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İlkbahar sayımızla 
merhaba...
Dergimizin ilk sayısından hepinize merhaba. Doğa 
uyanırken, mis gibi bir bahar gelmeye hazırlanırken bizler 
de ilk tecrübe ve ilk heyecanımız ile hazırladığımız bu 
sayıda  yer alan hatalarımız için şimdiden affınızı diliyoruz.

Mevsim toprağı yağmuruyla ıslatıp ağaçları çiçeklendirirken güzel şeyleri çoğaltalım 
istedik. Daha çok okuyalım, izleyelim, paylaşalım, spor yapalım, gezelim, hayal kuralım.

Yaşamın kendisi gibi onu oluşturan parçalar da emek istiyor. Güzel şeyler yapmaya 
inandık. Çünkü “Bu dünyada  kendisini iyiliğe ve güzelliğe veren bir  tek kişi de kalsa 
evler, memleketler ve insanlar yine mutlu olurlar.”

Bir sonraki sayıda tekrar görüşmek ümidiyle hepinize keyifli okumalar diliyoruz.
                                                                                                                                                    

Gökçe DEMİR

editör
E Ğ İ T İ M   K U R U M L A R IE Ğ İ T İ M  K U R U M L A R I

EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ
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Artı Destek Eğitim Kurumlarını kurmadan önce neler 
yapıyordunuz, bize biraz geçmişinizden bahsedebilir 
misiniz?
- 1994 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik 
Bölümü mezunuyum. 1994 yılından bu yana hayatımı 
matematik ve eğitime adadım. Kamuda değişik görevlerde 
bulunmama rağmen matematikten ve eğitimden hiçbir 
zaman vazgeçmedim. 2012 yılında dershanecilik ile 
sektöre girdim. 2014 yılında Etüt Merkezi, 2015 yılında 
ise Anadolu Lisesi ve Özel Öğretim Kursu açtım.

Bir kurucu olarak eğitim sektöründe hizmet vermeye 
nasıl karar verdiniz ?
- Hayatım zaten matematik ve eğitim ile geçti. Hayalim 
yabancı dil eğitimi veren ve öğrencilerin özel derse 
ihtiyaç duymadan üniversiteye hazırlanabildikleri bir okul 
kurmaktı. Dershanelerin kapanması ve eğitim sektöründe 
meydana gelen değişiklikler benim bu sektöre girmem 
için fırsat yarattı. 

Kurumumuz bünyesinde şu an hizmet vermekte olan 
kaç birimimiz mevcut?
- Kurumumuz bünyesinde Anadolu Lisesi, Özel Öğretim 
Kursu ve Etüt Merkezi olmak üzere toplam üç birim 
bulunmaktadır.

“Hayatımıza artı değerler 
katmak için artı nesiller 
yetiştiriyoruz.”

Kurumunuzun eğitim dünyasına, öğrencilere katmayı 
hedeflediği artılar nelerdir?
- Bizim öğrencilerimize katmayı  hedeflediklerimiz artı 
prensiplerimiz, artı birebir ilgimiz, artı çağdaş eğitimimizle 
dünyada artılarıyla fark yaratacak bireyler yetiştirmektedir. 
Her öğrencimiz bizim için değerli ve saygındır. Onların 
çalışma prensipleri geliştiren, öz güvene sahip, insani 
değerleri önemseyen gençler olmaları bizim için 
önemlidir. Bu nedenle maddiyattan çok manevi değerlere 
sahip çıkan, öğrencisini benimseyen ve geliştiren güler 
yüzlü öğretmen arkadaşlarımla canla başla artı nesiller 
yetiştiriyoruz.

“Hayal kurmakla başlar her şey.”

Sizin hayatınızda öğretmenlik ile yöneticiliği buluşturan 
ortak payda nedir?

- Sevgidir. Matematiği sevmeseydim öğretme arzum 
olmazdı, öğretme arzum olmasaydı eğitim ortamı 
konusunda hayallerim olmazdı. Ben bir babayım ve 
öğrencilerim de benim evladım gibidir. Hayal ettiğim 
eğitim ortamını onlara sağlamayı istemek sevgiyle birlikte 
ortak paydadır.

kurucumuzdan
E Ğ İ T İ M   K U R U M L A R IE Ğ İ T İ M  K U R U M L A R I EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ

KURUCUMUZ  SAYIN ÖZKAN ÇAKIR 

SORULAMIZI YANITLADI.
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Ülkemizde üniversitelere duyulan talep ve üniversitelerin verdiği mezun sayısı her yıl artmakta, bu konuda ne 
düşünüyorsunuz?
- Üniversitelere duyulan talep her yıl 150.000 - 200.000 arası artmaktadır. Hayatlarının ilk unvan maçıdır bu sınav 
öğrencilerin. Tabii ki bununla doğru orantılı olarak da üniversitelerden mezun olan öğrenci sayısı artıyor. İş bulmak da 
ikinci unvan maçıdır öğrencilerin.  Ancak ben her üniversitede her bölüm değil de nitelikli üniversitede nitelikli bölüm 
diye düşünüyorum. 

Sınavlara hazırlanan öğrencilere ve ailelere tavsiyeleriniz nelerdir?
- Antrenmanların ardından maça çıkmaktır, provaların ardından sahneye çıkmaktır sınav. Sadece sonuç odaklı bakmak, 
başarıyı sonuçla değerlendirmek en büyük hatamız toplum olarak. Sonuç istediğimiz gibi olmazsa ihtiyaçlarımız 
karşılanmadığı için mutsuzluk duyarız. Sonuç odaklı olmayı bırakır; hazırlık sürecine, sınav anına odaklı olursak 
eksikliklerimizi giderebiliriz, mücadele edebiliriz. Sonuç odaklı aileler evlatlarına değersizlik aşılar. Kendini değerli 
görmeyen öğrenci, kaygı da yaşar, depresyon da. Başarıyı gerçekten istiyorsak o zaten gelecektir, kendini ‘iyi’ yetiştirene. 
Zamanı doğru yönetmek ve kendine dürüst olabilmekle doğru orantılıdır başarı.Unutmayınız! Başarı ancak mutlu bir 
kişilkle yan yana geldiğinde anlam kazanır.  

İş yaşamınızda kendiniz için belirlediğiniz değişmez bir ilkeniz var mı?  Bu ilke ile genç öğretmen ve veya girişimcilere 
bir şey söylemek istermisiniz?
- En önemlisi kendinize dürüst olun; kendine saygısı olanın çevresine de olur. Çevrenizdekilere saygı duydukça siz de 
saygı duyulan olursunuz. Önce kendinizi sonra diğer insanları iyi tanıyın. Görmeseniz bile çevreniz sizi olmak istediğiniz 
yerde görecektir. Hayal kurmak ve bu hayal için risk almak, hangisinin daha önemli olduğu kararını alabilmekle başlar 
her şey.

EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ
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eğitim

2017 YGS - LYS SİSTEMİ   ve YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

ÖSYM tarafından 2017 - ÖSYS 

Kılavuzu’nun yayımlanması ile 2017 yılında 

üniversiteye geçiş sisteminde yapılan 

değişiklikler de netlik kazandı. 2017 yılında 

uygulanacak YGS ve LYS’nin  2016 yılı sınav 

sistemine göre yapılan değişikliklerini kısaca 

yazımızda bulabilirsiniz.

E Ğ İ T İ M   K U R U M L A R IE Ğ İ T İ M  K U R U M L A R I EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ

2016  Yılı  MF LYS Puan Türleri     Testlerin Ağırlıkları (%)
YGS LYS(LYS-1 + LYS-2)

Türkçe Sosyal B. Temel 
Matematik

Fen Bilim-
leri Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji

MF - 1 11 5 16 8 26 13 10 6 5
MF-2 11 5 11 13 16 7 13 12 12
MF-3 11 7 11 11 13 5 13 14 15
MF-4 11 6 14 9 22 11 13 9 5

2017 Yılı MF  LYS Puan Türleri    Testlerin Ağırlıkları (%)
YGS LYS(LYS-1 + LYS-2)

Türkçe Sosyal B. Temel 
Matematik Fen Bilimleri Matematik Fizik Kimya Biyoloji

MF - 1 11 5 16 8 39 10 6 5
MF-2 11 5 11 13 23 13 12 12
MF-3 11 7 11 11 18 13 14 15
MF-4 11 6 14 9 33 13 9 5
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EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ

• Sınavsız geçiş tamamen kaldırıldı.

• Meslek liseliye ön lisans tercihinde 
ek         puan getirildi.

• Sınavsız geçiş yapılan programlara  
     artık ek puan verilecek.

• LYS oturumlarında açık uçlu (Kısa  
     Yanıtlı) sorular yer alacak.

Açık uçlu soruların yanıtı kısa 
olacak. Yanıt, adaylar tarafından 
cevap kâğıdına hem yazılacak hem de 
kodlanacak. Optik okuyucu kodlamayı 
dikkate alacak. Her LYS oturumunda 
üçer kısa yanıtlı soru olacak.

Bu konu ile ilgili önemli bir nokta 
da kısa cevaplı soruların doğrulardan 
götürmeyecek olması. Mevcut YGS-
LYS test uygulamasında 4 yanlış 
1 doğruyu götürüyor. Fakat  kısa 

yanıtlı soruların yanlış olması puan 
kesintisine neden olmayacak.

• LYS-1’de Sadece matematik testi 
yer         alacak

2017 LYS’ de yapılan önemli 
değişikliklerden biri de LYS-1‘de 
sadece matematik testinin yer alması 
oldu. Daha önce matematik ve 
geometri testlerinden oluşan LYS-1 
yine 80 sorudan oluşacak ve 135 dakika 
olacak. Yeni uygulamada geometri 
soruları da matematik testinde yer 
alacak. Böylece sınavda iki kitapçık 
yerine tek kitapçık kullanılacak, böyle 
olunca da  MF ve TM  puan türlerinde 
geometri sorularının katkısı artacak. 
LYS-1’de matematik ve geometri 
testlerinin birleştirilerek sadece 
Matematik Testi’ne yer verilmesi 
Matematik-Fen (MF) ve Türkçe-

Matematik (TM) puan türlerinde 
geometri sorularının ağırlığını 
arttırdı. Yeni uygulamada matematik 
testinin ağırlığı, önceki uygulamadaki 
matematik ve geometri testinin 
ağırlıklarının toplanması ile elde 
edildi. Bu durum geometri sorularının 
değerini yükseltti. Örneğin eski 
sistemde Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon vb. 
sağlık programlarına yerleştirmede 
kullanılan MF3 puan türünün 
hesaplanmasında geometri 
sorularının katkısı  %5 iken; yeni 
uygulamada geometri sorularının 
katkısı, sorular matematik testinde 
yer alacağı için %18 lik kısımda yer 
alacak.  Yine Hukuk  programlarına 
yerleştirmede kullanılan TM3 puan 
türünün hesaplanmasında geometri 
sorularının katkısı % 5 iken, yeni 
uygulamada %23 olacak.

 PEKİ   NE   DEĞİŞTİ?
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	Açık öğretim Programlarına Puan Türü Getirildi

Eski sistemde Açık Öğretim programlarının puan türü 
bulunmuyor ve yerleştirme sırasında en yüksek puan dikkate 
alınıyordu. Şimdi ise programın örgün öğretimdeki puan 
türü neyse açık öğretimde de aynı puan türü geçerli olacak. 
Örneğin açık öğretim Sosyoloji programı da örgün Sosyoloji 
programları gibi TM3 puan türünden öğrenci alacak.

	Öğretmenlik Programlarının Tamamı ve İlahiyat LYS 
İle Öğrenci Alacak

•	 Daha önce YGS1 puan türü ile öğrenci alan Bilgisayar ve 
Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği yeni düzenleme ile 
artık MF1 puan türü ile öğrenci alacak.

