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Tarih boyunca öğretmen-öğrenci ilişkisi üzerine sayısız çalışmalar yapılagelmiştir. 

Öğretmen kelimesinin anlamının daraldığı, etkisinin azaldığı, kıymetinin bilinmediği 

ortamlarda istenilen kalitenin oluşmadığı kolayca gözlemlenebilir. Öğrencinin isteyen, istekli 

olan, yani talebe olduğu bir ortamdan çıkılmışsa, ne yazıktır ki öğretmenden ilim, irfan 

heybesini öğrenciye sunan muallim sıfatını kullanabilen kimse olmasını beklemek yersizdir. 

Ne var ki kavramların anlam kayması yaşadığı ilim, irfan ve becerinin toptan öğretim 

kavramına emanet edildiği böylesi ortam ve zamanlarda bile medet beklenen, şarampole 

yuvarlanmış aracı doğrultacak olan ve mesleğinin hakkını verecek olan yine öğretmenlerdir.       

.         Bu görevi yaparken samimi bir yaklaşım, kararlı bir tutum, bitimsiz bir sabır ve tüm 

kulların kalplerini kudret elinde tutan Allah’a mutlak bir teslimiyet gerekir. Samimiyet ve 

kararlılıkla yola çıkan öğretmenin mükafatı, ilmini devredebileceği öğrencilerinin olmasıdır. 

Böyle olması halinde rehber kişi ve rehberlik eylemi kavramları kendini gerçekleştirmiş olur. 

Rabbim, rehberlik sıfatımız, mesleğimiz ve görevimiz gereği yaptıklarımızı başarı ve hayırla 

sonuçlandırsın. Tek ve değişmez rehber Peygamber Efendimizin şefaatine nail eylesin. 

 

 

       Mehmet Sadık ÖZDEMİR 

                                                                                               Okul Müdürü 
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Karne İle İlgili Bir Hikayeden Başlayalım 

Baba, ortaokul üçüncü sınıfa giden oğlunun elindeki karneyle, salona girdiğini görür. 

‘’Allah Allah dönem ne çabuk bitmiş..." diye düşünür ve oğluna seslenir: 

 - "Getir bakayım şu karneyi!"  

- "Al baba..."  

Baba karneye bir bakar ki, beden eğitimi ve resim dışındaki tüm dersler zayıf. 

 - "Bir dediğini iki etmiyoruz; bilgisayar dedin aldık, İngilizce kursu dedin gönderdik, gitar 

kursu, müzik aletleri, ne istersen yapıyoruz. Kız arkadaş uğruna harcadığın çiçek parasının 

haddi hesabı yok. Ne bu notların hali, rezil şey!" der.  

- “Baba... O benim karnem değil ki, senin kitaplarını karıştırıyordum, birinin arasında 

karnelerinden birini bulmuştum" ... 

Peki Karne Nedir? 

Karne, eğitim-öğretim sürecinde öğrenci ve dolaylı olarak ailenin çalışmalarının bir 

değerlendirmesidir. Unutulmamalıdır ki o rakamlar size çocuğun gerçek becerilerini, 

gayretlerini, yeterliliklerini yansıtmamaktadır.  

Bazı öğrencilerin karneleri çok iyi notlarla dolu iken, bazılarının karnelerinde ise düşük notlar 

bulunacaktır. İyi bir karne aile tarafından ödüllendirilirken, düşük notların bulunduğu karneler 

genelde ceza, yargılama, eleştiri ve kıyaslamayı beraberinde getirmektedir. Bu ise öğrencinin 

kendini yetersiz ve mutsuz hissetmesine, umutsuzluğa kapılmasına, derslerden uzaklaşmasına 

ve çevreden gelecek tepkiler karşısında kendini koruma çabasına iter. Bunun sonucunda 

öğrencide sinirlilik ve öfke nöbetleri olabileceği gibi içine kapanma türünden davranış 

bozuklukları oluşabilir. 

 

“KARNE BĠR SONUÇ DEĞĠL, EĞĠTĠM SÜRECĠNĠN EKSĠKLĠK VE ĠHTĠYAÇLARINI 

ORTAYA KOYAN BĠR ARA DEĞERLENDĠRMEDĠR.” 

 

Zayıf Karnenin Nedenleri Neler Olabilir? 

