
““MMüühendislik Benim hendislik Benim 

Neyim Oluyor?Neyim Oluyor?””

GGüürcan Bangerrcan Banger
••TMMOB Elektrik MTMMOB Elektrik Müühendisleri Odashendisleri Odasıı EskiEskişşehir ehir ŞŞubesiubesi

••ESO EskiESO Eskişşehir Sanayi Geliehir Sanayi Gelişştirme Merkezitirme Merkezi



Ortam mOrtam müühendislihendisliğğe uygune uygun……

•• Belki size Belki size şşaaşışırtrtııccıı gelecek ama bu gelecek ama bu 
üülke, lke, mmüühendishendis olmak iolmak iççin in sosyal sosyal 
ve kve küültltüürel sermayerel sermaye şşartlarartlarıına na 
sahip.sahip.

•• Bilimsel endekslerimizin Bilimsel endekslerimizin 
ddüüşşüüklklüüğğüüne bakne bakııp da, sakp da, sakıın ola ki, n ola ki, 
kendinizi olumsuz kendinizi olumsuz şşartlamayartlamayıın.n.

•• İşİşte size te size ççevremizden evremizden öörneklerrnekler……



ConCon AhmetAhmet

•• ÖÖrnerneğğin 20in 20’’nci ynci yüüzyzyııllıın ban başışında nda 
ConCon AhmetAhmet olarak bilinen olarak bilinen şşahsahsıın n 
sonsuz enerji sonsuz enerji üüreten reten ‘‘devrdevr--i daim i daim 
makinesimakinesi’’ icat ettiicat ettiğği bir i bir üülkede lkede 
yayaşışıyoruz.yoruz.

•• HiHiçç kukuşşkusuz; bu kusuz; bu üülkenin ikliminin lkenin ikliminin 
insanlarinsanlarıı üüzerinde yarattzerinde yarattığıığı ‘‘olumlu olumlu 
mmüühendislik baskhendislik baskııssıı’’ sadece sadece 
bundan da ibaret debundan da ibaret değğil.il.



MMüühendislik hizmetinizdehendislik hizmetinizde……

•• TurTurşşu kurarken suya batmayan u kurarken suya batmayan 
lahana yapraklarlahana yapraklarıınnıı batbatıırmak irmak iççin in 
BATIRBATIR--MATMATİİKK,,

•• SaSaççlarlarıı kolayca topuz yapkolayca topuz yapııp p öörmek rmek 
iiççin in TOPUZTOPUZ--MATMATİİKK,,

•• DDüüğğme ilikleme derdinden me ilikleme derdinden 
kurtulmak ikurtulmak iççin in İİLLİİKK--MATMATİİKK,,



Daha neler var?Daha neler var?

•• Asma yapraAsma yaprağığından dolma saran ndan dolma saran 
DOLMADOLMA--MATMATİİKK,,

•• KalKalçça ba böölgesine yerlelgesine yerleşştirilen ve tirilen ve 
vakumla tuvalet temizlivakumla tuvalet temizliğği yapan i yapan 
TAHARETTAHARET--MATMATİİKK,,

•• Ve sizin de sayabileceVe sizin de sayabileceğğiniz daha iniz daha 
pek pek ççok mok müühendislik harikashendislik harikasıı……

•• Hepsi bu Hepsi bu üülkede gelilkede gelişştirilmitirilmişş……



MMüühendis olmak ihendis olmak iççinin……

•• VelhasVelhasııl; bu l; bu üülkede mlkede müühendis hendis 
olmak iolmak iççin gerekli in gerekli iklimiklim var.var.

•• Bol miktarda Bol miktarda sorunsorun var.var.

•• Bireylerin Bireylerin parlak zekaparlak zekassıı var.var.

•• Ama bunlar yeterli deAma bunlar yeterli değğil.il.

•• MMüühendis olmak bir niyet, gayret, hendis olmak bir niyet, gayret, 
azim, akazim, akııl ve el ve eğğitim iitim işşii……



““istiyorumistiyorum”” demelisindemelisin

•• ÖÖnce; nce; ““MMüühendislik beni neyim hendislik beni neyim 
olacak?olacak?”” demelisin.demelisin.

•• ““MMüühendis olmayhendis olmayıı istiyor muyum?istiyor muyum?””
demelisin.demelisin.

•• Buna Buna ““EvetEvet”” demek ise, bazdemek ise, bazıı
sorumluluklarsorumluluklarıı ve riskleri ve riskleri 
üüstlenmek demektir.stlenmek demektir.

