
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE (31 Mayıs 2013) 

Değerli öğrenciler, artık bahar dönemi bitiyor ve final sınavları başlıyor. Ardından yaz tatili geliyor. 

Sizlere bu vesileyle bazı tavsiyelerim olacak. 

Öncelikle sınavları hafife almayın ancak, stres kaynağı haline de getirmeyin. Sınavların keyfini çıkarın, 

evet yanlış okumadınız, keyfini çıkarın diyorum. Dönem boyunca hocalarınızı dikkatle dinlediyseniz, 

eksiksiz not tuttuysanız, hocanız ders anlatırken mimiklerini, gizlediği heyecanını ve bazı konulara 

gösterdiği özel ilgiyi yakaladıysanız korkmayın! Tavsiye 1: Her dersin sonunda mutlaka o dersten 

(konudan) sanki hoca sizmişsiniz gibi sınav soruları belirleyin! Bazı hocalar günlük olaylara özel önem 

verirler ve kitabınızdaki konuları günlük hayattan konularla ilişkilendirebilirler. Bu durumda size 

gelecek soru mutlaka yazılı ve görsel basında yer alan bir haberin yorumu ya da açıklaması şeklinde 

olacaktır. Tavsiye 2: En az birkaç günlük gazeteyi, haftalık ve aylık olarak birkaç dergiyi mutlaka takip 

edin. Güne ekonomi kanalları ile başlayın. Ciddi haber yayını yapan kanalları izleyin, dizilerle fazla 

zaman geçirmeyin. Bazı dersler içerik açısında geniştir, hocanız sadece kitapta yazılanı istemeyebilir, 

bu nedenle geniş bir okuma yelpazesinden esintiler sunmanızı isteyebilir. Tavsiye 3: Alanınızda ders 

kitapları dışındaki kitapları okuyun, hocalarınızdan kitap tavsiyesi alın, görüşlerinizi açıklamaktan 

korkmayın, blog sayfası oluşturun ve YAZIN! 

Değerli arkadaşlar, gelelim yaz tatiline. Adı üzerinde tatil, ama çok uzun bir süre. Eminim bazılarınızın 

yapacak çok şeyi vardır ama ben yine de kendi kararımca tavsiyelerde bulunayım. İlk sırada tabii ki 

okuma var. Bu tatilde okuyacağınız kitap sayısı ile ilgili hedef koyun, örneğin “bu yaz en az 10 kitap 

okuyacağım” gibi. Kitap tavsiyeleri alın, gazetelerin kitap eklerini okuyun. Yabancı dilde iyi bir dergi 

alın ve zamana yayarak okuyun. Her hafta en az iyi bir film seyredin (Sinemada, DVD ortamında ya da 

TV’de). Filme ilişkin görüşünüzü, yorumunuzu not edin.  

Sadece bir gün, evet tek bir gün aklınıza bile gelmeyecek bir işte gönüllü olarak çalışın! Bir karpuz 

sergisinde, pazarda tezgâhtarlık yapın, lokantada garson olun, bulaşık yıkayın, araba yıkayın, 

etrafınızda yardıma muhtaç insanlara bir günlüğüne yardım edin. Yaz sıcaklarında susuz kalan 

hayvanlar için uygun yerlere mutlaka temiz su içeren kaplar koyun. Unutmayın ki bizler yaşam 

hakkımız diye doğayı tahrip ederken doğanın eşsiz güzelliği olan canlıların uygun koşullarda yaşama 

haklarını da gasp ediyoruz. Sözün Özü: Duyarlılığınızı geliştirin, empati sahibi olun, rahat yaşamınızı 

sürdürürken insanların hangi koşullar altında yaşam mücadelesi verdiklerini görün, hissedin. 

Tiyatro, opera, konser, güzel sanatlar sergileri (resim, heykel)  sizleri bekliyor. Arkadaşlarınızla 

buluşun ve kültür gezileri düzenleyin. Tarihi eserleri ziyaret edin ve tarihini bu vesileyle öğrenin. Tarih 

bilginizi çalıştığınız (eğitimini gördüğünüz) alanla birleştirin. Yeni bakış açıları kazanmaya çalışın, farklı 

yorumlarda bulunun. 

Değerli öğrenciler, artık diploma ya da 4.00 not ortalaması tek başına fazla işe yarmıyor. Muhtelif 

sertifikaların sahibi olmanız gerekli. Önümüzdeki haftalarda bu konuda yazmak niyetindeyim, ihmal 

edersem hatırlatırsınız. Yabancı dil bilginizi mutlaka uluslar arası geçerliliği olan sınavlardan alacağınız 

skorla belgeleyin. Bir CV hazırlayın ve düzenli aralıklarla güncelleyin.   

Değerli arkadaşlar, anne, baba ve kardeşlerinizle sohbet edin. Birbirinize kendinizi anlatın birbirinizi 

anlamaya çalışın, unutmayın aile içinde herkesin birbirine vereceği son derece değerli tavsiyeler, 

aktaracakları deneyimler vardır. Bir sözüm de değerli velilere, lütfen çocuklarınıza şu mesleği seçin, 



bu alana yönelin diye yönetmeye kalkmayın. Sorun, dinleyin ve itirazınızı makul gerekçelerle yapın. Y 

kuşağı adı verilen bu neslin çocuklarının kendilerini geliştirmelerine, tanımalarına yardımcı olun. 

Gençliklerini yaşamalarına müsaade edin. Tek ama tek şeyden uzak tutun: SİGARA! Böyle bir 

alışkanlığı varsa terk etmesi için sabırla ve anlayışla iletişim kurun kendileriyle.    

Değerli öğrenciler, bu yazıyı İzmir’den Ankara’ya giderken mola verdiğim Kula’dan yazıyorum sizlere. 

Her yerde, her ortamda yazabilirsiniz… Kuş cıvıltılarını dinleyerek, mola veren yolcu otobüslerinden 

inenleri, binenleri gözlemleyerek, hüzünleri, mutlulukları, ayrılıkları, kavuşmaları hissederek 

yazabilirsiniz…. Eliniz tutarken, gözünüz görürken, binlerce düşünce kafanızın içinde uçuşurken yazın 

lütfen. Tanrı’nın insana bahşettiği güzel duyguların başında gelen sevgi ve hoşgörünüzün sonsuz 

olması dileğiyle. 

 


