
ÖSS için tavsiyeler: 

Tecrübeleri Işığında 2017 Mezun Önerileri: 

Burada verilen bilgiler, veli deneyimine bağlı tavsiyelerdir. Bu tavsiyelerin öğrenciye uygunluğu, bireysel 

olarak ayrıca değerlendirilmeli, güncelliği yetkili merciilerden kontrol edilmelidir.  

Akademik Öneriler: 

Çocuklar öncelikle okulunda en yüksek notu (100) hedefleyerek çalışmalı. Bu gayreti gösteren öğrenci için 

dershane veya özel ders takviyesi anlamlı oluyor. Ders çalışmaya vakit ayırmayan, notları düşük bir öğrenci için 

özel ders takviyesi sorumluluktan kaçmaya yöneltebiliyor.  

Üniversiteden önce hangi bölümün istendiği belirlenmeli. Daha sonra o bölümlerin üniversitelerdeki öğretim 

üyeleri incelenmeli.  

Tabii ki öğrenciye ve aile yapısına göre değişmekle beraber İstanbul dışında da Türkiye’de eğitim alınabilir. Farklı 

şehirlerimizde de iyi bir eğitim ve sosyal bir yaşamın olduğunu anlatmak lazım. 

Özel üniversitede burssuz okuyacak öğrenciye tüm maliyeti reel bir şekilde anlatmak önemli. Örneğin burssuz 

Koç ta okuyacak bir öğrenci 5 yolda (65.000 okul+ 60.000 extralar) 125.000 TL/yıl x 5 sene = 750.000 TL gibi bir 

maliyet. Bir de yurt dışında master yaparsa 750.000TL+750.000TL= 1.500.0000TL gibi bir rakam çıkıyor karşısına. 

Mezun olduğunda 3.000 ile 4.000 TL arası bir maaşla işe başlayacağını düşünürsek, bu eğitim maliyetini uzun 

yıllar karşılayamayacağı ortada. 

Bir diğer konu da Koç gibi özel paralı okullarda yüksek burslu giren çok başarılı öğrencilerin yanında ortalama 

ama parası olan çocuklarda girmekte. Bu nedenle öğrenciler arasında temel eğitimde çok farklılık olmakta.  

ODTÜ, İTÜ gibi okullarda ise zaten seçilmiş çocuklar arasında eğitim açısından fazla uçurum olmamakta. Bu 

üniversiteleri tercih eden Anadolu’nun başarılı öğrencileri ile özel okullardan gelen öğrenciler arasında 

entelektüel zeka farkı oluyor. Bu fark genelde finansal ve fiziki ve sosyal imkânlar sebebiyle oluşuyor. O da kısa 

sürede kapanıyor. Bu gençlerle beraber okuma şansı yakalayan bizim gençlerimiz güzel kazanımlar sağlıyor. 

%100 bursla özel okulda istediği bölüme giremeyen öğrenci iyi bir devlet üniversitesi kazandıysa tercih etmeli. 

Hatta ODTÜ, İTÜ gibi okullar öncelikli tercih edilmelidir. Bu ve benzeri okullar dışarıya öğretim üyesi veren 

okullarımız. Başarılı öğretim üyeleri olan güçlü okullar.  Ancak fakülteye girildiği sene, hocaların özgeçmişleri 

yayınlanmış makaleler vb. başarıları gözden geçirilerek fakülte bilinçli olarak seçilmeli. 

Çocuklarımız özellikle devlet fakültelerinde paha biçilmez bir hayat tecrübesi yaşıyor, paranın kıymetini anlıyor, 

zor şartlarla mücadeleyi öğreniyor, bireysel olarak başarıyı tadıyor. 

Kararları KENDİ KRİTERLERİNİZ üzerinden değil REEL KRİTERLER üzerinden veriniz. Çocuklarımıza gerçekleri 

gösterip yaşatmalıyız. 

Standartlarınızı net koyun. Ve bu standartlar üzerinden çocuğunuzla iletişim kurunuz. Onların artık çocuk 

olmadıklarını, birer birey olduklarını hissetmelerini sağlayın.  Bırakın okula kendileri kayıt olsunlar, işlerini 

kendileri yapsınlar. 

12. sınıf ÖSS de dershaneye başlamak için geç, 11. Sınıfta başlanmalı. 

ÖSS çalışma döneminde öğrencinin okuluna da devam etmeli. Okula gitme disiplinini bozmamalı. 

Okulumuzda ÖSS yapan öğrencilere 2016-2017 eğitim döneminde ÖSS sınavı sonrası Matura sınavına girme 

şansı tanındı. 

Çocuklarımıza başarı öykülerinin yanısıra başarısızlık öykülerini de anlatmalıyız. Hayata hazırlanmalılar. Başarısız 

olmak da asıl öğrenmenin bir yoludur. 

 



Psikolojik Yaklaşım Önerileri: 

ÖSS sınavı çalışmasının son yılında akşam geç çıkmalar bırakılmalı. Örneğin bazı aileler sadece Cumartesi akşam 

çıkılmasına izin vermiş.. Akşam erken yatılmalı ve bu son 15 gün aynı saatte olmalı. Vücut iyice bu tempoya 

alışmalı.  

Beslenmeye çok dikkat edilmeli, sağlıklı beslenmeli. Asitli içecek, kahve tüketimi olmamalı. Takviye gıdalara 

dikkat edilmeli. Bir hafta kala da daha dikkatli olunmalı. 

Kız öğrenciler için sınav menstrüasyon döneminde olacaksa mutlaka bir jinekologdan destek alınmalı.  

Öğrenciler için diğer kritik konu son sene aşık olmaları. Bu durum bazı öğrencileri olumsuz etkileyebiliyor. 

Öğrencilerde stres artabilir ve sınavı yetişememe kaygısı çok yükselebilir. Bu düşünceler belirdiği zaman doğaya 

çıkmak, çıplak ayakla toprağa basmak, deniz kıyısında yürüyüşü yapmak faydalı olabilir. Bu aktiviteler sınavdan 

başka dünyaların olduğunu hatırlamayı da sağlar. Spor ve müzikte işe yarayacak kaynaklar. Bu aktiviteler ve 

çalışmaya ara vermek 2 günden uzun olmamalı, sonra çalışma sisteminde kopukluk olabilir. 

Beden, ruh ve akıl sağlığı hayattaki en önemli üç şey. Bunlardan biri bile giderse gerideki hiçbir şeyin önemi 

kalmaz. Bunu hiç unutmamalı. 

ÖSS’ye Hazırlayan Dershaneler:  

Frekans, Bay Pi, NTC, Fen Bilimleri, Ulus Dershanesi, Hüseyin Darmar, Suadiye Final Dershanesi 

 


