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BAŞBAKANIMIZ
ÜNİVERSİTEMİZDE
2011-2012 Akademik yılı açılışı, Başbakanımızın
teşrifleriyle 12 Ekim’de gerçekleştirildi. Programa devlet protokolü ve İstanbul protokolü yoğun ilgi gösterdi. Mehmet Akif Ersoy Fotoğraf
Sergisi’nin açılışını yapan Başbakan’a “İstiklal
Marşı Murakkaası” hediye edildi.

MEHMET AKİF SEMPOZYUMU
14-15 Ekim 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Milli Birlik ve Bütünlük Sempozyumu”, yurt içi ve yurt dışından gelen 50’den fazla şair,
yazar ve akademisyenin katılımı ile gerçekleştirildi. Sempozyum bildirileri kitap haline getirelerek, katılımcılara ve
üniversitelere hediye edilecektir.
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İlk öğrencileriyle buluşan üniversitemiz, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı açılış dersi YÖK Yürütme Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Durmuş GÜNAY tarafından verildi. Program
sonrası öğrencilerimiz fidan dikimine iştirak etti ve
bölümlerde oryantasyon eğitimleri verildi.

İSLAM VE EKONOMİ
SEMPOZYUMU
Prof. Dr. Sabahattin Zaim Hoca’nın ölüm yıldönümü sebebiyle organize edilen ”Faizsiz Bankacılık ve Günümüz
Uygulamaları” konulu sempozyum 10 Aralık 2011 tarihinde
İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sempozyumda Prof. Dr. Adem Esen, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve
katılımcılara “İstiklal Marşı Murakkaa’sı” hediye etti.

EDUCATURK
EĞİTİM FUARLARI
Üniversitemiz, bu yıl dokuz ilde düzenlenen eğitim fuarlarında üniversite adayı öğrencilerle buluştu. Tekirdağ,
Konya, Ankara, Bursa, İzmir, Trabzon, Gaziantep, Adana
ve İstanbul’da yapılan fuarlarda ücretsiz kariyer testi yapılarak sonuçları öğrecilere gönderildi.

OKULÖNCESİ
EĞİTİMİ SERGİSİ
30 Kasım - 2 Aralık 2011 tarihleri arasında “Okulöncesi
Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı Açılış Sergisi” düzenleyerek teorik ve uygulama bazında dört yıl içerisinde
derslerde yapılacak etkinlik örneklerini bölüm öğrencilerine sunuldu. Açılışını rektörümüz Prof. Dr. Adem Esen ve
Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Nail Bölükbaşı’nın
yaptığı sergiye anaokulu müdür ve öğretmenleri yoğun
ilgi gösterdi.
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İSZÜ’DE İLK DERS ve
ORYANTASYON EĞİTİMİ
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KARİYER MERKEZİ

MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ
>Yrd. Doç. Dr. Kemalettin PARLAK / İSZU Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü

Bir meslek seçecek ya da bir
lise ve üniversite tercihi yapacak
gençler için bu seçimin hayati bir
rol oynadığına kuşku yoktur. Zira,
insanı diğer canlılardan ayıran en
önemli özellik, göstereceği başarı
ya da başarısızlıkla sadece kendi
hayatını değil, ailesinin, toplumun,
devletin ya da insanlığın kaderinde
rol oynayabilmesidir. Hangi işi yapıyor olursa olsun, mesleğinde başarılı olanlar kendi hayatları yanında
başkalarının yaşamları üzerinde de
olumlu etkilerde bulunmaktadır.
Öte yandan, meslek sadece bir
para kazanma, geçimini sağlama
yolu değildir, bireyin kendini ifade
etme ve kendini gerçekleştirme yoludur. Bir kimsenin seçtiği meslek,
sadece mutluluk ve doyum açısından değil, ileride iş bulma, ikamet
edeceği yer, evleneceği kimse,
ilişkide bulunacağı kişilerin niteliği
gibi durumları da içine almaktadır.
Bunun yanında, meslekler yalnızca

