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Aktüel

ODTÜ Shell Eco-Marathon Avrupa’da yarışmaya hazır
O

rta Doğu Teknik Üniversitesi, Lond-
ra’da 5-8 Temmuz tarihleri arasında 

düzenlenecek olan Shell Eco-marathon 
Avrupa’da 24 ülkeden gelen 166 takım ile ya-
rışacak. Öğrencilerin kurduğu ‘ODTÜ-TEK’ 
takımı, kendi tasarladıkları ve ürettikleri 
araçlarıyla en az enerjiyle en uzak mesafeyi 
katedebilmek için kıyasıya mücadele edecek.

33 yıldır düzenlenen Shell Eco-marathon 
Avrupa heyecanına sayılı günler kaldı. Tür-
kiye’nin dört bir yanındaki lise ve üniversite 
öğrencilerinden oluşan 13 takımın katılacağı 
yarışmada, Avrupa ülkelerinden toplam 
166 takım, tasarladıkları ve ürettikleri 
araçlarla “en az enerjiyle en uzun mesafe-
yi” katedebilmek için yarışacaklar. Shell’in, 
inovasyon ve sürdürülebilirlik yaklaşımı 
kapsamındaki en önemli projelerinden 
biri olan Shell Eco-marathon yarışmasın-
da benzin ve dizelin yanı sıra hidrojen, 
elektrik, biyoyakıtlar gibi geleceğin enerji 
kaynaklarıyla çalışan prototip otomobiller 
tasarlayan ve üreten öğrenciler, Avru-
pa’da dereceye girmek için aylarca hazırlık 
yapıyorlar.

Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Kayseri, Sakarya, 
Trabzon’dan katılan 12 üniversite ve 1 liseden yaklaşık 150 öğrenci 
ile Türkiye, 24 ülke içerisinde en fazla takım ile yarışmaya katılan ilk 
3 ülkeden biri.Takımlar, 5-8 Temmuz tarihleri arasında Londra’daki 
Olimpiyat Parkı’nda düzenlenecek olan Shell Eco-marathon Avru-
pa’da Türkiye’yi temsil edecekler. Türkiye’den yarışmaya katılacak 
13 iddialı takım arasında ODTÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri-
nin kurduğu ‘ODTÜ-TEK’ takımı da bulunuyor.

ODTÜ-TEK takım kaptanı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
öğrencisi Semih Gündüz, “Takım olarak yerel başka yarışmalara ka-

tılmaktan dolayı belli bir tecrübeye sahibiyiz ancak Shell Eco-marat-
hon’un global ve çok önemli bir yarışma olmasından dolayı farklı bir 
tecrübe edinme fırsatımız oluyor. Proje bize öncelikle takım halinde 
çalışma bilincinin sağlamlaşmasını getirdi. Bunun yanı sıra karşılaştı-
ğımız problemlere çözüm üretirken; zamanı yönetme, farklı açılar-
dan bakabilme ve alternatif çözümler üretebilme alanlarında gelişim 
gözlemledik. Hem elektronik hem mekanik dizayn ve üretimlerimiz-
de önceki çalışmalarımıza oranla daha inovatif bir yol sergileyerek 
güzel bir Ar-Ge çalışması yürüttük. Takım olarak yeni şeyler öğrene-
rek gelişim sağladık. Bize böyle bir platforma katılma fırsatı sunduğu 
için Shell Türkiye’ye çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, şunları söyledi: 
“Shell, artan enerji talebine çözüm sunmak için yenilenebilir 

enerji gibi alternatif enerji kaynaklarına yatırım yapmakta ve aynı 
zamanda enerjinin verimli kullanılması için projeler geliştirmektedir. 
Bilgi ve birikimimizi gençlerimizin mühendislik ve tasarım zeka-
larıyla birleştirmekten, onları küresel platformda ülkemizi temsil 
ederken görmekten büyük gurur duyuyoruz. Türkiye olarak küresel 
yarışmaya 13. kez katılıyoruz ve son 3 yıldır Eco-marathon yarışması-
nı Türkiye’de TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) ve OİB (Otomotiv 
Endüstrisi İhracatçıları Birliği) işbirliği ile yürütmekten büyük heye-
can duyuyoruz. Öğrencilerimizin inovasyon ve teknoloji alanındaki 
gelişimini görmek bizleri çok mutlu ediyor. İleride hepsinin yerli 
otomobil gibi Türkiye için önemli teknoloji ve inovasyon projelerin-
de rol alacağına inancım tam.”