•	 Daha önce YGS2 puan türü ile öğrenci alan Kimya 
Öğretmenliği yeni düzenleme ile artık MF3 puan türü ile 
öğrenci alacak.

•	 Daha önce YGS4 puan türü ile öğrenci alan İlahiyat/Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni yeni düzenleme ile 
artık TS1 puan türü ile öğrenci alacak.

•	 Daha önce YGS4 puan türü ile öğrenci alan Özel Eğitim 
Öğretmenliği yeni düzenleme ile artık TS1 puan türü ile 
öğrenci alacak.

•	 Daha önce YGS5 puan türü ile öğrenci alan Okul Öncesi 
Öğretmenliği yeni düzenleme ile artık TS1 puan türü ile 
öğrenci alacak

•	 Daha önce YGS6 puan türü ile öğrenci alan Beden Eğitimi 
ve Spor Öğretmenliği yeni düzenleme ile artık TM2 puan 

2016 Yılı   TM  LYS Puan Türleri    Testlerin Ağırlıkları (%)

puan 
türü

YGS LYS(LYS-1 + LYS-3)

Türkçe Sosyal B. Temel 
Matematik Fen Bilimleri Matematik Geo Türk Dili ve 

Edebiyatı Coğrafya -1

TM - 1 14 5 16 5 25 8 20 7
TM -2 14 7 14 5 22 6 24 8
TM-3 15 10 10 5 18 5 28 9

2017 Yılı  TM  LYS Puan Türleri    Testlerin Ağırlıkları (%)

puan 
türü

YGS LYS(LYS-1 + LYS-3)

Türkçe Sosyal B. Temel 
Matematik Fen Bilimleri Matematik Türk Dili ve 

Edebiyatı Cografya 1

TM - 1 14 5 16 5 33 20 7

TM -2 14 7 14 5 28 24 8

TM-3 15 10 10 5 23 28 9

türü ile öğrenci alacak. Özel yetenek sınavı ile öğrenci 
alan fakülteler için YGS’ ye girmek yeterli olacaktır.

•	 Okul Öncesi Öğretmenliği, eşit ağırlık YGS puanlarından 
YGS5 ile öğrenci alırken LYS’de Türkçe Sosyal (TS1) puan 
türünden öğrenci alacak. Bu durum sözel alandan 
üniversiteye hazırlanan adaylar için büyük bir fırsat 
oluşturdu.

	 Öğretmenlik Programlarına Taban Başarı Puanı 
Getirildi

YÖK, Tıp Fakültesi ile başladığı taban başarı sırası 
uygulamasına bu yıl öğretmenlikleri de ekledi. 2017’den 
itibaren Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı da 
dahil öğretmenlik tercihinde bulunabilmek için ilk 240 bin 
içerisinde yer almak gerekecek. Yeni uygulama ile 240 bin 
başarı sıralamasına ulaşamayan aday, vakıf üniversitelerinin 
ücretli öğretmenlik kontenjanlarına da yerleşemeyecek.
Üniversiteye giriş sisteminde uygulanan diğer taban başarı 
puanı uygulamaları da şöyle;

•	 Tıp Fakültesi 40 bin,

•	 Hukuk Fakültesi 150 bin,

•	 Mimarlık 200 bin,

•	 Mühendislik programları (Orman, Ziraat, Su Ürünleri 
Fakülteleri hariç, Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği 
programı dâhil) 240 bin,

•	 Öğretmenlik programları 240 bin    

     Damla AKGÜRBÜZ  - Kaynak : http://www.osym.gov.tr/
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“Bir yılın değerini final sınavını geçememiş bir öğrenciye sor.
Bir ayın değerini, erken doğum yapmış bir anneye sor.
Bir haftanın değerini haftalık bir gazetenin editörüne sor.
Bir saatin değerini, buluşmak için bekleyen aşıklara sor.
Bir dakikanın değerini, treni, otbüsü ya da uçağı kaçıran birine sor. 
Bir saniyenin değerini, bir kazadan sağ çıkan birine sor.”  (Alıntıdır.)

“Zaman” var olduğumuz günden beri yaşamımızın 
mutlak kavramlarından biri. İnsanoğlunun 
yarattığı bu kavram sanırım şimdiye dek hiç bu 
kadar karmaşık olmamıştı. Zaman ne yazık ki 
aldığını geri vermeyen, biriktirilemeyen soyut bir 
şey. O halde nasıl yöneteceğiz onu? Hayat bu 
kadar hızla akarken, bir günün yirmi dört saat 
olması neredeyse hiç kimseye yetmiyorken nasıl 
planlayacağız onu?

Öncelikle neden daha çok zamana ihtiyacımız 
var, bunu belirlemeliyiz. Yapmak istediklerimiz 
nelerdir netleştirmeli, daha sonra bunları öncelik 
sırasına göre listelemeliyiz. Bunu yaparken 
takvimi günlük, haftalık, aylık ve yıllıklar halinde 
bölmekten faydalanabiliriz. 

Planlamamızı yaparken özellikle günlük işlerin 
sıralamasına dikkat etmekte fayda var. Sözgelimi 
o gün içerisinde tamamlamamız gereken bir proje 
mi daha acil, yoksa arabanızı tamire götürmek mi? 
Ya da öncelik yapmamız gereken yazışmalarda 
mı, ev temizliğinde mi?

Planlamamızı yapıp yavaş yavaş bu doğrultuda 
hareket ederken bence dikkat etmemiz gereken 
en önemli şey, zaman yutucu kara delikler. 
Dağınıklık, erteleme, kararsızlık, beklenmeyen 
telefon görüşmeleri, sosyal medya, cep telefonları, 
unutkanlık, acelecilik, stres gibi pek çok sorun 
her gün orada zamanı içine çekip götüren bir kara 
delik gibi bekler çoğumuzu. 

• İşlerimizi fazla bölmeden bir kerede   
    tamamlamak,
•   Zordan kolaya gitmek,
•  Benzer işleri bir arada halletmek,
• Teknolojiyi etkin kullanmak, 
• Muhakkak not almak,
• Yapacağımız işler için başlangıç ve bitiş saati 
belirlemek  gibi ufak fakat oldukça etkili taktiklerle 
zamanı istediğimiz gibi yönetmek bizim elimizde.

Unutmayalım ki zaman ilerler, bükülür fakat asla 
geri gitmez.

   Gökçe DEMİR

kişisel gelişim
E Ğ İ T İ M   K U R U M L A R IE Ğ İ T İ M  K U R U M L A R I

EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ

Zamanı Yönetmek
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Ege Bölgesi’nde bulunan Datça, yüzölçümü 446 
km2 olan 235 km’lik sahil şeridi ile büyüklü küçüklü 
52 koyla dantel gibi bezenmiş bir yarımadadır. 
Marmaris ile komşu olan Datça, oldukça virajlı 
ve engebeli bir yolculuk sonrasında misafirlerine 
doğanın bütün güzelliklerlini sunmaktadır.  
Tipik Akdeniz iklimine sahip olan bölgede 
yazlar sıcak geçse de üç tarafı denizlerle çevrili 
olan yarımadada yazın esen kuzey rüzgarları 
kavurucu sıcakları yok eder. Nem oranı ortalama 
% 58 olan Datça’da yılın 300 günü güneşli 
geçer. Oksijen oranı açısından oldukça yüksek 
değerlere sahip olan bölgede tarım ve turizm 
oldukça gelişmiştir. Temel ürün olarak badem 
ve zeytinyağı göze çarpmaktadır. Merkezinde 
bulunan Pehlivan’da yöresel ürünlerin birçok 
formu bulunmaktadır. Farklı badem çeşitleri, 
badem kulllanılarak yapılan kahve, helva, badem 
ezmesi gibi ürünler; bal çeşitleri, zeytinyağı, 
zeytin çeşitleri her damak tadına hitap etmekle 
birlikte tatil dönüşü sevdiklerine yöresel hediye 
götürmek isteyenler için iyi birer alternatif 
olmaktadır.  

Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilen Datça 
Yarımadası bozulmamış  doğası, zengin flora ve aurası ile 
tercih edilirliği günden güne artan bir turizm merkezi olarak 
görülmektedir. Birçok mavi bayraklı plajın bulunmasının yanı 
sıra yat  turizminin odaklandığı bir yer olarak önem taşır. 
Sürekli esen rüzgarı ile nem ve sıcaklığın hissedilmediği 
bölgede sörf ve yelken gibi su sporlarını yapma imkanı da 
bulunmaktadır. Datça’nın girişinde bulunan Flow Surf &Beach 
Hotel ‘de konaklamanın yanı sıra ekstrem sporları sevenler için 
istediğiniz gün ve saatte sörf dersi alma imkanı sunulmaktadır.

gezi
E Ğ İ T İ M   K U R U M L A R IE Ğ İ T İ M  K U R U M L A R I

EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ



EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ

Oldukça keyifli olan bu aktivitelerde Datça’nın serin  sularını ve rüzgarını yakından hissedebilirsiniz. 

Özellikle Palamutbükü, Karaincir, Kargı Plajları mavi ve yeşile doymak isteyenler için iyi birer alternatiftir. 

Sığ, nispeten sıcak deniz sevenler ve çocuklu aileler için Karaincir Plajı iyi bir tercih olacaktır.  Yeşilin maviyle 

kucaklaştığı, beyaz taşlarla kaplı sahiliyle Palamutbükü cennetten bir köşe misali hem denizin tadını 

çıkarabileceğiniz hem de sahil boyunca yer alan kafe ve restoranlarda keyifli zaman geçirebileceğiniz 

bir plajdır. Her iki plajda da şemsiye ve şezlonglar kiralık olup yeme içme konusunda birçok alternatif 

bulunmaktadır. Kabak çiçeği dolması, deniz börülcesi, karides tava yüzme keyfinize mola verdiğinizde 

mutlaka tadılması gereken lezzetlerdendir. 

Günün yorgunluğunu atmak için Datça’nın merkezinde sahilde bulunan balıkçılar keyifli bir akşam için 

idealdir. Taze deniz ürünleri Datça rüzgarı ve dost sohbeti  ile unutulmaz bir akşam yaşayabilirsiniz. Sahil 

tarafında bulunan Amisos  Samsun Pidecisi Karadeniz lezzetini Ege’ye taşıyan mutlaka gidilmesi gereken 

bir restorandır. 
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Yemek sonrası yürüyüşler için merkezde kurulan el yapımı takı ve dekoratif objelerin doğal taşların yöresel 

ürünlerin satıldığı stantlar hem kendiniz hem de sevdikleriniz için farklı hediyeler bulabileceğiniz bir yerdir. 

Sergi alanının yeri sabit olup her akşam merkezde, sahil boyunca kurulmaktadır. Eski Datça, Antik Çağlardan 

beri üzerinde yaşam süregelen tek mahalledir. Taş evleri begonvillerin süslediği bu bölgede küçük dükkanlarda 
tasarım ürünler bulabilir, yeşillikler içinde kaybolmuş kafelerde kahvenizi yudumlayabilirsiniz. 
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Datça’da muhakkak ziyaret edilmesi gereken yerlerden biri de Can Yücel’in evidir. “Can Evi” 

her yıl 12 Ağustos’ta Can Yücel sevenler için ziyarete açılmaktaydı fakat son yıllarda bu 

uygulama kaldırıldı.  Bahçesinden evi görmek mümkün olsa da ailesi hala orada yaşadığı 

için evin içi ziyarete kapalıdır. 

“ - Ne harika yer burası! Nereden buldun bu Datça’yı ?

   -  Elimle koymuş gibi buldum.”   

