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REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ



Büyükler sayılardan hoşlanır. Onlara yeni bir dostunuzdan söz açtınız mı, hiçbir zaman 
size önemli şeyler sormazlar. Hiçbir zaman: ” Sesi nasıl? Hangi oyunu sever? Kelebek 
toplar mı?” diye sormazlar. “Kaç yaşındadır? Kaç kardeşi var? Kaç kilodur? Babası 
kaç para kazanır?” diye sorarlar. Ancak o zaman tanıdıklarını sanırlar onu. Büyüklere: 
“Pembe kiremitten bir ev gördüm, pencerelerinden sardunyalar, damında güvercinler 
vardı” derseniz, o evi bir türlü gözlerinin önüne getiremezler. Onlara: “Yüz bin franklık bir 
ev gördüm” demeniz gerek. O zaman: “Aman ne güzel!” diye bağırırlar. 

Küçük Prens /Antoine de Saint-Exupéry
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ETKİNLİKLERİMİZ

Sınav Kaygısı ve Nefes Teknikleri

Nefes Terapisti Hüsün Durusu Anlar, YGS öncesi 12. Sınıf öğrencilerimize “Sınav Kaygısıyla Başa Çıkmada Nefes Teknikleri” konulu bir 
seminer verdi. Öğrenciler sınav esnasında ve kaygı yaşadıkları durumlarda nefeslerini nasıl kullanmaları gerektiği üzerine teknikler öğren-
di. Bir saat süren eğitim uygulamalı olarak verildi.

YGS öncesi Moral Pastası Kestik

Bu yıl YGS girecek öğrencilerimiz için sınav öncesi okulumuzda 
tüm öğretmenlerimizin katılımıyla Başarılar Pastası kestik.

Krize Müdahale Eğitimi

Okulumuz rehber öğretmenleri, MEB tarafından Haliç Üniversi-
tesi’nde verilen Krize Müdahale Eğitim çalışmasına katıldı. Veri-
len eğitimde olağanüstü durumlarda okul ekibi olarak yapılabile-
cekler üzerine sunum ve uygulamalar aktarıldı.

Okul Meclis Başkanları Toplantısı

MEB Bakırköy ilçesi Okul Meclis Başkanları toplantısında okul 
başkanlarımız, 1. dönem yapılan çalışmaları değerlendirdiler.

Bakırköy Kariyer Günleri

Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen 
“Bakırköy Eğitim ve Kariyer Günleri”ne 11. sınıf öğrencileri-
miz katıldı. Aynı etkinlikte okulumuzu tanıtan bir etkinlik de dü-
zenlendi.

Erken Ergenlik Semineri

Kültür Üniversitesi Psikoloji bölümü tarafından düzenlenen Psi-
kolog Yrd. Doç. Dr. Ferahim Yeşilyurt’un katılımıyla gerçekleşen 
Erken Ergenlik seminerine Kültür Fen Lisesi rehberlik birimi ola-
rak katıldık. 
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Türkiye Özel Okullar Birliği’nin her yıl düzenlediği Rehberlik Sempozyu-
mu’na bu yıl Kültür Koleji Ataköy Yerleşkesinde ev sahipliği yaptık. Türki-
ye’nin çeşitli illerinden rehber öğretmenler ve eğitim yöneticilerinin katıldığı 
sempozyumda konuşmacılar tarafından Psikolojik Danışma ve Rehberlik-
te Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar üzerine sunumlar yapıldı.

18. Rehberlik Sempozyumu 
okulumuzda düzenlendi
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AYIN KONUSU

Kişinin gelişimindeki önemli süreçler-
den biri de eğitsel ve mesleki karar 
alma dönemleridir. Üniversite sınavı 
gibi kritik bir aşamanın ardından ya-
pılan üniversite ve bölüm tercihle-
ri aynı zamanda ergenin gelecekte 
yapacağı mesleki seçimi de büyük 
oranda belirlemektedir.

Meslek seçimi önemli ve iyi planlanmış 
bir karar aşaması olarak ele alınmalı ve 
aceleye getirilmemelidir. Zira yaşamla-
rında kendilerine uygun meslek seçmiş 
olan kişilerin, işlerini severek yaptığı-
nı, başarılı olduklarını ve böylece hem 
mutlu hem de verimli olarak hayatlarını 
sürdürdüklerini görmekteyiz. 