Ç
eşitli olumsuz senaryoların aklınızdan geçiyor 
olması çok olağan ve sıklıkla rastlanan bir du-

rum. Öğrencilerin çoğu kendi akademik kapasitele-
ri ve beklentileri ölçüsünde sınava hazır ama sınav-
da heyecan, kaygı , korku gibi olumsuz duyguların 
yarattığı stresle nasıl baş edeceklerini bilemiyorlar. 
İşte bu noktada sınav anına özgü duygu düzenleme 
stratejileri işinize yarayabilir.

Olumsuz duygularını iyi yönetenler bildiklerini 
daha iyi ortaya koydukları için  sınavda daha başa-
rılı olacak!

Ülkemizde eğitim-öğretim hayatinin en önem-

li konusu sınavlar ve bu sınavların öğrencilerde 
yarattığı olumsuz duygulardır. Bu alanda yapılmış 
çalışmalara baktığımızda sınav kaygısı üzerine çok 
sayıda çalışma görmemize rağmen, öğrencilerin 
sınav anındaki duyguları düzenleme stratejileri 
üzerine yapılmış çok sınırlı sayıda araştırmayla kar-
şılaşıyoruz. Oysa öğrencilerin sınav anında kendi 
duygularını kontrol edebilme becerisini geliştire-
bilmeleri, daha iyi sınav sonuçları alabilmeleri için 
hayatı öneme sahiptir.

Aslında olumlu-olumsuz her türlü duyguyu 
hissetmemiz normaldir, ancak kaygı, korku, hayal 
kırıklığı gibi olumsuz duyguların nasıl ifade edildiği 
yani gösterildiği hem kişisel hayatımızda hem de 
akademik başarımızda bize engel olabilir . 

Duygu düzenleme duygularımıza bağlı olarak 
davranışlarımızı yönetebilmemiz anlamına gelmek-
tedir.  Yani duygu düzenleme, hangi duyguyu, ne 
zaman, nasıl deneyimleyeceğimizi ve nasıl ifade 
edeceğimizi etkileyen bir süreçtir. Duygu düzenle-
me; ilk önce duyguyunun ne olduğunu fark etmekle 
başlar. İnsanlara bu konuda “ne düşünüyorsunu?” 
diye sorduğumuzda genellikle bunun cevabı vardır 
da,ama bu konuda  “ne hissediyorsunuz” diye sor-
duğumuzda hangi duyguyu hissettiklerini bulmakta 
ve doğru ifade etmekte  zorlanırlar. İşte kişiye 
duygusunu fark ettirmek, ne hissettiğini buldurmak 
duygu düzenlemenin birinci adımıdır. Asıl duygu-
nuzu bulduğunuz anda onu düzenlemeniz çok daha 
kolaydır. Ama kültürel olarak duygularımız hakkın-
da çok sınırlı konuştuğumuz için  kişiler tek başına 
duygularını tanımlamakta ve iyi ifade etmekte 
zorlanıyorlar. 

Duygu düzenlemeden bahsedince  çoğumuzun 
aklına ilk olarak duyguyu bastırma gelir. Duyguyu 
bastırma aslında kötü bir duygu düzenleme strateji-
sidir. Duygularımızı bastırmak, görmezden gelmek 
unutmaya çalışmak başlangıçta iyi bir strateji gibi 
görünür ama uzun dönemde kişilerde üzüntüye, 
kaygıya, strese, daha ileri psiko-patolojik rahatsız-
lıklara yol açabilir. Bu noktada, sıklıkla önerilen 
“stres olma”,  takma kafana”, “ bu kadar önem-

seme”,  “boşver” gibi iyi niyetle verilen öğütler 
sadece anlık rahatlama sağlar, duygusal sorunların 
uzun dönemde daha da şiddetini arttırır.

Bir çok öğrenci yaşadıkları sınav stresi nedeniyle 
gerçek akademik kapasitelerini ortaya koymakta 
zorlanmaktadır. Hatta, Bazı öğrenciler yaşadıkları  
stresin psikosomatik dışavurumları ( kusma, mide 
bulantısı, baş ağrısı gibi) yüzünden sınavı yarıda bı-
rakmakta ya da bildikleri soruları bile yapamamak-
tadır. Sonuç olarak, kaygı ve korku gibi olumsuz 

duygulara kapılmak yerine bildiklerini daha iyi or-
taya koyup sınavda sahip oldukları gerçek kapasite-
yi gösteren öğrenciler daha başarılı olacaktır. 