•• Ama risk ve onu alt etmek iAma risk ve onu alt etmek iççin in 
gayret olmazsa kazangayret olmazsa kazançç da olmaz.da olmaz.



Karar vermek yeterli mi?Karar vermek yeterli mi?

•• MMüühendis olmaya niyetlenmek ve hendis olmaya niyetlenmek ve 
bu amabu amaççla la ççaba sarf etmek yeterli aba sarf etmek yeterli 
mi?mi?

•• MMüühendislihendisliğğin niyetine girmek ve in niyetine girmek ve 
bu amabu amaçç pepeşşinde gayretle koinde gayretle koşşmak, mak, 
seni mutlu sona ulaseni mutlu sona ulaşşttıırrıır mr mıı??



HayHayıır, yeterli r, yeterli degildegil……

•• Kesinlikle yeterli deKesinlikle yeterli değğil !...il !...

•• DDüüşşüünsene; seninle bu niyeti nsene; seninle bu niyeti 
paylapaylaşşan ve senin verdian ve senin verdiğğin in ööllçüçüde de 
emek veren nice emek veren nice ççok kiok kişşi var.i var.

•• Bir kaldBir kaldıırrıımmıın parke tan parke taşşlarlarıı gibi gibi 
aynaynıılardan birisilardan birisi mi olmak mi olmak 
istiyorsun?istiyorsun?



Ne yapNe yapıılmallmalıı o zaman?o zaman?

•• Kendi farklKendi farklııllığıığınnıı yaratmalyaratmalııssıın.n.

•• Bir insan olarak olduBir insan olarak olduğğu kadar bir u kadar bir 
mmüühendis olarak da farklhendis olarak da farklııllığıığınnıı
oluoluşşturmalturmalııssıın.n.

•• DDüünya seninle, senin nya seninle, senin 
mmüühendislihendisliğğinden inden ççeeşşitlilik ve itlilik ve 
zenginlik kazanmalzenginlik kazanmalıı..



Orhan VeliOrhan Veli……

•• Orhan VeliOrhan Veli’’nin dedinin dediğği yolun yari yolun yarııssıınnıı
33--5 y5 yııl gel geççtikten sonra tikten sonra ‘‘yayaşşamamıı
ııskaladskaladığıığınnıı’’ fark etme tehlikesi fark etme tehlikesi 
var.var.

•• Bu nedenle kendi farklBu nedenle kendi farklııllığıığınnıı
yaratmyaratmışış bir birey ve mbir birey ve müühendis hendis 
olmayolmayıı seseççmenin domenin doğğru zamanru zamanıı
şşimdiki zamanimdiki zamanddıır.r.

•• Hemen Hemen şşimdi !...imdi !...



YanlYanlııss yapabilirsinyapabilirsin……

•• Tabii ki; yanTabii ki; yanıılma ve yanllma ve yanlışış yapma yapma 
ihtimali her zaman var.ihtimali her zaman var.

•• Ama unutma !Ama unutma !

•• YaptYaptığıığına pina pişşman olmak, man olmak, 
yapmadyapmadığıığına pina pişşman olmaktan man olmaktan 
iyidir.iyidir.



Kendini imal etmekKendini imal etmek……

•• İİnsan bedeni ve zihnini oyun nsan bedeni ve zihnini oyun 
hamuruna benzetebiliriz.hamuruna benzetebiliriz.

•• BilinBilinççli seli seççimler yapan insan imler yapan insan 
kendini, pekala kendini, pekala şşekillendirebilir.ekillendirebilir.

•• YaYaşşamda amda şşekillendirebileceekillendirebileceğğin ilk in ilk 
kikişşi kim?i kim?

•• Bu Bu sensensin.sin.



RomanRomanıın sonun sonu……

•• İİzledizlediğğimiz filmin ya da imiz filmin ya da 
okuduokuduğğumuz romanumuz romanıın aktn aktığıığı sonu sonu 
heyecanla merak ederiz.heyecanla merak ederiz.

•• Kendi yaKendi yaşşamamıımmıızda ve zda ve 
iliilişşkilerimizde de bkilerimizde de bööyledir.yledir.

•• Peki; senin kendi romanPeki; senin kendi romanıınnıın nereye n nereye 
gittigittiğği biliyor musun?i biliyor musun?



