








Kişinin mutluluğunda doğrudan etkili olan faktörlerin en önemlisi elbette ça-

lışma hayatıdır. Dolayısıyla öğrencilerimizin gelecekteki yaşam tarzlarının be-

lirlenmesinde dönüm noktası olan mesleğini seçmesi, doğru ve isabetli karar 

vermesi tüm hayatının kalitesini ve mutluluğunu etkileyecektir.

Geliştirdiği “güdü” ve “kendini gerçekleştirme” kavramlarıyla eğitim psikolo-

jisinin önemli isimlerinden olan A. Harold Maslow’un “Yazgıların en güzeli, bir 

insanın sahip olabileceği en büyük hazine, tutkuyla yaptığı bir iş için ona para 

ödeniyor olmasıdır.” ifadesi öğrencilerimizin doğru mesleklere yönlendiriliyor 

olmasının önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Bu doğrultuda da ilçemizde öğrenci ve velilerimize, çocuklarımızın özellikleri, 

iş dünyası, meslekler ve bunları edinme yollarına ilişkin güncel bilgilerin sis-

temli bir biçimde veriliyor olması Pendik Belediyesi olarak bizleri ziyadesiyle 

mutlu etmektedir.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün lise öğrencilerine yönelik geçtiğimiz yıllarda 

hayata geçirdiği Mesleki Yetenek Tarama Testleri ve lise eğitimine devam eden 

kardeşlerimizi doğru mesleklere yönlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği Pen-

dik Kariyer Günleri Seminerleri bu bakımdan büyük önem taşımaktadır.

Elbette bizler de Pendik Belediyesi olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze 

gerek gerçekleştirdiğimiz eğitim ve kariyer seminerleriyle gerekse bu tür 

organizasyonların düzenlenmesinde verdiğimiz desteklerden dolayı oldukça 

memnunuz.

Bu vesileyle Pendik Kariyer Günleri Seminerlerinin ilçemiz ve öğrencilerimiz 

için hayırlı olmasını diliyor, etkinliğimizin düzenlenmesinde emeği geçen İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve tüm katılımcı hocalarımıza teşekkür ediyorum.

PENDİK KARİYER GÜNLERİ

Ahmet Cin
Pendik Belediye Başkanı
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Gençlerimiz; geleceğimiz, ümidimiz 
ve en büyük servetimizdir. Onların gele-
ceklerine artı değer katmak, biz eğitim-
cilerin en önemli vazifesidir. Gelecekte 
kaşifler, mucitler görmek istiyorsak 
gençlerimizin içlerindeki hazineleri keş-
fetmelerini sağlamalıyız. Onları doğru 
ve isabetli tercihlerle başarıyı tadabile-
cekleri mesleklere yönlendirebilmeliyiz. 
Çünkü yetenek ve ilgimiz doğrultusunda 
doğru bir meslek, parlak bir gelecek de-
mektir. Hayat planlamasını doğru yapan-

lar hem hayatlarını dolu dolu yaşama fırsatını elde edecek hem de hayatları 
boyunca sevdiği işte çalıştıkları için mutlu olacak.

Pendik Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 135 bin öğrencisiyle büyük bir aileyiz. 
Toplumsal gelişim ve kalkınmanın en önemli yolunun eğitimdeki kaliteden 
geçtiğinin farkındayız. Eğitim çalışmalarına destek vermek, ortaöğretim ku-
rumlarımızın üniversitelerle işbirliğini etkinleştirerek öğrencilerimize vizyon 
kazandırıp onları üst kurumlara hazırlamak, bu yolla ilçemiz ve ülkemizin 
gelişimine katma değer sunmak, müdürlüğümüzün en temel hedeflerinden 
biridir. Bu amaçla öğrencilerimizin kariyer planları, meslek seçimleri ve ge-
lecek hedeflerini belirlemede yol gösterici olacağını düşündüğümüz Pendik 
Kariyer Günlerinin dördüncüsünü düzenliyoruz.