* Aile içindeki sağlıksız iletişim ve hatalı anne baba tutumları, 

* Okuldaki arkadaşlarıyla uyum problemleri, 
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* Okula, öğretmene alışamama, 

* Sık devamsızlık yapma,  

* Algılama ve öğrenme güçlüğü,  

* Dikkat eksikliği, aşırı sınav kaygısı, 

* İlgi ve yeteneklerinin farklı olması, 

 * Motivasyon ve özgüven eksikliği, 

* Dersi dikkatli dinlememe başka şeylerle ilgilenme, 

* İşlenilen konuların düzenli olarak tekrar edilmemesi, 

* Sınavları boş verme, yeterince hazırlık yapılmaması, 

* TV izleme, bilgisayar oyunları ve internet alışkanlığı nedeniyle zamanı etkili ve verimli 

kullanamama. 

Öğrencinin başarısında ailenin önemli bir yeri vardır. Alınan karnenin, çocuğun 

karnesi olmasının yanı sıra, ailenin de karnesi olduğu unutulmamalıdır.  

* Aile içi ilişkilerin sağlıklı olduğu,  

* Çocuğun kişiliğine saygı duyulduğu, 

* Çocuğun kendisini geliştirmesinin desteklendiği ve değer verildiği ailede başarı gerçekleşir.  

Karnedeki düşük notların nedenlerinin ana-baba, çocuk ve okul üçgeninde değerlendirilmesi 

gerekmektedir.  

Anne-Babalar Kendilerine Özellikle Şu Soruları Sormalılar 

*Çocuğa sağlıklı bir aile ortamı oluşturduk mu? 

*Ders çalışma alışkanlığı kazandırdık mı?  

* Evde ders çalışabilmesi için uygun ortamı hazırlayabildik mi?  

*Onun özgüvenini kazanması için sorumluluk almasına yardımcı olduk mu?  

* Sınavlardan düşük not aldığında oturup sorunu birlikte çözmeye çalıştık mı?  

* Anne ve baba olarak veli toplantılarına birlikte katıldık mı?  

* Sürekli “ders çalış” demek dışında neler yaptık?  
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*Arkadaş çevresini gerçekten tanıyor muyuz?  

* Sürekli nasihat vermek yerine davranışlarımızla örnek olduk mu?  

 

 

Hep karnedeki notlara odaklanıyoruz.     PEKİ YA BUNLAR? 

 İlgi, yetenek ve değerleri                       Özgüveni                                Ahlak ve karakteri  

 Mutluluğu                           Çevreyle uyumu ve paylaşımı  

 

Peki Anne Baba Olarak Ne Yapmalıyız? 

*Öncelikle çocuğunuza sevginizi, ilginizi, değer verdiğinizi ve güvendiğinizi hissettirin.  

*Çocuğun karnesi zayıf olabilir, ona açık kapı bırakın. Kendini affettirebilmesi için bir yol 

gösterin, anlattıklarını dinleyin.  

* Karne sonucuna bakarak onun hayatta başarısız olacağını düşünmeyin. Unutmayın ki 

küçüklüğünde çok başarısız olduğu söylenen bilginler, yazarlar bile olumlu destekle başarılı 

olmuşlardır.  

* Başarısızlığın nedenlerini çocuğunuzla beraber bulmaya ve çözmeye çalışın.  

* Çocuğunuzun karşısında olmayın, onunla birlikte çözüm yolları aramaya çalışın, beraberce 

çözüme odaklanın.  

* Çocuğunuza tutarlı davranın ve iletişiminizi arttırın.  

* Çocuğunuza hataların telafisinin mümkün olduğunu anlatın ve onu yüreklendirin.  

* Çocuğunuzu başkaları ve kardeşleri ile kıyaslamayın. Bu kıyaslama onu başarılı kılmaz, 

özgüvenini ve kişiliğini olumsuz etkiler, kendisini değersiz ve işe yaramaz hissetmesine ve o 

kişilere karşı nefret duygusu geliştirmesine neden olur.  

* Kapasitesinin üzerinde bir beklenti içinde olmayın. Bu durum öğrencide kaygı yaratır. 

* Karneye baktığınızda öğrencinizin sadece ders notlarına odaklanmayın karneyi bir bütün 

olarak inceleyin.  

