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İçindekiler 

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 

(YKS) (11. Ve 12. Sınıflar) 

2. Akran Zorbalığı (9. Ve 10. Sınıflar) 

3. Teknoloji Bağımlılığı (Tüm sınıflar) 

 

 

BÜLTENİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI 

SINAVI (YKS) 

 

 

 
 

 

TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) 

 
 
TYT’de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel 

Matematik ve Fen Bilimleri alanları ile ilgili 

sorular yer alacaktır. 

 

Türkçe Testinde; Türkçeyi doğru kullanma, 

okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime 

hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla 

kurallarını kullanma becerileri ölçülecektir. 

 

Temel Matematik Testinde; Temel 

Matematik kavramlarını kullanma ve bu 

kavramları kullanarak işlem yapma, temel 

matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut 

işlemler yapma, temel matematik 

prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta 

uygulama becerileri ölçülecektir. 

 

Sosyal Bilimler Testinde, Coğrafya, Din 

Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih 

alanları;  

Fen Bilimleri Testinde ise Biyoloji, Fizik ve 

Kimya alanları ile ilgili bilgi esaslı yeterlilikler 

ölçülecektir.  

 

ALAN YETERLİLİK TESTİ (AYT) 
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Meslek Yüksekokullarında bir program tercih 

edebilmek ve Özel Yetenek Sınavlarına 

müracaat için  Adayların TYT puanının en 

az 150 ve üzeri olması gerekir. 

 

 
 

TYT’den en az 150 puan almak koşuluyla, 

adayın TYT puanı ile sınavın ikinci 

oturumundaki Alan Yeterlilik testlerinden 

(AYT) alacağı puanla birlikte hesaplanacak 

olan Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil 

puanının en az birinin en az 180 puan 

olması 

gerekir. 

Adaylar, en az 180 ve üzerinde puan 

aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul 

eden lisans programlarından tercih 

yapabilecektir. 

 

 
 

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)’nın katkı 

oranında ve hesaplanma şeklinde bir 

değişiklik olmayacaktır.  

 

2. AKRAN ZORBALIĞI 
 

Akran Zorbalığı Nedir? 

Akran zorbalığı, bir ya da birkaç öğrencinin bir 

başka öğrenciye karşı yaptığı saldırgan davranışlar 

olarak tanımlanmaktadır.  

Bir davranışın akran zorbalığı olarak 

değerlendirilebilmesi için; 

 

 
 

* Davranışın karşı tarafı bilinçli ve kasıtlı bir 

şekilde incitme niyeti taşıması, 

* Saldırgan davranışın aynı kişiye 

tekrarlayıcı ve sürekli bir şekilde 

uygulanması  

* Saldırgan ve mağdur öğrenci arasında 

fiziksel ve/veya psikolojik olarak güç 

dengesizliğinin bulunması gereklidir. 

ZORBALIK TÜRLERİ 

• Fiziksel zorbalık: Vurmak, tekme atmak, 

tırmalamak vb., 

• Sözel zorbalık: İsim takmak, alay etmek, 

söylenti çıkarmak,  

• Sosyal zorbalık: Dışlama, görmezden gelme, 

• Siber zorbalık: İnternet/mesaj yolu ile dedikodu 

yaymak 

ZORBALAR NELER YAPAR ? 

 Zorbalar sizi ya da başkalarını korkutmaya 

çalışırlar. 

 Bazen sizi itip kakarlar, canınızı acıtırlar, 

size lakap takarlar ya da sizin bir şeylerinizi 

izinsiz alırlar,eşyalarınıza zarar verirler. 

 Olayları ve arkadaşlarını kontrol etme 

gereksinimi duyarlar. 

 Mağdurlara karşı genellikle empati 

kuramazlar. 

MAĞDURLAR NELER YAŞAR ? 

 
* Benlik saygısını yitirirler ve bunu geri 

kazanmak yıllarca sürebilir. 

* Devamsızlığı artabilir ya da okulu terk 

edebilir. 

* Depresyona girebilirler. 

* Hıncını başka çocuklardan çıkarabilir. 
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* Arkadaşlarından soyutlanabilir ve yalnız 

kalabilir. 

* Kendine ve diğerlerine olan güvenini 

yitirebilir. 

ZORBALIĞA SEYİRCİ KALANLAR NELER 

YAPAR? 

Zorbalık olaylarının %85'inde akranlar 

seyirci durumundadır. 

* Zorbalardan farkları “Suçluluk” 

duymalarıdır. 

* Kendilerini savunmak için sürekli tetik 

içinde bekleyebilirler. 

* Kendilerini güvende hissetmeyebilirler. 

 

ZORBALIĞA KARŞI NELER YAPILABİLİR 

? 

 
 Her şeyden önce bu davranışların sizin 

hatanız olmadığı ve bunların sadece sizin 

başınıza gelmediğini aklınızdan 

çıkarmayın. 

