
DERGİ p.Dr. ÖABT EKİBİ KİMDİR ve SİZİN İÇİN NE YAPIYORUZ? 

“Biz, siziz; siz biz!” düşüncesiyle yola çıktık. Temel amacımız PDR ÖABT sınavına hazırlanan siz değerli 

meslektaşlarımıza en kaliteli içerikleri ve çalışmaları sunmaktır. PDR ÖABT alanıyla ilgili kaynakların, alan dışı 

bireyler ya da sınava girmemiş kişiler tarafından değil adaylarla aynı süreçlerden geçmiş, aynı kaygıları taşımış 

ve benzer duyguları yaşamış; aynı zamanda PDR ÖABT konusunda çok donanımlı olan bir ekip tarafından 

hazırlanması gerektiğine inanıyoruz.  

Ekibimiz ağırlıklı olarak PDR ÖABT sınavlarında derece yapmış hocalarımızın bir araya gelmesiyle oluşan ve 

yeni nesil ÖSYM soru tarzlarını çok iyi bilen uzman bir kadrodan oluşuyor. Ayrıca PDR bölümü akademisyenleri 

tarafından içerik açısından yoğun bir şekilde destekleniyor. 

Şu Ana Kadar Neler Yaptık? 

Dergi p.Dr. ÖABT Ekibi, Catharsis Soru Bankaları ve Deneme Kitapları, sosyal medya hesapları, youtube 

videoları, Online Dershane sistemi ve Kurumsal Zoom Yayınları aracılığıyla meslektaşlarımıza yönelik birçok 

alanda ücretli veya ücretsiz hizmet veriyor. 

PDR ÖABT CATHARSİS kitapları, benzersiz ve kaliteli sorularıyla kısa süre içinde meslektaşlarımızın yoğun 

ilgisiyle karşılaşan bir ÖABT’ye hazırlık seti olarak ön plana çıkmaktadır. 

Ardından yaklaşık 75-80 saat ve 15 gün süren “PDR ÖABT Genel Tekrar Kampı” ile “60 saat ve 10 gün süren 

“PDR ÖABT 1000 Soru Kampı” yaptık. 200 meslektaşımız kamplarımıza katıldı ve benzersiz bir içeriğin 

sunulması nedeniyle çok memnun kaldı. 

Kişiselleştirilmiş Ders Çalışma Programı ve Mentörlük Desteği  

Ayrıca ders çalışma programı desteği ve mentörlük çalışmaları kapsamında her bir kursiyerimizle tek tek 

ilgilenerek bireysel gelişimlerini ve performanslarını yakından takip ettik.  

Konu eksikleri ve ders çalışma yöntemleri üzerine her bir aday öğrencimize “kişiselleştirilmiş ders programı” 

oluşturmak noktasında yardımcı olduk. 

KPSS Aslında Çok Zor Değil, Asıl Zor Olan Şey Sınava Hazırlık Sürecini Yönetmek ve Motivasyonu Son 

Ana Kadar Koruyabilmek 

Bireysel sınav desteği çalışmaları ve mentörlük grubumuzun faaliyetleri kapsamında gördük ki; aday 

meslektaşlarımız sınav sürecinde yalnızca ders çalışmaya değil bunun yanında aynı yoldan geçmiş deneyimli 

hocalardan destek almaya da çok ihtiyaç duyuyor. Süreç boyunca, kendisine mental olarak ve çalışma programı 

hazırlayarak destek olduğumuz arkadaşlarımızın, deneme netlerinin yükseldiğine ve motivasyonlarının arttığına 

sıkça şahit olduk. 

Atanmak Eskiye Göre Zorlaşmış Olabilir Ancak Sistemli Çalışmayla Kesinlikle Atanabilir Hatta Derece 

Yapabilirsiniz 

Fazladan bir net yapmak bile çok önemli hale geldiği için ve atama sürecinin önceki yıllara göre zorlaşmasından 

dolayı, bizler de meslektaşlarımıza faydalı olmak amacıyla ne gibi çalışmalar yapabiliriz diye detaylı olarak 

düşündük. Yaptığımız mentörlük uygulamasından çok verim alındığını gördüğümüz için etki alanımızı 

genişletmeye ve bu fırsatı diğer aday arkadaşlarımıza yani sizlere de sunmaya karar verdik.  

Bu anlamda şu anda sınava yeni hazırlanmaya başlayan siz meslektaşlarımıza yönelik kapsamlı bir “sınava 

hazırlık stratejisi” geliştirdik.  

