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Essay Neden Yazılır?
Essay yazmanın amacı;  daha önce hiç 
tanışmadığınız kayıt kabul görevlilerine 
on dakikadan az bir sürede, başvuru 
yaptığınız okul için neden uygun 
olduğunuzu anlatmaktır. 

Essay kayıt kabul görevlilerine sizin 
iletişim ve yazma becerilerinizi 
değerlendirme fırsatı da vermektedir. 
Buna ek olarak, yazdığınız essay 
sayesinde kayıt kabul görevlileri okul 
notlarınızdan farklı olarak, sizin diğer 
yönlerinizi de keşfetmiş olurlar. Yazdığınız 
essay sizin geçmişiniz, karakteriniz, 
zevkleriniz ve yaratıcılığınız hakkında 
bilgi verir; değerlerinizi ve hedeflerinizi 
karşı tarafa gösterir. Kayıt kabul 
görevlilerinin aslında yapmak istediği 
uyum içinde bir öğrenci topluluğu 
yaratmaktır ve sizin bu topluluğa uyum 
sağlayıp sağlayamayacağınızı, bu 
topluluğa neler katabileceğinizi ve sizi 
toplumdan ayıran özelliklerin neler 
olduğunu istemektedirler. 

Essay Nasıl Değerlendirilir?
• Yazı stiliniz mekanik mi? Güzel bir   
 cümle kurabiliyor musunuz? İyi bir   
 paragraf oluşturabiliyor musunuz?   
 Sorulan soruyu düzgün bir şekilde   
 cevaplayabiliyor musunuz?

• Bir tez oluşturabiliyor musunuz?    
 Bir konu üzerinde yorum yapabiliyor   
 musunuz? Savunduğunuz şey mantıklı   
 mı? Essayin giriş ve sonuç bölümlerini   
 ustalıkla yazabiliyor musunuz?

• Yazarken bir stiliniz var mı?  Detaylı ve   
 yaratıcı cümleler kullanabiliyor  
 musunuz? Kendinize özgü bir yazma   
 şekliniz var mı? Örneğin; ‘’Okulumdaki   
 Fen Kulübüne üyeyim’’ demek ile   
 ‘’Okulumdaki en popüler ve sadece   
 üstün başarılı öğrencilerin kabul  
 edildiği Fen Kulübüne katkılarımdan   
 dolayı… ‘’ demek arasında detay ve   
 yaratıcılık farkı vardır. 

Bazı Üniversiteler 
kendinizi ve hedeflerinizi 
anlattığınız essay 
dışında herhangi bir 
konuda da essay yazıp 
başvurunuza eklemenizi 
isteyebilirler.

Konu Seçmek
Size verilen konulardan en cazip gelen 
konuyu seçin. Essay konusu onu yazma 
tarzınızdan çok daha önemli değil. 
Unutmayın: essay yazarken doğru veya 
yanlış diye bir şey yoktur. Başvurduğunuz 
okul sizin kim olduğunuzu ve akıl ve 
mantığınızın nasıl çalıştığını görmek ister. 

İlk Denemeler
• Yazma konunuzu daraltın ve    
 olabildiğince açık yazın.

• Beyin fırtınası yapın – yazdığınız konu   
 hakkında aklınıza gelen her şeyi   
 bir kenara not edin. İşe yarar    
 düşündüğünüz fikirleri seçin ve  
 üzerinde çalışın.

• Kısa bir deneme yazın.

• Tamamladığınız essay’i yüksek sesle   
 okuyun.

• Kendinize şunları sorun: Konunun   
 üzerine odaklandım mı? Sorulan soruyu  
 cevapladım mı? Yeteri kadar açık ve   
 detaylı mı? Kendimi anlatır gibi mi   
 yazdım?

Cilalama
• İlk bir (veya iki) cümleyi yazınızdan   
 çıkarın, böylece ”hızlı bir başlangıç”   
 yapmış olursunuz. Güzel bir açılış   
 cümlesi okuyucunun hemen dikkatini   
 çeker. Eğer okurken siz sıkılıyorsanız,   
 emin olun karşı taraf da sıkılıyordur.