* Bunun dışında; çocuğunuzdan bir ebeveyn olarak ne beklediğinizi netleştirin.  

*Yeterliliklerini çok iyi bilin,  

*Düzenli sağlık kontrollerini yaptırın.(Demir eksikliği, B Vitamini Eksikliği, Görme, İşitme vb.)  

*Düzenli ve sağlıklı beslenmesine dikkat edin.  

*“e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi”ni kullanarak düzenli olarak sınav tarihleri, ders notları, 

devamsızlık durumlarını takip edin.  
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*Karneyi öncelikle sınıf öğretmeni, okul rehber öğretmeni ve okul idaresi ile birlikte 

değerlendirin  

Tatilde Neler Yapabilirsiniz? 

* Çocuğunuzla birlikte tatilin nasıl değerlendirileceği ile ilgili bir plan yapın.  

* Bu planda dinlenmeye, kitap okumaya, ders çalışmaya, eğlenceye ve sosyal faaliyetlere yer verin.  

* Çocuğunuzla daha fazla vakit geçirerek paylaşımınızı artırın.  

* Gece yatış ve sabah kalkış saatlerinin düzenini bozmayın.  

* Tatil süresince TV, internet vb. ayrılan süreleri planlayın.  

* Açık alanda akranlarıyla vakit geçirmesine olanak sağlayın.  

* Çok çalışmanın değil planlı çalışmanın başarıyı getireceğini unutmayın. 

 

SORULAR/CEVAPLAR 

Çocuğumun karnesinde kırık notlar var. Ona nasıl davranmalıyım? Üzüntümü belli etmeli 

miyim? 

Çocuğunuzun yeteneğini ders notlarına göre değerlendirip, onu suçlamak yanlış bir 

davranıştır. Kızıp bağırmak, tehdit etmek, aşağılamak asla çözüm değildir. Bilâkis çocukta 

yeni sorunlar ortaya çıkarır.Realist yaklaşın ve üzüntüden çok ona güvendiğinizi hissettirin. 

Çocuğunuzun karakter yapısınauygun motive edici faaliyetler yapın. 

 

Bütün ders notları yüksek olan çocuğuma istediği hediyeyi almam doğru mu? 

Çocuğunuz başarılı olduğu için onu motive edecek hediyeler almanız yerinde bir davranıştır. 

Amamaddi gücünüzü aşan hediyeler almanız gerekmiyor. Sizinle sene başında karne hediyesi 

için pazarlıkyapan çocuğunuzun iyi notlar alması öncelikli bir hedef haline gelmemeli, hediye 

için ders çalışırpozisyonda olmamalıdır. Büyük ve pahalı hediyelerle çocuğu şımartmaktan da 

uzak durmak gerekir. 

 

Komşu çocuğunun başarısını, kendi çocuğuma örnek olarak göstermem doğru bir davranış 

mıdır? 

Her çocuk kendi kişisel ve ruhsal yapısıyla ayrı bir dünyadır. Onu küçümseyerek başkasıyla 

karşılaştırmak çocuğunuzu değersiz görmek ve dünyasını hafife almak anlamına gelir. 

Başarılı insanlara gıpta etmekten çok; nefret ve düşmanlık duyguları besler. Bu tür 

karşılaştırmalardan kesinlikle kaçınmak gerekir. 
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Başarısızlık cezalandırılmalı mı, başarılıya ödül verilmeli mi? 

Başarıya ödül verilebilir. Bu ödül çok sembolik ya da duygusal temelli olursa daha iyi 

olacaktır. Maddi ödülleri kullanmak ve pahalı ödüller almak yerine 'aferin', 'seninle gurur 

duyuyorum', 'tebrik ederim' gibi sözler faydalıdır. Ödüllendirmede aşırıya kaçılması ödülün 

değerini azaltacaktır. Bir süre sonra öğrenci ödüle ulaşmak için başlangıçtaki heyecanı 

duymayacaktır.  

Cezalandırmayı da önermiyoruz, cezalandırmalar çocuk ile ailenin arasının açılmasına neden 

olabilir. Bu yüzden ceza yerine sevdiği aktivitelere küçük sınırlamalar getirme yöntemleri 

uygulanabilir (Bilgisayar-oyun oynama saatlerini azaltma, dışarıya çıkma-tv izleme 

saatlerinde kısıtlama,  vb.) 