Sınav sırasında olumsuz duygularla nasıl baş 
ederim?

Sınav anında kaygı, korku ve stres gibi olumsuz 
tepkilerle baş etmek için 3 strateji bulunmaktadır. 

Görev odaklı stratejiler: Öğrencinin sınav 
sırasında duygularından ziyade sınava odaklanma-
sını sağlayan iç konuşmaları içermektedir. Görev 
odaklı stratejilere örnek olarak zaman kullanımına, 
sorudaki ana fikri belirleyebilmeye ve test sırasın-
daki çeldiricileri bulmaya odaklanma gösterilebilir. 
Sınav anında öğrencinin çok fazla görev odaklı 
stratejileri kullanması yani “ acaba süreyi yetişti-
rebilecek miyim? Sıavın bitmesine kaç dk kaldı?” 
gibi sık sık zamanı kontrol etmesi hissetiği stresi 
arttıyor. 

Duygu odaklı stratejiler: Öğrencilerin odak nok-
tasını, yapmaları gereken görevden ziyade o görev 
ile ilgili düşünce ve duygulara yöneltir. Kendini 
suçlayan iç konuşmalar ve boş ümitler (problemin 
kendiliğinden çözüleceğini ummak) örnek olarak 
gösterilebilir. Bu tür iç konuşmalar, sınav süre-
cindeki kaygı oranını arttırır.  Zaten doğası gereği 
zararlı olan bu tür iç konuşmaların uzunluğu ve 
şiddeti de duyguları olumsuz etkilemektedir. 

Bilişsel değerlendirme stratejileri: Öğrencilerin 
sınav ile ilgili yaptıkları yargıları ve sınav sırasında 
oluşan sorunlarla başa çıkabilme becerilerini kap-
sar.  Bu starejiyi kullanan öğrenciler sınav anında 
“sınav ne kadar da gereksiz!” , “bu sınava gerek var 
mı?” gibi düşüncelerle sınavın değerini düşürüp 
kendilerini yatıştırmaya çalışırlar ama genellikle bu 
düşünceler zaman kaybına neden olur ve faydası 
olmaz. 

Sınav günü için psikolojik danışmanlara/öğret-
menlere öneriler

Düşünce-duygu-davranış arasındaki bağ hak-
kında bilgi verin: Düşünceler duyguların derecine, 
şiddetine yön verir. Bir konu hakkındaki olumsuz 
düşünceler olumsuz duygularınızı harekete geçirir. 
“Bu sınavda başarız olacam”, “herkesi hayal 
kırıklığına uğratacam”, “sınavda rezil olacam”  
diye düşünen bir öğrencinin sınav öncesinde ve 
sınav anında kaygılanması ve stres olması şaşırtıcı 
değildir. Sınav öncesinde psikolojik danışmanların 
düşünce ve duygular arasındaki bu bağlantı hakkın-
da bilgi vermeleri, öğrencilerin kendi duygularını 
düzenleyebilmelerine yardımcı olacaktır. 

Son gün sınav taktiği vermeyin: Öğretmenler 
görev odaklı stratejiler olarak tanımlanan “zaman 
kullanımına dikkat et”, “sorudaki ana fikri belir-
leyebilmeye ve çeldiricileri bulmaya odaklan” gibi 
sınav taktiklerini sınav hazırlık döneminin son 
haftalarında çok vurgulamaktadır. Bu stratejiler 
faydalı görünmesine rağmen, çok vurgulandıkla-
rında öğrencilerin kaygısını yükseltebilmektedir. 
Bu nedenle, öğrencinin hayatında önemli rolü olan 
öğretmenlerin, psikolojik danışmanların ve ebe-
veynlerin sınav anına yönelik yaptıkları uyarıların 
sıklığına ve derecesine dikkat etmeleri ve son gün 
bu taktikleri verip öğreninin stes seviyesini yükselt-
memesi gerekmektedir.

Son anda öğrencinin eksiliklerini söylemeyin: 
Son günlerde tamamlaması imkânsız olan, öğren-
cin bilmediği ya da eksikleri olan konuları boşuna 
hatırlatıp özgüvenini zedeleyip sınav kaygısını 
yükseltmeyin. Bunun yerine iyi olduğu konuları 
vurgulayarak özgüvenini yükseltin. 