24-25-26 Aralık 2019 tarihlerinde 09.00-16.00 arası Pendik Yunus Emre 
Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştireceğimiz Kariyer Günleri-4 Progra-
mının, ilçemizde öğrenim görmekte olan 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile İstan-
bul’un Anadolu yakasındaki ilçelerde öğrenim gören öğrencilerin ve onların 
velilerinin de katılımını hedefliyoruz.

3 günde toplam 9 oturumda gerçekleştireceğimiz kariyer günlerinde ala-
nında uzman ve kariyer sahibi konuşmacıları öğrencilerimizle buluşturaca-
ğız. Programa katılan üniversiteler de geniş bir öğrenci ve veli kitlesiyle bu-
luşma imkânını sağlayarak onlara hedeflerini belirlemede hem katkı sunma 
hem de kendi kurumlarını tanıtma imkânı bulacaktır.

Tüm öğrencilerimize, gelecekte hayatlarını adayabilecekleri bir meslek 
seçmelerini dileyerek üstün başarılar diliyorum.

Aytekin YILMAZ
Pendik  İlçe Milli Eğitim Müdürü
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MESLEK SEÇİMİ & KARİYER GELİŞİMİ

“Eğer ilerde bir gün keşke demek istemiyorsan, üç şeyi doğru seç: eşini, 
işini, arkadaşını.” 
                                                                                                                        Yunus Emre

Hayat seçimlerimizden ibarettir. Çoğumuza aynı malzeme verilmesine rağ-
men bambaşka ürünler çıkabiliriz. Bir kibrit, sobamızı tutuşturup ellerimizi 
de ısıtabilir, koca bir ormanı yok edip ciğerlerimizi de yakabilir. Buradaki se-
çim tamamen bizim elimizdedir.

Her gün yüzlerce seçim yaparız. Ne giyeceğimize, işe neyle gideceğimize, 
akşam ne yiyeceğimize karar veririz. Bunların çoğunu otomatik olarak ya-
parız. Günlük rutin seçimlerimiz, yaşamdaki işlevselliğimizi ciddi boyutta 
etkilemez. Ancak bazı seçimler tüm hayatımızı etkileme ve yönlendirme 
potansiyeline sahiptir. Bu nedenle ayrı bir özen gerektirirler. Meslek seçimi 
bunlardan biridir.

Bireyin yaptığı iş/meslek, onun kimliğini oluşturan ve onu tanımlayan en 
önemli ögedir. Çünkü yaptığımız iş, yaşamdaki diğer rollerimizi ve yaşam 
içindeki tüm konumumuzu etkiler. Bir meslek edinmenin temelinde para 
kazanarak fizyolojik ihtiyaçları karşılamanın dışında sosyal ve psikolojik ihti-
yaçların doyumu söz konusudur. Büyük Ruh Hekimi S. Freud, bunu şöyle dile 
getirir: “Sağlıklı insan, sevebilen ve çalışabilen kişidir.”*

Meslek seçimi bireyin hayatında çok kritik bir öneme sahiptir; ancak yaşanan 
tecrübeler göstermiştir ki hiçbir seçim sonsuza dek sürmez, değişim kaçı-
nılmazdır. Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinin temelini oluşturan 
Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı alanı, meslek seçiminden ziyade 
kariyer gelişimine odaklanmaya doğru yol almaktadır. Bu noktada kavram-
ların içeriğini doldurmakta fayda vardır. Meslek, iş ve kariyer kavramları sık 
sık birbirleriyle karıştırılmaktadır. Oysa üçü de farklı şeyi ifade etmektedir.