Dengeli ve tutarlı bir ödül-ceza sistemi ideal olacaktır. 

Kardeşlerden birinin karnesi iyi, diğerinin kötüyse ailenin tavrı ne olmalı? 

Genel olarak aile içerisinde günlük başarılar veya başarısızlıklar çok abartılmamalıdır. Yaşam 

bir yolculuk ve bu yolculukta bazen başarılı bazen başarısız olunabilir. Bunu öğretebilmenin 

belki de en iyi yoludur karne. 

Öncelikle sakin bir ifade ile çocuklarınızı eşit olarak sevdiğinizi, bu sevginin karnedeki 

yüksek ya da düşük notlarla değişmeyeceğini, ne olursa olsun onları hep çok seveceğinizi 

vurgulayarak cümleye başlayın. 

 Her insanın farklı yetenekleri, ilgi alanları ve başarılı olduğu konular vardır. Bu yüzden 

kardeşler arasında da başarılı olunan yönler değişebilir. Kimisi sporda, kimisi okul 

derslerinde, kimisi müzikte, kimisi görsel sanatlarda, kimisi alet-makine alanlarında, kimisi 

ise edebiyatta daha başarılı olabilmektedir. Bu farklılıkları unutmadan çocuklarınızın başarılı 

olduğu alanları ifade ederek, başarılı oldukları alanlarda onları tebrik edin, ders başarısı düşük 

olan kardeşe ise, gelecekte başarılı olabileceği yönünde konuşmalar yaparak moralini 

bozmaması gerektiğini anlatın. Kendisinin de başarılı olduğu yönleri-alanları göstererek 

derslerinde de başarılı olabileceğini vurgulayın.  
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Bir önceki yıl başarılı, bu yıl başarısız olan çocuk için ne yapmalıyız? 

Çocuklar her sene ve her dönem farklı bilgiler öğrenirler. Bu sebeple de notlarında 

farklılaşmalar olabilir. Yani çocuk bir önceki yıl ya da dönem daha başarılıyken diğer 

zamanlarda başarısında düşmeler ya da yükselmeler gözlenebilir. Bu sebeple çocuğun 

başarısızlıkları konuşulurken sanki her dönem, her konuda ve her derste başarısızmış gibi 

davranılmamalı. Geçmişteki başarıları örnek gösterilip kötü notları düzeltememe kaygıları 

azaltılmaya çalışılmalı. 

Anne-baba, çocuğu ile konuşarak sorunun kaynağını belirlemeye çalışmalıdır. Mesela aile ile 

çocuk arasındaki iletişim çatışmalı hale gelmişse, öğrenci başarılı olmak istemesine karşın bir 

türlü istediği başarıyı elde edemiyorsa, verimli ders çalışma hakkında bilgi sahibi değilse, 

arkadaşlarıyla uyum problemi varsa, kaygı, sosyal fobi, depresyon gibi sorunları varsa 

öğrencinin başarısı düşebilmektedir. Bu yüzden başarıyı düşüren sebepler iyice araştırılıp, 

neden bulunduktan sonra harekete geçilmelidir. Ailenin zorluk yaşadığı bir sebep bulunursa 

bir uzmandan, rehber öğretmenden, psikologdan da destek alınabilir). 

Tatilde Dinlensin Mi Ders Mi Çalışsın? 

Çocuklarınız tatilde hem dinlenip hem ders çalışabilirler. 

Tatilin ilk günleri bolca dinlenerek, kitap okuyarak, spor yaparak, gezerek, sonraki günlerde 

ise bir süre ders çalıştıktan sonra dinlenip eğlenerek geçirilebilir.Enerjisini atmasını 

sağlayacak etkinliklere katılması için yaz okuluna, spor çalışmalarına yönlendirebilirsiniz.  

Bununla birlikte ders başarısını artırabilmesi için; sıkıcı olmayan ve sizin de katılacağınız bir 

çalışma programını uygulayabilirsiniz. 

Ders notlarının pek çoğu zayıf olan öğrencilerin ise; yardımcı bir kişiyle çalışarak ya da bir 

dershaneye-kursa giderek eksiklerini tamamlamaya çalışması daha verimli bir tatil 

geçirmesine sebep olacaktır. 

 

.  

 