                                                   Can Yücel
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“ Tanrı yarattığı kulunun uzun ömürlü olmasını isterse 

Datça Yarımadası’na bırakır.”  

                                                                           Strabon



 Artı Destek / İlkbahar / 15 

Doğasının güzelliğine hayran bırakmasının yanı sıra birçok yönden sizi etkileyecek olan 

Datça Yarımadası gezilip görülmesi gereken yerlerin başında gelmektedir. Zorlu bir yolculuk 

sonrasında vardığınız Datça’dan dönmek istemeyebilir, Datça’yı  her sene gezi rotanıza 

ekleyebilirsiniz.    Betül KARABACAK



 16 / Artı Destek  / İlkbahar

Bize kısaca eğitim geçmişinizden, daha önce yaptığınız işlerden bahsedebilir misiniz?
- Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Mezunuyum. 16 yıllık çalışma hayatımda matematik 
öğretmenliği, dershane kuruculuğu yaptım. Şu anda da Artı Destek Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü görevini 
yürütmekteyim. 

Matematik öğretmenliği sizin için özellikle yapılmış bir seçim mi, yoksa rastgele bir sonuç mu?
- Özellikle değil ama rastgele seçilmiş bir meslek olmadığını da söyleyebilirim. Üniversite tercihlerim arasında 
olan mesleklerden biriydi. 

O halde olmak istediğiniz yerde bulunduğunuzu söyleyebilir miyiz ? Bundan sonrası için hedefleriniz nelerdir ?
- Şu anda bulunduğum konumdan ve kurumumdan memnunum. Artı Destek, hedefleri olan bir kurum 
olduğundan öncelikli amacım bu hedeflere ulaşmak. Tabii bunları gerçekleştirirken matematik öğretmenliği 
kimliğimden de uzaklaşmak istemiyorum. 

Peki sizce matematik nedir?
- Matematik bir dildir. Bu dil tarih boyunca insanlığın gelişimindeki en önemli hammaddelerden biri olmuştur. 
Şu an insanoğlu hayatını kolaylaştıran birçok teknolojiye matematik bilimi sayesinde kavuşmuştur. 

OECD 2016 Şubat verilerine göre Türkiye, matematik başarısında 64 ülke içinde 45. sırada. Bu sonuç hakkında 
neler düşünüyorsunuz?
- Evet, kötü bir sıralamadayız diyebiliriz. Türkiye her yıl matematikten sınıfta kalıyor. 

Bu tür raporları değerlendiren hemen her uzman, ilk ve ortaöğretim müfredatının hafifleştirilmesi gerektiğini 
söylüyor. Bu görüşe katılıyor musunuz?
- Evet uzman arkadaşların böyle bir tespiti var ancak ben bu durumu sadece müfredatı hafifleştirerek 
çözebileceğimizi düşünmüyorum. Eğitim sistemi temelden ele alınmalı çünkü eğitim, müfredatıyla, ders 

Artı Destek Eğitim Kurumları 

Genel Müdürü Sn. Ümit 

Gönültaş ilk sayımıza konuk 

oldu, pek çok sorumuzu 

cevapladı. Biraz öğretmenlik, 

biraz yöneticilik, çokça 

matematik...

röportaj
E Ğ İ T İ M   K U R U M L A R IE Ğ İ T İ M  K U R U M L A R I

EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ
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saatleriyle, fiziksel şartlarla, alanında uzmanlaşmış 
özverili öğretmenlerle bir bütünlük içindedir. 
Bunlardan birinin eksik kalması sorunların 
çözülmemesiyle sonuçlanıyor.

Müfredat, öğretmenlerin matematiği 
görselleştirmesine ya da çocuklar için eğlenceli hale 
getirmesine uygun mu sizce?
- Günümüzde teknolojinin geldiği nokta zaten buna 
uygun ve bununla ilgili de çalışmalar var.

Kimilerinin “Z kuşağı” olarak adlandırıldığı; teknoloji 
ile iç içe büyüyen, öz güveni oldukça yüksek bir 
nesil ile karşı karşıyayız. Sizce bu nesil karşısında bir 
öğretmen kendini nasıl güncellemeli?

- Teknolojiyi çok hızlı tüketen bir toplumuz ve 
gençlerimizin de bu tüketim içindeki payı bir hayli 
yüksek. Ülke olarak teknoloji üretiminde de üst 
sıralara yükselmek istiyoruz. Bu da iyi eğitilmiş 
insanlar ve bu insanlara imkan sağlamakla olur. 
Teknolojinin gelişmesinin temeli mühendislik, 
mühendisliğin temeli ise matematiktir. Bir eğitimci 
olarak karşımızda teknolojiyi çok iyi kullanan bir nesil 
olduğunun farkındayım. Doğal olarak onların ilgisini 

çekebilmek, odaklanmalarını ve çalışmalarını sağlamak 
için onlarla aynı dili konuşabilmeliyiz. Gençlere ellerinin 
altındaki teknolojinin onların eğitimi ve gelişimi için faydalı 
bir şekilde kullanılabileceğini de biz göstermeliyiz. Bu, 
teknolojijnin en azından eğitimde kullanılabilecek kısmına 
hakim olmamızla mümkündür. 

Bahsettiğimiz kuşak her şeyin “hızlı” ve “eğlenceli” olmasını 
bekliyor. Bu beklenti içindeki çocuklar üzerinde disiplin 
oluşturmanın püf noktası sizce nedir?

- Yeni neslin üzerinde disiplin kurmak günümüzde 
meslektaşlarımızın en çok zorlandığı noktalardan biri. 
Bu sorunun hiçbir zaman mükemmel şekilde çözüme 
ulaştırılabileceğini düşünmüyorum. Yeni nesil üzerinde 
yapıcı bir disiplin oluşturulması gerektiğine inanıyorum. 
Bunun ilk adımı branşında iyi bir öğretmen olup onların 
saygısını kazanmaktır. Daha sonra da sınırları belirleyerek 
onlarla sağlıklı bir iletişim kurmak gerekir. 

Bizim sorularımız bu kadar, çok teşekkür ediyoruz. Eklemek 
istediğiniz bir şey var mı?
- İlk sayınızda yer ayırdığınız için teşekkür ediyor, diğer 
sayılarınızı merakla bekliyorum.

              Röportaj : Gökçe DEMİR           
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bizden haberler

“Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek 
demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı 
anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir.”  

K. Atatürk

Artı Destek  Anadolu Lisesi olarak  10 Kasım’da Ulu Önder Atatürk’ü sagıyla , minnetle, özlemle  andık.

Eğitim sektöründe otuz bir yıllık deneyimiyle göz dolduran, Ankara’nın parlayan yıldızı Artı Destek 
Eğitim Kurumları; sevgili öğrencileri, velileri, alanında uzman, idealist öğretmenleri ve eğitim sevdalısı 
kurucularıyla büyüyor...

E Ğ İ T İ M   K U R U M L A R IE Ğ İ T İ M  K U R U M L A R I
EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ
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Her branştan öğretmen, rehberlik yapıyor; Artı Destek öğrencisi geceleri daha da verimli çalışıyor. 

Okul sonrası YGS - LYS  çalışmaları başlayacak. 
Motivasyon için  küçük kaçamaklar da gerekli. 

TEOG 2016 - 2017 I. Dönem sınavında tüm sorulara 
doğru yanıt vererek Türkiye birinciliği kazanan öğrencimiz
İdil GÖRGÜLÜ’ye plaketini Kurucumuz Özkan ÇAKIR verdi. 

Artı Destek Anadolu Lisesi 24 Kasım
Öğretmenler Günü’nü kutlarken...
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Küçük büyük tüm kitapseverlerin büyük ilgi 
gösterdiği ve Avrasya Yazarlar Birliğinin desteğiyle 
düzenlenen 11. Ankara Kitap Fuarı 250 yayınevi 
ve 27 sahafa ev sahipliği yaptı. Öğrencilerimiz için 
oldukça keyifli bir gün oldu.

Artı Destek Etüt Merkezi, öğretmen - veli - öğrenci işbirliği 
ile özverili çalışmalarının sonuçlarını sevinçle karşıladı. 
Çocuklarımızın mutluluğu, bizim haklı gururumuz.

“Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere 
muhtaçtır. Onlardır ki, toplumu gerçek bir ulus haline getirirler.”   
     Mustafa Kemal Atatürk

“Okul genç beyinlere; insanlığa 
hürmeti, millet ve memleket 
sevgisini, şerefi ve bağımsızlığı 
öğretir. Bağımsızlık tehlikeye 
düştüğü zaman onu kurtarmak 
için takip edilecek en uygun, en 
güvenli yolu öğretir. Memleket ve 
milleti kurtarmaya çalışanların 
aynı zamanda mesleklerinde birer 
namuslu uzman ve birer bilgin 
olmaları lazımdır. Bunu sağlayan 
okuldur.”

“Bir millet irfan ordusuna 
sahip olmadıkça, muharebe 
meydanlarında ne kadar parlak 
zaferler elde ederse etsin, o 
zaferlerin kalıcı sonuçlar kalıcı 
sonuçlar vermesi ancak irfan 
ordusuna bağlıdır.”

Mustafa Kemal ATATÜRK

   Esra AKGÖK
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kitap tanıtımı
E Ğ İ T İ M   K U R U M L A R IE Ğ İ T İ M  K U R U M L A R I

EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ

Kitap Adı :  Oblomov 
Yazarı : İvan Gonçarov
Basım Yılı : 1859
 Kahramanlar : İlya İlyiç Oblomov, Agafya 
Preşnitsina, Andrew İvanoviç Olga, 
Taranteyev, İvan Matveyeviç, Zahar...

Değerli kitapseverler, sizlere tanıtıp tavsiye 
edeceğim kitabın kahramanı tembelliği bir 
yaşam tarzı haline getiren Oblomov’dur. 
Edebiyat tarihine baktığımızda karşımıza Don 
Kişot, Raskolnikov, Prens Andrey, Tartuffe, 
Anna Karenina gibi pek çok kahraman 
çıkar. Rus edebiyatının “lüzumsuz adam” 
tiplemesiyle ölümsüz örneğini oluşturan  
Oblomov da bu kahramanlardan biridir.

Oblomov; otuz iki yaşında, orta 
boylu, hoş görünümlü, koyu renk 
gözleri olan bir asilzadedir. Rusya 
‘da  toprak sahibi olan soylu bir adamın oğludur. 
Varlıklı bir aileden geldiği için devamlı çalıştığı 
bir işi olmamıştır. Memuriyetten ayrıldıktan 
sonra zamanının çoğunu  evinde, çalışma  ve 
yatak odası olarak gördüğü bir odada geçirir. 
Kıyafetlerlini bile hizmetçisine giydirecek 
kadar tembel bir adamdır. Her işini yatağından 
çıkmadan yürütmeye çalışır, olaylara kayıtsızdır.

Sürekli planlar yapar ama onları gerçekleştirmek 
için çaba göstermez.  Her günü milat kabul eder, 
İşlerini yapmayı ister ama tembelliği yüzünden 
harekete geçemez. 

Topraklarının idaresini yapan kahyası tarafından 
dolandırıldığının, aldatıldığının farkında 
olmasına rağmen bir şey yapmaz. Evinden çıkıp 
topraklarını, köylerini bile ziyaret etmez. Mektup 
yazarak kahyasını uyarmak ister ama her gün bu 
işi de erteler. Sürekli şikayet eder, sıkıntılardan 
bunaldığını söyler. Evinin işlerini de kendisi kadar 
tembel olan uşağı Zahar yürütmektedir. 