Ailelere öneriler 
Beslenme- uyku düzenine dikkat edin: Sınavdan 

önce çocuğunuzun kafeinden uzak sağlıklı ve daha 
önce yediği yiyecekleri yemesini sağlayın. Sadece 
sınavdan bir gün önce değil, en az 15 gün boyunca 
erken yatıp erken uyanmasını sağlamanız öneril-
mektedir. Eğer sadece son gün erken yatmasını 
beklerseniz son gün çocuğunuzu uyku tutmayacak 
ve bu da sınav stresini arttıracaktır. 

Aile içi ruminasyon yapmayın: Sınav haftası sı-
nav ve çocuğunuzun sınava dair yeterliliği hakkında 
olumsuz tekrar eden sohbetler yapmayın. Örneğin 
“bu sınav ne saçma ve gereksiz”, “yeterince çalış-
madın, keşke kışın daha çok çalışsaydın” gibi kendi 
kontrolünüzün olmadığı ya da bugün artık işlevi 
olmayan konuşmaların sadece çocuğunuzun sınav 
kaygısını arttıracağını unutmayın. 

Çocuğunuzun duygu düzenleyicisi olduğunu-
zu unutmayın: Çocuğunuz sınavla ilgili kaygı ve 
endişelerinde hep sizin yüzünüzde benzer duygular 
var mı yok mu diye sizi gözlemeyecek ve sizi model 
alacaktır. Bu nedenle sizin iç rahatlığınız çocu-
ğunuzun sınav kaygısını kontrol altına almasına 
yardımcı olacaktır.  Ev içinde duyguların tıpkı grip 
gibi birbirinize bulaştığını sizde ki kaygının çocu-
ğunuzun kaygısını tetiklediğini ya da arttırdığının 
farkında olun. 

Öğrencilere öneriler
Kendi özgüveninizi yükseltin: Araştırmalar, sı-

nav sorusu yeterliliği ile sınav kaygısı arasında ters 
bir ilişki olduğunu gösteriyor. Buna göre öğrenci, 
kendi becerisinden kaynaklanan özgüveni arttıkça 
daha az sınav kaygısı yaşamaktadır. Tam da bu 
nedenle, öğrencinin sınav anında kendi özgüvenini 
yükseltebilmesi için bildiği sorudan başlaması ve 
bilmediği soruları en sona bırakması önerilmek-
tedir. Bu sayede öğrenci bildiği soruları yaptıkça 
sınav sorularına dair yeterlilik duygusu yükselecek 
ve sınav kaygısı azalacaktır. Sınavın kontrolünü 
elinize alın

Olumsuz iç sesinizi kısın: sınav öncesi ya da 
sınav anında zihninizde sürekli yaşlı huysuz bir 
teyze gibi geleceğe dair olumsuz sorular soran ve 
gelecekte tehlikelerle karşılaşacağınızı ima eden 
iç sesinizi susturamasanız bile en azından şimdilik 
kısın. 

Gündüz rüyası görmeyin. Sınavda boş ümitlere 
kapılıp şıkları iyice okumadan cevaplamayın. Örne-
ğin -1 buldunuz şıklarda 1 varsa “herhalde 1 dir “ 
deyip ani kararlar vermeyin. 

Kontrolü elinize alın: siz istemezseniz ayakları-
nız kendi başına yürüyebilir mi? tıpkı ayaklarınızı 
hareket ettirenin siz olduğunuzu gibi sınavın da 
kendi kontrolünüzde olduğunu hatırlayın!

Tüm kaygı ve korkularınızdan uzak, başarılı bir 
sınav geçirmenizi dilerim.

Daha detaylı bilgi için www.aslibugay.com adre-
sini ziyaret edebilirsiniz.

Sınav günü 
stresle başa 
çıkma yollarıDoç. Dr. Aslı Bugay Sökmez

Aylardır beklenen yaz tatili 
geldi, hatta geldi de geçiyor bile ... 
Tatillerde çocuklarımızın bizden en 
fazla duyduğu söz “Kitap oku”, biz 
böyle söyledikçe ne kadar bunalı-
yorlar ne kadar kitaptan kaçmak 
istiyorlar bir bilsek bir daha söyle-
mezdik.

