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REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ



…………………….

Dünyanın ruhu insanların mutlulukları ile beslenir ya da mutsuzluklarıyla, arzuyla, 
kıskançlıkla… Kendi kişisel menkıbesini gerçekleştirmek insanların biricik gerçek 
yükümlülüğüdür. Her şey bir ve tek şeydir. Ve bir şey istediğin zaman bütün evren arzunun 
gerçekleşmesi için işbirliği yapar.

……………………..

Simyacı, kendilerini soyan eşkıyalara, dokunduğu her şeyi altın yapan taşı ve ebedi hayat 
suyunu gösterir. Eşkıyalar gülüp geçerler. Delikanlı, bu kadar kıymetli şeyleri eşkıyalara 
söylediği için şaşar. Simyacı sebebini anlatır:

“Gözümüzün önünde büyük hazineler olduğu zaman asla görmeyiz onları. Peki neden bilir 
misin? Çünkü insanlar hazineye inanmazlar...”

Paulo Coelho / Simyacı
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ETKİNLİKLERİMİZ

Kültür Fen Lisesi 12. Sınıf Öğrencilerimizle Moral Kahvaltısı Yaptık

Haziran ayında yapılacak olan LYS’ye hazırlanan 12. sınıf öğrencilerimiz, Kültür Üniversitesi tarafından düzenlenen kahvaltı etkinliğine 
katıldı. Kuruçeşme’de yapılan organizasyon keyifli ve eğlenceli  bir havada geçti.

İstanbul Teknik Üniversitesi’ni Ziyaret Ettik

Okulumuz Kültür Fen Lisesi 11. ve 12. sınıf öğrencileri üniversiteleri ve bölümleri tanımaya devam ediyor.  Ülkenin köklü üniversitelerin-
den İTÜ’yü ziyaret eden öğrenciler bizzat üniversitede eğitim alan öğrenciler tarafından bilgilendirildiler. 

KÜLTÜR’LÜ Meslek Akademisi Eğitimde Fark Yaratıyor

İstanbul Kültür Üniversitesi düzenlediği eğitsel projelerle öğrencilerin isabetli mesleki tercihler yapmasına önemli katkılar sunuyor.  Öğ-
rencilerin ilgi duydukları bölümlerle ilgili detaylı bilgi almalarını sağlamak amacıyla örnek dersler düzenleyen İstanbul Kültür Üniversite-
si’nde, öğrencilerimiz sayısal alanda seçebilecekleri her bölümle ilgili uygulama içeren derslere katıldılar.
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ETKİNLİKLERİMİZ

Profesyoneller Aramızda Projesinin Konukları Bu Kez Plastik Cerrahlar Oldu

İş dünyasından profesyonellerin okulumuza konuk olduğu Profesyoneller Aramızda etkinliğine bu kez Plastik Cerrahi alanından Doktor 
Fatih Okyay katıldı. Öğrencilere mesleği ve tıp eğitimi hakkında bilgi verdi.

Kültürlü Doktorlar İş Başında…

Acıbadem Üniversitesi’ne düzenlediğimiz gezi, özellikle Tıp Fakültesi tercihin-
de bulunacak öğrencilerimiz için oldukça yararlı oldu. Üniversite bünyesinde yer 
alan sanal hastane ortamında her bir üniteyi gezen öğrencilerimiz gelecekte se-
çecekleri meslekle ilgili önemli bilgiler aldılar.

23 Nisan Hediyelerimiz Mardin’e Ulaştı

Kültür Fen Lisesi Veli Konseyi, Mardin Çavuşlu İlköğretim öğrencilerine 23 Nisan 
hediyesi ayakkabı gönderdi. İlkokul 1. Sınıf öğrencileri mutluluklarını bize yolla-
dıkları resimlerle paylaştılar.

Kariyer Ofisi Bu Kez Almanya’da Eğitimi Mercek Altına Aldı

Öğrencilerimizin sıkça bilgi almak istediği konuların başında gelen yurt dışı eğitim koşullarıyla ilgili birinci ağızdan bilgi almaya devam 
ediyoruz. Bu kez de Almanya’da lisans ve yüksek lisans eğitimleri konusunda öğrencilerimiz sorularına cevap aldılar.
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AYIN KONUSU

Hepimizin duymaya aşina olduğu bir söz 

öbeği haline geldi : “Efendim, kuşak çatışma-

sı….” Ne zaman ebeveyn çocuk arasında ya 

da ailenin ileri gelenleriyle daha genç nesil-

den biri arasında fikir ayrılığı yaşansa sosyo-

lojik analizler aile ortamlarının konusu oluyor. 