SonundaSonunda……

•• Bir uBir uğğraraşışın, bir n, bir ççalalışışmanmanıın ya da n ya da 
herhangi bir meherhangi bir meşşgalenin sonunda galenin sonunda 
nerede olacanerede olacağığınnıı merak merak 
ediyorsanediyorsan……

•• Bir Bir hedefhedefin (hedeflerin) olmalin (hedeflerin) olmalıı..

•• Nereye gittiNereye gittiğğini bilmek, yini bilmek, yöönetmek netmek 
ve denetlemek zorundasve denetlemek zorundasıın.n.

•• MMüühendislihendisliğğin de in de öönemli bir snemli bir sıırrrrıı
budur.budur.



Nereye Gidiyorsun?Nereye Gidiyorsun?

••Nereye gittiNereye gittiğğini ini 
bilmeyen, bilmeyen, herhangiherhangi
bir yere gider.bir yere gider.



YasamYasam……

•• Bir de yaBir de yaşşama karama karşışı tavtavıır konusu r konusu 
var.var.

•• YaYaşşam bir aynadam bir aynadıır.r.

•• Ona nasOna nasııl bakarsanl bakarsanıız, o da size aynz, o da size aynıı
şşekilde cevap verir.ekilde cevap verir.

•• Problemler Problemler çöçözmek izmek iççindir, indir, 
dertlenmek idertlenmek iççin dein değğilil……



YaYaşşam bir aynadam bir aynadıırr

YaYaşşama nasama nasııl bakarsanl bakarsanıız, o z, o 
da size da size ööyle gyle göörrüünnüür.r.



Denemek gerekliDenemek gerekli……

•• Olumlu bir yaOlumlu bir yaşşamamıın bazn bazıı temel temel 
ilkeleri var:ilkeleri var:

1.1. SaygSaygıı,,

2.2. HoHoşşggöörrüü,,

3.3. Empati (kendini bir baEmpati (kendini bir başşkaskasıınnıın n 
yerine koyabilmek) gibiyerine koyabilmek) gibi……



Ama en Ama en öönemlisinemlisi……

•• Ama en Ama en öönemlisi niyettir.nemlisi niyettir.

•• YaYaşşama olumlulukla ve iyi niyetle ama olumlulukla ve iyi niyetle 
yaklayaklaşşan baan başşararııyyıı elde etmek ielde etmek iççin in 
birinci gbirinci güüce sahip demektir.ce sahip demektir.

•• İİyi niyet, yi niyet, ççooğğu zaman gu zaman göönnüül l 
ggöözzüümmüüze sevgi olarak gze sevgi olarak göörrüünnüür.r.



Kendinize sorunKendinize sorun

•• Her gHer güün sonunda kendinize sorun:n sonunda kendinize sorun:

•• ““BugBugüün kendim in kendim iççin ne yaptin ne yaptıım?m?””

•• UnutmayUnutmayıın; kendi in; kendi iççin iyi bir in iyi bir şşey ey 
yapmayan, bayapmayan, başşkalarkalarıına da yararlna da yararlıı
olamaz.olamaz.



Sahip Sahip oldugumuzoldugumuz seysey

•• GerGerççekten sahip olduekten sahip olduğğumuz tek umuz tek 
şşey, kendi yaey, kendi yaşşamamıımmıızdzdıır.r.

•• YaptYaptığıığımmıız her iyilez her iyileşştirme, gelecek tirme, gelecek 
yayaşşamamıımmııza koyduza koyduğğumuz bir temel umuz bir temel 
tataşışıddıır.r.

•• YaptYaptııklarklarıımmıız ve yapmadz ve yapmadııklarklarıımmıız, z, 
ööncelikle bizi, kendimizi ilgilendirir ncelikle bizi, kendimizi ilgilendirir 
ve etkiler.ve etkiler.



SSııra geldi ra geldi mmüühendisligehendislige……

ŞŞimdi biraz da imdi biraz da 
mmüühendislikhendislik ten sten s ööz edelim.z edelim.



MMüühendis kimdir?hendis kimdir?

•• MMüühendis kimdir?hendis kimdir?
•• MMüühendis ne ihendis ne işş yapar?yapar?
•• MMüühendislikhendislik; genel anlamda ; genel anlamda 

maddeyi ekonomik olarak ele almaddeyi ekonomik olarak ele alııp, p, 
fiziksel olaylara dayalfiziksel olaylara dayalıı bibiççimde, imde, 
matematiksel modellerden matematiksel modellerden 
yararlanarak insanlyararlanarak insanlığığa yararla yararlıı
hizmet sunmakthizmet sunmaktıır.r.