Oblomov karakterinin tam tersi olan Stoltz 
ise çalışkan bir adamdır ve Oblomov’un 
anlaşabileceği tek dosttur. Oblomov’u zor 
durumlardan hep o kurtarır. Oblomov Stoltz 
sayesinde Olga adında çok güzel bir bayanla 
tanışır. Bu arkadaşlık döneminde Oblomov az 
da olsa hayata bağlanır. Nişanlandıktan sonra 
yine eski tembel adam olur. Evliliği ve getireceği 
sorumlulukları düşününce Olga’dan da ayrılmaya 
karar verir.  Bir mektup yazarak ayrılmak 
istediğini söyler. Oblomov’a aşık olan Olga, 
ilişkilerini kurtarmak için çok çalışır ama fayda 
etmez. Kendisine bir faydası olmayan Oblomov 

bir başkasının sorumluluğunu  almak istemediğini 
belirtir. 
Oblomov kadar önemli bir karakter de uşağı Zahar’dır. 
Zahar yoksul köylü sınıfından gelen bir uşaktır. Bir 
malikaneyi çekip çevirecek bir birikimi yoktur. Sahibi 
gibi tembel, hantal, beceriksiz, miskin yaşlı bir adamdır. 
Bu haliyle Zahar, Çarlık Rusyası’nın çarklarını döndüren 
aristokrat ailelerin çöküşünden sorumlu beceriksiz alt 
sınıfı simgelemektedir. 

Annesinin rüyalarına  büyük devlet adamı olarak giren 
Oblomov,  küçük bir memur bile olamamıştır.
“Sabah yataktan kalkıp kahvaltı ettikten sonra divanına 
uzanıp kendi yarattığı hayal dünyasında yaşamak 
Oblomov’un en büyük zevkidir.”

“Çalışan, koşturan insanları hiç anlamıyordu. Yaşamak 
dediği, hiçbir şey yapmadan uyumak, yemek yemek, 
tekrar uyumak ve rahatça kayıtsızca hayal kurmaktan 
ibaretti.”

Tembel kahramanımızı bu cümleler tanıtmaya 
yetecektir. 

 Kitabın sonunu siz değerli okuyucularımıza 
bırakıyorum. 

 Romanı zevkle okuyacağınıza ve içten içe 
gülümseyeceğinize inanıyorum. 

   Sevinç ŞENSOY
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Atatürk ve Türk Gençliği

 Tarihte hiçbir lider Atatürk kadar milletinin gençliğine 
güvenmemiştir. Henüz milli mücadele dönemi başlamadan önce, 
Birinci Dünya Savaşı’nın korkunç sonuçlar doğurduğu günlerde, 
Atatürk için Türk gençliği başlıca bir umut kaynağıydı. O, Türk 
gençliğine duyduğu güvenini şu sözleriyle ifade etmiştir: “Her şeye 
rağmen muhakkak bir nura doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı 
yaşatan kuvvet yalnız aziz memleket ve milletim hakkındaki sonsuz 
sevgim değil; bu günün karanlıkları, ahlaksızlıkları, şarlatanlıkları 
içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan 
bir gençlik görmemdir.” (1918)

Yine herkesin gelecek korkusu taşıdığı 1919 yılında:

“Zaten her şey unutulur. Fakat biz her şeyi gençliğe bırakacağız. O 
gençlik ki hiçbir şeyi unutmayacaktır, geleceğin ümidi ışık saçan 
içekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.” demiştir. Prof. Dr. 
Afet İnan’ın bir hatırasına göre, Atatürk bir gün yakın arkadaşlarına 
“Şimdi beni dinleyin” diyerek “Gençliğe Hitabe’yi çok hisli bir şekilde 
okumuştur. Okuması bitince gözlerlinden Türk gençliğine duyduğu 
güven ve sevginin ifadesi olan birkaç damla yaş süzülmüştür.

Aynı akşam arkadaşlarına:

“Tarihi yaşadığımız gibi yazdık, fakat geleceği cumhuriyete 
inananlara, onu koruyanlara va yaşatanlara emanet etmek lazımdır.” 
değerlendirmesini yapmıştır. 

Gençliğe bu derece güvenen Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduktan 
ve inkılaplarını başardıktan sonra, milli mücadeleyi başlatmak üzere, 
Samsun’a adım attığı 19 Mayıs 1919 gününü, gençliğe “Gençlik ve 
Spor Bayramı” olarak hediye etmiştir. Samsun’dan Havza’ya geçerken 
kendisinin de coşkuyla söylediği “Dağ Başını Duman Almış” marşını 
ise “Gençlik Marşı” olarak ilan etmiştir. Milli Mücadele’ye destek 
veren Türk gençliği gösterdiği fedakarlıkla, çağdaş düşüncesiyle, 
böyle güzel bir bayramı ve anlamlı bir marşı hak etmiştir. 

Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele’deki kadrosunu seçerken 
de, özellikle gençler üzerinde durmuş, kadrosunda gençlere daha 
çok yer vermiş, aynı zamanda genç yazarlardan faydalanmıştır.  
Aslında, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele’nin kahramanları da 
genç sayılırlardı. Çünkü Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a çıktığında 
eriştiği rütbelere ve taşıdığı büyük yüke göre yaşça gençti, sadece 38 
yaşındaydı. O Her şeyden öte, düşünceleri, heyecanı ve enerjisiyle 
gençti.

42 yaşında Cumhuriyet’i ilan eden, 44 yaşında şapka ve kıyafet 
inkılaplarını gerçekleştiren, 48 yaşında yeni Türk alfabesini yürürlüğe 
koyan Büyük Atatürk, taşıdığı düşünce yeniliği, ruhundaki enerji 
tazeliği sebebiyle hayatının her çağında gençti. Ona göre, genç 
olmanın ölçüsü sadece yaş değil, yaşın yanında belirlediği  ilkelere, 
başardığı inkılaplara bağlılıktır. Örneğin bir toplantıda Atatürk, 
“Gençlik nedir?” sorusunu sordu. Çeşitli cevaplar verildikten sonra,  
kendisi Türk gençliğinin tarifini şöyle yaptı:

“Benim anladığım gençlik, Türk İnkılabı’nın fikirlerini ve ideolojilerini 
benimseyip, gelecek nesilllere aktarılabilecek kimselerdir. Benim 
nazarımda yirmi yaşındaki bir yobaz ihtiyardır. Yetmiş yaşındaki 
idealist ise, ter-ü taze bir gençtir. İşte benim anladığım Türk genci.”

Biz gençler olarak da Atatürk’ün açtığı yolda yürümek istiyor ve 
onun aziz emanetlerine sıkı sıkı sarılmak istiyorsak üzerimize düşen  
en önemli görev devletimizi her daim çağın ilerisine taşıyabilecek 
kadar çok çalışmamızdır diyor ve yazımı Mustafa Kemal Atatürk’ün 
gençlikle ilgili diğer sözleriyle tamamlıyorum. Bir sonraki sayıda 
görüşmek üzere. Sevgiyle kalın...

  Göksenin BORA
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Atatürk ve Türk Gençliği
Mustafa Kemal’in gençlik üzerine sözlerinden bir derleme:

“Bütün ümidim gençliktedir.”
(1919)

“Muhterem gençler, hayat mücadeleden ibarettir. Bundan dolayı hayatta yalnız iki şey vardır:  Galip olmak, mağlup olmak. Size Türk 
gençliğine terk ettiğimiz ve bıraktığımız vicdani emanet, yalnız ve daima galip olmaktır ve eminim daima galip olacaksınız...”

                                                                                                                                        18.03.1923 Tarsus’da Gençlere Konuşma.

“Gençler! Cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile, insanlık meziyetinin, vatan 
sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli örneği olacaksınız. Ey yükselen nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yüceltecek 
ve devam ettirecek sizsiniz.”

                                                                                                                                                30.08.1924  Dumlupınar’da Konuşma.

“Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.”

                                                                                                                                                                                                                  (1927)

“ Ey Türk Gençliği ! Birinci vazifen, Türk İstikbalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve 
istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir...”

                                                                                                                                                                    1927 Gençliğe Hitabesi

“ Gençliğin çalışkan, duyarlı ve milliyetçi yetişmesi esas dileklerimizdendir.  Gençlik her türlü faaliyetinde Cumhuriyet kanunlarına ve 
Cumhuriyet kuvvetlerinin usul ve kurallarına uymaya da dikkatli olmalıdır.”

                                                                                                                                                                                           (1933)

“... Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere, yürümeye karar verenler 
asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yükselme idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir. Biz de bunu görmekle 
bahtiyar olacağız...”

                                                                                                                                                                                           26.3.1937

“Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe 
bırakacağımdan dolayı memnun ve mesudum.”
                                                                                                                                                                                                (1937)         
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 Spor
 

 beslenmeveSağlıklı Yaşam

Nasıl Kilo Verilir? 

Kaslarımızın, organlarımızın, genel olarak vücudumuzun çalışabilmesi için enerjiye ihtiyacı vardır ve 

bu enerji tükettiğimiz yiyeceklerden, içeceklerden gelir. Gıdalardan aldığımız enerji vücudumuz 

tarafından ihtiyaç duyulan bölgelere dağıtılır ve fazlası “belki sonra ihtiyaç olur” diye yağ olarak 

depolanır.

Vücudumuza tam olarak ihtiyaç duyduğu miktarda enerji sağlarsak hep aynı kiloda 

kalırız. İhtiyaçtan az enerji alırsak, enerji yağ depolarından karşılanmaya başlar ve bir 

süre sonra kilo vermeye başlarız.

 İşte bu noktada işinizi kolaylaştıracak bazı önerileri deneyebilir, diyetinizi 

bozmadan ve aşırı stres yapmadan kilo vermeye devam edebilirsiniz.

1 – Ne Yediğinizi Not Alın: Bu öneriyi yakın çevrenizde kilo vermiş arkadaşlarınızdan 

duymuşsunuzdur. Bu konuda yapılan araştırmalar da “yemek günlüğü” tutmanın 

işe yaradığını gösteriyor ve yediği her öğünü detaylarıyla yazanların yazmayanlara 

oranlara %15 daha fazla kilo verdiği görülüyor.

Yediklerinizi yazılı olarak görmek hangi yiyecekleri daha çok tükettiğiniz, hangi 

öğünlerde veya haftanın hangi günlerinde daha fazla kalori aldığınız gibi bilgileri 

daha kolay görmenize ve beslenmenizi bu bilgilere göre tekrar düzenlemenize yardımcı 

olacaktır.

2. Öğün atlamayın : Öğün atlamak kilo vermenizi iki sebeple zorlaştırır. İlki öğün 

atladığınızda bir sonraki öğünde çok daha aç olacağınız için doymanızın zorlaşması ve 

atladığınız öğünden alacağınız kaloriyi tek seferde almanız. Öğün atlamanın ikinci olumsuz 

yanı ise metabolizmanızı yavaşlatması ve dinlenir halde yaktığınız kalori miktarını azaltmasıdır. 

Eğer kahvaltıyı atlarsanız gün boyu yavaş çalışan metabolizma nedeniyle normalden daha az 

kalori yakarsınız. Halsizlik, kan şekerinin düşmesi ise öğün atlamanın yarattığı olumsuz sonuçlardır.                                                                                                            
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3 – Kendinizi Aç Bırakmayın: Aç kalmanın gerçekten kilo vermenize bir katkısı yok. Üstelik aç kaldığınız için artan 

stres yüzünden salgılanan hormonlar vücudunuzun daha fazla yağ depolamasına yol açar.

Ayrıca aç kalarak diyeti sürdürebilmeniz mümkün değil, aksine ilk birkaç hafta verdiğiniz kiloları 

fazlasıyla geri alma riski artar. Bu nedenle kesinlikle aç kalmayın ve çok acıktığınızda 

mutlaka bir şeyler yiyin. Acıkmadan masaya oturun demiyorum, uzun saatler boyu 

kendinizi aç bırakmayın diyorum.

