  HHAAYYAALLPPEERREESSTT  OOLLMMAAYYIINN
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puana göre sýralayarak ““BBaaþþaarrýý  ÇÇaarrkkýý”” na yerleþtirebilirsiniz. Birinci isteðinizin gerçekleþmesinin baþarý çarkýnýn hangi bölümlerini etkileyeceðini / iyileþtireceðini kendi-

nize sormalýsýnýz. En önemli hayalinize ulaþmak için diðer hayallerinizin iþinizi kolaylaþtýrýp kolaylaþtýrmayacaðýna dikkat edin. Baþarýlý olmak istiyorsanýz gücünüzü ve

çabanýzý en yüksek puan alan hayalinize toplamalýsýnýz. Bu yapýlanlarý hedefinize ulaþmak için yaþamýnýzý kontrol altýna alma çalýþmalarý olarak deðerlendirmelisiniz.

Bunlarý yaptýktan sonra üzerinde çalýþacaðýnýz bir alan oluþturun. Þimdi sýra ““AAkkýýllllýý  BBiirr  HHeeddeeff”” oluþturmakta.

Akýllý hedef; ölçülebilir, baþarýlabilir, gerçekçi ve somut özellikler taþýyan özel hedefi ifade eder. 

� ÖÖllççüülleebbiilliirr  HHeeddeeff:: Deneme sýnavlarýnda ““yyüükksseekk  ppuuaann  aallaaccaaððýýmm..”” yerine ““447700  ppuuaann  aallaaccaaððýýmm..”” demek ölçülebilir hedef koymaktýr. Hedefe yönelik yaþadýðýmýz

deðiþimleri ölçebilmemiz, doðru yolda olup olmadýðýmýzý anlamak için önemlidir. Eðer yaptýklarýmýz bizi hedefimize yaklaþtýrmýyorsa bir durum deðiþikliði yap-

mamýz gerektiðini ortaya koyar. Ölçülebilir hedef, baþarma zevkini tatmamýzý saðlar. Kendimize ““HHeeddeeffiimmee  yyaakkllaaþþttýýððýýmmýý  nnaassýýll  aannllaayyaaccaaððýýmm??”” sorusunun ceva-

býný verebilmek için hedefi ölçülebilir hale getirmek gerekir.

� BBaaþþaarrýýllaabbiilliirr  HHeeddeeff:: Kiþinin yeteneklerine, ilgilerine ve kiþisel özelliklerine uygun hedef belirlemesi baþarýlabilir bir hedef seçmesiyle mümkündür. Çünkü böyle

bir hedef kiþiyi motive eder. Sizin için en önemli olan hedefi tanýmladýðýnýzda, onu baþarabileceðinize inandýðýnýzda onu gerçekleþtirmenin yollarýný aramaya

baþlarsýnýz. Ayný zamanda ona ulaþmak için gerekli olanlarý yapmaya çalýþýrsýnýz. Sizi hedefinize ulaþtýracak fýrsatlarý fark edersiniz. Sahip olduklarýnýzý ona ulaþ-

mak için kullanmayý düþünmeye baþlarsýnýz. Akýllýca seçilmiþ bir hedef adýmlarýnýzý rasyonel bir þekilde atmanýzý saðlayacaktýr. Sizi zorlayan, hedeften uzak-

laþtýran birçok unsuru hedefinize doðru yol almak için kullanmaya baþlarsýnýz. Daha önceden gerçekleþmesi oldukça güç olan hedefinize yaklaþmaya baþla-

yacaksýnýz ve onun daha çok ulaþýlabilir olduðunu göreceksiniz. Bu hedefleriniz küçüldüðü için deðil, siz onlarý gerçekleþtirebilecek bir duruma geldiðiniz için

olur. Bu, sizin hedefe yaklaþtýðýnýzý ve doðru yolda olduðunuzu gösterir.

Sizi hedefinize ulaştıracak yelkenlerinize doldurduğunuz
rüzgârın gücü değil, hedefinize ulaşacağınıza dair
oluşturduğunuz inancı yüreğinizde taşımanızdır.

VVII..  AADDIIMM:: AAKKIILLLLII  HHEEDDEEFF  BBEELLÝÝRRLLEEYYÝÝNN
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� GGeerrççeekkççii  HHeeddeeff:: Üniversite sýnavýna baþvurmayan bir kiþinin üniversite okumayý hedeflemesi gerçekçi

deðildir. Hedefinizin gerçekçi olduðunun en önemli göstergesi sizin onu istemeniz ve onun için çaba harca-

manýzdýr. Hedefinizin yüksek olmasý gerçekçi olmadýðý anlamýna gelmez. Siz yeter ki hedefinizi net ve karar-

lý bir þekilde ortaya koyun. Ve var gücünüzle ona ulaþmak için çabalayýn. Bazen ulaþýlmaz denilen birçok

hedefin aslýnda ne kadar kolay ulaþýldýðýný görecek ve kendinize inanamayacaksýnýz. Hayat sürprizlerle do-

ludur. Bazen hedefinize duyduðunuz inanç, sizin olmasýný hayal etmediðiniz birçok þeyin gerçekleþerek he-

definize ulaþmanýzý saðladýðýný gösterecek.

� SSoommuutt  HHeeddeeff:: Üniversite okuyacaðým yerine ““BBooððaazziiççii  ÜÜnniivveerrssiitteessii  BBiillggiissaayyaarr  MMüühheennddiisslliiððii  bbööllüümmüünnüü  kkaazzaa--

nnaaccaaððýýmm..”” þeklinde hedefi tayin etmek hedefin somut hâle gelmesini saðlar. Hedefinizi zihninizde canlandý-

rarak, onun resmini çizerek somut hale getirebilirsiniz. Ona ulaþtýðýnýzda çok sevdiðiniz birinin sizi kut-

ladýðýný düþünmeniz, kazandýðýnýz zaferin mutluluðunu yaþadýðýnýzý hayal etmeniz hedefinize olan inancýnýzý

kuvvetlendirir.

� ÖÖzzeell  HHeeddeeff:: Özel bir hedefin gerçekleþme olasýlýðý genel bir hedefin gerçekleþme olasýlýðýndan oldukça yüksektir. Çünkü özel hedef netliði, genel hedef ise ka-

rarsýzlýðý, matlýðý ifade eder. Hedefinizin özel olmasý için þu sorularý kendinize yöneltin:

� Neyi baþarmak istiyorum?

� Ne olmak istiyorum?

� Neler yapmak istiyorum?

� Nasýl yapabilirim?

� Ne zaman yapmalýyým?

� Nerede yapmalýyým?

Cesaretinizi hedefinizin uzaklýðýna ve büyüklüðüne bakarak toplayamazsýnýz. Kendi gücünüze ve yaptýklarýnýza odaklanmanýz cesaretinizi artýrýr. Korkaklarýn ulaþtýðý

sonuç kaçmaktan baþka bir þey deðildir. Zafer kazananlar ise daima meydan okuyanlar arasýndan çýkar. Akýllýca yapýlan bir meydan okuma etkili bir sonuç için þart-

týr. Yerinde ve zamanýnda yapýlan güç gösterisi düþmaný yýldýrabileceði gibi hedefi de küçültür. Hedefinizi gözünüzde büyütmeniz sadece kendinize duyduðunuz inancý

zayýflatýr. 