• Yazınızı daha zengin ve dikkat çekici   
 yapmak isterseniz daha fazla detay   
 ekleyin.

• Açık olun, kendinizi tanıtmaya    
 çekinmeyin ama tabii sırlarınızı da   
 paylaşmayın.

• Aşırı hassasiyet ve duygusallıktan   
 kaçınmaya dikkat edin, duygularınızı   
 aralara az az serpiştirin.

• Essayi okuyacak kişiyi etkilemeye   
 yönelik bir yazı yazın ama bunu ona   
 hissettirmeyin.

• Basit kelimeler de yeterli olduğu  
 için karmaşık kelimeler kullanmaktan   
 kaçının.

• Hayal gücünüzü kullanmaktan    
 çekinmeyin. Farklı olmaktan korkmayın,  
 fakat farklı olacağım diye de ipin  
 ucunu kaçırmayın.

• Az ve öz olun. Kendinize şu soruları   
 sorun: “Kendimi sürekli tekrarladım mı?  
 Anlatmak istediğim konuyu net olarak   
 anlatabildim mi?”
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• Sadece anlatmayın, kanıtlayın. Sadece  
 yapmış olduklarınızın listesini yazmayın,  
 etkili kelimelerle detaylandırın. Yazdığınız  
 yazıyı karşı tarafın hissetmesini sağlayın.  
 Alıntıları dikkatlice kullanın.

• İkinci denemenizi öğretmenlerinizden,   
 ailenizden veya arkadaşlarınızdan  
 birisine okutun. Onlara şu soruları   
 sorabilirsiniz: “Dikkat çekici bir yazı olmuş  
 mu? Ben yazmışım gibi mi olmuş?  
 Okurken keyif aldın mı?” Söylediklerini   
 dinleyin fakat onların yazınıza müdahale  
 etmelerine izin vermeyin.

• Kayıt şartlarında metnin uzunluğu   
 hakkındaki bilgileri okuyun ve sadece   
 sayfayı doldurmuş olmak için yazmış   
 olmayın.

Kaçınılması gereken riskler
• Küçük detaylar essay’in en önemli   
 parçası olmayabilir, ama unutmayın   
 ki siz karşı tarafta iyi bir izlenim   
 bırakmaya çalışıyorsunuz.  
 Kayıt kabul görevlisinin    
 sizin dikkatsiz ve umursamaz bir  
 insan olduğunuzu  
 düşünmesini istemezsiniz.

• Essayi son haline getirmeden   
 önce defalarca okuyun    
 ve dil bilginizi kontrol edin. Eğer çok  
 yorulup sıkıldıysanız, başka  
 birisinden kontrol etmesi için rica  
 edin. 

• Kelime seçimlerinizi bir kere daha   
 yüksek sesle okuyarak kontrol edin.   
 Kağıt üstünde güzel görünen bir kelime  
 sesli okunduğunda rahatsız edici olabilir,  
 dilerseniz o kelimeyi hiç kullanmayın.

• Eğer essayde bir okulun adını yazmanız  
 gerekiyorsa okulun adını doğru  
 yazdığınızdan emin olun. 

• Eğer risk alacaksanız (ki bunda bir problem  
 yok), yazdığınız konu hakkında çok   
 iyi bilgi sahibi olduğunuzdan ve stilinizi  
 doğru kullandığınızdan emin olun.   
 Eğer komik bir insan değilseniz, yazılarınıza  
 mizah katmayın. Komik bir kişilik olsanız  
 bile dikkatli olun, bazı şeyler yazıya   
 döküldüğünde çok da eğlenceli   
 görünmeyebilir.

• Unutmayın: Essay bir araştırma yazısı   
 değildir. Aslına bakılırsa, öğrencilere   
 kendileri için büyük bir anlam teşkil eden  
 belirli anılarını veya başarılarını kağıda  
 dökmeleri istenir. Bu öznel bir konudur. 

Yapılan en büyük hata
Kaynak göstermeden kesinlikle hiçbir yerden 
alıntı yapmayın! Kaynak göstermeden alıntı 
yapmak büyük bir akademik suçtur.  