Buna karşılık yeteneklerine ve ilgileri-
ne uygun olmayan mesleki tercihler-
de bulunan kişilerin çalışmaya karşı 
isteksiz, iş ortamında verimi düşük, 
yeniliklere direnen ve mesleklerini 
değiştirmeye dönük arayışlar ve soru 

işaretleri içinde oldukları sıkça rastla-
nan bir durumdur. Mesleki tatminsiz-
lik kişinin yaşam doyumunu da en-
gelleyen olumsuz bir faktördür.

Meslek; kişilerin belli bir eğitimle 
edindikleri ve hayatlarını kazanmak 
için sürdürdükleri düzenli ve kurallı 
faaliyetler bütünü olarak tanımlanabi-
lir. Meslek seçimi ise; kişinin, çeşitli 
meslekler arasından en iyi yapabile-
ceğini düşündüğü faaliyetleri içeren 
ve kendisine en üst düzeyde doyum 
sağlayacağına inandığı bir mesleğe 
yönelmesidir. 

Meslek seçimi, kişinin geleceğini 
yapılandırmasında belirleyici bir dö-
nemdir. Bu dönemde kişinin kendi 
özelliklerini ve eğilimlerini tespit et-
mesi ve buna uygun mesleki alterna-
tifler hakkında detaylı bilgi edinmesi 
karar verme süreçlerinde öncelikli 
aşamalardır. 

Doğru ve gerçekçi meslek seçimi 
nasıl yapılır?

• Kişinin yeteneklerini doğru, ger-
çekçi ve ayrıntılı olarak değerlen-
direbilmesi öncelikli koşuldur.

• Kişinin eğitim ortamından, ilgi duy-
duğu sektörlerden ve bir meslekten 
neler beklediğini açık ve net bir bi-
çimde ifade edebilmesi önemlidir.

 • Yüksek öğrenim tercihlerinde kişi-
nin tüm seçeneklerini detaylı biçim-
de inceleyip başka seçenekler olup 
olmadığını araştırması ve kendi 
yapabilirliklerini de hesaba katarak 
gerçekçi bir değerlendirmede bulu-
nabilmesi sağlıklı meslek seçiminin 
esasını oluşturmaktadır.

• Kişinin ne istediğini bilmesi, hedef 
oluşturabilmesi ve bu hedefe dö-
nük gerçekçi bir yol haritası çizme-
si ideal meslek seçiminin haritasını 
oluşturmaktadır.

MESLEĞİM VE GELECEĞİM…
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Meslek seçiminde sihirli üçgen: 
Yetenek, İlgi ve Değer

Yetenek: Öğrenciler, bir mesleği 
veya o mesleğe dönük eğitim veren 
bir programı seçerken hangi yetenek 
türüne ne derece sahip olduklarını 
düşünmeli ve bu yeteneği ortaya ko-
yabilecekleri çalışma alanlarını tercih 
etmelidirler.

Meslek seçme aşamasında kişi; 
güçlü ve zayıf yönlerini iyi değerlen-
dirmeli ve kendinde güçlü gördüğü 
yeteneklerini daha fazla sergileyebi-
leceği mesleki alanlara yönelmelidir.

Bir öğrenci okulda hangi konuları 
zorlanmadan öğrendiğine ve o konu-
larda sınıfta öğretilenin üzerinde ge-
nellemeler yapabildiğine, hangi alan-
larda sadece derslerde kendisinden 
beklenenleri yerine getirebildiğine 
bakarak yeteneklerini değerlendire-
bilmektedir.

Genel akademik yetenek; sözel, sayı-
sal ve şekil-uzay ilişkileri yeteneği ol-
mak üzere 3 tür kavramı içermektedir.

Sözel Yetenek: Bu yetenek sosyal 
bilimlerde, dil bilim ve diğer insan bi-
limlerindeki başarı için gereklidir. 

Sayısal Yetenek: Bu yetenek bütün 
temel bilimlerde, tıp, diş hekimliği, 
veterinerlik gibi sağlık bilimlerinde ve 
mühendislik alanlarında başarı için 
gerekli bir yetenektir.

Şekil-Uzay İlişkileri Yeteneği: İnşa-
at, makine, harita kadastro mühen-
disliği, mimarlık, endüstriyel tasarım, 
diş hekimliği gibi alanlarda başarı için 
gerekli bir yetenektir.