VVIIII..  AADDIIMM:: HHEEDDEEFFÝÝNNÝÝZZEE  MMEEYYDDAANN  OOKKUUYYUUNN
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Hedefinize ulaþmak için ““yyaarrýýnn”” deðil ““hheemmeenn,,  þþiimmddii”” harekete geçmelisiniz. Ertelenen her eylem hedefinize ulaþmanýz için almanýz gereken yolu uzatýr. Bazen zamanýn

azlýðý ve diðer zorluklar baþarýya giden yolda size çeþitli engeller oluþturabilir. Bunlarýn üstesinden gelmenin bir yolunu bulmalýsýnýz. Bu gibi mazeretlerin geçmiþte sizi

hedeflerinize ulaþmaktan alýkoyduðunu hatýrlayýn. Baþarmak için adým atmanýn þart olduðunu unutmayýn. Çabalarýnýz, inancýnýz ve kararlýlýðýnýz sizi hedefinize ulaþtýrýr.

Kendinizi sevmeden ve kutlamadan baþarýlý olacaðýnýzý düþünmüyorsunuz sanýrým. Yaptýðýnýz ve sonuç aldýðýnýz baþarý-

larda kendinizi kutlayýn. Kutlama sýrasýnda neler baþardýðýnýz üzerinde bir süre düþünün. Bunlarý bir kaðýda yazýn ve ba-

þarýnýzý sürekli canlý tutun. Eðer belirlemiþ olduðunuz hedefi tam olarak gerçekleþtiremezseniz bile çabanýzý ödüllendirin.

Kendinizdeki ilerlemeyi kutlayýn. Sonra kendinize þunlarý sorun:

� Hedefe ulaþmaktan beni alýkoyan þeyler nelerdir?

� Bu hedef þimdi ne kadar önemli?

� Hedefinize ulaþmanýz için nelerin olmasý gerekiyordu?

� Hedefinize ulaþamamak sizi nasýl etkiledi?

Hedefiniz için tekrar harekete geçin, hayatýnýzýn kontrolünü elinize alýn ve tüm gücünüzü sonuna kadar kullanýn. 

Başarı yolculuğunda tek düşman kendinizsiniz.
Onu da cesaretinizle ve kendinize güvenle yenebilirsiniz.

IIXX..  AADDIIMM:: KKEENNDDÝÝNNÝÝZZÝÝ  KKUUTTLLAAYYIINN

VVIIIIII..  AADDIIMM:: HHAARRAAKKEETTEE  GGEEÇÇÝÝNN
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ZZOORRLLUUKKLLAARR,,  BBAAÞÞAARRII  VVEE  MMUUTTLLUULLUUKK  KKAAYYNNAAÐÐII

Bir çiftçi Tanrýyý ziyarete gelmiþ ve þöyle meydan okumuþ:

“Ey Tanrý; dünyayý sen yarattýn. Peki, güzel anladýk. Ama tarýmýn a-b-c'sini bilmezsin, çünkü çiftçi deðilsin. Bir tek patates bile yetiþtiremezsin. Uzun sözün kýsasý
Tanrýlýðýna raðmen benden öðrenecek bir þeyin var.”

Tanrý büyük bir alçakgönüllülükle sormuþ:

“Bana ne öneriyorsun? Tavsiyen nedir?”

“Bir yýl süreyle beni aksiliklerden koru. Sonunda evrende hiç yoksulluk kalmadýðýný göreceksin.”

Tanrý, çiftçiye bir yýl süre tanýmýþ. Çiftçinin koþullarý çok aðýrmýþ. Fýrtýna olmayacak, yaðmur yaðmayacak, tohumlarý yiyen böcekler olmayacak, þiddetli rüzgâr-
lar esmeyecek... Uyumlu, düzenli, sorundan yoksun bir yýl olacak...

Yýl sonunda baþaklar öylesine uzamýþ ki, çiftçi çok sevinmiþ. Güneþ istemiþ, Tanrý güneþi de emrine pervane etmiþ. Yaðmur istemiþ; anýnda yaðmur yaðmýþ.
Kesilmesini istediðinde ise gökyüzü kurumuþ. Ürün bolluðu açýsýndan mucizevi bir yýl yaþanmýþ. 

Ne var ki yalnýzca nicelik açýsýndan mucizevi...

Çiftçi Tanrýya kasýlarak þunlarý söylemiþ:

“Onca bol ürün yetiþtirdik ki, insanoðlu on yýl süreyle hiç çalýþmasa bile, dünya üzerinde hiç açlýk olmayacak bundan böyle.”

Ama mahsul biçildiðinde, ürünlerin kof olduðu anlaþýlmýþ...

ÇÇAARREESSÝÝZZ  DDEEÐÐÝÝLLSSÝÝNNÝÝZZ  ÇÇÜÜNNKKÜÜ  ÇÇAARREE  SSÝÝZZSSÝÝNNÝÝZZ!!
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Hayatýmýzda baþarýsýzlýklar ayný alanda yoðunlaþtýðý zaman çabalarýmýzýn yetersiz olduðuna inanýrýz. Bu inanç aslýnda
yaþanýlan baþarýsýzlýktan çýkan bir öðrenme sonucudur. Üst üste yaþadýðýmýz baþarýsýzlýklar bize baþarýsýz olacaðýmýzý
öðretir. Buna öðrenilmiþ çaresizlikte denir. Ýnsanýn yapabileceði bazý þeyleri yapamayacaðýna inanmasý, bir iþi yapmaya
teþebbüs ederken cesaretinin kýrýlmasý, kiþinin baþarýsýz olmasýna neden olur. Kendine güvenini yitirdiði için de gelecek-
te de o iþi baþaramaz. 

Matematikte üst üste baþarýsýz olan birisinin ““BBeenn  mmaatteemmaattiikk  ööððrreenneemmeemm..”” demeye baþlamasý, deneme sýnavlarýnda
hedefindeki puaný alamayan öðrencinin ““BBeenn  bbaaþþaarrýýssýýzz  oollaaccaaððýýmm..”” diye inanç geliþtirmesi birer öðrenilmiþ çaresizliktir. 

Öðrenilmiþ çaresizliði zamanla içselleþtiririz ve kendimizi kurban olarak görmeye baþlarýz. Çaresiz olduðumuzu düþün-
me ve kurban rolünü oynamak baðýmlýlýða, baðýmlýlýk da eylemsizliðe neden olur. Yani mevcut sonucu kabullenip, gü-
cümüzün farkýnda olmayarak mücadele etmekten kaçýnýrýz. Oysaki yaþadýðýmýz üst üste baþarýsýzlýklar yanlýþ yöntem
belirlediðimizden, gücümüzü doðru kullanamadýðýmýzdan ya da doðru zamanda doðru eylemi yapamadýðýmýzdan kay-
naklanabilir. Tüm bunlar sorunu çözemeyeceðimiz anlamýna gelmez.

Aslýnda gücümüz yaþadýðýmýz problemi çözmeye yetebilecek düzeydedir. Kendimizi deðiþtirerek, yeni seçimlerde bulu-

Ýçlerinde bir tek arpa, bir tek buðday tanesi yokmuþ...

Çiftçi þaþkýn Tanrýya sormuþ:

“Ne oldu? Aksilik nerede? Nerede yanýldým?”

“Çok basit...? diye yanýtlamýþ Tanrý;

“Mücadeleyi engelledin. Hiç sürtüþme yoktu. Tüm kötülüklerden, güçlüklerden arýndýrdýn mahsulü. Bu nedenle kýsýr kaldý. Doðada her etkenin bir rolü vardýr.
Güçlük çekmeden meyve alýnmaz. Fýrtýna, gök gürültüsü, saðanak, þimþek de gereklidir. Ürünün ruhunu, özünü dingin tutarlar.”