Meslek, bir kimsenin hayatını kazanmak için yaptığı, diğer insanlara yararlı 
bir hizmet ya da ürün sağlamaya yönelik olan, kuralları toplumca belirlenmiş 
ve belli bir eğitimle kazanılan bilgi ve becerilere dayalı etkinlikler bütünüdür. 
İş, belli bir meslek alanında sürdürülen benzer etkinlikler grubudur. Dok-
torluk bir meslektir, Cebeci Hastanesi Başhekimi olarak görev yapmak iştir. 
Mesleği olan herkesin işi olmayabilir. 
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Kariyer kavramı, bir ömür boyu yaşanan olaylar dizisi, bireyin meslek ve diğer 
yaşam rollerinin birbirini etkilemesi ve izlemesi sonucu oluşan genel örüntü 
ve gelişim çizgisinde, özellikle iş ve mesleğe ilişkin rollerinde ilerleme, du-
raklama ve gerilemeleri de içeren bir süreçtir. Meslek, seçilir; kariyer oluştu-
rulur. Birey, kariyer gelişimi içinde çeşitli kararlar verir, seçimler yapar. Birey, 
kendi yaşantısında mesleki rolleri ve diğer rollerini kendine özgü bir tarzda 
sürdürerek kariyerini oluşturur. Kariyer, bireye hazır sunulan ve seçilen bir 
alternatif değil, yaratılan/yapılan bir şeydir; onu birey kendisi oluşturur. O 
halde meslek seçiminden söz edebiliriz; ancak kariyerimiz, seçimlerimizin 
ötesinde bizim sorumlulukla yarattığımız, biçimlendirdiğimiz bir süreçtir.*

İş/meslek yapısı ve meslek sahibi olma anlayışında birçok değişim olduğu 
gözlenmektedir. Eski ve yeni bakış açılarına bakıldığında bir meslekte bir 
ömür anlayışının değişmeye başladığı ve aktarılabilir beceriler ile birçok 
mesleğin birlikte yürütülebileceği anlayışının geliştiği, devlet güvencesinin 
önemsendiği iş alanlarının yerini daha az güvencenin olduğu sürekli değişen 
ve gelişen bir iş dünyasına bıraktığını görebiliriz. Bu değişen anlayışla bera-
ber bizlerin de kariyer planlaması yaparken çağa ayak uydurmak zorunda 
olduğumuz aşikardır.

KARİYER GELİŞİM SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Kariyer oluşturulurken bu yeni bakış açılarıyla birlikte, kariyer gelişimini 
etkileyen birçok faktör karşımıza çıkmaktadır. Bu faktörlerin etkilerinin far-
kında olmamız hayatımızı ve seçimlerimizi kolaylaştıracaktır.

Psikolojik Faktörler 
(yetenek, ilgi, kişilik 
özellikleri, meslek 
değerleri)

Cinsiyet
Sosyolojik Faktörler 
(aile, sosyoekonomik 
düzey)

Kariyer Gelişim 
Sürecini Etkileyen 
Faktörler

Politik ve Ekonomik 
Faktörler
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A) Psikolojik Faktörler: 
Kariyer gelişimini etkileyen psikolojik faktörleri yetenek, ilgi, kişilik ve meslek 
değerleri olarak sıralayabiliriz.

1. Yetenek: Genel anlamda çeşitli alanlarda sergilenebilen performans kapa-
sitesi anlamına gelir. Yetenek aynı zamanda öğrenme gücü veya bir iş, görev 
ya da faaliyeti diğer insanlara göre daha başarılı ve daha hızlı bir şekilde ya-
pabilme yetisi olarak da tanımlanabilir.

2. İlgi: Bir faaliyetin özünden elde edilen doyum anlamına gelir. Bir başka an-
latımla, bireyin bir faaliyetten hoşlanma ve haz alma derecesidir. Bir görev 
ya da bir nesneye karşı duyulan sevme ya da sevmeme durumu olarak da ta-
nımlanabilir. Yetenekler bir mesleki etkinlikte sağlanan başarı düzeyi, ilgiler 
ise o faaliyetlerden zevk alma düzeyiyle ilişkilidir.*

3. Kişilik Özellikleri: Bireyin meslek seçiminde dikkate alınması gereken bir 
diğer etmen de onun kişilik özellikleridir. İnsan ırkının sahip olduğu özellikler, 
her insanda değişik oranlarda bir araya gelerek biricik insanı yaratmıştır. İn-
sanlar arasındaki farklılık, farklı anne ve babalardan farklı gen donanımıyla 
dünyaya gelmemizin yanında, farklı sosyal ortamlarda ve koşullarda yaşa-
mamızın da bir sonucudur. Farklı kişilik özellikleri, bir bireyin değişik durum-
larda nasıl davranacağının belirlenmesinde önemli bir rol oynar. İçedönük- 
dışadönük olma durumu, uyumluluk ve sorumluluk sahibi olma bunlardan 
bazılarıdır.*

