
 

 

 

 

 

 

          

 

 

          MOTİVASYON KAYNAĞINIZ NELER OLMALIDIR? 
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MOTİVASYON 

 
Yeteri kadar nedeniniz varsa, her şeyi yapabilirsiniz. 

Jim Rohn 

 

Motivasyon; bireylerin belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi istekleri ile davranma- 

ları sürecidir. 

 

 
                MOTİVASYON KAYNAĞINIZ NELER OLMALIDIR? 

Tabi ki kendiniz. En kalıcı motivasyonu kendinize siz verebilirsiniz. Çalışmaya karşı mutlaka 

olum suz olan fikirler ve düşünceler olumluya çevrilmediği sürece, ders çalışma çekilmez bir hal 

alması kaçınılmazdır. 

Ders çalışmak kişiye, sıkıcı, zor, uğraşılmaz, gereksiz diye düşünüyorsanız; motive olmanız ve 

hedefe ulaşmanız mümkün olmayabilir. 

Ders çalışmaya; emek verdikçe hoşlanılan, sonucunda öz disiplin ve başarıyı getiren, 

başardıkça isteği arttıran, amaç ve hedeflere yaklaştıran, doyumlu kılan biçiminde bakıyorsanız 

paralelinde başarı ge lecektir. 
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MOTİVASYONU ARTIRMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR 

 
1. Her Zaman Sınava Hazırlanmayacağız: Üniversite hazırlık süreci ezeli ve ebedi değildir. Ma- 

alesef sınava hazırlandığımız yılın tekdüze geçmesi bizde bu sürecin her zaman bu şekilde 

süreceği yanılsamasını yaratmakta, bu durum hayatın pek de zevkli olmadığı sonucuna bizi  

götürmektedir. Üniversiteye giden yakınlarımıza ya da tanıdıklarımıza kendi hazırlık  süreçle- 

rini sorduğumuzda, üniversite birinci sınıfa başladıkları ilk günlerde bile, üniversiteye hazır - 

landıkları yılın kendilerine çok uzak olduğunu söyleyeceklerdir. 

 

 
2. Kendimize Zaman Ayırmalıyız: İster öğrenci ister çalışan olalım, yaptığımız uğraşın yoğun- 

luğu ne olursa olsun ara sıra şalteri kapatmaya hepimizin ihtiyacı vardır. Yapılan araştırma - 

lara göre beynimiz 40 dakikalık ders boyunca öğrendiklerini 10 dakikalık teneffüs arasında 

daha sağlam biçimde kaydediyor. Hiç ara verilmeden sürekli uyarıcılara maruz kalmak zih- 

nin çalışma düzenini de bozacaktır. Özellikle sınava hazırlık senesinde verimli çalıştığına ina- 

nan bir öğrencinin kendine ayırdığı zaman asla kayıp bir zaman değildir. 

 

 
3. Kendinizi Ödüllendirin: Kendiniz için ödüller belirleyin. Hedefinize ulaştığınızda ya da küçük 

de olsa bir adım attığınızda kendinizi ödüllendirin ve bunu kutlayın. Çok çalıştınız ve bunu 

hak ettiniz. 
 
 
 

 

 

4. Ana Odaklanın: Yıl içinde yapacağınız çalışmaları sürekli düşünmek motivasyon kaybına 

yol açabilir. Geçmiş için pişmanlık gelecek için ise kaygı duymanın şimdiye pek bir fayda- 

sı yoktur. İçinde bulunduğunuz ana odaklanırsanız yaptığınız çalışmaların verimini arttırma - 

nız daha kolay olur. Konuları aşamalı olarak çalışmak, öğrenmelerinizi daha kalıcı hale geti - 

recektir. 
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5. Hedef Koyun: İçsel motivasyonumuzu etkileyen temel unsurlardan biri de hedeflerimizdir. 

Kazanmak istediğimiz üniversite ya da program en temel hedefimizdir fakat konuları öğren- 

meden temel hedefe ulaşmamız imkansızdır. Ders çalışırken zaman içinde konuları öğrene- 

ceğimizi kendimize söylemek önemlidir. 

Hedefinizin etkili olabilmesi için onu spesifik olarak ele alın. “Üniversiteyi kazanmak” çok 

önemli olabilir, ancak hedefiniz adına çok geniş bir tanımlama olacaktır. Bunun yerine 

“Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği” hedefi daha net olacaktır. 
 
 
 
 
 

 
 
 

6. Deneme Sınavlarını Doğru Analiz Edin: Sene başından bu yana yapılan her deneme sınavı 

önemlidir. Evde ya da kütüphanede yaptığınız denemeler genelde daha iyi geçerken, okul- 

da ya da kursta kalabalık bir öğrenci grubu ile girdiğiniz denemeler belki daha az iyi geçe- 

cektir. Tek başına çözülen denemelerde kaygı genelde düşüktür, bu da sonucu etkileyebilir. 

Konular ufak ufak tamamlanırken denemelerdeki puan ve net artışları artık daha gözle gö- 

rülür olacaktır. Son düzlükte iyice hız kazandığınızı fark etmek de motivasyonunuzu arttıra - 

caktır. 

 

 
7. Kendinizi Başkaları İle Kıyaslamayın: Kendimizi başkaları ile kıyaslamak motivasyonumu- 

zu olumsuz etkileyecektir. Herkes kendi yaşantısından sorumludur. Öğrenciler, başka biriyle  

kıyaslandığında rahatsız olduklarını ifade ederken, bazen bu kıyaslamayı kendileri de yap- 

maktadırlar. 