Meselenin anlamý çok derindir. Sürekli mutlu... mutlu... mutluysan, mutluluk anlamýný yitirir. Beyaz bir duvarýn üstüne, bembeyaz bir tebeþirle yazý yazmak ya-
rarsýzdýr. Ne kadar yazsan kimse bir þey okuyamaz.

Gece; gündüz kadar gereklidir. Acý, üzüntü dolu günler; mutluluk, sevinç dolu günler kadar vazgeçilmezdir. Ýþte bu gerçeði kavramak da bilinçlenmektir. O zaman
soru sual biter. Yaþantýnýn ritmidir bu. Çeliþki ve ikilemleri kavramaktýr. Yani yaþantýnýn sýrrýný çözmektir. Eþyanýn deðeri kalmaz. Mutsuzluk bile bu aþamaya var-
mýþ kiþide ýþýk saçar. Üzüntünün bu türü düþmanýn deðil, dostundur. Onu gerekli ve gidici bir arkadaþ gibi sevgiyle taþý. Ýleri tarihteki bir mutluluðun habercisi
olarak kabullen sýkýntýyý.....
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narak ve algýmýzý yöneterek sorunu kolayca çözebiliriz. Her þeyden önce sahip olduklarýmýzýn farkýnda olmalýyýz. 
Kendimize ““EEððeerr  bbuu  ssoorruunnuu  aakkrraannllaarrýýmm  ççöözzüüyyoorrssaa  bbeenn  ddee  ççöözzeebbiilliirriimm..”” diyebilmeliyiz. ““HHeerrhhaannggii  bbiirr  kkiiþþiinniinn  yyaappaa--
bbiillddiiððiinnii  vvee  bbaaþþaarraabbiillddiiððiinnii  bbeenn  ddee  bbaaþþaarraabbiilliirriimm..”” diyebilmeliyiz. 

Kendimize duyduðumuz inancý kuvvetlendirmeliyiz. Ýnançlarýmýz ““ddiilleekk”” olmaktan çýkmalý ve ““hheeddeeff”” hâline dönüþme-
lidir. Sýnava hazýrlanan bir öðrencinin ““bbaaþþaarrýýllýý  oollaaccaaððýýmm..”” demesi bir dilektir. Ancak bu öðrencinin ““BBaaþþaarrýýllýý  oollaa--
ccaaððýýmm..”” dedikten sonra ““BBaaþþaarrýýllýý  oollmmaakk  iiççiinn  ……  ppuuaann  aallmmaamm  ggeerreekkiiyyoorr  vvee  bbuu  ppuuaannýý  aallmmaakk  iiççiinn  ……  yyaappmmaallýýyyýýmm..”” deme-
si ise hedeftir.

Dilek kiþiyi hayallere götürür ve hayallerde býrakýr, hedef ise kiþiyi hayallerine ulaþtýrýr. Hayal kurmak ona ulaþacak
yol ve yöntemi belirleyen için baþarý ile sonuçlanýr.  

Öðrenilmiþ çaresizliði hayallerinizle ve ona yönelik yaptýðýmýz eylemlerle yenebilirsiniz. Eylemsizlik hali baþarýsýzlýðý ve

zayýflýðý kabullenmektir. Bu nedenle sonuçlara aldýrýþ etmeden ve onlardan dersler çýkararak eyleme geçmelisiniz. 

Bunun için ulaþmak istediðiniz hedefe iliþkin temel inancýnýzý belirleyin. Güçlü bir referansla inancýnýzý besleyin.

Örneðin matematik öðrenmek ile ilgili sorununuz varsa, matematiði öðrenmiþ kiþilerle konuþun, matematik öðret-

menlerinizden derse özgü öneriler alýn. Kendinizi güçlü kýlmak ve sonuca ulaþmak için; ““MMaatteemmaattiiððii  hhiiçç  ööððrreenneemmeeyyeecceeððiimm..”” ya da ““MMaatteemmaattiiððii  ööððrreennmmeekk  iiççiinn  ddeenneeyyee--

cceeððiimm  yyöönntteemmlleerr  ggeennee  iiþþee  yyaarraammaayyaaccaakk..”” gibi sýnýrlayýcý ve güven yitirici inançlarýnýzý silmeye çalýþýn ya da onlardan kurtulun. Çünkü öncelikle sizi baþarýlý olmaktan

alýkoyan prangalardan kurtulmalýsýnýz. Prangalardan kurtulamadýðýnýz sürece istediðiniz kadar hýzlý koþmaya dair inancýnýz olsun, bunlar iþe yaramayacaktýr.

Baþarmak konusundaki inancýnýzý kaybetmediðiniz sürece hiçbir þey sizi baþarýdan alýkoyamaz. Herhangi bir þeyi mükemmel yapmayý baþaramayabilirsiniz ancak yete-

cek kadar baþarýlý olmak potansiyeli herkeste vardýr.  

Ýsteklerin, yapma ve yýkma potansiyeli çok büyüktür. Sizi güçlendirecek istekleri seçin. Ýçinizdeki en yüksek niteliklere doðru seslenen bir kadere doðru yürüyün. Bunun

için kendinize yüksek standartlar belirlemeniz gerektiðini unutmayýn. Deðiþikliði uzun dönemli kýlacaksanýz, bir kez deðiþiklik meydana gelince, derhal takviye

etmelisiniz. Ondan sonra da sinir sisteminizi þartlandýrýp bir kere deðil, sürekli baþarabilmeyi öðrenmelisiniz. Hýzlý deðiþeceksek, ilk edinmemiz gereken inanç, þimdi

deðiþebileceðimiz inancýdýr. Hayatýnýzý geniþletmenin, zenginleþtirmenin yolu, baþarýlý olmuþ insanlarýn hayatýný kendinize model olarak almanýzdýr.  

Yapamadığınız şeylerin, yapabileceklerinizi
engellemesine izin vermeyin.
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Öğrenilmiş Çaresizlikten Kurtaran Düşünceler

Yanlış Doğru

Fiziksel koşullar, aile yapısı gibi bazı eksiklikler 
nedeniyle insanlar başarılı olamazlar.

Başarılı insanlar hata yapmazlar.

Kurallara uyarsanız başarılı olursunuz.

Başarılı olabilmek için çok şanslı olmak gerekir.

Çok puan alırsanız bunun adı başarı olur. 

Başarı bir hedeftir.

Bir defa başarılı oldum mu bütün sıkıntılarım bit- 
miş olur.

Hayır, aslında herkes isterse başarılı olabilir. Çünkü başarı, öncelikle bir istek, daha sonra da bu isteğin 
yerine gelebilmesi için gerekenlerin yapılmasından ibarettir.

Hayır, başarılı insanlar da hepimiz gibi hata yapabilirler; ama o hatayı tekrar etmezler. Önemli olan çok 
şey yapmak değil, doğru olanı yapmaktır.

Kurallar genel - geçer durumu belirtir. Başarılı olmanın kuralları kişilere göre değişebilir. Bu nedenle 
bazı durumlarda kendi başarı kurallarınızı kendiniz oluşturmalısınız.

Hayır, başarılı olabilmede “şans” denilen faktörün hemen hemen hiçbir etkisi yoktur. Sıkı çalışma, gayret 
gösterme ve bilgiye müracaat etmenin çok büyük önemi vardır.

Hayır, puan şüphesiz faydalı pek çok araçtan sadece bir tanesidir; ama bu durum size başarının yanın- 
da mutluluk getirmeyebilir. Gerçek başarı kişinin potansiyelini sonuna kadar belirlediği amaç için 
kullanabilmesidir.