4 – Su İçin: Genel sağlığımızı korumak için ihtiyaç duyduğumuz su 0 kaloridir 

ve midenizi doldurarak daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Enerji 

içeceği, kola ve yapay tatlandırıcı içeren “diyet” içecekler yerine su için.

Yapay tatlandırıcılarla üretilen içeceklerin kalori değerleri 0 olabilir ancak 

vücuda zararlı pek çok gıda kimyasalı içerirler. Sade su içmekten sıkılırsanız 

bitki çayı içebilirsiniz.

 5 – Kalori Hesabınıza %10 Ekleyin: Yaptığınız hesaplamalara göre günde 

1600 kalori alıyorsanız ve buna rağmen belirli bir süre geçmesine rağmen 

kilo veremiyorsanız aldığınızı düşündüğünüz kalori miktarına %10 (örneğin 

160 kalori) daha ekleyin. Çünkü yemeklerin pişirilme şekli, hazırlanırken ne 

kadar yağ kullanıldığı, yediğiniz peynirin türü gibi pek çok farklı nedenden 

dolayı hesapladığınızdan daha fazla kalori almış olabilirsiniz.

6 – Kendi Diyet Listenizi Kendiniz Hazırlayın: Birkaç tanesi çok popüler olmak 

üzere yüzlerce farklı diyet listesi var. Bu kadar çok diyet listesi bulunmasının nedeni 

temel olarak her diyet programının herkes için uygun olmaması.

Başkalarının hazırladığı diyetleri yapmakta zorlanıyorsanız kendi diyet programınızı 

hazırlamak en iyisi. Hazır diyet listelerine bakarak sizin için uygun olduğunu düşündüğünüz 

öğünleri bir araya getirebilirsiniz.

Kendinizi Aç Bırakmayın...

sağlık
E Ğ İ T İ M   K U R U M L A R IE Ğ İ T İ M  K U R U M L A R I

EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ
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7 – Gerçekçi Hedefler Koyun: Kilo vermeye çalışırken pek 

çoğumuzun yaptığı yanlışlardan biri de kendimize ulaşmamızın 

mümkün olmadığı hedefler koymaktır. 2 ayda 20 kilo vermeyi 

hedeflemek gibi. Bu hedef bazıları için gerçekçi olabilir, aramızdan 

bazıları bu kadar kiloyu 2 ayda vermiş olabilir ancak genele 

baktığımızda bu pek mümkün değil. Zaman geçtikçe ve hedefinizin 

gerisinde kaldığınızı hissettikçe moraliniz bozulabilir ve diyet 

yaparken en çok ihtiyaç duyacağınız şeylerin başında moral gelir. 

Stres yaratan uçuk hedefler yerine “İlk ay 4 kilo vermek istiyorum” 

gibi uygulaması nispeten daha kolay ve gerçekçi hedefler koymaya 

çalışın.

8 – Acıkmadan Yemek Yemeyin: Pek çoğumuz masaya tam olarak 

cipsi olabilir. Sadece bunu gerçekleştirebilseniz dahi ayda 

3000-5000 kalori daha az alırsınız.

10 – Mutlaka Kahvaltı Yapın: “Kahvaltı günün en önemli 

öğünüdür” cümlesi belki klişe ama her klişenin iyi bir nedeni 

var. Kahvaltı etmeden güne başlarsanız metabolizmanızın uyku 

halinden günlük yaşama adapte olması zorlaşır.

Bu nedenle metabolizma hızınız normal değerinin altında kalır 

ve yaktığınız kalori miktarı azalır. Bunun yanı sıra kahvaltı 

etmediğiniz için güne zihinsel ve fiziksel olarak başlamanız 

zorlaşır, kendinizi halsiz ve isteksiz hissedersiniz.

acıkmadan oturuyoruz ve yemek yemeye başlamamız için 

“yeterince tok olmamamız” yetiyor. Hatta bazen aç olmasak 

bile stresten, sıkıntıdan veya sadece aktivite olsun diye yemek 

yiyoruz. Bu durum vücudun yeterince kalori harcamadan tekrar 

kalori alınmasıyla birlikte yağ depolamaya başlamasına neden 

oluyor. Tam olarak acıktığınızı hissetmeden yemek yemeye 

başlamayın ve bunu alışkanlık haline getirmeye çalışın.

9 – Sevdiğiniz Bir Yiyeceği Feda Edin: Diyet yapmaya 

başlamadan önce en sevdiğiniz yiyeceklerin bir listesini 

oluşturun ve bunların arasından diyete başladığınızda tamamen 

hayatınızdan çıkaracağınız bir tanesini belirleyin. Yemeklerden 

sonra yediğiniz çikolata veya TV karşısında yediğiniz patates 

 11 – Hareketi Artırın: Ne kadar çok hareket ederseniz o 

kadar çok kalori harcarsınız. Sağlıklı bir diyette her gün 

almanız gereken minimum kalori miktarı ortalama 1400-

1600’dür. Aldığınız kaloriyi bu kadar düşüremiyorsanız daha 

fazla hareket ederek yaktığınız kalori miktarını arttırabilirsiniz.

Daha çok yürüyün, yürüme mesafesindeki yerlere yürüyerek 

gidin, izin günlerinizde mutlaka 1 saatinizi egzersize ayırın, 

merdivenleri yürüyerek çıkın, kısacası daha çok hareket 

etmeye çalışın.

12 – Kendinize Yardımcı Olun: Evde çikolata, cips, 

paketlenmiş atıştırmalıklar, pasta, kurabiye, kek, börek ve 

benzeri gıdaları bulundurmak, çok acıktığınız anlarda “bir 

parçadan bir şey olmaz” mantığıyla bu tip besleyici özelliği 

az ancak yüksek kalori içeren gıdalara yönelmenize neden 

olabilir. Bu yüzden evde sadece diyetinize uygun olan, besin 

değeri yüksek, kalorisi düşük gıdalar bulundurun.  
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13 – Rafine Şekeri Hayatınızdan Çıkarın: Vücudunuzun 

meyve ve sebzelerin içerdiği şeker dışında kalan, yemeklere, 

içeceklere sonradan eklenen şekere ihtiyacı yok. Hiç protein, 

yağ, vitamin veya mineral içermeyen şeker bu nedenle “boş 

kalori kaynağı” olarak tanımlanıyor. Ayrıca şeker yemek sadece 

kilo aldırmıyor dişleriniz, diş etleriniz, karaciğerinize de zarar 

veriyor.

Günümüzde fazla kiloların ve buna bağlı hastalıkların baş 

sorumlusu olarak gösterilen rafine şekeri hayatınızdan 

çıkarmak sadece kilo vermenize yardımcı olmakla kalmayacak 

aynı zamanda sağlınıza da büyük oranda katkıda bulunacak bir 

karar olacaktır.

 

14 – Stres Yapmayın: Modern hayatta neredeyse yaşadığımız 

her şey stres kaynağı. Stresten uzak durmak pek kolay değil 

ancak kilo vermek istiyorsanız bunun için çaba sarf etmeniz 

gerekiyor.

Stres nedeniyle salgılanan hormonlar kan şekerinin 

yükselmesine, daha çabuk acıkmanıza, daha zor yağ 

yakmanıza, bel bölgesinin yağlanmasına, daha çok yağ 

depolanmasına yol açtığı için kilo vermenizin önündeki en 

büyük engellerden biridir.

Spor, hobi, nefes egzersizleri gibi stres azaltma tekniklerini 

araştırın ve kendinize uygun olduğunu düşündüğünüz yöntemi 

uygulayın.

 

15 – Uykunuzu Alın: İhtiyacınız olandan daha az uyuyorsanız 

enerji açığını kapatmak için normalde yediğinizden daha fazla 

yemek yemek zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca beyniniz sizi enerji 

deposu olduğunu bildiği için pasta, çikolata gibi yiyeceklere 

yönlendirecektir.

İyi bir uyku ve protein bakımından zengin bir kahvaltı gün boyu 

sizi dinç tutar ve diyetinizi daha kolay uygulamanıza yardımcı 

olur.

16 – Karbonhidratı Azaltın: Karbonhidratlar çok çabuk sindirilir 

ve kısa sürede glikoza dönüştürülür. Bu nedenle karbonhidrat 

ağırlıklı beslenmede tokluk hissi uzun sürmez ve pankreas 

artan glikoz nedeniyle daha fazla insülin salgılamak zorunda 

kalır. İnsülin arttığında ise yağ yakmanızı sağlayan enzimler 

baskılanır ve fazla yağdan kurtulmak zorlaşır.

Eğer karbonhidratı azaltıp protein ağırlıklı beslenmeye 

başlarsanız vücudunuz “yağ depolama modundan” çıkıp 

“yağ yakma moduna” geçer.

 17 – Daha Küçük Tabaklar Kullanın: Bu öneri biraz garip 

gelebilir ancak yapılan araştırmalar yemeklerini normalden 

daha küçük tabaklarda yiyenlerin otomatik olarak daha az 

yemek yediğini ve daha çok kilo verdiğini ortaya koyuyor .

18 – Hormonlarınızı Kontrol Ettirin: Tüm çabalarınıza 

rağmen kilo veremiyorsanız bir hormon testi yaptırın. Örneğin 

çoğunlukla kadınlarda görülen tiroid hormonu dengesizliği 

kilo almanıza ve aldığınız kiloları vermekte zorlanmanıza yol 

açabilir.

Aynı şekilde kadınlarda östrojen, erkeklerde testosteron 

hormonu düzensizlikleri kilo verememeye sebep 

olabilmektedir.

 Derleyen : Murat YANIKDEMİR 
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7 yaşındayken babasını kaybetti ve yetim kaldı. 

8 yaşında okuldan alındı ve köyde yaşadı. 

10 yaşında yüzü kanlar içinde kalacak şekilde, yeni 

okulundaki hocasından dayak yedi. 

17 yaşında hayalindeki okulun istediği bölümü için gerekli 
not ortalamasını tutturamadı. 

24 yaşında tutuklandı, günlerce sorguya çekildi ve 2 ay tek 
başına bir hücrede hapis yattı. 

25 yaşında sürgüne gönderildi. 

27 yaşında kendisinden bir yaş büyük meslektaşı kendisinin 
de üyesi olduğu derneğin çalışmaları ile kahraman ilan 
edilirken, kendisi hiç önemsenmiyordu. Doğduğu şehrin 
merkezinde rakibi törenlerle karşılanırken o kalabalık 
arasında yalnız başına olanları izliyordu.

30 yaşında kendisi başka şehirleri düşman işgalinden 
kurtarmaya çalışırken, doğduğu şehir düşmanların eline 
geçti. 

30 yaşında amiri onu kendisinden uzaklaştırmak için 
başka görev almasını sağladı. Yeni görevinde fiilen işsiz 
bırakıldı. Aylarca boş kaldı. 

37 yaşında böbrek hastalığından Viyana’da iki ay hasta ve 
yalnız halde yattı. 

37 yaşında komutan olarak yeni atandığı ordu dağıtıldı. 

38 yaşında Savunma Bakanı tarafından görevden alındı. 

38 yaşında bir toplantıda giyebileceği bir tek sivil elbisesi 
bile yoktu ve başkasından bir redingot ödünç aldı. Ayrıca 
cebinde sadece 80 lirası vardı. 

38 yaşında kendisi için tutuklama kararı çıkartıldı. 

38 yaşında en yakın beş arkadaşından üçü, onun kongre 
temsil heyetine üye olmaması için oy kullandı. 

39 yaşında idam cezasına çarptırıldı. 