4. Meslek Değerleri: Değerler, bir anlamda tutumlar, ihtiyaçlar, normlar, il-
giler ve kişilik özellikleriyle birlikte sosyal yaşama uyum sağlamamızı etki-
leyen psikolojik yapılardır. Değerler, ilgi ve ihtiyaç kavramları arasında yakın 
ilişkiler vardır. Bu kavramlar zaman zaman birbirinin yerine kullanılmaktadır; 
ancak arada ince bir ayrım vardır. İhtiyaçlar bizi eksikliği duyulan şeyi elde 
etmek için harekete geçiren mekanizmadır. İlgiler, bir aktiviteden elde edilen 
doyumdur. Değerler ise ulaşmak istediğimiz hedeflere ve ideallere atfetti-
ğimiz önemdir. İhtiyaçlar tüm insan ve hayvanlarda görülebilirken değerler 
insana özgü, öğrenilebilen ve kuşaktan kuşağa aktarılabilen bir olgudur. Mes-
lek değerleri, bir mesleği birey için değerli kılan özellikler anlamına gelir, ki-
şiden kişiye göre değişir ve kariyer gelişimde önemli bir rol oynar. Ekonomik 
kazanç, toplumsal saygınlık, sosyal güvence, meslekte ilerleme, yaratıcılık, 
bağımsızlık, değişiklik, yardım, rekabet mesleki değerlerden bazılarıdır.*
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B) Sosyolojik Faktörler:
Bireyin kariyer gelişimini etkileyen sosyolojik faktörler aile ve sosyoekono-
mik düzeydir. Bireyin kariyer gelişimi üzerinde etkili olan iki önemli faktör; 
kalıtım ve çevredir. Bu nedenle gerek kromozomlarla taşınan kalıtımsal 
özellikler olsun gerekse içinde büyüdüğü çevresel faktörler açısından olsun 
aile, çocuk üzerinde çok önemli bir etkiye sahiptir. Bu etki olumlu da olabilir 
olumsuz da. Çoğunlukla çocuğun yetişkinlikteki kararlarını büyük ölçüde etki-
ler. Bir diğer sosyolojik faktör olan sosyoekonomik düzey de kariyer gelişimi 
üzerinde oldukça etkilidir. Çünkü birey, bir meslek edinmek için formal ya da 
informal birçok eğitim almalıdır ve ailenin sağladığı maddi imkanlar bu eği-
timleri almada etkilidir.

C) Cinsiyet: 
Birçok ülkede farklı şekillerde etkisi olmakla birlikte meslek seçimini etkile-
yen önemli bir faktördür. Çünkü cinsiyete göre yapılabilecek işler konusunda 
kalıp yargılarımız vardır. “Erkek gibi davranmak” veya “kız gibi yapmak” gibi 
bazı deyimler düşüncelerimizi yönlendirmekte ve bireyin özellikleri dikkate 
alınmaksızın toplumsal cinsiyet rolleri üzerinden meslek seçimine yönlen-
dirilmektedir.

D) Ekonomik ve Politik Faktörler: 
Bireyin içinde yaşadığı ülkenin politik sistemleri ve ekonomik koşulları onla-
rın kariyer gelişimini etkilemektedir. Zaman zaman birey, ilgilerine göre değil 
de ekonomik kaygılarına göre meslek seçmek durumunda kalabilmektedir.