Hayır, başarı bundan daha çok, kendinize tayin etmiş olduğunuz hedeflerinize ulaştığınızda elde etmiş 
olduğunuz şeydir.

Hayır, başarılı olmuş olsanız dahi siz Tanrı değilsiniz. Hâlâ, iniş ve çıkışları olan bir insansınız o kadar. 
Elde ettiğiniz başarıdan dolayı hoşnutluk duyabilir ve gelecek her günü karşılamaya çalışabilirsiniz.
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SSoonnuuccuu  DDeeððiiþþttiirrmmeekk  ÝÝssttiiyyoorrssaannýýzz  SSüürreeccii  DDeeððiiþþttiirrmmeeyyii  DDeenneeyyiinn

Eðer bir iþi bir defa denediniz yapamadýysanýz ve bir daha yine eski stratejinizle denerseniz yine yapamayacaðýnýzý garantilersiniz. Ve sonuçta baþarýsýzlýðý alýþkanlýk

hâline getirirsiniz. Buna ýsrar ederseniz baþarý sizin için hayal olmaktan baþka bir þey olmaz. 

Oysaki baþarýlý sonuç alamadýðýnýzda kendinize: ““BBiirr  þþeeyylleerrii  eekkssiikk  vvee  yyaannllýýþþ  yyaappýýyyoorruumm  ggaalliibbaa;;  eekkssiikklliikklleerriimmii  ttaammaammllaammaallýýyyýýmm,,  yyaannllýýþþllaarrýýmmýý  ddüüzzeelltteeyyiimm,,  bbiirr  iiþþii  bbiirr  kkiiþþii

bbaaþþaarraabbiilliiyyoorrssaa  bbeenn  ddee  bbaaþþaarraabbiilliirriimm..””  dediðinizde sonuç elbetteki öncekinden daha iyi olacaktýr. Bu bakýþ açýsý olumsuz yaþantýyý öðrenmeye dönüþtürmektir. Çünkü

ayný þeyleri yapmak kiþileri ayný sonuçlara götürür. Farklý sonuçlara ulaþmak için farklý þeyler yapmak gerekir. 

Olumsuz deneyimlerimizi bizi sýnýrlayan engeller olarak kabul eder ve beynimize kaydederiz. Beynimizde otomatik pilota baðlanmýþ gibi bizi sürekli istemediðimiz sonu-

ca götürür. Bizi engelleyen, baþarýya götürmeyen süreçleri ancak yeni bir bakýþ açýsýyla çözebiliriz.

HHeeddeefflleerriinniizzii  ZZiihhnniinniizzddee  YYaaþþaattýýnn

Zihinsel canlandýrma, bir bilgiyi öðrenmemizde ve o bilgiyi kullanabilecek yeteneði kazanmamýzda çok etkilidir. Yapa-

bileceðimiz hâlde, yapamayacaðýmýza inandýðýmýz herhangi bir iþi, zihnimizde görselleþtirmek; yani o iþin baþýndan

sonuna kadar yapabildiðimizin görüntülerini görmek ya da filmini izlemek, inançlarýmýzý güçlendirmede oldukça fay-

dalýdýr.

TTeellkkiinnlleerriinniizz  PPoozziittiiff  OOllssuunn  

Ýç telkin, bize dýþardan yapýlan telkinlerden daha itici bir güce sahiptir. Çünkü iç telkinlerimiz kendimize olan güveni-

mizi artýrýr, inancýmýzý tazeler ve sabrýmýzý güçlendirir. Telkinler, kendi kapasitemizi kullanmamýzda çok etkilidir. Çünkü

insanlar, telkinlerle kendilerini aþarlar ve açarlar, telkinlerle kendilerini kilitlerler ve sýnýrlarlar.

Zihninizde yapmak istediðiniz iþin filmini oluþtururken, iþitsel olarak da kendinize, ““EEvveett  bbeenn  ddee  bbuu  iiþþii  yyaappaabbiilliirriimm,,  bbeenn

ddee  bbaaþþaarraabbiilliirriimm..”” gibi beyni olumluya yönlendiren telkinlerde bulunun. 

İster başarabileceğinizi düşünün,
ister başaramayacağınızı her iki durumda

da haklı çıkarsınız.
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BBaaþþaarrýý  iiççiinn  SSaaddeeccee  KKoonnuu  TTeekkrraarrýý  YYeettmmeezz,,  ÝÝnnaannççllaarrýý  ddaa  TTeekkrraarr  EEttmmeekk  GGeerreekkiirr

Bir bilgiyi hafýzaya kaydetmenin en etkili yolu tekrar etmektir. Neyi tekrar edersek ona inanmaya baþlarýz. Ýyi þeyleri tekrar edersek iyi þeylere inanýrýz. Tekrar ettiðimiz

þey ne ise onu zihnimizde canlý tutar, güçlendirir ve büyütürüz. Ýnançlarýmýz gibi duygularýmýz da ayný kuralla iþler. Yani hangi duyguyu tekrar ederseniz o duygu pekiþir,

güçlenir ve büyümeye baþlar. Büyümeye baþlayan duygularýmýzýn tersi çökmeye, zayýflamaya ve etkisizleþmeye baþlar. Bu nedenle kendimize dair inancýmýzý ve baþarý

duygumuzu tekrarlarýmýzla güçlendirmeliyiz. Onlar bizim zorluklar karþýsýnda mücadele gücümüzü artýran enerji kaynaklarýmýzdýr.

Başlang
ıç

Bir insan kendini adadýðýnda ilahi taktir de o yönde hareket edecektir. Tüm olaylar diðer bir olayý desteklemek için oluþur ve aksi taktirde hiçbir zaman ortaya
çýkmaz. Bir akarsu boyunca oluþan tüm olaylar sadece bir karardan doðar. Hiçbir insanýn hayal edemeyeceði tüm umulmadýk durumlar, oluþumlar ve maddi
destek bu þekilde elde edilebilir. Elinizden geleni ve hayal edebileceðiniz herþeyi yapmaya hemen baþlayýn. Cesaret; deha, güç ve büyüyü de içinde saklar.

ÞÞiimmddii  bbaaþþllaayyýýnn..  

GGOOEETTHHEE
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Sýnav öncesinde öðrenilen bilgilerin sýnav sýrasýnda açýða çýkarýlmasýna engel olan ve öðrencinin sýnav anýnda potansiyelini tam olarak kullanmasýný engelleyip baþarýyý

düþüren yoðun kaygý durumudur.  Sýnav kaygýsý yaþayan öðrencinin sýnavla ilgili düþünceleri ve tutumlarý kendi kontrolünden çýkar, psikolojik ve fizyolojik bir mücadele-

ye dönüþür. Kaygý, öðrenilen bilgilerin sýnav sýrasýnda kullanýlmasýný engeller ve öðrencinin sýnavda gerçek potansiyelini sergilemesine engel olur. Böylece baþarý düþer.

SSýýnnaavv  KKaayyggýýssýýnnýý  OOrrttaayyaa  ÇÇýýkkaarraann  NNeeddeennlleerr  NNeelleerrddiirr??

� Uyku düzeninde bozukluk 

� Yetersiz dinlenme 

� Dengesiz beslenme 

� Fiziksel aktivitelerin yetersizliði 

� Sosyal aktivitelere zaman ayýramama / ayýrmama 

� Zamaný iyi kullanamama 

� Sýnavýn getirdiði sorumluluklara baþlangýçta önem vermeme

a Kişisel Yaşamla İlgili Nedenler:

SSIINNAAVV  KKAAYYGGIISSII  NNEEDDÝÝRR  VVEE  NNAASSIILL  YYEENNÝÝLLÝÝRR??