                                 Sonra ne mi oldu ?

 42 yaşında Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı oldu. 

Okuduğunuz hikaye, Mustafa Kemal Atatürk’ün 
öyküsüdür.  (Alıntıdır)

 Derleyen : Özgür YILDIZ 

Mustafa Kemal Atatürk
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Eğer ailenizle birlikte eğlenceli 

bir vakit geçirmek istiyorsanız 

sizler için Ata Demirer’in “Olanlar 

Oldu” filmini önerebiliriz. Film, 

Ata Demirer’in fenomenleşen 

Eyvah Eyvah serisinin kalitesinde 

olmasa da filmden beklentiniz 

yüksek olmadığı müddetçe 

izlenebilir.

sinema

 Çouklarımız için evde anne ve 
babalarıyla birlikte izleyebilecekleri 
Wall - E : Dünya’yı yaşanmaz bir 
yer haline getiren insanların uzay 
gemileriyle dünyayı terk etmelerini, 
insanın  kendi yapısını bozarak yiyecek 
odaklı yaşayan bir varlığa dönüşmesini 
ve Wall  E adlı temizleme robotunun 
dünyayı temizleyerek insanları tekrar 
uyanışa sevk etmesini anlatan hem 
düşündürücü hem de eğlenceli bir 
filmdir. 

  Filiz ÇATALKAYA 

“La La Land” (Aşıklar Şehri) 
her ne kadar Oscar’a olan 
inancımı sarsmış olsa da 
sinemaseverler için bir 
alternatif olarak düşünebilir.  

İzledikten sonra aldığı 
ödülleri hak etmiş mi  yoksa 
abartılmış bir yapım mı, 
kendiniz karar verebilirsiniz.



ailemiz
E Ğ İ T İ M   K U R U M L A R IE Ğ İ T İ M  K U R U M L A R I

EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ

Bu sayımızda 11. Sınıf öğrencilerimizden Bedinur 
KARAKOÇ, Elifnaz ÖZDENKOŞ ve 7. sınıflardan 
Sebla GÜLEN’i misafir ettik. Öğrencilerimizin 
düşünceleri, istekleri, gelişimleri bizler için çok 
önemli çünkü biz kocaman bir aileyiz. 

  “Okulda kendimi evimde gibi rahat hissediyorum. Öğretmenlerim 

ve arkadaşlarımla olan iletişimim benim için çok önemli. Üniversitede 

güzel bir kampüste, güzel bir bölümde okumak istiyorum o yüzden 

okulun imkânları benim için çok önemliydi. Okulumun eğitim kadrosuna 

güveniyorum, biliyorum ki öğretmenlerim eksiklerimi hemen tespit 

ediyorlar, ders kaçırdığımda ya da herhangi bir konuyu tam olarak 

özümseyemediğimde öğretmenlerim beni desteklemek için hep 

yanımdalar. Etütler sayesinde üniversite hedefime emin adımlarla 

yürüyorum. Bu zorlu süreçte sıcak aile ortamıyla elimden tutup benimle 

yan yana yürüyen eğitim kadrosuyla birçok 11. sınıf öğrencisinden bir 

adım öndeyim.”      Bedinur  KARAKOÇ   

Artı Destek Anadolu Lisesi  11. Sınıf Öğrencisi

“Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği 

okumak istiyorum. Beni sürekli takip eden, akademik 

ve psikolojik gelişimimle ilgilenen, eksiklerimin hemen 

tespit edildiği bir okulda olmak istediğim için Artı Destek 

Anadolu Lisesini seçtim. Sınıflarımız az kişi olduğu için 

öğretmenlerimiz bizlerle çok ilgili ve bize yardımcı oluyor. 

Düzenli olarak yaptıkları konu tarama sınavları ve deneme 

sınavlarıyla bilgi eksiklerimizi hemen tespit ediyorlar. 

Güler yüzlü, sevgi dolu, güven verici eğitim kadrosuyla 

bana üniversiteye giden yolda ‘Artı’lar kattıkları için tüm 

öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. “ 

 Elifnaz ÖZDENKOŞ
Artı Destek Anadolu Lisesi  11. Sınıf Öğrencisi

  Derleyen :   Gizem ERK UYUMAZ
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“Önümüzdeki yıl benim de gireceğim bir sınav var, adı TEOG. Yapılacak lise seçimini etkileyen bir sınav olduğundan, öğrenciler 

bu sınavı gözlerinde büyütüyorlar ve strese giriyorlar. Ben de bu zorlukların üstesinden gelebilmek  ve sınava hazır olmak 

adına bir etüt merkzine kaydoldum.

Etüt merkezleriyle ilgili bir araştırma yaptığımda ise bazı bilgiler dikkatimi çekti. Bunlardan birisi ilkokulda öğretmen 

değişikliği ya da konu eksikliğinden dolayı temeli zayıf olan öğrencilerle ilgili. Bu öğrenciler öğretilen konuyu tam anlamıyorlar 

çünkü eski konularda eksiklikleri olabiliyor. Yapılan deneme sınavlarında başarısız oluyorlar ve aileleri onlara baskı yapıyor, 

arkadaşları onlarla alay edebiliyor. Toplu ortamda öğrenim gören bu öğrenciler, öz güven kaybı yaşayabiliyorlar. Onlar için  

gereken ise çalışabilecekleri bir özel öğretmen. Başarılı olan öğrencilerde ise bu durum tam tersi. Düzenli çalışmayı alışkanlık 

haline getiren, tatlı bir rekabet ortamı yaratan bir yer haline geliyor etüt merkez               leri onlar için. Öğrencinin başarısını 

yükseltiyor, kafasındaki soru işaretlerini ortadan kaldırıyor. Akılda kalıcı öğretme şekliyle bir adım önde olmalarını sağlıyor.

İşte bu yüzden, velilere büyük iş düşüyor. Çocukları etüde göndermek yetmiyor, ne konuda veya hangi konuda eksiklerinin 

olduğunu bilmek, kötü olabilecek sonuçların önüne geçmesiyle birlikte büyük avantaj da sağlıyor. “

 Sebla GÜLEN  
 Artı Destek Etüt Merkezi , 7. Sınıf Öğrencisi

ailemiz
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  Derleyen :  Emel SOYSAL
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Vücudumuzdaki dengeyi iyi anlayıp ona 
göre hareket etmemiz, organizmanın 

daha düzenli çalışmasını sağlar. Vücudumuz 
yaşadığımız ortamla; yediklerimiz, 
duygularımız, genlerimiz ve sosyal 
çevremizle sıkı bir bağ içindedir. Cildimiz 
de organizma ile dış çevre arasında yoldur. 
Vücudumuzun her işlevi bir diğerini belirler. 
Örneğin; karaciğerimizde yaşadığımız küçük 
bir problem, yüzümüzde kocaman sivilcelere 
sebep olabilir. 

Serbest Radikallere Karşı Yaban Mersini !

• Vücutta serbest radikal sayısı arttığında 
cildimizde kırışıklıklar oluşur, cilt soluklaşır. 
Serbest radikaller; stres, sigara, alkol, fazla 
kafein, kızartılmış ve kavrulmuş besinlerin 
vücuda alımı sonucu oluşan ve sağlıklı 
hücrelere zarar veren moleküllerdir. Cildin 
çabuk yaşlanmasına sebep olduğu gibi 
kanserin de ana sebebidir. Ama serbest 
radikallerden, besinler aracılığıyla kurtulmak 
mümkün!

• Küçük meyvelerin içinde bulunan 
antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin 
zararından korur.

Antioksidanlar sayesinde; cilt kendini 
güneş ışınları ve çevre kirliliği gibi çevresel 
etmenlerin zararlı etkilerinden korur. A,C ve 
E vitaminleri önemli antioksidan vitaminlerdir.  
1 avuç çilek veya yaban mersini, 1 orta boy 
kivi, portakal veya mandalina cildin ihtiyaç 
duyduğu C vitamini ihtiyacını karşılar.

güzellikE Ğ İ T İ M   K U R U M L A R IE Ğ İ T İ M  K U R U M L A R I
EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ

GÜZELLİK VE BESLENME İLİŞKİSİ

Sağlıklı beslenen, ruhunun ve bedeninin 
gıdasını eksiksiz karşılayan bir kişinin 
güzelliği daha yüz metreden anlaşılır. 
Etrafına yaydığı pozitif enerji, cildinin 
tazeliği ve diriliği, çabuk hastalanmayan fit 
bedeni, girdiği her ortamda bıraktığı güçlü 
ve güvenli imajı kim inkar edebilir?

Yediğiniz Cildinize Yansır !

Kırışıklıkları Vitaminlerle
Geciktirin !

Vitaminlerin antioksidan etkileri, özellikle 
doğru beslenme ile vücuda alındığında cilde 
hayli yarar sağlar. Cilt sağlığı, kırışıklıkların 
giderilmesi veya oluşumun engellenmesinde 
önemli rol oynar. A, C, D, E vitaminlerinin 
eksikliği ise cildin cansız, kuru veya fazla yağlı 
olmasına neden olur. İşte sağlıklı bir cilt için 
gerekli olan vitaminler :

- A vitamini ve betakarotenler: Yaşlanmayı 
geciktirici etkileri için kullanılır. Sarı, turuncu ve 
yeşil renkli sebzeler, yumurta akı, ciğer, tereyağı 
(doğal koşullarda üretilmiş) ve balık yağlarında 
bulunur.

- B vitamini: B vitamini türü olan niasin (B3 
vitamini) akne tedavisinde kullanılır. Tavuk, 
balık, şam fıstığı, hindi ve tam tahıllı ürünlerde 
bulunur.

 - C vitamini : İyi bir antioksidan vitaminidir. 
Yara tedavisi üzerinde etkilidir. Yüzeysel olarak 
ince çizgi ve kırışıklıkların giderilmesinde, 
cilt yanıklarının tedavisinde kullanılır. Limon, 
greyfurt, portakal, çilek, kivi, Frenk üzümü ve 
kuşburnu gibi meyveler; lahana, domates, 
karnabahar, kırmızıbiber ve yeşilbiber gibi 
sebzeler C vitamini açısından hayli zengindir.

- E vitamini : İyi bir antioksidandır. Yüzeysel 
olarak uygulandığında cildin nemlenmesine 
yardımcı olur. Yumuşaklık ve pürüzsüzlük 
sağlar. 



- Cilt kırışıklıkları için; çilek, yaban mersini, 
ahududu, böğürtlen, somon balığı, havuç, 
nar ve portakal tüketin. İçerdikleri zengin 
antioksidanlar sayesinde serbest radikallerle 
savaşır, vücudu kanserden korur, cildin 
yaşlanmasını geciktirir ve kırışıklıkları 
önlerler. Zeytinyağı da kırışıklıkların 
azalmasına yardımcı olur.

BESİNLERİ GÜZELLEŞMEK İÇİN 
KULLANMAK İSTİYORSANIZ:

1. Sebze ve meyveleri daha bilinçli ve 
çeşitli tüketin: Bir günde 5 değişik renkte 
sebze ya da meyve tüketin. Sebzeleri kendi 
suyunda pişirme yöntemi uygulayın, yağda 
kavurmayın ve pişirdiğiniz yemeği aynı gün 
içinde tüketin.

2. Düzenli olarak süt ve yoğurt tüketin.

3. Balığı haftada en az 2-3 kez fırında  ya da 
ızgara yemeye çalışın.

4. Kendinizi aç bırakmayın.

5. Hayvansal yağlardan, çok yağlı 
yiyeceklerden krema, cips, mayonez gibi 
ürünlerden uzak durun.

6. Şeker yerine kuru meyveleri tercih edin. 