•• Biraz karBiraz karışıışık gibi sankik gibi sanki……



MMüühendisin hendisin öözelliklerizellikleri

•• MMüühendis, hendis, ööncelikle iyi bir ncelikle iyi bir 
matematikmatematikççidir.idir.

•• ““Matematikten hakkMatematikten hakkııyla yla 
yararlanmayyararlanmayıı iyi biliriyi bilir”” de de 
diyebiliriz.diyebiliriz.

•• Matematik bilmeyen, bilmediMatematik bilmeyen, bilmediğğini ini 
ise nerede bulacaise nerede bulacağığınnıın bilincinde n bilincinde 
olmayan kiolmayan kişşinin nitelikli bir inin nitelikli bir 
mmüühendis olmashendis olmasıınnıı beklemeyiz.beklemeyiz.



MMüühendisin hendisin öözelliklerizellikleri

•• MMüühendis, fizik bilimleri hendis, fizik bilimleri 
alanlaralanlarıında yetkinliklere sahiptir.nda yetkinliklere sahiptir.

•• FiziFiziğğin temel yaklain temel yaklaşışımlarmlarıına na 
hakimdir.hakimdir.

•• Benzeri alanlarda kendisi iBenzeri alanlarda kendisi iççin yeni in yeni 
olan bir konuya nasolan bir konuya nasııl yaklal yaklaşşacaacağığınnıı
bilir.bilir.



MMüühendisin hendisin öözelliklerizellikleri

•• MMüühendis; matematiksel modeller hendis; matematiksel modeller 
kullankullanıır.r.

•• Ama bunlarAma bunlarıın (bu plan, proje ve n (bu plan, proje ve 
hesaplamalarhesaplamalarıın) sadece gern) sadece gerççeeğğin in 
bir modelini oldubir modelini olduğğunu da iyi bilir.unu da iyi bilir.

•• Dikkate alDikkate alıınmamnmamışış (sistemi (sistemi 
etkileyecek veya etkilemeyecek) etkileyecek veya etkilemeyecek) 
unsurlarunsurlarıın farkn farkıındadndadıır.r.



MMüühendisin hendisin öözelliklerizellikleri

•• MMüühendis, kendi alanhendis, kendi alanıına giren na giren 
sorunlar isorunlar iççin in çöçözzüümler mler üüretir.retir.

•• Bu Bu çöçözzüümlerin her zaman hata paymlerin her zaman hata payıı
veya baveya başşararıı oranoranıı gibi olasgibi olasııllııklar klar 
iiççerdierdiğğini, ini, ““yyüüzde 100zde 100”” gibi gibi 
kavramkavramıın gern gerççek yaek yaşşam am 
çöçözzüümlerinde olmadmlerinde olmadığıığınnıı, bunun , bunun 
sadece modellere sadece modellere öözgzgüü olduolduğğunu unu 
bilir.bilir.



MMüühendisin hendisin öözelliklerizellikleri

•• MMüühendis; becerileri ve hendis; becerileri ve 
yetkinlikleri olan, akyetkinlikleri olan, akııllllıı, sorumlu ve , sorumlu ve 
ahlâklahlâklıı olmayolmayıı hedefleyen, hedefleyen, 
kendisini skendisini süürekli gelirekli gelişştiren bir tiren bir 
insandinsandıır.r.

•• Ama Ama ‘‘tek kitek kişşilik bandoilik bando’’ dedeğğildir.ildir.
•• MMüühendis, takhendis, takıım m ççalalışışmasmasıınnıın n 

dedeğğerini ve erini ve öönemini (dolaynemini (dolayııssııyla yla 
sinerjiyi) bilir.sinerjiyi) bilir.



MMüühendisin hendisin öözelliklerizellikleri

•• MMüühendis; yanlhendis; yanlışışlarlarıın don doğğrular, rular, 
babaşşararııssıızlzlııklarklarıın ban başşararıılar kadar lar kadar 
olaolağğan olabilecean olabileceğğini bilir; bunlarini bilir; bunlarıın n 
her birinden dersler her birinden dersler ççııkarkarıır.r.