Sonuç olarak kariyer gelişimi, sadece meslek seçimi kararını içermez. Ya-
şam boyu bireyin meslek gelişimiyle ilgili tercih ve kararlarıyla biçimlenir. Bu 
kararlar bir anda verilen kararlar olmayıp yaşam boyu aldığımız eğitimler, 
içinde büyümüş olduğumuz aile ve çevre, sosyoekonomik düzey ve ülkenin 
bize sağlamış olduğu ekonomik durum ve politik yapısından etkilenmektedir. 
Bu nedenle kariyer gelişiminden söz ederken hem kendisi için kariyer hari-
tası oluşturan bireyin hem de bu konudaki uzmanların bu faktörleri dikkate 
alması oldukça önem arz etmektedir.
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GELECEĞİN MESLEKLERİ
Meslek seçimimiz hayatımızın en önemli kararından biridir. Meslek ya da ka-
riyer planlaması yaparken ilgimizi, yeteneklerimizi, değerlerimizi ve mesle-
ğin ekonomik koşullarını ön planda tutuyoruz. Kişinin mesleği onun hayatında 
önemli bir zaman dilimini kapsadığı için bu alanda mutlu olmak istiyor. Mes-
lek seçimlerimizde bir diğer önemli nokta da söz konusu mesleğin günümüz 
ve gelecekteki durumunu iyi değerlendirerek doğru bir kariyer planlaması 
yapmaktır.

Sizlerin daha iyi bir kariyer planlaması yapabilmesi adına günümüzde ihti-
yaç duyulan bazı meslek alanları aşağıda yer almaktadır:

Pendik Rehberlik ve Araştırma Merkezi, 
Rehberlik Hizmetleri Bölümü

• Beslenme ve Diyetisyenlik
• Bilgi Mühendisliği
• Biyoteknoloji zmanlığı
• Çevre Mühendisliği/Çevre 

Hukuku Uzmanlığı
•  Danışmanlık
•  Dil Konuşma Terapisi
•  Elektronik ve Haberleşme 

Mühendisliği
•  Endüstri Mühendisliği
•  Finans Uzmanı ve Yöneticisi
•  Fizik Tedavi Uzmanlığı
•  Genetik Bilimleri Mühendisliği
•  Görsel İletişim Tasarımı
•  Güvenlik Hizmetleri
•  İnternet Gazeteciliği

•  Mekatronik Mühendisliği
•  Metalurji ve Malzeme Mühen-

disliği
•  Mobil Uygulama Geliştiricisi
•  Organik Tarım Mühendisliği/

Uzmanlığı 
•  Psikoloji
•  Sağlık Yönetimi
•  Sosyal Medya Uzmanlığı
•  Tıp
•  Turizm İşletmeciliği
•  Uluslararası Finans- Uluslara-

rası Ticaret Uzmanlığı
•  Uluslararası İlişkiler
•  Veri Madenciliği ve Analistliği
•  Yönetim Bilişim Uzmanlığı

Kaynaklar
* Yeşilyaprak, B. (Ed.) (2012). Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı Kuramdan 
Uygulamaya, Ankara: Pegem Akademi.
http://www.osym2015.com/node/599
http://www.aktuelegitim.com/gelecegin-meslekleri-nelerdir.html 
http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/06/15/218216/icerikler/gelece-
gin-gozde- meslekleri_942252.html
http://www.rehberlikservisim.com/2017/04/dil-ve-konusma-terapisi/
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KARİYER 
GÜNLERİ
ÖZEL 
OTURUMLARI
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24 Aralık Salı
Saat: 09.30

Seminer Konusu:
Başarıya Giden Yol

Konuşmacı:
Prof. Dr. Ömer Bolat - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Hayatı bir üniversite olarak görmek gerekir. Üniversiteyi kazanabil-

mek, daha da önemlisi nitelikli bir eğitim alabilmek hedefsiz müm-

kün müdür? Hiçbir başarı asla tesadüf değildir. Alın teri dökmeden, 

hangi işte kalıcı başarı elde edilmiş ki eğitimde elde edebilelim? 

Unutulmamalıdır ki cefasını çekmediğiniz hiçbir başarının sefasını 

da süremezsiniz.
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Öğrenciler, iyi bir kariyer ve gelecek sahibi olmak için var güçleriyle 

üniversite sınavına hazırlanıyor. Ama maalesef çoğu ya hedefsiz ya 

da yanlış yönlendirme neticesinde bulunduğu bölüm ve üniversite-

den memnun olmayıp tekrar sınava giriyor.