7. Her gün düzenli egzersiz yapın. 

8. Tahılları yemekten çekinmeyin; her öğün 
mümkün olduğu kadar az rafine edilmiş 
tahılları ve bunlardan yapılmış ekmekleri 
tüketin.

9. Su içmeyi ihmal etmeyin.

 Derleyen : Gizem ASLAN 

Küçük meyvelerin içinde bulunan 
antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin 
zararından korur.
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Ergenler için özel ve sosyal hayatlarında başa çıkmak 
zorunda oldukları durumlar ile birlikte aile içinde 
yaşanan çatışmalar, üstesinden gelinmesi gereken 

okul yaşamı ve bu yaşam içindeki olumsuz öğretmen 
tutumları ve aşağılamaları, “hiçbir zaman başarılı 
olamayacağım” gibi düşünceler ruhsal yaşamında 
olumsuz etkilere neden olabiliyor.

Öğrenciler, kendileri ve aileleri için önemli olan 
ortaöğretime geçiş sınavları ve üniversiteye giriş 
sınavlarına hazırlık sürecinde veya yıl içinde okullarındaki 
olağan sınavlarda zaman zaman üzerlerinde bir 
sorumluluk hisseder ve yaşar. Kişiler, sınav ve 
değerlendirme durumlarında öz varlıklarının da tehdit 
edildiği duygusuna kapılabilirler. Spielberger’e göre 
sınav kaygısı, formal bir sınav veya değerlendirme 
ortamında yaşanan, bireyin gerçek performansını ortaya 
koymasını engelleyen bilişsel, duyuşsal, davranışsal 
özelliklere sahip bireyde gerginlik yaratan, hoş olmayan 
bir duygu durumudur. Sınav kaygısı öğrencilerin sahip 
olduğu potansiyelin ortaya çıkmasını zorlaştırmakta, 
geleceğe yönelik yaşam tercihlerini ve meslek seçimi ile 
ilgili verecekleri kararlarını etkilemekte, zaman zaman 
öğrenimlerini yarıda bırakmalarına neden olabilmektedir.  
Ergen için stres yaşatan olaylarla ilgili verilen duygusal 
tepkilerin önemli belirleyicisi olan negatif ruh halinin 
kontrol altında olması oldukça önemlidir.

Bağlanma, çocuk ile ona bakım veren kişi arasında oluşan 
ilişkide; çocuğun kendisine bakım veren kişiyle yakınlık 
kurma arayışı ile kendini gösteren, stres durumlarında daha 
da belirginleşen, tutarlılığı ve sürekliliği olan duygusal bir 
bağ olarak tanımlanmaktadır. Bağlanma ilişkisinin temel 
ilkesi, bebek ile ona bakım veren kişi arasındaki ilişkide 
gelişen bağlanma stilinin, kişinin gelecekteki ilişkilerini 
etkilemesidir. Bebekler doğduklarında yalnızca bir 
yetişkin onlara bakarsa ve onları korumaya istekli olursa 

yaşayabileceklerini düşünürler. Bağlanma sistemi çeşitli 
açılarda kan basıncını ve beden ısısını düzenleyen 
fizyolojik bir sisteme benzer. Fiziksel yakınlığa olumsuz 
etki eden her şey kaygı ile sonuçlanır ve oluşan kaygı 
da yakınlığı tekrar kurma amaçlı bağlanma davranışını 
başlatır. Yakın bir ilişki sonlandırılmasında gösterilen en 
yaygın tepki kaygıdır. Bu kaygıyı nereden ve ne şekilde 
ediniriz? Bağlanmayı bize veren bakıcımızla kurduğumuz 
ilişkide, peki nasıl?

Bebeklik döneminde, bağlanma genel olarak 4 türlü 
olarak gerçekleşir. Bunlar güvenli bağlanma, kaygılı 
bağlanma, kaçıngan bağlanma ve karışık bağlanmadır.

Güvenli bağlanma deneyimleyen çocuklar, yetişkinlik 
hayatlarında daha uzun ve güven temelli romantik ilişkiler 
yaşayabilir. Bu çocukların öz güvenleri daha yüksek olur, 
sosyal ilişkileri kuvvetli olur; bu çocuklar yakın sosyal 
ilişkilerden keyif alır, duygularını ve düşüncelerini 
insanlarla paylaşmakta daha rahat olurlar.

Mikulincer ve Florian’a (1995) göre kişiler için stresle 
başa çıkabilmek adına güvenli bağlanma stiline sahip 
olmak, gerekli ve destekleyici bir içsel kaynaktır.  Güvenli 
bağlanma stiline sahip kişiler hem kendilerini değerli ve 
sevilebilir olarak algılarlar hem de diğerlerini değerli ve 
ulaşılabilir olarak görürler. Güvenli bağlanma stiline sahip 
öğrencilerin olumlu içsel işlevsel modellere sahip olmaları 
sınav sürecinde kendilerine güvenlerini artıran önemli 
bir unsurdur. Doğumlarından itibaren bakım verenleri 
ve çevreleri tarafından desteklenen, korunan ve sevilen, 

psikoloji
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BAĞLANMA TÜRLERİ
Güvenli, Kaygılı, Kaçıngan Bağlanma ve Stres

İnsanların stres oluşturan olaylara nasıl bir 
duygusal tepki göstereceğini belirleyen 
en önemli unsurlardan biri de bağlanma 
duygusudur.  
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sevildiği hissettirilen bu kişiler olumlu içsel işlevsel modellere 
sahiptirler. Bu yönleri zorlu sınav süreçlerinde onların en 
büyük gücü olmaktadır. Zor durumlarla başa çıkma becerileri 
geliştiğinden bu tür yaşantılarda, korku ve paniğe kapılmadan, 
diğerlerine bağımlı olmadan üstesinden gelebilirler. Sınav 
sonuçlarını değerlilikleri için tek bir kriter olarak görmezler ve 
kendilerini her daim değerli ve sevilebilir hissederler.

Kaygılı-kararsız Bağlanma
 
Kaygılı-Kararsız bağlanmış çocuklar, bağlandıkları 
kişiden ayrıldıklarında çok huzursuzlaşır, stres yaşarlar. 
Bağlandıkları kişi odaya geri döndüğünde ise bu olumsuz 
duyguları hafiflemez, sakinleşmede güçlük yaşarlar. Kaygılı-
kararsız bağlanmış çocuklar yabancılara karşı büyük şüphe 
içindedirler. Kaygılı-karasız bağlanmış çocukların, birincil 
bakım veren kişisi istikrarsız bir şekilde çocuğun ihtiyaçlarını 
karşılar. Çocuk zaman zaman yetişkine ulaşabilirken bazı 
zamanlarda kişi meşgul olur ve çocuk ile ilgilenmez. Kaygılı-
Kararsız bağlanmış çocuklar bağlandıkları kişi ile hem 
çok yakın ilişki kurmak ister hem de temasa-ilişkiye karşı 
dirençlilerdir. Sınav kaygısı ile arasında pozitif yönde bir 
ilişki vardır. Bu stile sahip kişiler kendilerini sevilmeye layık 
hissetmezler, başkalarının reddedici olduğuna dair bir inanç 
taşırlar. Bağlanma figürlerinin desteği bu kişiler için önemlidir. 
Baskı ve kaygı oluşturan durumlarda bağlanma figürlerine 
yakın olmaya çalışarak güven duygularını artırmaya çalışırlar. 
Bu şekilde baskı ve stresle baş etmeye çalışırlar. Ebeveyn ve 
çevrenin desteğini sınav sürecinde göremeyen bu öğrenciler, 
güven duygularını kaybederek sınavın oluşturduğu kaygı 
duygusuyla yeterince mücadele edemezler.

Kaygılı-kararsız bağlanmış çocuklar ilerleyen yaşlarında, 
başkalarına aşırı bağımlı, bir yapıda olurlar. Ayrıca kaygılı-
kararsız bağlanmış çocuklar, yetişkinlik hayatlarında 
başka kişilere yaklaşmada tedirgin olur, duygularının karşılıklı 
olmaması onları çok endişelendirir. Bu kişiler romantik 
ilişkilerinde sıkça ilişkinin soğuk ve uzak olması nedeni 
ile ayrılıklar yaşarlar. Ayrıca kaygılı-kararsız bağlanmış 
kişiler çocuk sahibi olduklarında da başkalarına bağlı olma 
ihtyaçlarını zaman zaman çocukları ile karşılarlar!

Kaçıngan Bağlanma
 
Kaçıngan bağlanmış çocuklar, bakım veren kişiyi yok 
sayma eğilimindedirler. Bakım veren kişi ile yabancı birini 
seçme şansı sunulduğunda hiçbir tercih belirtmezler. 
Kaçıngan bağlanmış çocuğun, bakım veren kişiyi yok sayması 
özellikle, yetişkinin odadan çıkıp geri döndüğünde gerçekleşir. 

Çocuk, bağlandığı kişiden bir telkin, temas ihtiyacı 
hissetmez. Reddedilmek yerine yakın ilişkiden kaçınır. 
Kaçıngan bağlanmış çocuklar, bakım veren kişiler 
tarafından istismar edilmiş (duygusal, fiziksel vb.) 
olabilmekte veya ihtiyaçları göz ardı edilmiş olabilmektedir. 
Bu ihtiyaçlar tabii ki sadece fiziksel ihtiyaçlar değildir: 
ilişki kurmaya yönelik temas, birlikte vakit geçirme gibi 
duygusal-sosyal ihtiyaçları da kapsar. Çocuk, bakım 
veren kişinin tepkilerine karşı dirençli olduğunu ve onu 
cezalandırdığını düşündüğünden ilerleyen yaşlarında 
yardım-destek isteme davranışını göstermekten kaçınır. 
Kaçıngan bağlanmış çocuklar, kendileri için olumlu bir 
benlik algısına sahipken, başkaları için olumsuz duygulara 
sahiptirler. Yetişkinlik hayatlarında yakın ilişki kurmakta bir 
hayli zorlanırlar. İlişkilerine duygusal yatırım yapmaktan 
kaçınır ve ayrılık olduğunda olumsuz duyguları çok az 
hissederler. Ayrıca yakınlarını zor zamanlarında tam 
anlamıyla desteklemekte, duygularını   ve düşüncelerini 
partnerine ifade etmekte güçlük yaşar. 

Karışık Bağlanma 
 
Bu gruptaki çocuklar genellikle kafası karışmış, sersemlemiş 
davranışlar sergiler. Hareketleri, tepkileri karışıktır. Hem 
kaçınır hem de direnç gösterir. Araştırmacılar belirli bir 
bağlanma türüne sahip olmayan çocukların, bakım veren 
kişilerin hem huzur hem de korku duygusunu çocuğa 
karışık olarak vermesine bağlamaktadır. Buna bağlı olarak 
çocuğun bakım veren kişiden korkması ama aynı zamanda 
onu sakinleştirmesi karışık bağlanmaya neden olabilir.

Güvensiz Bağlanmanın Etkileri

Çocuklar, erken dönemde güvenli bağlanma 
gerçekleştiremediklerinde, ilerleyen dönemleri olumsuz 
etkilenmektedir. Genellikle karşıt gelme bozukluğu, 
davranış bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu 
ve kaygı bozuklukları yaşayan çocuklarda bağlanma 
sorunları görülmektedir.