Motivasyon ve Kendini Geliþtirme Rehberi



� Sýnavda zamaný iyi kullanamama

� Test tekniðine uygun hareket etmeme

� Sýnava hazýrlanýrken kaygýyý azaltýcý tekniklerden yararlanmama

� Ders çalýþmak için yeterince zaman ayýrmama

� Sýnava hazýrlýðý, son anlara býrakma

� Sýnavda çýkacak konulara uygun ders çalýþmama

� Verimli ders çalýþma tekniklerini uygulamama

� Dikkati toplamanýn zor olduðu ortamlarda çalýþmaya çalýþma

Küçük şeylere gereğinden fazla önem vermeye başlarsan 
onlar seni ezecek kadar büyük sorunlar hâline gelir.

c Ders Çalışma Teknikleri ile İlgili Nedenler:

b Sınavla İlgili Nedenler:
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� ““NNee  yyaappaarrssaamm  yyaappaayyýýmm  kkaazzaannaammaayyaaccaaððýýmm..””  düþüncesine inanma

� Kiþisel özelliklere uygun olmayan isteklere kapýlma ““EEnn  yyüükksseekk  ppuuaannllaa  aallaann  bbööllüümmüü  kkaazzaannmmaallýýyyýýmm..””

� Sýnavda baþarýlý olmanýn kendi kontrolünün dýþýnda gerçekleþtiðine inanma

� ““NNaassýýll  oollssaa  bbaaþþaarraammaayyaaccaaððýýmm..”” düþüncesini ders çalýþýrken, ders dinlerken, test çözerken, sýnavdan önce, 

sýnav sýrasýnda taþýma

� ““SSýýnnaavvýý  kkaayybbeeddeerrsseemm  bbaannaa  vveerriilleenn  ddeeððeerr  ddüüþþeerr..”” düþüncesini kabullenme

SSýýnnaavv  KKaayyggýýssýýnnýý  YYeennmmeenniinn  YYoollllaarrýý

aa)) YYaaþþaamm  BBiiççiimmiinniinn  DDüüzzeennlleennmmeessii  ÝÝllee  ÝÝllggiillii  YYöönntteemmlleerr::  

Sýnava kýsa zaman kala paniðe kapýlýp gece gündüz ders çalýþmak faydadan çok zarar getirir. Bu anlayýþ sadece sýnav kaygýsýný artýrýr. Eðer sýnava gerçekten

hazýrlanmýþsanýz, sakin olmalýsýnýz. 

Günlük zaman akýþýný iyi kullanmaya ve planlamaya çalýþýn. Zamaný planlarken önceliklerinize göre hareket ederseniz kaygý sizin baþarýnýzý engelleyemez. 

Kaygýya kapýlmak sizde, aþýrý hareketliliðe ya da hareketsizliðe yol açabilir. Normalin üzerinde içine kapanýk olabilirsiniz. Sýnava yakýn günlerde çok ders çalýþ-

mak yerine fiziksel aktivitelere, spora ve eðlenceye zaman ayýrarak saðlýðýnýzý koruyabilirsiniz. 

Severek yaptýðýnýz, zevk aldýðýnýz hobilere zaman ayýrmanýz, açýk havada yürüyüþ yapmanýz, moralinizi yüksek tutacak mizah yönü aðýr basan film seyretme-

niz, sizi dinlendirecek, müzik dinlemeniz sizi rahatlatacaktýr.

İçindeki “başarısızlık” korkusunu yenmedikçe
başarıya ulaşamazsın.

d Olumsuz Düşüncelerle İlgili Nedenler:
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Bir yýl boyunca yapamadýðýnýz iþleri, özellikle ders çalýþmayý, son bir hafta içinde yapmaya çalýþmayýn. Çünkü öðrenme, zaman alan bir iþtir. Bir yýlda öðre-

nemediklerinizi, bir haftada öðrenemezsiniz.

Sýnava gireceðiniz okulu önceden görmeniz sýnavda oluþabilecek kaygýyý azaltýr. Ýnsanlar genellikle alýþýk olmadýklarý ortamda rahat edemezler ve bu durum

kaygý düzeyini artýrabilir. Sýnava gireceðiniz ortamý önceden görmeniz, sýnav salonuna girmeniz, o havayý teneffüs etmeniz, sizi rahatlatacaktýr. 

Kendinizi sýnava hazýr hissetmeyebilirsiniz. Ne kadar çalýþýrsanýz çalýþýn, sýnav öncesinde bu duygunun yaþanmasý normaldir. Eðer sýnava çalýþma konusunda

elinizden geleni yaptýðýnýza inanýyorsanýz, sýnavdan korkmanýza gerek yok. Aylardýr, belki de birkaç yýldýr sýnav için yaptýðýnýz çalýþmalarý düþünün. Gördüðünüz

dersleri, çözdüðünüz testleri, yaptýðýnýz deneme sýnavlarýný, bitirdiðiniz test kitaplarýný üst üste koyunca neredeyse boyunuzu geçiyor deðil mi? Yaptýðýnýz bunca

çalýþma varken, kendinizi yetersiz hissetmek pek de anlamlý olmasa gerek. 

bb)) ZZiihhiinnsseell  YYöönntteemmlleerr::  

Kendinizi ve yeteneklerinizi tanýyarak kiþisel özelliklerinize uygun beklentiler içine giriniz. Bunu doðru bir þe-

kilde yapmanýz sýnava olabildiðince iyi hazýrlanmanýza ve sýnavda çýkabilecek konulara yeterince çalýþmanýza

baðlýdýr. 

Sýnava, doðru anlam yüklemelisiniz. Sýnavý ölüm kalým meselesi olarak görmeniz kaygýnýzý pekiþtirmekten

baþka bir iþe yaramaz. Sýnavý kazanmaktan baþka kendinize seçenek tanýmamanýz kaygýyý artýran bir unsur-

dur. Bu nedenle hayat yolculuðunda her zaman bir B planýnýz olmalýdýr. 

Meli / malý düþünce kalýplarýndan kendinizi arýndýrmalýsýnýz. ““SSýýnnaavvýý  kkaazzaannmmaallýýyyýýmm..”” yerine ““SSýýnnaavvýý  kkaazzaannmmaakk

iissttiiyyoorruumm..””  düþüncesini zihninizde taþýmalýsýnýz. Olumsuz düþüncelerle beklentilerinizi ve planlarýnýzý iliþkilen-

dirmeyin. Geçmiþteki baþarýlarýnýzý hatýrlayýn ve bu baþarýlarý tekrarlayacaðýnýzý düþünün. 

Sýnavýn her þey olmadýðýný, zekanýzý ölçmediðini, sýnavý kazanmak kadar kaybetmenin de normal olduðunu

bilmeniz yeterlidir.

cc)) BBeeddeennsseell  YYöönntteemmlleerr::  

Solunum egzersizleri yaparak bedeninizi rahatlatmalýsýnýz. Derin nefes alýp, aldýðýnýz nefesin vücudunuzdan kendiliðinden çýkmasýna izin vererek kendinizi rahat-

latabilirsiniz. Nefes egzersizlerini ders çalýþýrken yapabileceðiniz gibi sýnav sýrasýnda da yapabilirsiniz. Testler arasýnda yapacaðýnýz birkaç nefes egzersizi iþinizi

oldukça kolaylaþtýracaktýr. 