Peki gerçekten içine doğduğumuz tarihsel 

süreç  ya da dünya gündemi; bizlerin alışkan-

lıklarına, yaşama bakış açımıza, huyumuza 

suyumuza etki ediyor mu gerçekten. Kuşak 

çatışması kaçınılmaz bir kader mi yoksa kur-

macadan ibaret bir tanımlama mı? Dilerseniz 

önce ‘kuşak’ meselesine eğilelim. 

Kuşak ifadesi; yaklaşık olarak aynı dönemde 

doğan ve kritik kalkınma dönemlerinde diğer-

lerinden ayırt edici sosyal ve tarihsel olayları 

paylaşan bireyleri içermektedir. Her kuşak 

kendini, farklı zamanlarda yetişen diğer in-

sanlardan ayrıştıran, ortak değer sistemlerini 

yaratan aile, eş, medya, ekonomik olaylar, 

sosyal olaylar ve popüler kültür gibi çeşitli 

güçlerden etkilenmektedir. Bu güçler, en çok 

bireyin çocukluk ve ergenlik çağında etkili ol-

maktadır. Örneğin, bireyin çalışma değerleri 

ergenliğin başından genç erişkinlik dönemine 

kadar istikrarlı bir şekilde devam eder. Bu de-

ğerler sistemi ya da dünyaya bakış açısı ise 

bireyin tüm hayatı boyunca sürer (1).

X; Y; Z  kuşağı derken … 

Kuşaklara ilişkin tanımlara bakıldığında, ka-

bul edilen tanımlanmış zaman aralıklarında 

doğan bireylerin o dönemin özelliklerini yan-

sıtan değerler, inançlar ve tutumlar içinde 

oldukları görülmektedir. Tarihsel süreç için-

de üzerinde uzlaşılan dört kuşak tanımı ya-

pılmıştır. Bunlar en yaygın isimleriyle: Baby 

Boomers, X, Y ve Z kuşaklarıdır.

Baby Boomers (1946 – 1964) : Baby 

Boom, Amerika’da II. Dünya savaşının bi-

timinde başlayıp 1960 yılı başlarına kadar 

süren, yıllık doğum hızında büyük artış 

anlamına geliyor. Amerika’da bu dönem-

de   78.2 milyon kişi doğmuş ve 1955 yılı 

doğum artış hızının en üst noktaya ulaştığı 

yıl olmuştur. Bu dönemde doğanlar çocuk-

lar da “baby boomer” olarak adlandırıl-

mıştır. Bu nesil teknolojiden uzaktır, diğer 

bir deyişle teknolojiyi benimseyememiştir. 

Teknoloji yaygın olmadığı için çoğu zaman 

işlerini kendi kendilerine yapmak zorunda 

kalmış, üretmişlerdir. Bunun yanında, iş 

sadakatleri yüksektir. Diğer kuşaklardan 

farklı olarak, iş yaşamları için “çalışmak 

için yaşamışlardır” ifadesi kullanılabilir.

X kuşağı (1965 – 1980) : X kuşağı 1900’lü 

yılların başlarındaki ekonomik gerileme dö-

neminden etkilenen bir kuşaktır. Bu kuşağa 

ait bireyler, modada, popüler kültürde, po-

litikada ve pazarlamada zevkleri ve önce-

likleriyle kendini fark ettiren bir kuşaktır. X 

kuşağı, çok stresli işlerden uzak durmayı 

ve yaşamak için yaptığı işten keyif almayı 

tercih eder. Ayrıca X kuşağı için mal mülk 

edinme edinmek, önemli bir konudur.  Zira 

bu kuşağa ait bireyler, alışveriş merkezleri 

ile karşılaşan ilk kuşaktır. Dolayısıyla bu ku-

şağın bireyleri, ev ve okul dışında en fazla 

zamanlarını alışveriş merkezlerinde geçir-

mişlerdir. Bunun yanı sıra X kuşağı ciddi bir 

televizyon izleyici kitlesi olup, kablolu tele-

vizyonla tanışan ilk kuşak olma özelliğini de 

taşımaktadır. X kuşağı, kuşaklar içinde en 

fazla tüketim odaklı olan kuşak olarak gö-

rülmektedir.