kişiler için değil toplum için de son
derece önemlidir. Çünkü, bir toplumu oluşturan bireyler mesleklerinde başarılı olmayıp mesleki bilgi ve
becerilerini geliştirmezler ve bunları yeni kuşaklara aktarmazlarsa, o
toplumun hayat seviyesi düşmekte,
toplumsal gelişme de zayıflamaktadır.
Bunlara ilaveten, günümüzde
çalışma hayatının bireyin yaşamında oldukça geniş bir yer tutması,
meslek seçiminin önemini daha da
arttırmıştır. Zira, artık iş dünyası
“sabah sekiz akşam altı” anlayışından uzaklaşmış bulunmaktadır.
Bugün, iş, hayatın merkezine oturmakta, hatta çoğu zaman hayatın
kendisi olmaktadır. Böyle olunca,
meslek seçmek bir hayat biçimi
seçmekle özdeşleşmektedir. Bu nedenle, iş hayatına atıldıktan sonra
bile pek çok insan hayatının işi ya
da mesleğini bulabilmek için arayışını sürdürmektedir. Kimi yol yakınken dönmeye çabalarken, kimi de
yanlış seçiminin sonucunu mutsuzlukla ödemeye devam etmektedir.
Bunun yanında, günümüzde
iyi bir işe girebilmek için sadece

yetenekli olmak yetmemekte, aynı
zamanda ne yapmak istediğini bilmekte gerekmektedir. İş hayatında
ne yapmak istediğini kestiremeyen
bir çok yeni mezun genç doğru işi
bulmak için daldan dala atlayarak
zaman kaybetmektedir. Ayrıca, iş
dünyasında gençlerin mezun olduğu yüksek öğretim bölümleri de
çoğu işveren için bir tercih nedeni
olmaktan çıkmış bulunmaktadır.
Artık hangi bölümden mezun olunduğu değil, kişinin yeteneklerinin
hangi yönde olduğu ve kendisini iş
dünyasına hazırlayıp hazırlamadığı önemli olmaktadır. Bu nedenle,
okul sırasında staj yapmak, çalışmak, bilgisayar ve yabancı dil öğrenmek avantaj sağlamaktadır.
Sonuç olarak, meslek seçme
gibi son derece hayati sonuçlar doğuran kritik bir konuda birey için en
güvenilir yol mümkünse bu konuda
iyi yetişmiş bir kişiden profesyonel
yardım almaktır diyebiliriz.
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Bu programın amacı, eğitim-öğretim kurumları rehberlik servisleri başta olmak üzere
rehberlik ve psikolojik danışma
hizmetlerine ihtiyaç duyulan çeşitli alanlarda bu hizmetleri sunabilecek, kuramsal ve uygulamalı
bilgi ve beceriler ile donanmış
uzman personel yetiştirmektir.
Psikolojik ve Rehberlik Anabilim
dalından mezun olanlar “Rehber
Öğretmen” ve “Psikolojik Danışman” unvanı almaktadırlar. Anabilim dalımızda rehberlik alanı ile
psikolojik danışma alanı bir bütün
olarak algılanmaktadır.
Psikolojik danışma açısından, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı çerçevesinde;
bireylerin ruh sağlığını koruyucu,

kişisel gelişimlerini destekleyici,
bireysel bakış açılarını zenginleştirici muhtelif becerileri kazandırmak hedeflenmektedir.
Rehberlik alanı açısından
ise; bireylerin kişisel özelliklerine uygun eğitim ortamlarına
çevreye uyum sağlama güçlerini
arttırıcı bireysel rehberlik, aile
rehberliği, mesleki rehberlik vb.
alanlarda genel uzmanlaşma sağlanmaktadır.