   Aylin ERTÜRK  

Güvenli Bağlanma

Bağlandıkları yetişkin ortamdan çıktığında 
çocuk mutsuz olur ancak yetişkinin 
döneceğine dair güveni vardır. Güvenli 
bağlanmış çocuklar korktuklarında, 
endişelendiklerinde bağlandıkları 
yetişkinden teselli ararlar. Bu çocuklar 
bağlandıkları yetişkinin onları rahatlatmak, 
korumak ve ihtiyaçlarını karşılamak için her 
zaman uygun-orada olduklarını bilirler.
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müzik

gördüm. “ Ne dinleyebiliriz?” diye sorarsanız cevap 
her birey için farklılık gösterebilir. 
Sizi rahatlatan müziği araştırıp dinleyip kendiniz 
bilebilirsiniz. Ben Vivaldi, Chopin, Bach, 
Mozart dinlerken çalıştığım konuya daha iyi 
odaklanabiliyorum.

 Müzik dinlerken yaptığımız istemli ya da  
istemsiz harekektler ritim ve melodi kulağımızı 
geliştirir. Analitik zekânın gelişimine de önemli 
katkılar sağlayan müziğin bir diğer faydası da 
stresi azaltmasıdır tabii ki...

Kendimizi mutsuz hissettiğimizde eğlenceli 
müzikler dinlemek ya da trafikteki stresi azaltmak 
için yol boyunca sakin, dinlendirici bir şeyler 
dinlemek ruhumuzu etkiler. 

Ruhunuzu müzikle beslemeniz için hepinize 
müzik  dolu bir yaşam diliyorum.

 Şule ÖZENBAŞ

Hepimiz günlük hayatımızda müzik dinliyor 
ve müzikle ruhumuzu besliyoruz. Peki ya 
müziksiz bir dünyada yaşıyor olsaydık? 
İzlediğimiz film, dizi, reklam hiçbirinde 
müzik yok; arabada, evde müzik yok. 
Diyelim ki müzik var fakat bu sefer de 
doğru zamanda doğru yerde doğru şarkı 
yok. Bir korku filmi izlediğinizi ve filmdeki 
müziklerin Hababam Sınıfı’na ait olduğunu 
düşünün. Güler misiniz, korkar mısınız? 

Müziğin yararları saymakla bitmez. Müzik 
beyin gelişimi ve ruhsal gelişime büyük katkı sağlar. 
Anne karnında müzik dinletilen çocukların sakin 
yapılı bir kişilikte olduğu, bebeklik döneminde müzik 
dinletilen çocukların ise konuşma gelişimini  daha 
hızlı tamamladığı pek çok bilim insanı tarafından 
kabul edilmekte.

Günümüzde yapılan araştırmalarda müziğin 
hastalıkları tedavi etme sürecinde etkili olup 
olmadığı üzerinde çalışılmakta. Araştırmaların 
sonucu gösteriyor ki müzik, kimi hastaların ağrısını 
azaltmakta kimi hastaların ise kalp ritminin normal 
değerlere gelmesine yardımcı olmakta.

Öğrencilik dönemimde baş etmekte 
zorlandığım konu, çoğumuzda bir iç sıkıntısı 
gibi oluşan konsantrasyon eksikliği ve kaygıydı. 
Araştırmalar diyor ki, klasik müzik dinleyerek ders 
çalışan öğrenciler dikkatini toplamada daha başarılı 
oluyor. Ben de bunu eğitim hayatım boyunca 
uyguladım ve sizlere tavsiye edecek kadar faydasını 



not defteri

Köyün birinde bir yaşlı adam varmış. Çok fakirmiş ama kral bile onu kıskanırmış. Öyle dillere destan bir beyaz atı varmış ki, kral 
bu at için ihtiyara büyük bir servet teklif etmiş ama adam satmaya yanaşmamış. “Bu at, sadece bir at değil benim için; bir dost. 
İnsan dostunu satar mı?” demiş. Bir sabah kalkmışlar ki, at yok. Köylü ihtiyarın başına toplanmış: “Seni ihtiyar bunak, bu atı sana 
bırakmayacakları, çalacakları belliydi. Krala satsaydın, ömrünün sonuna kadar beyler gibi yaşardın. Şimdi ne paran var, ne de atın” 
demişler.

İhtiyar: “karar vermek için acele etmeyin” demiş. “Sadece at kayıp” deyin, “çünkü gerçek bu. Ondan ötesi sizin yorumunuz ve 
verdiğiniz karar. Atımın kaybolması, bir talihsizlik mi, yoksa bir şans mı? bunu henüz bilmiyoruz. Çünkü bu olay henüz bir 
başlangıç. Arkasının nasıl geleceğini kimse bilemez.”

Köylüler ihtiyara kahkahalarla gülmüşler. Aradan 15 gün geçmiş ve at bir gece ansızın dönmüş. Meğer çalınmamış, dağlara 
gitmiş. Dönerken de, vadideki 12 vahşi atı peşine takıp getirmiş. Bunu gören köylüler toplanıp ithiyara gidip özür dilemişler. 
“babalık” demişler, “sen haklı çıktın. Atının kaybolması bir talihsizlik değil adeta bir devlet kuşu oldu senin için, şimdi bir at sürün 
var.”

“Karar vermek için gene acele ediyorsunuz” demiş ihtiyar. “Sadece atın geri döndüğünü söyleyin. Bilinen gerçek sadece bu. 
Ondan ötesinin ne getireceğini henüz bilmiyoruz.”

Köylüler bu defa açıkça ihtiyarla dalga geçmemişler ancak içlerinden “Bu ihtiyar sahiden saf” diye geçirmişler. Bir hafta geçmeden, 
vahşi atları terbiye etmeye çalışan ihtiyarın tek oğlu attan düşmüş ve ayağını kırmış. Evin geçimini sağlayan oğul şimdi uzun 
zaman yatakta kalacakmış. Köylüler gene gelmişler ihtiyara. “Bir kez daha haklı çıktın” demişler. “Bu atlar yüzünden tek oğlun, 
bacağını uzun süre kullanamayacak. Oysa sana bakacak başkası da yok. Şimdi eskisinden daha fakir, daha zavallı olacaksın” 
demişler. İhtiyar “Siz erken karar verme hastalığına tutulmuşsunuz” diye cevap vermiş.

“O kadar acele etmeyin. Oğlum bacağını kırdı. Gerçek bu. Ötesi sizin verdiğiniz karar. Ama acaba ne kadar doğru. Hayat böyle 
küçük parçalar halinde gelir ve ondan sonra neler olacağını asla bilemezsiniz.”

Birkaç hafta sonra düşmanlar hanedanlığa çok büyük bir ordu ile saldırmış. Kral son bir ümitle eli silah tutan bütün gençleri askere 
gönderme emrini vermiş. Köye gelen görevliler, ihtiyarın kırık bacaklı oğlu dışında bütün gençleri askere almışlar. Köyü matem 
sarmış. Çünkü savaşın kazanılmasına imkân yokmuş, giden gençlerin ya öleceğini ya da esir düşeceğini herkes biliyormuş.

Köylüler, ihtiyara gelmişler. “Yine haklı olduğun kanıtlandı” demişler. “Oğlunun bacağı kırık ama hiç değilse yanında. Oysa 
bizimkiler, belki asla köye dönemeyecekler. Oğlunun bacağının kırılması, talihsizlik değil, şansmış meğer…”
“Siz erken karar vermeye devam edin” demiş, ihtiyar. “Oysa ne olacağını kimseler bilemez. Bilinen bir tek gerçek var. Benim oğlum 
yanımda, sizinkiler askerde. Ama bunların hangisinin talih, hangisinin şanssızlık olduğunu sadece Tanrı biliyor.”
Lao Tzu, öyküsünü şu nasihatla tamamlamış:

“Acele karar vermeyin. Hayatın küçük bir dilimine bakıp tamamı hakkında karar vermekten kaçının. Karar; aklın durması halidir. 
karar verdiniz mi akıl düşünmeyi, dolayısı ile gelişmeyi durdurur. Buna rağmen akıl, insanı daima karara zorlar. Oysa gezi asla 
sona ermez. Bir yol biterken yenisi başlar. Bir kapı kapanırken, başkası açılır. Bir hedefe ulaşırsınız ve daha yüksek bir hedefin 
hemen oracıkta olduğunu görürsünüz.”

Kaynak : https://seyler.eksisozluk.com/

Ünlü Filozof Lao Tzu’nun 
Kötü Günlerinizde Size Güç 
Verebilecek Bir Öyküsü

 Artı Destek / İlkbahar / 37 



 38 / Artı Destek  / İlkbahar

1912’de Pilates, sirk aktörü olarak bir Yunan oyununu canlandırmak üzere İngiltere’ye seyahat eder. 

Birinci Dünya Savaşı çıktığı zaman, diğer Alman vatandaşlarıyla birlikte, Isle of Man Adası’nda bir kampa 

götürülür. Orada fiziksel egzersiz programını öğretmeye ve bu konuda pratiklerini geliştirmeye başlar. 

Bu süreçte engelli ve hasta insanların iyileştirilmesine yönelik bazı aparatlar ve araçlar geliştirir. Bugün 

bu aparatların bazılarını incelediğimizde, o zamanlar bir hastane yatağının kasasından sökülüp icat 

edilmiş olduklarını fark edebiliriz. 

Pilates’in sisteminin ve insan vücudunun işlevlerine yönelik derin anlayışının öneminin farkına varan 

önemli bir kitle de dansçılar olmuştur. Bazı büyük dansçılar yöntemi iyi çalışmışlar; dans tekniklerinde 

ve eğitimlerinde bu yöntemden yararlanmışlardır. Bunu yaparken dansçıların vücutlarında görülen 

olumlu etkiler, hem performanslarını güçlendirmiş hem de vücutlarının esnekliğini keşfetmelerini 

sağlamıştır.

Fiziksel durumu, öğretisi ve yaptıkları bize Pilates’in çok disiplinli bir adam olduğunu göstermektedir. 

Çalışmalarında yoganın, jimnastiğin, boksun, savunma sporlarının ve Doğuyla Batı felsefelerinin 

etkilerine rastlanmaktadır.

DİSİPLİN, KARARLILIK BAŞARI VE JOSEPH PİLATES

Hikâyesi oldukça ilginç... 1880 yılında Almanya’da doğan Joseph Pilates, çocukluğunda ciddi 
ateşli romatizma, astım, raşitizm hastalıkları ile mücadele eder. Solunum sistemi problemleri 
dolayısıyla da zayıf bir bünyeye sahiptir. Hastalıklar nedeniyle güçsüz ve çelimsiz kalan vücudunu 
geliştirerek hayat kalitesini ar tırmayı amaç edinen Pilates kayak, jimnastik, boks, eskrim gibi 
sporlarla ilgilenir. Yoga ve Zen Meditasyonunu keşfederek bunlardan öğrendiklerini diğer sporlar 
ile sentezler.
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Özet le günümüzde pilatesin yeri giderek önem kazanmaya başlamıştır. Günümüz insanının yoğun 
bir iş temposunun içerisinde stresle ve oturarak çalışması kas tembelleşmesine hatta omurilikte 
yamulmalara sebep olmaktadır. Kısa süreli bir pilates egzersiz yöntemi sayesinde hem kaslar 
güçlenir hem omurilik rahat layıp gerekli pozisyonu alır. Sağlıklı bir yaşam için hareket şar ttır, 
bu hareket liliği eğlenceli hale getiren aktivitelerden biri ise pilatestir.

  Derleyen: Çiğdem YURDAKUL
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SUDOKU
Sudokunun amacı her bir sütunu, her bir satırı ve her bir kutuyu her bir rakam sadece bir kez 
kullanılacak şekilde 1’den 9’a kadar doldurmaktır. Rakamları nereye yazmanız gerektiğini satır, sütun 
ve kutular arasındaki ilişkiden anlayabilirsiniz. 

Bir sudoku bulmacası size bazı numaraları doldurulmuş olarak verilir ve sizin amacını geri kalan 
numaraları nasıl yerleştireceğinizi bulmaktır. 

Kolay

Zor

Orta

Usta