•• MMüühendis, hatalarhendis, hatalarıı kaynakaynağığında nda 
ddüüzeltme ve zeltme ve öönlemenin anlamnlemenin anlamıınnıı
bildibildiğği gibi problem i gibi problem çöçözme zme 
yaklayaklaşışımmıında nda ‘‘bilimsel ybilimsel yööntemintemi’’
kullankullanıır.r.



MMüühendisin hendisin öözelliklerizellikleri

•• MMüühendis ihendis iççin problem in problem çöçözme zme 
performansperformansıınnıın yn yüükseltilmesi kseltilmesi öönemlidir.nemlidir.

•• Bu amaBu amaççla kendini gelila kendini gelişştirmeye tirmeye öözel zel 
öönem verir.nem verir.

•• BaBaşşkalarkalarıınnıın deneyimlerini, n deneyimlerini, çöçözzüüm m 
ööykyküülerini aralerini araşşttıırrıır, inceler.r, inceler.

•• MMüühendis, ehendis, eğğitimin yaitimin yaşşam boyu devam am boyu devam 
eden bir seden bir süürereçç olduolduğğunu iyi bilir.unu iyi bilir.



MMüühendisin hendisin öözelliklerizellikleri

•• MMüühendis, sadece bilinen / tespit hendis, sadece bilinen / tespit 
edilmiedilmişş sorunlara sorunlara çöçözzüüm aramaz.m aramaz.

•• MMüühendis, fark edilmemihendis, fark edilmemişş yeni soru yeni soru 
ve sorunlarve sorunlarıı bulup gbulup güün n ışığıışığına na 
ççııkaran insandkaran insandıır aynr aynıı zamanda.zamanda.



MMüühendisin hendisin öözelliklerizellikleri

+ =

3       +     2     =      5
MMüühendis; karhendis; kar şışılalaşştt ıırabilen, rabilen, 

soyutlasoyutla yyııp p genellegenelle yerek yerek 
modellemodelle yebilen insandyebilen insand ıır.r.



AmaAma……
•• MMüühendisler hakkhendisler hakkıında toplumda nda toplumda 

yanlyanlışış kankanıılar var.lar var.
•• BazBazıılarlarıı bizi bilgisayarlar gibi gbizi bilgisayarlar gibi göörrüüyor.yor.
•• Sanki elektronik yongalar, kablolar ve Sanki elektronik yongalar, kablolar ve 

mekanik aksamdan olumekanik aksamdan oluşştutuğğumuzu umuzu 
varsayanlar da olabilir.varsayanlar da olabilir.

•• ““Sanat eserini gSanat eserini göörsek mertekrsek mertek””
sanacasanacağığımmıızzıı ddüüşşüünenler de var.nenler de var.

•• YanYanııllııyorlar myorlar mıı acaba?acaba?



ŞŞööyle dyle düüşşüünenler var:nenler var:
•• Bir mBir müühendisin kelime hazinesi hendisin kelime hazinesi 

birkabirkaçç yyüüz taneyi gez taneyi geççmez.mez.

•• Bir mBir müühendis, ehendis, eşşine doine doğğum gum güünnüü
hediyesi olarak tornavida seti veya hediyesi olarak tornavida seti veya 
avometreavometre alalıır.r.

•• Bir mBir müühendis, arabashendis, arabasıı ile giderken ile giderken 
ööndeki arabayndeki arabayıı bilimsel olarak bilimsel olarak 
sollayabilensollayabilen kikişşidir.idir.



ŞŞööyle dyle düüşşüünenler olabilir:nenler olabilir:
•• MMüühendis; bilgisayarhendis; bilgisayarıınnıı, , 

telefonunu, fototelefonunu, fotoğğraf makinesini raf makinesini 
veya saatini kendisi tamir etmeye veya saatini kendisi tamir etmeye 
ççalalışışan kian kişşidir.idir.

•• MMüühendis, piyango bileti alhendis, piyango bileti alıırken rken 
bile olasbile olasııllıık hesabk hesabıı yapan kiyapan kişşidir.idir.

•• Bir mBir müühendis, daima hendis, daima ççantasantasıında nda 
veya ceketinin iveya ceketinin içç cebinde kontrol cebinde kontrol 
kalemi takalemi taşışıyan kiyan kişşidir.idir.



Peki; ya bunlar:Peki; ya bunlar:
•• MMüühendis; hendis; ““sosyal, ksosyal, küültltüürel, rel, 

sanatsalsanatsal”” gibi sgibi sııfatlardan habersiz fatlardan habersiz 
olandolandıır.r.