Y Kuşağı (1980 – 1999) : Y Kuşağı bağım-

sızlık arzuları ve özgürlüklerine olan  düş-

künlükleriyle bilinmektedirler. İş yaşam-

larında mesai saatleri dışında çalışmayı 

sevmezler. X nesline göre Y neslinin örgüt-

sel bağlılıkları azdır ve çok fazla iş değiştir-

dikleri de söylenebilir. Bu kuşağa mensup 

bireylerin, bir an önce yönetici olmak ya da 

kendi işlerini kurmak istedikleri de öne sü-

rülmektedir. Y kuşağı diğer gruplara göre 

oldukça farklı bir kuşaktır. Zira teknolojinin 

yaşamamıza damga vurduğu zaman dili-

minde büyüyen bu kuşağa mensup birey-

ler için internet kontrol edilebilir bir araçtır. 

Y kuşağının teknolojiye olan hakimiyeti 

daha önceki kuşaklara göre daha güçlü ve 

etkin bir grup olmalarını sağlamıştır. Dola-

yısıyla Y kuşağının bireyleri daha bağımsız 

ve girişimci kimseler olmuşlardır. İnternet, 

sosyal medya, akıllı telefonlar, Facebook, 

Twitter, Instagram özellikle iletişim tekno-

Pardon, Sizin Kuşağınız Hangisi?

Baby Boomers X Kuşağı Y Kuşağı Z Kuşağı

Özellikleri 
ve 
Değerleri 
(2)

• Sadakat duyguları 
yüksek

• İşkolik
• Takım çalışmasına 

önem veren
• Kanaatkar
• Rekabetçi
• Teknolojiye uzak

• Sadakat duyguları 
değişken

• Otoriteye saygılı
• Topluma duyarlı
• İş motivasyonları 

yüksek
• Kanaatkar
• Kaygılı
• Teknolojiyle ilişkisi 

düşük

• Sadakat duyguları az
• Otoriteyi zor 

kabullenen
• Bağımsızlığına 

düşkün
• Çok sık iş değiştiren
• Bireyci
• Teknolojiyle büyüyen

• İşbirlikçi
• Yaratıcı 
• Teknoloji 

ile doğan
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lojisi belki de bu kuşağın kendinden ön-

cekilerle iletişim kurmasını da zorlaştır-

maktadır. Y Kuşağı kendini sosyal medya 

aracılığıyla ifade eden, yalnızlığıyla bu şe-

kilde başa çıkan bir gruptur.  

Merkezi sınavlara çok daha fazla maruz 

kalan bu kuşağın bireyleri, öğrenmenin sa-

dece eğitim kurumlarıyla sınırlı olmadığını 

ve sosyal medya araçları üzerinden kendi 

öğrenim süreçlerini düzenleyebilecekle-

rine inanırlar. Y kuşağı ikna edilmesi zor, 

kuşkucu ve öz güveni yüksek bir gruptur. 

Bu kuşağa ait bireylerin hem ebeveynle-

rine hem de eğitmenlerine onların kıvrak 

öğrenme gücünü ve zihinsel kapasitelerini 

göz önünde bulundurmaları önerilir.

Z Kuşağı (2001 – 2014): Z kuşağı için in-

sanlık tarihinin el, göz, kulak motor beceri 

senkronizasyonun en üst düzeyde olduğu 

nesil demek herhalde yanlış olmayacaktır. 

2006 yılında henüz 3 yaşındayken araba 

satın alan Jack Neal, aslında Z kuşağının 

neler yapabileceğine dair iyi bir örnek ol-

muştu. Annesinin eBay şifresini açık bı-

rakmasını fırsat bilen minik Jack Neal, her 

gün oynadığı bilgisayardan “Onu al” buto-

nuna basarak 26 bin YTL’’lik pembe renk-

li Nissan Figaro marka aracın ödemesini 

yapmış oldu. Belki de Z kuşağının ezber 

bozan hikayesi Jack Neil’le başlamış oldu. 

İnsan Kaynakları uzmanları, teknolog-

lar, pazarlama stratejistleri kendilerini Z 

kuşağına hazırlıyorlar. Zira tarihin bu en 

kendine özgü nesli dünyada da dengeleri 

değiştirecek gibi. Teknolojisiz ve terörsüz 

dünyanın neye benzediğine dair fikirleri ol-

mayan bu gençlerin bir yandan coğrafi sı-

nırları yokken bir yandan güvenlik kaygıları 

yaşamaları kafalarını iyice  karıştırmakta. 

Belki de bu kafa karışıklığına tahammül 

edemedikleri için daha çok yalnız kalmayı 

tercih ediyorlar. Çevreleriyle iletişimlerini 

telefon tuşları, dokunmatik ekranlar sanal 

ortamda dahil oldukları oyunlar ve sosyal 

gruplarla sağlıyorlar. Aidiyet duygusunu 

sevmiyorlar ama güven arayışı içindeler. 