Örneğin “o benden daha çok çalışıyor, ben onun kadar hızlı anlayamıyorum” gibi içsel ko- 
nuşmalar devam ettikçe ders çalışmak bizim için gittikçe anlamsız hale gelmeye başlar. Çün - 

kü “çalışsak da zaten onun gibi olamayız” düşüncesi bizi hareketsiz bırakır. 
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8. İyi Uyuyun-Sağlıklı Beslenin: Birçok öğrenci ve veli özellikle sınava hazırlık sürecinde uyku- 

dan fedakârlık edilmesi gerektiğini düşünürken sağlıklı beslenmenin önemini de yeterince 

fark etmemiş gibidirler. İyi uyumamış bir beyin yaşamsal fonksiyonları doğru yönetemeye- 

bilir. Uykusuzluk kısa vadede yorgunluk, gerginlik gibi etkilere sebep olurken uzun vadede 

unutkanlık, sık hastalanma, üşüme gibi daha zorlayıcı etkiler doğurabilir. 

Özellikle halsizlik, unutkanlık, odaklanma sorunları yaşayan öğrencilerin çoğu zaman çalış- 
ma hatalarından değil yetersiz ve sağlıksız beslenmeden mustarip oldukları görülecektir. 

Suyun az tüketilmesi onun yerine şekerli ve kafeinli içeceklerin fazlaca tüketilmesi de algıyı, 

öğrenmeyi olumsuz etkileyen faktörlerdendir. 
 
 

 

 

 

9. “Yeni” Bir Şey Bulun: Hayatınızda her şeyin çok durağan, rutin ve keyifsiz olduğunu düşünü- 

yorsanız belki de yeni bir şeylere ihtiyaç vardır. Senelerdir aklınızın bir köşesinde duran, er - 

telediğiniz, merak ettiğiniz o şeyi yapmanın tam zamanı olabilir. Yeni bir enstrüman öğren - 

mek, maket uçak yapmak, evcil hayvan beslemek gibi yeni bir uğraş zihninizi canlandıracağı 

gibi sonrasında da motivasyonunuzu yükseltecektir. 
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ÖĞRENCİLERİMİZİN KALEMİNDEN “MOTİVASYON” 

 
ENVER ALPASLAN 

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TUSAŞ KAZAN  

UÇAK TEKNOLOJİSİ 

                 

         Hobisi ders çalışmak olan bir öğrenci duymuştum. Bu tip insanlar için motivasyon 
düşüklüğü problem değil. Ama biz o insanlardan değiliz. Bizim hayallerimizi 
gerçekleştirmek için motivasyona ve bu motivasyonu canlı tutmaya ihtiyacımız var. Ben 

motivasyonumu ve ders çalışma isteğimi kaybettiğimde kendimi masada dersin başında 
tutmaya zorlamazdım. Tamamen derslerden uzaklaşacağım hobilerim vardı. Örneğin 

robotik kodlamayla ilgilenirdim ve ortaya bir ürün çıkardığımda bu, derslerin verdiği can 
sıkıntısını alıp götürürdü. Aynı şekilde mekanik aksanlarla ilgilenmeyi çok sevdiğim için 
staja gittiğimde oradaki helikopterlere bakım yapmak, onları söküp takmak zihnimi çok 

dinlendirirdi. Eve döndüğümdü büyük bir motivasyonla ders çalışırdım. Size de zihninizi 
dinlendirecek hobiler bulmanızı öneririm. Her şey olabilir, sizi ne motive edecekse… 

 

                  Motivasyonunuz bazen işlerin ters gitmesi ve akabinde artan stresle de düşebilir. 
Bunun önüne geçmek için bir rutin oluşturarak çalışmalısınız. Böylece düzensizlik 

hissettiğinizde programınıza bakarak kendinize “her şey yolunda sorun yok iyi gidiyorum” 
diyebilirsiniz. Başaracağınıza inanın. İyi çalışmalar. 

 

 
                                                                      

            YAĞMUR YAKUT  
                  

                 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (BURSLU) 

MAKİNE PROGRAMI 

Öncelikle ne yapmak istediğinizi, kendi yeteneklerinizi, yapmaktan zevk alacağınız bir mesleği 

seçmenizi tavsiye ederim. Ben kaygılarım sebebiyle çok stresli bir ders çalışma dönemi geçirdim. 

Kaygılarım, endişem, stresim zamanla aslında bana bildiğim çoğu şeyi unutturmaya başladı. 

Bunları yaşamanın tek sebebi programlı ders çalışmamamdı. Sürekli acaba sınavı kazanabilecek 

miyim? sorusu kafamda yer etmişti. Sonradan fark ettim ki aslında bir şeyi yapmak için istemek 

yeterliymiş. Yapacağınıza inandıktan sonra aslında yapmak istediğiniz şeyin yarısını başarmış 

oluyormuşsunuz.  

Ben öğrencilik hayatım boyunca programlı çalışmayı hiç beceremeyen ve bu durumdan çok 

sıkılan bir öğrenciydim. Aslında en verimli ders çalışma şeklinin programlı ders çalışmak olduğunu 

söylemek isterim. Kendinizi başkalarına kanıtlamak için bir şeyler yapmamıza gerek yok. Yapmak 

istediğimiz her şeyi kendimiz için yapalım. Eminim ki kaygılarınızdan kurtulup kendinize 

inandığınızda çok güzel yerlerde olacaksınız. Hepinize başarılar dilerim..               
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