•• KarKarşışı cinsle ileticinsle iletişşim kurma sorunlarim kurma sorunlarıı
olan kiolan kişşinin minin müühendis olma olashendis olma olasııllığıığı
yyüüksektir.ksektir.

•• MMüühendis, 2 kere 2hendis, 2 kere 2’’nin kanin kaçç ettiettiğğine ine 
hesap makinesi veya bilgisayarla hesap makinesi veya bilgisayarla 
hesaplamadan ikna olmaz.hesaplamadan ikna olmaz.



ŞŞaka bir yanaaka bir yana……

•• MMüühendislikhendislik; e; eğğitim, deneyim ve itim, deneyim ve 
uygulama ile edinilen matematik uygulama ile edinilen matematik 
ve dove doğğa bilimleri bilgisinin, doa bilimleri bilgisinin, doğğal al 
ggüçüç ve kaynaklarve kaynaklarıın insanln insanlıık ve k ve 
toplum yarartoplum yararıına ve sna ve süürdrdüürrüülebilirlik lebilirlik 
ggöözetilerek kullanzetilerek kullanıılmaslmasıı iiççin in 
yyööntemler ve ntemler ve çöçözzüümler gelimler gelişştirmetirme
uuğğraraşışıddıır.r.



MMüühendishendis……

•• MMüühendishendis, pratik ve ekonomik , pratik ve ekonomik 
dedeğğeri olan etkin aygeri olan etkin aygııt, tesis, t, tesis, 
makineler ve yapmakineler ve yapıılarlarıı yaratmak ve yaratmak ve 
iişşletmek letmek üüzere bilimsel, teknik ve zere bilimsel, teknik ve 
didiğğer ilgili bilgi ve becerileri er ilgili bilgi ve becerileri 
kazankazanııp kullanan (ve biteviye p kullanan (ve biteviye 
geligelişştirmesi gereken) bireydir.tirmesi gereken) bireydir.



MMüühendisin donanhendisin donanıımmıı

1.1. SabSabıırlrlıı olmak,olmak,
2.2. Sorunlar karSorunlar karşışıssıında paninda paniğğe e 

kapkapıılmamak,lmamak,
3.3. İİkna kabiliyetine sahip olmak,kna kabiliyetine sahip olmak,
4.4. Yeni fikirlere aYeni fikirlere aççıık olmak,k olmak,
5.5. YaratYaratııccıı veya yenilikveya yenilikççi (i (inovatifinovatif) ) 

olmak,olmak,
6.6. PlanlPlanlıı ve bve büüttççeli olmak,eli olmak,



MMüühendisin donanhendisin donanıımmıı

7.7. KararlKararlıı olmak ve risk alabilmek,olmak ve risk alabilmek,

8.8. İİsteklerle olassteklerle olasııllııklar arasklar arasıındaki farkndaki farkıı iyi iyi 
bilmek,bilmek,

9.9. Elindeki kaynaklarElindeki kaynaklarıı etkili ve verimli etkili ve verimli 
kullanabilmek,kullanabilmek,

10.10.EEğğitimi sitimi sıırasrasıında edindinda edindiğği bilgileri i bilgileri 
kullanmaya kullanmaya öözen gzen gööstermek,stermek,

11.11.Disiplinli takDisiplinli takıım m ççalalışışmasmasıına yatkna yatkıın olmak,n olmak,



MMüühendisin donanhendisin donanıımmıı

12.12.Deneysel Deneysel ççalalışışmalarmalarıın n öönemini ve nemini ve 
dedeğğerini bilmek,erini bilmek,

13.13.Verileri analiz edebilmek,Verileri analiz edebilmek,

14.14.Mesleki ve kiMesleki ve kişşisel disel düürrüüstlstlüüğğe sahip e sahip 
olmak; meslek etiolmak; meslek etiğğine uygun ine uygun 
davranmak,davranmak,

15.15.Problem Problem çöçözme performanszme performansıına na 
sahip olmak,sahip olmak,



MMüühendisin donanhendisin donanıımmıı

16.16.BaBaşşararııssıızlzlııklardan ve baklardan ve başşararıılardan lardan 
ders almayders almayıı bilmek,bilmek,

17.17.Sistemleri ve sorunlarSistemleri ve sorunlarıı mmüümkmküün n 
olduolduğğunca yalunca yalıına indirgeyip na indirgeyip 
modelleyebilmek,modelleyebilmek,

18.18.Bilimsel yBilimsel yöönteme (yaklanteme (yaklaşışıma) ma) 
sahip olmaksahip olmak……



BazBazıı öönerilerneriler
•• Okul yaOkul yaşşamamıına ilina ilişşkin size bazkin size bazıı

öönerilerim olabilir:nerilerim olabilir:
1.1. En az bir yabancEn az bir yabancıı dil bilmelisiniz. dil bilmelisiniz. 