Çünkü içine doğdukları dünya her an de-

ğişebiliyor. Mesela çok sevdikleri ve çok 

güvendikleri cep telefonlarının ömrü bir 

yenisi çıkana kadar sürebiliyor ancak.

Kuşaklar üstü iletişim mümkün mü?

Z kuşağı çocukları, lüksü ve teknolojiyi sevi-

yor. Öyle ki, anne ve babaları da zaten onlar 

gibi internet ve cep telefonu kullanan birey-

ler. Z kuşağı sadece işi bir adım daha ileri 

götürerek yaşamının merkezine teknolojiyi 

ve dolayısıyla lüksü almış durumda. Onlara 

göre her şey ‘ulaşılabilir’ olduğundan; ula-

şamayacakları şeyleri anlatmak ebeveynler 

için biraz zor olacaktır.

Z kuşağı çocuklarının zaman zaman do-

yumsuzluğa varabilen istekleri, kural tanı-

maz oluşları, eleştirel tutumları aile içinde 

sıkıntı yaşanmasına neden olabilmektedir. 

Özellikle teknolojik cihazların kullanımıyla 

ilgili kısıtlamalar bu çocuklara anlamsız 

gelecek ve çatışmaya sebep olacaktır. Zira 

Z kuşağı çocukları ikna olmadıkları müd-

detçe kendilerine söylenenleri kolay kolay 

kabul etmeyeceklerdir.

Unutulmamalı ki, Z kuşağının istekleri ve 

ihtiyaçları sanal ortamdaki arkadaş beğe-

nileriyle şekillenirken, klasik aile kuralları 

ve ebeveyn tutumlarında ısrar edilmesi 

sıkıntılar yaratacaktır. Aileler bu çocukların 

uyumsuz, savurgan ve iletişimsiz olduğu-

nu düşünebilir ve çocuğuna kendi kuralla-

rını dayatmak isteyebilir. Bu durumda ço-

cuk da öz güvenli bir birey olarak tepkisini 

öne çıkarır ve aile içinde çatışmalar hız 

kesmeden devam eder.

Varlığının ve fikirlerinin önemsenmediğini 

düşünen çocuklar, aile ile olan bağlarını 

daha zayıf tutabilirler. Ebeveynlerin, ço-

cuklarını sosyal ağlarda sürekli takip etme, 

internet kullanımına fikrini sormadan kı-

sıtlama getirme, ceza verme ve çocuğun 

öz saygısını zedeleyici biçimde konuşmak 

gibi davranış biçimlerinden kaçınmaların-

da fayda vardır.  Z kuşağı çocukları keyif 

aldıkları ve anlamlı buldukları aktivitelere 

katılacaklar ve zamanlarını paylaşacaklar-

dır. Bu nedenle aile bireylerinin ortak ilgiler 

belirlemesi önemlidir. Ortak zamanın nasıl 

geçirilebileceği konusunda mesela bir aile 

toplantısı yapılabilir. Unutmayın ki, Z kuşa-

ğı çocukları bir ürün alırken fikrileri soru-

lan, anketlerde oy verme hakkıyla doğan 

çocuklardır. Onlar için demokratik katılım, 

özel yaşamları ve sınırları çok değerlidir.

Bu çocuklar çok çalışmayı pek anlamlı bul-

mazlar. Hatta onlar için kitap okumamanın 

cehalet göstergesi olduğu dönemler çok ge-

ride kalmıştır. Tabletleriyle dünyanın bir ucu-

na ulaşabiliyorlar. Oynadıkları bazı oyunların 

bu çocukların zihinsel düzeylerini ve bece-

rilerini gerçekten geliştirdiğine dair araştır-

malar da mevcuttur. Yani bizim anladığımız 

anlamda ‘entelektüel’ olmayan ancak bolca 

bilgi sahibi olan bir kuşakla karşı karşıyayız. 

Ama siz çocuğunuzun elbette kitap oku-

masını istiyorsanız o çok bilinen ve çok işe 

yarayan öner, hala geçerlidir. Kitap oku-

manın evin değişmez aktivitesi olarak tüm 

aile bireylerinin katılımıyla yapılması; hala 

işe yarayan bir yöntemdir. Ha belki evde 

bir kişi kitabını değil tabletini alıp gelecek-

tir. O kişi de bir Z kuşağı sakinidir.