Adayların öncelikle hangi bölümü tercih edeceğine karar vermesi 

için okumak istediği bölümü veya bölümleri tanıması gerekir. Bö-

lümler hakkında detaylı bilgi edinmek için günümüzde çeşitli yollar 

bulunuyor. Bu yolların bazıları bölümün içeriği, geleceği vb. gibi yön-

lerini öğrenciye göstermesi gerekirken maalesef yanlış yapılan ter-

cihlere en fazla sebep olan başlıkların başında geliyor. Bu yüzden bir 

bölüm ya da mesleği hedef olarak belirlemeden önce tüm yönleriyle 

araştırmaya, araştırırken ise kılavuzları doğru belirlemeye kesinlikle 

dikkat edilmesi gerekir.

24 Aralık Salı 
Saat: 11.30

Seminer Konusu:
Bölüm Seçiminde Yapılan Yanlışlıklar

Konuşmacı:
Burak Erdem - İbn Haldun Üniversitesi
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24 Aralık Salı
Saat: 13.30

Seminer Konusu:
İki Mucize Bir İnsan

Konuşmacı:
Faruk Öndağ

İnsan beyni, uçsuz bucaksız bir mucize; ama insan gönlü de öyledir.

Öncelikle insanın bir hedefi olacak. O hedef, hayatını kuşatacak, aynı 

zamanda insan, işine aşık olacak. İkisi bir arada olunca daha iyi ola-

cak. İkisi birleşince hayat muhteşem oluyor. Gönülsüz beyin işe ya-

ramıyor, beyinsiz aşk da işe yaramıyor. İkisini harmanlayabildiğimiz 

kadar hayatta mutluluk ve başarı yan yana olacak. Sonuç olarak gön-

lümde değilsen, zihnimde işin ne?
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Üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerin kariyer seçimi konusun-
da üniversitelerde mevcut bölümleri ve tanımlı meslekleri dikkate 
aldıkları, bu bölümlere yönelik tercihlerini netleştirdikten sonra ilgili 
puan türüne göre çalışmalarını sürdürdükleri gözlenmektedir. Semi-
nerimizde bu yöntem yerine öğrencilerimizin belki de yaşam boyu 
uğraşmak durumunda kalacakları mesleklerini seçmeden önce ilgi 
alanlarını ve gerçek eğilimlerini netleştirmek üzere farklı bir yöntem 
izlemelerini öneriyoruz. Bu öneri akademinin 21. yüzyılda öne çıkan 
ana projelerini ve bu projelerin arka planında yer alan temel araştır-
ma sorularını esas alıyor.

Öğrencilerimize bu soruların örneklerini sunup hangi sorunun diğer-
lerinden daha fazla ilgilerini çektiğini belirlemelerini istiyoruz. Bö-
lüm veya meslek seçimlerini bu kararı verdikten sonra yapmalarının 
daha sağlıklı olacağı konusunda kendilerini ikna etmeye çalışıyoruz.

25 Aralık Çarşamba
Saat: 09.30

Seminer Konusu:
21. Yüzyılda Akademinin Ana Akım Projeleri ve Kariyer Seçimi

Konuşmacı:
Prof. Dr. Ayhan ÇİTİL - 29 Mayıs Üniversitesi
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25 Aralık Çarşamba
Saat: 11.30

Seminer Konusu:
Çölleşen Dünyada İyiliği Yeşertebilmek

Konuşmacı:
Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan - Üsküdar Üniversitesi

Dünyadaki teknolojik gelişmelerle birlikte doğadan elde edilen her 

şeyin üretilebileceği yeni bir dünya sisteminde yaşıyoruz. Endüst-

ri 4.0 insanlık tarihinin en büyük devrimi. Yapay zekâ, yapay süper 

zekâya geçerse bunlardan doğacak kötülüklerin önünü almanın 

imkânı yok. İnsanlık robotlardan gelecek kötülüklere ancak iyilikle 

sahip olabilir. Robotların olduğu dünyada insana anlam katacak şey, 

kötülük ve iyiliğin farkında olmaktır.
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Seminer Konusu:
Gençliğin Yaşam Amacı ve Anlamı

