
KARARLILIK

Kararlılık ve kend�ne güven k�ş�n�n
düşünce, �nanç ve �stekler�n�
karşısındak�ler�n haklarını ç�ğnemeden
�fade edeb�lmes�ne yardımcı olur. B�rey
duygu ve düşünceler�n� karşısındak�ne
d�rek ve dürüst b�r şek�lde �fade edeb�l�r.
Kararlılık saldırgan davranmayı
gerekt�rmez. Kararlılığın aks�ne
saldırganlık başkalarına rağmen �sted�ğ�n�
elde etmek, onların haklarını h�çe saymak
demekt�r.

Kend�n�z� �fade etme hakkı: “Hayır”,
“B�lm�yorum”, “Anlamıyorum” hatta
“Umrumda değ�l” deme hakkınız vardır.
Düşünceler�n�z� bel�rtmeden önce, onları
düzenlemek �ç�n zaman �steme hakkınız
vardır.

 İl�şk� kurma ve �l�şk�y� b�t�rme hakkı:
Rahat h�ssedeb�leceğ�n�z ve kend�n�z�
dürüstçe �fade edeb�leceğ�n�z �l�şk�ler
yaşama ve eğer �ht�yaçlarınız
karşılanmıyorsa �l�şk�y� değ�şt�rme ve
b�t�rme hakkınız vardır.

Davranışlarınızı ve duygularınızı
başkalarına açıklamama hakkı.

Başkalarının s�ze nasıl davranmasını
�sted�ğ�n�z� bel�rtme hakkı.

İht�yaçlarınız �ç�n kend�n�z� kötü
h�ssetmeden b�lg� ve yardım �steme hakkı.

F�kr�n�z� değ�şt�rme ve hata yapma hakkı.

Haklarınız nelerd�r?
İnsan olarak bazı haklarınızın b�l�nc�nde
olmak öneml�d�r. Eğer bu haklara sah�p
olduğunuzun farkında değ�lsen�z
yaşamınızdak� bazı olay ve durumlar
karşısında pas�f kalab�l�rs�n�z. 

 Kend� yaşamanızı bel�rleme hakkı:
Yaşamınıza nasıl yön vereceğ�n�z s�z�n
kararınızıdır. Bu hak, kend� hedefler�n�z�
gerçekleşt�rmeye çalışmayı ve kend�
öncel�kler�n�z� bel�rlemey� kapsar.

 Kend� değer, �nanç, f�k�r ve duygularınıza
sah�p çıkma hakkı: Başkaları ne düşünürse
düşünsün, değer, �nanç, f�k�r ve
duygularınız s�ze a�tt�r ve onlara sah�p
olduğunuz �ç�n kend�n�ze saygı duyma
hakkınız vardır.

Sah�p olduğunuz haklardan bazıları
şunlardır:



Düşüncen�z�, duygunuzu, f�kr�n�z� açık,
kes�n ve d�rek �fade ed�n. Örneğ�n; ‘’şu an
yalnız kalmak �st�yorum. Ödev� yapmakta
yardıma �ht�yacım var. Uygun b�r zamanda
bana yardım eder m�s�n? Sana
katılmıyorum.’’ G�b�.

 S�ze uymayan �steklere ‘’hayır’’
d�yeb�l�rs�n�z. B�r �stek, tekl�f ya da öner�y�
ger� çev�r�rken bunu neden yaptığınızı
açıklamaya çaba göster�n. Hayır dememek
�ç�n gerçek olmayan bahaneler�n arkasına
saklanmak durumunda değ�ls�n�z

Kend�n�z� �fade ederken vücut d�l�n�ze (göz
kontağı, beden duruşunuz, yüz �faden�z, ses
tonunuz) d�kkat ed�n. Söyled�kler�n�z �le
vücut d�l�n�z�n aynı mesajı verd�ğ�nden em�n
olun

Karşı tarafın s�z� doğru anlayıp anlamadığını
kend�n�z� doğru �fade ed�p etmed�ğ�n�z�
kontrol edeb�l�rs�n�z. “Kend�m� açık �fade
edeb�l�yor muyum, söyled�kler�mden sen ne
anladın?” Böylece �let�ş�mde doğab�lecek
yanlış anlamaları önlem�ş olursunuz.

 Kararlı olmak benc�l olmak demek değ�ld�r.
Bütün bunları yaparken başkalarının
haklarına saygı göstermey� unutmayın.

 İlet�ş�m becer�ler�n� gel�şt�r�r.

Özgüven� artırır.

K�ş�n�n kend�s� �le �lg�l� memnun�yet
kazandırır.

Başkalarının s�ze saygı duymasını sağlar.

Karar verme becer�n�z� gel�şt�r�r.

Kararlılık k�ş�ye neler kazandırır?

Ayrıntılı b�lg� �ç�n:
KURES – Koç Ün�vers�tes� Rehberl�k Serv�s�

https://kocun�kures.ku.edu.tr/
  kures@ku.edu.tr

kocun�kures

Konuşmaya başlamadan önce ne
söylemek �sted�ğ�n�z� düşünün. Bunu
�fade etmen�n en �y� yollarını bulmaya
çalışab�l�rs�n�z.

İstemed�ğ�n�z sürece akraba, arkadaş,
tanıdıkların s�ze b�r takım düşünce, f�k�r
ya da davranışı empoze etmes�ne �z�n
vermey�n. Bunun yer�ne s�z�n ne
�sted�ğ�n�z�, düşündüğünüzü ve
h�ssett�ğ�n�z� anlatab�l�rs�n�z.

Kararlılık becer�s�n� gel�şt�rmek �ç�n;