Uyku düzeninize, beslenmenize dikkat etmeniz kaygýyý kolayca yenmenizi saðlayacaktýr. Her besin grubundan yeterince beslenerek vücut direncinizi koruyun.

Sýnav öncesinde rejim yapmak ya da aþýrý yemek yemek size zarar verir.
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dd)) SSýýnnaavv  SSýýrraassýýnnddaa  UUyygguullaayyaabbiilleecceeððiinniizz  YYöönntteemmlleerr::  

Sýnavdan önce yaþadýðýnýz sorunlarý unutarak, sadece sorularý nasýl çözebileceðinizi düþünmelisiniz.

Heyecanlandýðýnýzý hissettiðinizde veya bir soru karþýsýnda zorlandýðýnýzda paniklemeden çözüme odak-

lanýn. Bildiðiniz yöntemlerle soruyu çözmeye çalýþýn. Þayet çözemiyorsanýz bir sonraki soruya geçin ve bu

soruyu unutun. 

Sýnava kolay sorulardan baþlamanýz kendinize olan güveni artýracaðýndan kaygý düzeyinizi de düþürecek-

tir.  

Sýnav baþlamadan önce, ““KKeeþþkkee  ddaahhaa  ffaazzllaa  ççaallýýþþssaayyddýýmm,,  ddaahhaa  ççookk  ddeenneemmee  yyaappssaayyddýýmm!!””, ““EEyyvvaahh,,  kkaazzaannaa--

mmaayyaaccaaððýýmm,,  bbaaþþaarrýýllýý  oollaammaayyaaccaaððýýmm!!”” düþünceleri zihninizi kurcalayabilir. Bu olumsuz senaryolarý kafanýz-

dan atmaya çalýþýn. Sadece okuduðunuz soruya yoðunlaþýn. 

Sýnavda heyecanlandýðýnýzda, bunun doðal olduðunu, hatta sýnavda baþarýlý olabilmek için bu heyecanýn

gerekli olduðunu kendinize telkin edin. 

Sýnav sýrasýnda diðer öðrencilerin ne yaptýklarýyla ilgilenmeyin. Verilen süreyi en iyi þekilde kullanmaya çalýþýn. Bunu yaparken de sakin olun. Süreyi daha iyi

kullanmak için sorularý hýzlý çözmeye çalýþmayýn. Bu, sizin hata yapma riskinizi artýrýr. ““EEððeerr  ssýýnnaavvddaann  yyüükksseekk  ppuuaann  aallaammaazzssaamm  aaççýýkkttaa  kkaallýýrrýýmm..”” yerine ““SSýýnnaavvddaann

yyüükksseekk  ppuuaann  aallmmaakk  iiççiinn  eelliimmddeenn  ggeelleennii  yyaappaaccaaððýýmm..”” düþüncesini zihninizde taþýyýn.

Süprizlere açýk olun ve sakin davranýn. Sadece sýnava odaklanýn. Zamanýnýzý kaygýlanarak, þüpheye düþerek, kendinizi suçlayarak geçirmeyin. 

İyi düşünmek iyidir. İyiye ulaşmak için
doğru şeyler yapmak daha iyidir.
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Denemeler, bir geri bildirimdir (feedback). Eðer bir konuyu çalýþmadýysanýz ve tekrar etmediyseniz o konuda istediðiniz netleri çýkaramamanýz çok doðaldýr. Sonucun

size söylediði uyarý þudur: Bu konuyu zaten yeterince çalýþmamýþtýn ve tekrar etmemiþtin bu nedenle, bu kadar net yapman doðal. Bunu tespit ettik. Bundan sonra eksik

olduðun konulara çalýþ, tekrar et ve soru çöz.

DDEENNEEMMEEYYÝÝ  GGÖÖZZEE  AALLMMAA  CCEESSAARREETTÝÝ

Kral maiyetini önemli bir görev için sýnamak istemiþ. Birçok güçlü ve akýllý adam etrafýna toplanmýþ. Kral
onlarý bugüne kadar görüp görecekleri en kocaman kapýnýn önüne getirerek þöyle söylemiþ: ““SSiizz  aakkýýllllýý
iinnssaannllaarr,,  bbeenniimm  bbiirr  ssoorruunnuumm  vvaarr  vvee  hhaannggiinniizziinn  bbuunnuu  ççöözzeebbiilleecceeððiinnii  ggöörrmmeekk  iissttiiyyoorruumm..  BBuurraaddaa  kkrraallllýýððýýmm--
ddaakkii  eenn  bbüüyyüükk  vvee  eenn  aaððýýrr  kkaappýýyyýý  ggöörrüüyyoorrssuunnuuzz..  HHaannggiinniizz  bbuunnuu  aaççaabbiilliirrssiinniizz??””

Saray mensuplarýndan bazýlarý açamayýz der gibi baþlarýný sallamýþ. Diðerleri, çevresindekilere göre
daha akýllý sayýlanlar, kapýyý daha yakýndan incelemiþ, fakat onlar da açamayacaklarýný kabul etmiþler.
Bu akýllý insanlar böyle söyleyince saraylýlar sorunun çözülemeyecek kadar zor olduðunda fikir birliðine
varmýþlar. Sadece bir vezir kapýnýn yanýna giderek onu þöyle bir gözden geçirmiþ ve elleriyle yoklamýþ,
açmak için çeþitli yollarý denemiþ, en sonunda kuvvetle yüklendiðinde aðýr kapý açýlmýþ. Meðer kapý
zaten tam kapalý deðilmiþ ve açmak için deneme isteði ve yüreklilikle davranma cesaretinden baþka bir
þey gerekmiyormuþ. 

Kral vezire þöyle demiþ: ““SSaaddeeccee  ggöörrddüüððüünn  vvee  iiþþiittttiiððiinnee  bbaaððllýý  kkaallmmaaddaann,,  kkeennddii  ggüüccüünnüü  ddeevvrreeyyee  ssookkttuuððuunn
vvee  ddeenneemmeeyyii  ggöözzee  aallddýýððýýnn  iiççiinn  ssaarraayyddaakkii  ggöörreevvii  sseenn  aallaaccaakkssýýnn..””

DDEENNEEMMEEDDEENN  ÖÖÐÐRREENNEEMMEEZZSSÝÝNNÝÝZZ



““ÇÇaallýýþþttýýððýýmm  hhaallddee  bbaaþþaarrýýllýý  oollaammýýyyoorruumm..””, ““EEkkssiikklleerriimmiinn  nneelleerr  oolldduuððuunnuu  bbiillmmiiyyoorruumm..””, ““SSýýnnaavvllaarrddaa  bbiillddiiððiimm  hhââllddee  yyaappaammýýyyoorruumm..”” dediðinizi duyar gibiyim. Zihninizi

sürekli bu þikayetler meþgul ediyorsa sýnava istediðiniz gibi hazýrlanamazsýnýz. Bu nedenle kendinize duyduðunuz güveni artýracak ve zihninizi karartan, sizde kaygý

oluþturan düþüncelerden kurtulmalýsýnýz.

Deneme sýnavlarýnýn avantajlarýný þöyle sýralayabiliriz:

NNeeyyii,,  NNee  KKaaddaarr  BBiillddiiððiinniizzii  GGöösstteerriirr::

Sürekli ders çalýþýp, öðrendiklerinizi deneme sýnavlarýyla test etmediðinizde neyi, ne kadar öðrendiðinizi bilemezsiniz. 

Baþarýlý olmak için ne bildiðinizden çok neleri bilmediðiniz daha önemlidir. Çünkü bu, kendinizi bilmenizi saðlar.