 Güvendiğiniz birisine neler yaşadığınızı 

anlatın. Bu rehber öğretmeniniz, anneniz, 

babanız, öğretmeniniz, müdürünüz olabilir. 

 Yardım alana kadar pes etmeyin. 

 Beden duruşunuzu değiştirin. 

 Sırtınız ve başınızı dik tutun. 

 Korktuğunuzu, alt üst olduğunuzu karşıdaki 

kişiye belli etmemeye çalışın. 

 Eğer zorbalık yapan çocuk korktuğunuzu 

anlarsa daha da üstünüze gelebilir. 

 Eğer sözlü olarak sizi taciz ediyorsa hiç 

cevap vermeyin, kafanızı çevirin ya da 

uzaklaşın. Bir müddet sonra sıkılıp, 

bırakacaktır. 

 
Eğer fiziksel güç ya da şiddet kullanmaya 

kalktıysa hemen oradan uzaklaşmaya 

çalışın ve güvenli bir yere gidin. 

 Zorbalık davranışları genellikle tenha 

yerlerde olur. Öğretmenlerin sizi 

göremeyecekleri, yardım isteyemeyeceğiniz 

yerlerde yalnız gezmeyin. 

 Sizi koruyabilecek bir arkadaş grubu 

edinmeye çalışın. 

 Zorbanın “kimseye söyleme “tehditlerine 

asla kulak asmamalıyım. Şiddete 

başvurmamalıyım. bu durum o kişi ya da 

kişilerin isteğini yerine getirmek olacaktır.” 

  
 

 Arkadaşlarınızla birlikte zorbalık yapan 

çocuğu nazikçe uyarın ve bu davranışların 

karşıdaki kişiyi çok incitebileceğini 

söyleyin. 

 Böyle davranışlara şahit olduğunuzda 

zorbalık yapan çocuğu cesaretlendirecek 

davranışlarda bulunmayın. 

 Yaptıklarına gülmeyin, tezahürat yapmayın, 

alkışlamayın. 

 Böyle bir durumda hemen 

öğretmenlerinizden birine haber verin. 
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 Zorbalığa maruz kalan kişiyle arkadaş olun, 

onu grubunuza alın.  

 Zorbalık yapan çocuklarla da arkadaş 

olabilir; ona doğru davranışlarda bulunmayı 

öğretebilirsiniz 

 

3. TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI 

 

BAĞIMLILIK NEDİR? 

Bağımlılık kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı 

bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesidir. 

Kişinin iradesi dışında sürdürdüğü bu kullanım 

veya davranış, zorunlu iş ve ilişkileri dışında bütün 

vaktini ve enerjisini tüketir. 

 

 
 

BAĞIMLILIĞIN BELİRTİLERİ 

• Kullanılan madde miktarını veya davranışa 

harcanan zamanı arttırmak, 

• Kullanım/davranış sıklığı azaldığında veya 

kesildiğinde huzursuzluk, uykusuzluk, öfke gibi  

yoksunluk belirtilerini göstermek, 

• Sebep olduğu sorunlara rağmen bunu sürdürmek, 

• Zamanının çoğunluğunu fiilen ya da zihnen 

madde veya davranış ile geçirmek ve bunun kişinin 

sorumluluklarının önüne geçmesidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deneysel Kullanım: Merak 

Kişi herhangi bir şekilde bir site,  
bir oyun, bir uygulama veya benzer  
bir teknoloji ürününden haberdar  
olur, onu merak eder ve dener. 

Sosyal Kullanım: Grupla Olmak 

Kişinin belli bir teknolojik ürünü devamlı  
ve düzenli olarak kullanan bir çevresi vardır, o 
çevreye girmek veya grup içinde kalmak 
üzere kendisi de kullanır, grubun gündemine 
dâhil olur, dışında kalmaktan kurtulur. 

Operasyonel Kullanım: Belli Bir Amaç 
Gütmek 

Kişi zevk almak, problemlerden kaçmak, boş 
zaman doldurmak, can sıkıntısından 
kurtulmak, insanlardan  uzak kalmak gibi bir 
amaçla bir teknolojik ürünü  kullanmaya 
başlar ve kullanmaya devam eder. 
 

Bağımlı Kullanım:  Sorunun Ağına Takılıp 
Kalmak Kişinin artık kullanmak için herhangi 
bir sebebe ihtiyacı yoktur,  
bütün zamanını ve eylemlerini sırf  
bağlandığı teknoloji ürününe  göre belirler ve 
o ürüne ayırır. 

Kurtulmak için öneriler 

 

 Yavaş yavaş ama kararlı olarak 

azaltın. 

 Oyunun yerini doldurun (Spor,  hobi, 

vb.) 

 Düşünün! Sanal ortamdaki başarı ve  

 saygınlık mı daha değerli, gerçek 

hayattaki mi? 

 Zararlarını, sizden aldıklarını 

değerlendirin. 

 Gerekirse uzman yardımı alın. 

 