İlgi: Kişinin ortada bir zorunluluk ya da 
ödül yokken kendiliğinden belli alan-
larda bazı çalışmalar yapması veya 
üretimde bulunması kişinin bu alanla-
ra ilgi duyduğu anlamına gelmektedir.

Değer: İnsanlar ömürlerinin yaklaşık 
üçte birini kapsayan meslek faali-
yetlerinden doyum beklerler. Meslek 

faaliyetlerinin sonunda beklenen do-
yum genellikle “Meslek Değeri” ola-
rak adlandırılır ve o faaliyetin yapıl-
dığı ortamdan ve getirdiği toplumsal 
ödüllerden kaynaklanan doyumları 
içerir. 

Örneğin: Bir kişinin; “Ben ne için ça-
lışıyorum?” “Mesleğimden ne bekli-
yorum?” gibi sorulara; “Yeteneklerimi 
geliştirmek için” “Sevdiğim faaliyetleri 
yapıp mutlu olmak için” “Çok para ka-
zanıp zengin olmak için” gibi verdiği 
cevaplar o kişinin meslek değerlerini 
yansıtır. 

Karar verme aşamasında olan birey-
lere; mesleklerle ilgili tercihlerini oluş-
tururken şu alt başlıklarda bilgi sahibi 
olmaları tavsiye edilir: 

* Mesleğin tanımı 

* Eğitim süresi ve okutulan belli baş-
lı dersler 

* Kişide olması gereken nitelikler 

* Mezun olunca kazanılacak ünvan 
ve yaptıkları işler

 * Çalışma koşulları ve kazanç

Mesleklerle ilgili bilgi sahibi olduktan 
sonra kişiler kendi özellikleriyle mes-
leklerin ortak noktalarını belirleyerek 
mesleki alternatiflerini oluşturabilirler.

Üniversite ve meslek 
edinme süreçleri 

Yükseköğretim lisans 
programlarının çoğu 
aslında belli bir konuda 
eğitim verirken öğrenci-
lerin edindikleri bilgi ve 
becerileri benzer başka 
alanlara aktarmaları da 
mümkün olabilmekte-
dir.

Bu amaçla bazı üni-
versitelerde iki daldan 
diploma alabilmek 
mümkündür. Yüksek 
öğretim yaparken li-
sans programlarından 

(örn; işletme, hukuk, tıp, psikoloji vs. 
) birini bitirdikten sonra benzer başka 
bir alanda lisansüstü eğitim görme 
olanağı da vardır. Günümüzde kişinin 
uzmanlaşacağı alanı belirlediği yük-
sek lisans adeta bir zorunluluk haline 
gelmiştir

Hızla gelişen teknoloji ve devamın-
da ortaya konan ürünler mesleklerin 
kaderlerini de tayin etmektedir. Gele-
cekte hangi mesleklerin daha avan-
tajlı olacağını bilmek geleceğin tek-
nolojisini iyi okumaktan geçmektedir. 
Ancak kendisini değişen koşullara 
adapte edebilen esnek düşünebilen 
yaratıcı bireyler, seçtikleri mesleğin 
teknolojiyle birlikte değişen kaderine 
uyum sağlayabilir ve kendi sektörle-
rine yenilikler katabilirler. Dolayısıyla 
yabancı dil, uzmanlaşma ve teknolo-
jiye hakimiyet günümüzde neredeyse 
tüm meslekler için geçerli donanımlar 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kaynakça:

Kuzgun,Yıldız (1988) Kendini Değerlendir-
me Envanteri El Kitabı, Ankara, ÖSYM
Kuzgun,Yıldız (2001) Meslek Seçimi, Anka-
ra , ÖSYM Yayını
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LYS-2