Bilmediklerinizi bilmeniz, çalýþmalarýnýzý buna göre planlamanýzý saðlar. Eksiklerinizin farkýnda olmanýz, bunlarý giderme-

ye çalýþmanýz deneme sýnavý çözmekle mümkündür. Sýnavdan sonra yanlýþ ve boþ býraktýðýnýz sorularýn konularý sizin eksik-

lerinizi gösterir. Her denemeden sonra böyle bir deðerlendirme yapýp eksik çýkan konulara yönelik ders çalýþma planý yap-

manýz her deneme sýnavýnda giderek daha yüksek puan almanýzý saðlayacak ve sizi hedefinize yaklaþtýracaktýr.

ÖÖððrreennddiikklleerriinniizzii  UUyygguullaammaa  FFýýrrssaattýý  VVeerriirr::

Sýnava hazýrlanmak için konu tekrarý yapabilir, yazarak notlarýnýzý temize çekebilir, farklý kaynaklarý tarayabilirsiniz. Ancak

bunlar sizi baþarýya ulaþtýrmak için yeterli olmayacaktýr. Test çözerek, soru bankalarý bitirerek öðrenme sürecini zengin-

leþtirmelisiniz. Öðrendiðiniz bilgileri soru çözerken kullanma becerisi geliþtirmeniz size gerçek sýnavda büyük avantaj

saðlayacaktýr. Özellikle konularýn büyük çoðunluðunu öðrendikten sonra ve sýnava belli bir süre kaldýðýnda bol bol dene-

me sýnavý çözmek oldukça yararlý bir yöntemdir. Bu nedenle sýnav yaklaþtýkça deneme sýnavý sayýsýný artýrmalýsýnýz ve her

sýnavdan sonra mutlaka deðerlendirme yapmalýsýnýz.

Kaybetmekten korkarak değil, mücadele etmekten
vazgeçmeyerek başarılı olabilirsiniz.
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GGeerrççeekk  SSýýnnaavv  ÖÖnncceessiinnddee  SSttrraatteejjii  GGeelliiþþttiirrmmeenniizzii  SSaaððllaarr::  

Deneme sýnavlarýyla genel durumunuzu görürsünüz. Sýnavdan sonra yapacaðýnýz deðerlendirmelerle gerçek sýnavda

önce hangi testten baþlayacaðýnýzý, zamanýnýzý nasýl kullanacaðýnýzý, kodlamalarda nelere dikkat edeceðinizi, sýnav

süresi boyunca fizyolojinizi nasýl yöneteceðinizi öðrenirsiniz.

KKaayyggýýnnýýzzýý  AAzzaallttýýrrssýýnnýýzz::

Deneme sýnavlarý bilgi, beceri ve zamaný kullanma becerilerinin yanýnda sýnav kaygýsýyla baþ etmenizi saðlar. Sýnav

kaygýsýnýn en önemli nedeni belirsizliktir. Deneme sýnavlarýna girerek belirsizlikten kurtulup kaygý durumundan çýka-

bilirsiniz. Çünkü deneme sýnavý size ne olduðunuzu ve ne olmadýðýnýzý söyler.

ZZaammaannýý  YYöönneettmmee  BBeecceerriissii  KKaazzaannýýrrssýýnnýýzz::

Gerçek sýnavda zamaný doðru kullanmak oldukça önemlidir. Baþarý için hýz ile isabet arasýnda denge kurmanýz

gerekir. Bu da size sorularý çözmek için verilen süreyi doðru kullanmanýza baðlýdýr. Sýnavlarda süreyi doðru kullana-

mamanýn en önemli nedeni, yeterince pratik yapmamaktýr. Bilginin test sistemine aktarýlmasýnda deneme sýnavlarý

önemli rol üstlenir. Yeterince yapýlan deneme sýnavlarý gerçek sýnav öncesi sizi oldukça pratik hâle getirir.

DDeenneemmee  SSýýnnaavvýý  SSoonnrraassýý  MMuuttllaakkaa  DDeeððeerrlleennddiirriillmmeellii::

Deneme sýnavýnýn size yararlý olabilmesi için mutlaka deðerlendirmesini yapmalýsýnýz. Deneme sýnavlarý da bir tür zihinsel etkinliktir. Sýnavýn size yarar saðlamasý

çözemediðiniz ya da yanlýþ çözdüðünüz sorularýn mutlaka çözüm yolunu öðrenmenize baðlýdýr. Eðer deneme sýnavýný okulda veya dershanede çözüyorsanýz

çözemediðiniz ve yanlýþ çözdüðünüz sorularýn çözümünü mutlaka öðretmenlerinize sorarak öðrenin. Eðer evde deneme sýnavý uyguluyorsanýz çözümlü deneme

sýnavlarýný tercih edin. Çözümlü denemeler size bir yandan eksiklerinizi telafi etme fýrsatý, diðer yandan da sorularý farklý yollardan çözme fýrsatý verir.

Ne kadar yol aldığınızı görmek istiyorsanız arkanıza 
bakmayı unutmayın. Daha hızlı koşmak istiyorsanız

sizi koşmaktan alıkoyan ağırlıklardan kurtulun.
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DDeenneemmee  SSýýnnaavvýý  AAmmaaccýýnnýýzzaa  UUyygguunn  OOllmmaallýý::

Ýyi seçilmemiþ bir deneme sýnavý size yarar yerine zarar verebilir. Sizin gerçek performansýnýzý ortaya koyabilecek, soru kalitesi yüksek ve gerçek sýnavdaki sorularýn

niteliðine uygun sorulardan oluþan sýnavlarý seçmelisiniz. Bu özellikleri taþýmayan sýnavlarý çözmeniz sizin yanlýþ sonuçlara ulaþmanýza neden olur ve zamanýnýzý boþa

harcamýþ olabilirsiniz.

DDEENNEEMMEE  SSIINNAAVVLLAARRIINNDDAA  YYAANNLLIIÞÞLLAARRII  AAZZAALLTTMMAANNIINN  YYOOLLLLAARRII  NNEELLEERRDDÝÝRR??

11.. HHýýzz  iillee  DDooððrruu  ÇÇöözzüümm  AArraassýýnnddaa  DDeennggee  KKuurruunn::

Sýnavda sorularý doðru çözmek kadar, hýz da önemlidir. Çünkü sýnav verilen belirli bir zaman aralýðýnda olabildiðince çok

doðru soru çözenin kazandýðý bir mantýða dayanýyor. Sýnava hazýrlanan öðrenci yeteri düzeyde pratiklik kazanamadýðýnda

zaman problemi yaþar. Bu problemi yaþayan öðrenciler sýnavýn sonlarýna doðru sorularý gereðinden fazla hýzlý çözmeye

çalýþýr. Bu da ister istemez basit hatalardan dolayý yapýlan yanlýþlarýn artmasýna neden olur. Sýnavda zaman sorunu yaþayan

adaylarýn zorlandýðý konulara iliþkin test çözerek pratiklik kazanmasý gerekir. Böylece zorlanýlan konulara yönelik sorularý

daha hýzlý çözebilecek hale geleceksiniz ve zaman sorunundan ötürü sorun yaþamayacaksýnýz.

22.. DDeenneemmee  SSýýnnaavvllaarrýýnnýý  DDooððrruu  TTaannýýmmllaayyýýnn::

Sýnava gereðinden fazla önem vermeniz yanlýþlarýnýzýn artmasýna yol açar. Bu sorun özellikle sýnav sonucunda alýnan

puanýn üniversiteyi kazanmakta yeterli gelip gelmeyeceðine odaklanýlmasýndan kaynaklanýr. Oysaki deneme sýnavlarý,

gerçek sýnava hazýrlanmak amacýyla yapýlan bir antrenmandan baþka bir þey deðildir. Gerçek baþarýyý bire bir yansýtmaz.