Henüz yolun başında olduğunuz için karşınıza çıkabilecek tüm engelleri en baştan itibaren kaldırmayı istiyoruz. 

Sınav dönemini en verimli şekilde geçirmeniz için, “online dershane” sistemimizi daha da genişletiyor ve “bir 

KPSS Enstitüsü” formatında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Çünkü “sınava nasıl hazırlansam” düşüncenizi çok iyi anlıyor ve zihninizdeki endişeleri çok yakından tanıyoruz. 

Nitekim kısa süre önce deyim yerindeyse sizin geçtiğiniz caddelerden biz de geçtik, yürüdüğünüz yollardan 

yürüdük. O nedenle sizi çok iyi anlıyoruz ve “Yolu biliyoruz, bizi takip edin.” diyoruz. 

 

 



 

Sizi 2022 PDR ÖABT’ye Derece Yapacak Şekilde Hazırlayacağız!  

2022 PDR ÖABT’ye hazırlanan aday arkadaşlarımız için şimdiden benzersiz bir içerik hazırlıyor; hem konu 

anlatımları ve soru çözümleri olarak en etkili yöntemleri uyguluyor hem de çalışma programı hazırlamak ve sınav 

gününe kadar meslektaşlarımızın içsel motivasyonunu korumak amacıyla özel çalışmalar yapıyoruz. 

Bu amaçla yüzlerce kişiye yönelik değil, sadece 30-40 kişiden oluşan butik bir gruba yönelik ve derece yapmak 

üzere sınava hazırlayacağımız “proje sınıfı” formatında bir Online PDR ÖABT kursu düzenliyoruz. 

Derece yapmak amacıyla kurulmuş olan Proje Sınıfı’na katılmak ve kontenjan dolmadan kayıt olmak isteyen 

arkadaşlarımızı aramıza bekliyoruz. Bize katılan tüm arkadaşlarımıza, sınav süreci boyunca ders anlatımı, kaynak 

kitap paylaşımı ve soru çözümleri gibi akademik süreçlere ek olarak; gerekli olan çalışma yöntemleri ve 

programları konusunda da anlık destek sunacak ve sınav sürecini derece yapıp hayallerine kavuşacak şekilde 

planlamalarını sağlayacağız. 

Online dershanemiz için şimdiden yoğun ilgi var ve talepler gelmeye başladı. Bütün taleplere yanıt vermemiz 

ilerleyen günlerde çok zor görünüyor. Çünkü temel amacımız çok kişiyle yüzeysel bir çalışma yapmak yerine, 

özel ve butik bir grupla %100 başarı odaklı bir süreç oluşturup adayları derece yapmaya hazırlamaktır. 

 

               

 

 

 

 

 



 

Ayrıca Tüm Aday Arkadaşlarımıza Açık Olarak Ücretsiz Yaz Kampı Yapıyoruz 

Ücretsiz yaptığımız çalışmalar kapsamında 2022’ye hazırlanacak olan sizlere ön hazırlık olması için ve yaz 

dönemini verimli değerlendirmeniz amacıyla “Ücretsiz PDR ÖABT Yaz Kampı Programı” sunduk. Ayrıca ek 

olarak ders programı hazırlama konusunda da yine başlangıç düzeyinde meslektaşlarımıza destek oluyoruz. 

Ancak yılın tamamına yayılacak şekilde ve derece yapmaya yönelik olarak sınava hazırlanabilmeniz için, Online 

Dershane’mize kaydolmanızı öneririz. 

Online dershanemize kaydolup, sınav sürecine en kaliteli içeriklerle hazırlanmak isteyen meslektaşlarımız, +90 

545 573 77 37 WhatsApp’tan yazarak ön kaydını oluşturabilir. Sayı sınırımız ve kontenjan kısıtlamamız olduğu 

için, kısa süre içinde dönüş yapmanızı öneririz. İlerleyen süreçte ve kontenjan dolduğunda gruba dâhil 

edemeyeceğimiz arkadaşlar olacaktır, şimdiden kendilerine üzüntülerimizi bildirmek isteriz. 

Hepinize sınava hazırlık sürecinde üstün başarılar diliyoruz. Hayalini kurduğunuz yerlere atanmanızı ve görev 

yaptığınız okuldan öğrencilerinizle birlikte çektiğiniz selfieleri bize göndereceğiniz günleri iple çekiyoruz. Sizi 

seviyoruz ve her an yanınızda olmayı amaçlıyoruz. 