Konuşmacı:
 Prof. Dr. Ahmet Akın - İstanbul Medeniyet Üniversitesi

İnsanoğlunun yaşama tutunabilmek için niçin var olduğuna ilişkin bir 

farkındalığa sahip olma ihtiyacı, birçok noktada fiziksel ihtiyaçlardan 

daha da önemlidir. Yaşamdaki zorluklarla mücadele edebilmek, ya-

şama ilişkin bir bilinç geliştirebilmek ve yaşamı daha anlamlı hale 

getirebilmek için bu anlayış elzemdir. Günümüzde özellikle yoğun 

biçimde evrensel çapta empoze edilen kapitalizm ve modernizm gibi 

anlayışların karşısında gençlerin kendilerini daha işlevsel ve dingin 

hissedebilmeleri için içinde bulundukları coğrafya ve değerlere uy-

gun bir kimlik ve yaşama hedefi belirmeleri gerekmektedir.

25 Aralık Çarşamba
Saat: 13.30
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İnsanları; idealleri, ümitleri ve hedefleri harekete geçirir. Büyük ve 

önemli işler başarma düşüncesi, hedefe ulaşma azmi olmazsa insan 

harekete geçmez. Ümidi ve hedefi olmayan insan ölü gibidir. Martin 

Luther King şöyle der: “Uğrunda ölebilecek bir şeyiniz yoksa bu sizin 

hayat mücadelesine atılamayacağınızı gösterir.”

Hedefi olan insan çalışmaktan zevk alır. Hedefi olmayan yelkenliye 

hiçbir rüzgâr yardım etmez. Hedef seçmeli, başarı prensiplerini öğ-

renmeli ve harekete geçmelidir. Biz çalışır, gayret ederiz, başarıyı 

Allah (cc) verir. Bu oturumda başarılı, sağlıklı ve mutlu yaşamanın 

sırları anlatılıyor.

Seminer Konusu:
Başarı İnanç İşidir

Konuşmacı:
Cumali Sever

26 Aralık Perşembe
Saat: 09.30
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Seminerin amacı öğrencilerin hayat karşısında sağlam bir duruş ka-

zanmalarına rehberlik etmek, ilişkilerinde ve mesleki tercihlerinde 

değer ve yetenekleriyle uyumlu doğru seçimler yapmalarına yar-

dımcı olmaktır. Hayatın Anlamı, Öz Saygı- Özüne Güven, Öz Değerler, 

Amaç Belirleme, İç Motivasyon, Sürece Odaklanma, Öz Disiplin

26 Aralık Perşembe
Saat: 11.30

Seminer Konusu:
Kendi Yürüyüşünü Bulmak "Güvenli Duruş ve Kendini İnşa”

Konuşmacı:
İbrahim Zeyd Gerçik - İstanbul Şehir Üniversitesi
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28 Aralık Perşembe
Saat: 13.30

Seminer Konusu:
Hayatta Başarı

Konuşmacı:
Nuri Özkan

Akademik başarımız kadar hayat başarımız ve performansımız da 

önemlidir. Nice akademik başarısı olanların hayat başarılarının her 

zaman olumlu olmadığını görmemiz mümkündür. Hayat başarımız 

için nelere ihtiyacımız var? Hayat başarısı yüksek olanların özellikle-

ri nelerdir? Kariyer planlamamızı yaparken nelere dikkat etmeliyiz? 

Bunların tek tek ele alınarak incelenmesi gerekiyor.
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1. GRUP - 24 ARALIK SALI
Saat: 09.30

OKUL ADI             Öğrenci Sayısı
Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi                              100

Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi           100

Pendik Fatih Anadolu Lisesi                              100

Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi             55

Özel Pendik Birikim Anadolu Lisesi                     55

Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi            50

Özel Pendik Sınav Anadolu Lisesi             40

TOPLAM              500

2. GRUP - 24 ARALIK SALI
Saat: 11.30

OKUL ADI             Öğrenci Sayısı
Kurtköy Anadolu Lisesi            115

80.Yıl Nuh Çimento Anadolu Lisesi           100

Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi         100

Prof. Dr. Hulusi Behçet Anadolu Lisesi                                                       75

Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Tek. Mesleki ve Tek.  Anadolu Lisesi   30

Özel Pendik İkbal Anadolu  Lisesi                 30

Özel Pendik Doğru Cevap Anadolu Lisesi             25

Özel Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Kurtköy Anadolu Lisesi                       25

TOPLAM              500

3. GRUP - 24 ARALIK SALI
Saat: 13.30

OKUL ADI             Öğrenci Sayısı
Pendik Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi         120

Alparslan Anadolu Lisesi                                                120

Mehmed Zahid Kotku Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi             75

Rauf Denktaş Çok Programlı Anadolu Lisesi              60

Özel Pendik Birey Anadolu Lisesi                   50

Ahmet Yesevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi            25

Özel Ali Güngör Anadolu Lisesi                                      25

Özel Eryetiş Reis Denizcilik Meslek Lisesi                            25

TOPLAM              500
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1. GRUP - 25 ARALIK ÇARŞAMBA
Saat: 09.30

OKUL ADI             Öğrenci Sayısı
Tarık Buğra Anadolu Lisesi           125

Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mes. ve Tek. Ana. Lisesi     125

Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi         100

Özel Pendik Uğur Anadolu Lisesi                 40

Özel Pendik Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi                   30

Özel Nasibe Eryetiş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi          40

Özel Pendik Çözüm Akademi Anadolu Lisesi              30

TOPLAM              500

2. GRUP - 25 ARALIK ÇARŞAMBA
Saat: 11.30

OKUL ADI             Öğrenci Sayısı
Pendik Anadolu Lisesi            175

Kaynarca Şevket Sabancı Anadolu Lisesi               100

Abdurrahman Gürses Anadolu İmam Hatip Lisesi           75

Özel Pendik Kültür Anadolu Lisesi                                     75

Rasim Özdenören Anadolu Lisesi                                                              40

Özel Kurtköy Doğa Anadolu Lisesi                                                             25

Özel Kurtköy Mektebim Anadolu Lisesi                                                    10

TOPLAM              500

3. GRUP - 25 ARALIK ÇARŞAMBA
Saat: 13.30

OKUL ADI             Öğrenci Sayısı
Prof. Dr. Muhammet Tayyip Okiç Anadolu İmam Hatip Lisesi               100

Ömer Öztop Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi            70

Kurtköy Anadolu İmam Hatip Lisesi             70

İTO Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi                              60

Kaynarca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi               50

Nurettin Topçu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi            50

Faruk Nafiz Çamlıbel Anadolu İmam Hatip Lisesi             30

Lütfi Doğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi            30

Ali Yakup Cenkçiler Anadolu İmam Hatip Lisesi               30

TOPLAM              500
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2. GRUP - 26 ARALIK PERŞEMBE
Saat: 11.30

OKUL ADI             Öğrenci Sayısı

Alparslan Anadolu Lisesi            110

Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi           110

Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi           110

Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip                   100

Özel Aydos Cebir Anadolu Lisesi                 30

Özel Kurtköy On Adım Eğitim Bilimleri Anadolu Lisesi                            30

Özel Elçi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi             10

TOPLAM              500

3. GRUP - 26 ARALIK PERŞEMBE
Saat: 13.30

OKUL ADI             Öğrenci Sayısı
Pendik Anadolu Lisesi                150

Pendik Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi                 120

Pendik Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi                  110

Özel Buğra Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi                               30

Özel Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi                                         25

Özel Kurtköy Uğur Anadolu Lisesi                                     25

Özel Fidan Anadolu Lisesi                                                                   20

Özel Pendik Biltek Anadolu Lisesi                     20

TOPLAM              500

1. GRUP - 26 ARALIK PERŞEMBE
Saat: 09.30

OKUL ADI             Öğrenci Sayısı
Velibaba Çok Programlı Anadolu Lisesi                                                  110

Pendik İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi          100

Pendik İMKB Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi           75

Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi  75

Özel Pendik Final Akademi Anadolu Lisesi           75

Özel Seyir Anadolu Lisesi                             30

Özel İbni Sina Anadolu Sağlık Meslek Lisesi             20

Özel Pendik Birikim Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi              25

TOPLAM              500
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