Gerçek sýnav öncesi bireyin eksikliklerini görmesini saðlayan bir uygulama olarak görmek gerekir. Her sýnavdan sonra

ortaya çýkan eksikleri gidermeye yönelik yapýlacak çalýþmalar kiþinin baþarýlý olmasýný saðlayacak en önemli unsurdur.

En acımasız öğretmen deneyimdir. 
Fakat en iyi öğretici de deneyimdir.
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33.. FFiizziikksseell  OOrrttaammýý  GGöözzaarrddýý  EEttmmeeyyiinn::

Sorularý yanlýþ çözmek sadece sizden kaynaklanmayabilir. Sýnavýn yapýldýðý ortamýn gürültülü olmasý, sýnýf düzeninin uygun olmayýþý, sýnav salonundaki diðer kiþi-

lerin tutum ve davranýþlarý da yanlýþ yapmanýza neden olabilir. Eðer bu sorunu sýnav gözetmeninize yapacaðýnýz bir uyarý ile çözebiliyorsanýz sorunu mutlaka akset-

tiriniz. Eðer bu sorun uyarýnýzla ya da sizin yapabileceðiniz bir þeyle çözülemeyecek düzeyde ise sorunu zihninizde büyütmeyin. Sorulara odaklanmaya çalýþýn.

Kontrol altýnda tutamadýðýnýz þartlarý bir kenara býrakarak kendinizi ve zihninizi kontrol etmeye çalýþýn. 

44.. ÖÖððrreennmmee  EEkkssiikklliiððiinniizzee  DDiikkkkaatt  EEddiinn::

Sýnavda soruyu doðru çözeceðinize inandýðýnýz hâlde yanlýþ çözüyorsanýz konuyla ilgili öðrenme eksikliðiniz var demektir. Sahip olduðunuz bilgi birikiminin soruyu

çözmek için yeterli olduðunu düþünürsünüz. Ancak sýnavdan sonra yanlýþlarýnýzý deðerlendirdiðinizde ““BBuu  kkoonnuuddaann  bbööyyllee  bbiirr  ssoorruu  ggeelleecceeððiinnii  ddüüþþüünnmmeemmiiþþttiimm..””,

““KKoonnuunnuunn  bbuu  kkýýssmmýýnnýý  hhiiçç  öönneemmsseemmeemmiiþþttiimm..”” gibi deðerlendirmelerde bulunursunuz. Bu durumlarla karþýlaþtýðýnýzda önce konuyu kýsaca tekrar ediniz. Eðer yap-

týðýnýz bu tekrarýn size yeterli gelmediðini düþünüyorsanýz farklý bir kaynaktan o konuya çalýþmayý deneyiniz. Daha sonra bol miktarda o konuyla ilgili soru çözerek

öðrendiðinizi pekiþtiriniz.

55.. FFiizzyyoolloojjiikk  YYaappýýnnýýzzýý  DDüüzzeennlleeyyiinn::

Fizyolojik yapýnýz sorularý yanlýþ çözmenize neden olabilir. Dikkat eksikliði sorunu yaþamanýz, hasta

olmanýz, kaygý düzeyinizi kontrol altýna alamayýþýnýz yanlýþlarýnýzý artýrýr. Bu gibi durumlarda bir

uzmana baþvurarak çözüme yönelmelisiniz. Eðer vücut kimyanýz son derece bozuksa, deneme sýnavý

olmak sizi ciddi derece de rahatsýz edecekse ve sýnav sonucunda aldýðýnýz puan moralinizi bozup

ders çalýþmanýzý olumsuz etkileyecekse bu durumda hiç sýnav olmayýn daha iyi.

66.. KKýýyyaassllaammaa  YYaappmmaakkttaann  VVaazzggeeççiinn::

Yanlýþlarý azaltan diðer bir neden de sýnav sýrasýnda daha önceki girdiðiniz sýnavlarla kendinizi ký-

yaslamanýzdýr. Örneðin; ““ÖÖnncceekkii  ddeenneemmee  ssýýnnaavvýýnnddaa  4400  mmaatteemmaattiikk  ssoorruussuunnddaann  3355  ttaanneessiinnii

iiþþaarreettlleemmiiþþttiimm..  ÞÞiimmddii  iissee  2255  ssoorruu  iiþþaarreettlleeyyeebbiillddiimm..  BBuu  nneeddeennllee  ddaahhaa  ddüüþþüükk  ppuuaann  aallaaccaaððýýmm..””  endiþe-

sine kapýlmaktýr.  Böyle bir endiþeye kapýlmak yanlýþlarýn artmasýna neden olur. Oysaki her bir sýnav

kendi içerisinde bir bütündür. Önceki sýnavda görmüþ olduðunuz ve size kolay gelen konulardan

fazla soru gelmiþ olabilir. Sonraki sýnav ise hem görmediðiniz konulardan hem de genel anlamda

bütün adaylara zor gelebilecek sorulardan oluþabilir. Bu durumda bütün adaylarýn neti önceki sýna-

va göre düþük çýkacaktýr. Az netinizin olduðu sýnavda net ortalamanýz diðer adaylara göre yüksek
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olabilir. Bu durumda siz daha yüksek puan alýr ve daha üst sýralarda yer alabilirsiniz. O yüzden sýnavý

kendi içinde deðerlendirin. Görmüþ olduðunuz halde kaç net yapýp yapmadýðýnýza bakmanýz daha

doðrudur.

Diðer bir yanlýþ kýyaslamada da sýnavdaki diðer adaylarla kendinizi karþýlaþtýrmanýzdýr. Ayný salondaki

bazý adaylarýn sizden önce bir testi bitirmesi, sýnavý daha önce tamamlamasý sizden daha baþarýlý ol-

duðu anlamýna gelmez. Sýnav sýrasýnda siz sadece kendinizi düþünmelisiniz. Neler yapabileceðinize

odaklanmalýsýnýz. Çözemediðiniz sorularýn sayýsýnýn fazla oluþu ya da diðer adaylarýn hýzlý soru çözme-

si sizin baþarýnýzý etkilemez. 

Sizin baþarýnýz sýnav sýrasýnda sahip olduðunuz potansiyeli ne kadar kullanabildiðinize baðlýdýr. Unut-

mayýn sýnav sýrasýnda siz sadece kendinizle yarýþýyorsunuz. Diðer adaylarla yarýþmaya sýnavdan sonra

aldýðýnýz puanla baþlýyorsunuz. Bu nedenle yarýþa önce baþlamak istiyorsanýz sýnavda sadece kendini-

zle yarýþýn ve mümkün olduðunca çok soru çözmenin yollarýný arayýn. Sorularý okuduðunuzda ““zzoorr,,

kkoollaayy,,  bbööyyllee  ddee  ssoorruu  mmuu  oolluurr??”” gibi deðerlendirmeler yapmak yerine kendinize ““bbeenn  bbuu  ssoorruuyyuu  nnaassýýll

ççöözzeebbiilliirriimm??””, ““hhaannggii  ççöözzüümm  yyoolluunnuu  kkuullllaannmmaallýýyyýýmm??”” gibi çözüme odaklý sorular yöneltin.

Başarı ve başarısızlığımız, zihinsel durumumuzun bir
sonucudur. İnsanlarla ve kendimizle ilgili olan düşüncelerimiz,

insanlara ve kendimize karşı tavrımız...
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