Mezunlarımız resmî ve özel
eğitim kurumlarında (okullar,
dershaneler, eğitim danışmanlık
şirketleri), hastanelerde, şirketlerin insan kaynakları ve halkla
ilişkiler departmanlarında ayrıca özel eğitim veren resmî-özel
kurumlarda çalışabilmektedirler.
Oldukça geniş olan istihdam alanından dolayı mezunlarımız iş
bulma açısından bir sorunla karşılaşmamaktadırlar.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Taban Puanı

Tavan Puanı

ÜCRETLİ

340.588
359.631
375.748
433.430

390.925
368.719
403.177
442.539

%25 BURSLU
%50 BURSLU
%100 BURSLU

Açılan Diğer Bölümlerimiz
Okul Öncesi Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Gıda Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
İşletme (İngilizce)

BÖLÜMLERİMİZİ TANIYALIM

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

SEMPOZYUM
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Sabahattin Zaim
İslam ve Ekonomi sempozyumu
gerçekleştirildi.

Üniversitemiz, Türkiye Katılım
Bankaları Birliği (TKBB) ve İstanbul İktisatçılar Derneği’nin (İKDER)
müşterek olarak organize ettiği
”Faizsiz Bankacılık ve Günümüz
Uygulamaları” konulu sempozyum
10 Aralık 2011 tarihinde İstanbul
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Sabahattin Zaim hocanın ölüm yıldönümü vesilesiyle her
yıl düzenlenen “İslam ve Ekonomi”
sempozyumun bu yılki konusu “Faizsiz Bankacılık” oldu.
Maliye
Bakanı
Mehmet
Şimşek’in konuk olduğu sempozyumda, faizsiz bankacılık uygulamaları ile küresel krize çözüm
sağlanabileceğini belirten bakan
Şimşek, eğer dünyada sadece katılım bankacılığı olsaydı, muhtemelen

dünya bu kadar büyük bir tahribat
ve krizle karşı karşıya kalınmazdı
tespitinde bulundu.
Faizsiz Bankacılığın Teorik
ve Uygulama Alanındaki Gelişimi,
Türkiye’de Katılım Bankaları ve Dünyada Faizsiz Finans Uygulamaları
konularında birçok akademisyen
ve uygulamacı görüşlerini aktardı.
İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Sabri ORMAN, Syracuse
Üniversitesi’nden Prof. Dr.Yıldıray
YILDIRIM, Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet
ŞENSOY, Lariba American Finance
House kurucusu Dr.Yahia ABDULRAHMAN, İslam Kalkınma Bankası
Başkan Yardımcısı Dr. Abdulaziz
AL-HINAI, Sermaye Piyasası Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Vedat AKGİRAY,

Albaraka Genel Müdürü Fahrettin
YAHŞİ, Kuveyt Türk Genel Müdürü
Ufuk UYAN, Türkiye Finans Genel
Müdürü V.Derya GÜRERK ve Bank
Asya Genel Müdürü Abdullah ÇELİK birer sunum gerçekleştirdi. Sunulan bildiriler daha sonra yayınlanacaktır.
Rektörümüz Prof. Dr. Adem
Esen, İKDER Başkanı Süleyman Özdemir ve TKBB Genel Sekreteri Osman Akyüz yaptığı sunumdan sonra, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
ve konuşmacılara “İstiklal Marşı
Murakkaa”sı hediye etti. Program,
yeni kurulan üniversitemizin finansal yenilik sağlayan bir konuyu
tekrar gündeme getirerek, yapacağı akademik çalışmaların ne kadar
önemli olacağının da bir göstergesi
oldu.
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Geçmişten aldığı değerleri modern yüzyılın gerekleriyle birleştirip öğrenci odaklı kampüsüyle dünya üniversiteleri arasında adından söz ettirecek bir vakıf üniversitesi olacağına inanıyorum.
											
Emre SOLMAZ
Tarihin derinliğini modern hayatla yaşayabileceğimiz ve tahsilimizi dolu dolu tamamlayabileceğimiz bir
yeşil üniversitedir İstanbul Sabahattin Zaim...
										
Şükriye KAHRAMAN
Asımın nesli olma yolunda bilinçle ilerleyeceğimiz bir üniversitede okuduğumun bilincindeyim.
								
			
Yağmur KARAN
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