Instagram.com/dergipdroabt, Youtube Dergi PDR, Bilgi İçin WhatsApp: 0545 573 77 37 

 

           

 

 

 



ONLİNE DERSANE ÜCRETİ ve DİĞER DETAYLAR: 

ONLİNE DERSHANEMİZİN SUNDUĞU AYRICALIKLAR ve DİĞER KURUMLARDAN FARKIMIZ 

1) Dershaneye kaydolduğunuzda, ek olarak 450 TL değerinde ÖABT Genel Tekrar Kampı ve 1000 Soruluk Soru 

Kampı'nı kayıttan ücretsiz olarak ve sınırsız bir şekilde izleyebileceksiniz. Derslerimiz başlayana kadar Öabt’yi 

hızlı ve kapsamlı olarak çalışabilirsiniz. Yaz dönemini hızlandırma kampımız sayesinde daha verimli 

geçirebilirsiniz. 

2) Hocalarımız ve mentör arkadaşlarımızla ortak bir Whatsapp grubunda olacağınız için, sormak istediğiniz tüm 

soruları gruptan sorabilirsiniz. Bu şekilde en net bilgileri alabilirsiniz. Büyük gruplarda yaşadığınız “sorduğunuz 

sorunun arada kaynaması” gibi problemler yaşamadan, sorunuzun yanıtını alırsınız ve konuyu kolayca 

öğrenirsiniz. Yani dershane satın aldığınızda mentörlük desteğini de hediye olarak ve ücretsiz bir şekilde 

alacaksınız. 

3) Konu sonu testleri ve quizler sayesinde bilgileriniz daima canlı olacak. Derslerimizden sonra hocalarımızın 

sizler için hazırladığı tarama testleri ile bilgilerinizi iyice pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Böylece kavram yanılgılarına 

düşmezsiniz ve öğrendiklerinizin kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz. 

4) Canlı dersleri kaçırırsanız sonrasında sınırsız izleme şansınız olacaktır. 2x hızlandırma seçeneği ile tekrar 

etmek istediğiniz kısımları hızlıca tekrar edebilirsiniz. 

5) Dershanemize kaydolduğunuz için tamamı uzman meslektaşlarımızca hazırlanmış tüm kitaplarımız ve 

materyallerimizden ücretsiz yararlanabileceksiniz. (150 TL değerinde Catharsis 3'lü kitap ve deneme setini de 

hediye ediyoruz.) 

6) Sınav sonrasında gerek mülakat aşamasında, gerekse tercih sürecinde her zaman yanındayız. Bunun yanında 

atandıktan sonra kurumumuz size  "1 adet terapi eğitimi, Adaylık Dosyası yardımı, E-rehberlik kullanımı ve İlk 

göreve başlama eğitimi hediye edecektir." Sınav sonrası destek paketimizle de her zaman yanınızdayız. 

 

Dershanenin normal ücreti 1.600 TL ancak şu anda 1.250 TL ye satın alabilirsiniz. Böylece; 

 

a) 450 TL değerinde Soru Kampı ve Genel Tekrar kampını ücretsiz 

b) 150 TL değerinde Catharsis 3'lü setini ücretsiz  

c) 100 TL değerinde olan ve yıl boyunca devam eden mentörlük ve bireysel destek hizmetini ücretsiz 

d) 550 TL değerinde olan bir terapi eğitimini ücretsiz almış olacaksınız. 

e) 15 adet Türkiye Geneli ÖABT deneme sınavı 

f) 7.000 sayfa ÖABT+Eğitim+GK-GY ders notu 

g) Ara dönem kampları 

h) Birebir soru çözümü 

 

a, b, c, d, e maddelerinde ücretsiz olarak sunduğumuz hizmetlerin tutarı da 1.250 TL'dir. Yani totalde 2.500 TL'lik 

bir hizmeti, yalnızca 1.250 TL’ye online dershane sistemimize kaydolarak alabilirsiniz. (üstelik dershaneye 

de indirimli bir şekilde kaydolmuş oluyorsunuz 🌸)  

Çünkü bizler ticarethane mantığıyla hareket eden kişiler değil, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanındaki 

meslektaşlarımız için en kaliteli çalışmaları sunmak için çabalayan büyük bir ekibiz. 

1.250 TL’ye Akademik Destekli ve Yeni Nesil Sınav Sistemine Göre Kurgulanmış PDR ÖABT Online 

Dershanemize kayıt yaptırmak için WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz: 0545 573 77 37  

 

 

Daha önce eserlerimizi almış ve kamplarımıza katılmış olan meslektaşlarımızın yorumlarını inceleyebilirsiniz.  



       

 

               

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