İlköğretim ve orta öğretimdeki 
çocuklarımız bizim neslimizden çok 
farklı olarak yetişiyorlar. 

Hayata bakışları bizim anladı-
ğımız şekilde değil çok daha geniş, 
neden sonuç ilişkisine dayalı.

“Kitap oku” deyince hemen 
içinde “Neden okuyum ki?” sorusu 
beliriyor. 

Televizyon var, internet sonsuz 
zaten eğleniyorum neden okuyum? 

Bu yüzden onlara hiç çaktırma-
dan kitaplar dünyasına alıştırmamız 
lazım. 

Neden okumaları gerektiğini 
masal anlatır gibi anlatmalıyız, öğüt 
verir gibi değil. 

Bütün her şeye rağmen, eğer 
çocuğumuz bizim de okuduğumuza 
şahit olmuyorsa boşuna kürek çeki-
yoruz demektir, unutmayalım.

Boşuna kürek çekmeyelim, 
kitaplar dünyasını sevdirelim, oku-
duğumuzu anlamak, dinlediğimizi 
anlamakla aynı, anlamazsak sağlıklı 
iletişimden gittikçe uzaklaşıyoruz. 

Günümüz çocukları hep eğlen-
celi zaman geçirmeyi tercih edi-
yorlar ve benim de 2 çocuk annesi 
olarak gözlemlediğim kadarıyla 
macera ve bilim kurgu tarzı kitapla-
rı çok seviyorlar. 

Kitaplarda da çok okunan moda 
olan kitaplar var diyebiliriz. 

Çocuklarımızı kendi seçtiğimiz 
kitapları okumaya zorlamak yerine 
kişisel zevklerine bırakırsak; belki 
en başta bizim için bunu okuyaca-
ğına şunu oku kategorisine giren 
kitapları okuyacaklar ama zaman 
geçtikçe bir de bakmışız o dünya 
onları teslim alacak, yelpaze geniş-
ledikçe genişleyecek. 

Çünkü okumak böyledir, biraz 
daha biraz daha bilmek, o dünyada 
hikayenin içinde kaybolmak isteriz. 
Görürüz ki bizim gibi sıkılan, ağla-
yan, gülen, hor görülen, hayallerine 
kavuşan, hayalleri yıkılan, ayrılıklar 
yaşayan, sıla özlemi çeken başkaları 
da var. 

Dünyada duyguları dalgalanan, 
başı dönen, yeniden doğan, gitmek 
isteyen, koşan, coşan tek biz deği-
liz. 

İşte o zaman kitaplar dünyasına 
girdik demektir. 

Yalnız olmadığımızı hissettik 
demektir. 

Çocuklarımızın bizden farklı 
kişilikleri olduğunu unutmadan 
seçimlerinde serbest bırakalım 
ki sevecekleri hikayeleri bulup 
yaşasınlar.  Eğer biz de aynı kitabı 
okuyup yaşarsak çocuklarımız çok 
mutlu oluyor, kim böyle bir payla-
şımdan mutlu olmaz ki?

İyi yazlar, iyi tatiller dilerim...

Seveceğiniz 
bir kitap 

mutlaka vardır

Menekşe ÖZBEY

“Sınavı anında çok 

heyecanlanıp tü
m bil-

diklerim
i unutm

aktan 

korkuyorum? “

“Sınav günü ya hasta 

olursam? Heyecandan 

sanki m
idem ağzıma 

geliyor?”

“Heyecanlanınca sık sık 

tuvalete gitme ihtiyacı 

duyuyorum, bu sorunla 

nasıl başa çıkacam?”

“Sınavda saçmasapan 

hayallere kapılıyorum ya da 

olumsuz düşüncelere sap-

lanıp sınava odaklanmakta 

zorlanıyorum.”

“Sınavı kazanamz-

sam babam bana ço
k 

kızar, a
rkadaşalırm

a 

rezil o
lurum”

“Aslında deneme sınavla-

rında iyiyim ama ben gerçek 

sınavlarda gerçek bilgimi 

ortaya koyamıyorum” 

Duygu düzenleme 
duygularımıza bağlı 

olarak davranışlarımızı 
yönetebilmemiz anla-

mına gelmektedir.  Yani 
duygu düzenleme, han-
gi duyguyu, ne zaman, 
nasıl deneyimleyece-

ğimizi ve nasıl ifade 
edeceğimizi etkileyen 

bir süreçtir. 