Pskiyatrist Ulaş Çamsarı’nın da ifade ettiği 

gibi: “Teknolojiyi kimin kullandığından çok, 

teknolojiyi kimin nasıl kullandığının top-

lumlarının kaderini belirleyeceğine inanı-

yorum. Çocuklarımıza iPad alalım, Android 

telefonlar alalım, Google Gözlükleri alalım, 

ama onlara bu olanakları sadece tüketmek 

için değil üretmek için de kullanmaları ge-

rektiğini de öğretelim, evrensel değerlerin 

teknoloji ile değişmediğini, sadece biçim 

değiştirdiğini onlara sürekli hatırlatalım.”

Son söz olarak Z kuşağının tüm temsilcile-

rine teknolojinin anlamını sorgulamaları için 

iş birliği teklif edelim. Çocuklarımıza öğret-

memiz gereken belki de en önemli detay 

teknolojinin üreten beyinlerin kölesi, tüke-

ten beyinlerin hükümdarı olduğudur.

Kaynaklar:

Deneçli, S, Deneçli, C. (2012), “Nabza 

Göre Şerbet, Kuşağa Göre Etkinlik: Eğlen-

cenin Pazarlanması ve Kuşak”, Pazarlama 

ve İletişim Kültürü Dergisi, 2012-2.

http://www.egitimpedia.com
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LÜTFEN NOT EDİNİZ

Lisans Yerleştirme
Sınavı-1 (Matematik) 19 Haziran 2016 Pazar 

Lisans Yerleştirme 
Sınavı-3

(Edebiyat- Coğrafya) 

26 Haziran 2016 Pazar

Lisans Yerleştirme

Sınavı-2  (Fen Bilimleri) 

25 Haziran 2016

Cumartesi

Lisans Yerleştirme
Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) 

18 Haziran 2016
Cumartesi 

Lisans YerleştirmeSınavı-5 (Yabancı Dil) 25 Haziran 2016Cumartesi 
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AYIN KİTABI
Bir Cadı Masalı

Özellikle bizimkine benzer kültürlerde, öfkenin dışa vurulması konusunda kadın ve erkek 
açısından bir çifte standart söz konusudur. Erkeğin öfkesini dışa vurması “erkekçe” bir dav-
ranış olarak hoş görülür, kabul edilir ve neredeyse desteklenirken, kadın, ‘kadınsı’lığından 
kaybetmek, ayıplanmak, ‘cadı’lıkla suçlanmak korkularıyla yetiştirildiğinden, öfkesini bastır-
maya koşullandırılır. Dışa vurulmayan arzular, kızgınlıklar, düşünceler zamanla tahrip edici 
bir güce dönüşür, en olmadık yerde patlayarak, kişinin iç dünyasını olduğu kadar çevresiyle 
ilişkilerini de yıkar geçer.

Leyla Navaro, bu kitabında, kızgınlığın belirtilerine, içimizden gelen ve çevremizdekilerin 
gönderdiği işaretlere kulak vermenin önemini, kızgınlığımızı ifade etmenin yollarını ve bu 
tahripkar gücü nasıl olumlu bir enerjiye dönüştürebileceğini anlatıyor, yaşanmış örnek olay-
lardan yola çıkarak ruhsal sağlığımızı korumanın ipuçlarını sunuyor.

AYIN FİLMİ

Billy Elliot

1984 İngiltere’si… Kuzeyde çalışma koşullarının kötülüğü nedeniyle madencilerin grev yap-
tığı dönem… Billy Elliot yaşına rağmen olgun, 11 yaşındaki bir çocuktur. Babası ve ağabeyi 
ile birlikte yapılan grevlere katılmaktadır. Billy, kararlarını tıpkı bir yetişkin disiplininde ver-
meye çalışmaktadır. Bir gün aile geleneği olan boks sporunu bırakıp bale yapmak istediğini 
söyleyince babası ve ağbisi buna şiddetler karşı çıkar. Ancak Billy’nin yanında onun bu 
kararını destekleyen insanlar da olacaktır. Öğretmeni Bayan Wilkinson Billy’nin Londra’daki 
Kraliyet Bale Okuluna kabul edilecek kadar başarılı olduğunu düşünmektedir. Tüm engellere 
rağmen Billy Elliot, ailesini ikna etmeyi başaracak ve o prestijli okula kabul edilecektir.

Yönetmen Stephen Daldry’nin başrolünü Jamie Bell’e verdiği Billy Elliot, 3 dalda Oscar’a 
aday gösterilmiştir. 