Fen Bilimleri
25 Haziran 2016

12. Sınıflar Lisans 
Yerleştirme SınavlarıLYS 1-2-3-4-5

LÜTFEN NOT EDİNİZ

Demir DemirkanKonseriİKÜ Akıngüç Oditoryumu05 Nisan 2016

Müzeyyen Senar
Şarkıları Gecesi

İKÜ Akıngüç Oditoryumu

07 Nisan 2016

Don Kişot Bale

İKÜ Akıngüç Oditoryumu

20 Nisan 2016

Kültür Lisesi

Diploma Töreni

İKÜ Akıngüç Oditoryumu

ve Sanat Merkezi

08 Haziran 2016

Kültür Koleji
Fırında Makarna Günü

Kültür Koleji Ataköy Kampüsü

05 Haziran 2016

LYS-1

Matematik

19 Haziran 2016

LYS-5
Yabancı Dil25 Haziran 2016

LYS-3

Edebiyat - Coğrafya

26 Haziran 2016

LYS-4

Sosyal Bilimler

18 Haziran 2016
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AYIN KİTABI
Mutlu Olmak İsteyen Adam

“İnandıklarımız gerçekliğimiz olabilir. Bir düşünün...” diyerek okurlarını yeni bir anlam dünya-
sının kapılarını açmaya davet eden yazar Laurent Gounelle, mutluluğu arama yolunda kahrama-
nın başından geçenleri akıcı bir dille kitabına yansıtıyor. 

Bali’de tatildesiniz. Eve dönmeden önce bir şifacıya görünüyorsunuz. Aslında bir şikayetiniz yok. 
Sadece onun ününü duymuş olduğunuz için görüşmek istiyorsunuz. Şifacının teşhisi kesin: Sağ-
lığınız gayet yerinde ama mutlu değilsiniz. Sonsuz bir bilgeliğin taşıyıcısı olan bu yaşlı adam sizi 
sizden daha iyi biliyor gibi gözükmekte. Yaşamınıza tuttuğu çok özel ışık, sizi olabilecek en bü-
yüleyici maceraya sürükleyecek: Kendini keşfetmek! Size yaşattığı deneyimler yaşamınızı altüst 
edecek ve düşlerinizdeki yaşamın anahtarını size sunacak.

Dünya çapında okunan Mutlu Olmak İsteyen Adam, gerçekten mutlu olmaktan bizi alıkoyan şey-
lerden kurtulmayı öğrendiğimiz an, elde edebileceğimiz yeni imkanlar dünyasıyla bizi tanıştırıyor.

Alışılmışın dışında bir kişisel gelişim kitabı olan Mutluluğu Arayan Adam, roman biçiminde yazıl-
mış, kolaylıkla okunabilen bir kitap. Kendini keşfetmek isteyen ve gerçekten yaşamda ne istediği-
ni sorgulayan tüm okurların içsel yolculuğuna katkı sunacak; içten bir eserdir.

AYIN FİLMİ

Koro

Christophe Barratier’in yönettiği ve senaryosunu Philippe Lopes-Curval’le birlikte yazdıkları Koro 
filmi, kötü yönetilen bir yatılı okula yeni atanan müzik öğretmeninin, buradaki sorunlu öğrencilerin 
yaşamlarını müziği kullanarak etkilemesini anlatılmaktadır.

“En iyi yabancı film” ve “en iyi orijinal şarkı” dallarında Akademi Ödülleri’ne aday gösterilen 
film ses ve müzik dallarında Fransa’nın Oscar’ları sayılan César Ödüllerini kazandı. Çeşitli yarış-
ma ve festivallerde 21 kez ödüle aday gösterilen filme 11 ödül verildi.

Film savaş sonrası Fransa’da 1949 yılında geçer. İşsiz müzik öğretmeni Clement Mathieu gelen 
bir teklif üzerine yatılı erkek öğrencilerden oluşan bir okulda işe başlar. “Suyun Dibi” adı verilen 
okulda tamamen birbirlerinden farklı karakterlerden oluşan ve oldukça asi tavırlar sergileyen ge-
nelde kimsesiz fakir öğrenciler bulunmaktadır. Okulun müdürü ise öğrencilere karşı oldukça sert 
davranmakta, hücre cezası ve dayak gibi acımasız cezalar vererek disiplini sağlamaya çalışmak-
tadır. Bu gibi cezalar ile hiçbir sonuca varılamayacağını düşünen Clement, cezaların caydırıcı 
olmak bir yana öğrencilere ispiyonculuğa özendireceğini ve aralarındaki çatışmanın artacağını 
düşünür. Aklına gelen en iyi çözüm, en iyi bildiği iş olan müzik sayesinde öğrencilere ulaşarak 
onlara farklı bir dünyanın kapılarını aralayabilmek olur.