Ama bunun yeterli olmadAma bunun yeterli olmadığıığınnıı da da 
bilin.bilin.

2.2. BilgisayarBilgisayarıın iyi bir kullann iyi bir kullanııccııssıı olun; olun; 
konunuzla ilgili yazkonunuzla ilgili yazııllıımlarmlarıı ööğğrenin.renin.

3.3. Size ait kitap, CD ve benzerlerinden Size ait kitap, CD ve benzerlerinden 
bir kbir küüttüüphane oluphane oluşşturmaya turmaya 
babaşşlaylayıın.n.



BazBazıı öönerilerneriler

4.4. KiKişşisel geliisel gelişşiminiz konusunda iminiz konusunda 
ilerlemek iilerlemek iççin kitaplar okuyun, in kitaplar okuyun, 
kurslara katkurslara katııllıın.n.

5.5. GeniGenişş bir bir ççevre edinmeye evre edinmeye ççalalışıışın.n.
6.6. MMüüstakbel istakbel işş alanalanıınnıızda yer alan zda yer alan 

kurulukuruluşş ve kive kişşileri tanileri tanıımaya maya 
ççalalışıışın.n.

7.7. BoBoşş zamanlarzamanlarıınnıızzıı dedeğğerlendirmek erlendirmek 
iiççin meslekle ilgili yerlerle iliin meslekle ilgili yerlerle ilişşki ki 
kurun.kurun.



BazBazıı öönerilerneriler

8.8. TanTanııddığıığınnıız mz müühendislerden hendislerden 
meslek ve imeslek ve işş deneyimleri deneyimleri 
konusunda konusunda öörnek olaylar rnek olaylar 
dinleyin; onlara sorula sorun.dinleyin; onlara sorula sorun.

9.9. TMMOB Elektrik MTMMOB Elektrik Müühendisleri hendisleri 
OdasOdasıı’’nnıın veya benzeri n veya benzeri 
kurulukuruluşşlarlarıın size sunabilecen size sunabileceğği i 
imkanlardan yararlanmaya imkanlardan yararlanmaya 
ççalalışıışın.n.



ÖÖnemli bir noktanemli bir nokta

•• BugBugüüne kadar pek ne kadar pek ççok ticari ve ok ticari ve 
ssıınai inai işşletmede letmede ççalalışışmalar yaptmalar yaptıım.m.

•• MMüühendislerin yhendislerin yöönettinettiğği firmalari firmalarıın n 
ççooğğunda unda şşunu gunu göördrdüüm:m:

•• MMüühendislerin ihendislerin işşletme, pazarlama, letme, pazarlama, 
finans, muhasebe ve yfinans, muhasebe ve yöönetim netim 
birikimlerinde ciddi eksiklikleri birikimlerinde ciddi eksiklikleri 
var.var.



ÖÖnemli bir noktanemli bir nokta

•• Bir mBir müühendis, tabii ki projelerin ve hendis, tabii ki projelerin ve 
teknik uygulamalarteknik uygulamalarıın insann insanııddıır.r.

•• Ama bir iAma bir işşletmeyi yletmeyi yöönetiyorsa netiyorsa 
(y(yöönetmeye talipse) bu netmeye talipse) bu 
saydsaydııklarklarıım konusunda kendisini m konusunda kendisini 
yetiyetişştirmitirmişş olmalolmalııddıır.r.

•• GGöördrdüüğğüüm iyi ve km iyi ve kööttüü öörnekler, rnekler, 
bunun olmazsa olmaz oldubunun olmazsa olmaz olduğğunu unu 
dodoğğruluyor.ruluyor.



BitirirkenBitirirken……

•• BazBazıılarlarıı ‘‘iddialiddialıı’’ saysayıılabilecek bir labilecek bir 
dizi sdizi sööz sz sööyledim.yledim.

•• Muhtemelen babanMuhtemelen babanıızzıı, anneniz, , anneniz, 
ööğğretmeniniz ya da arkadaretmeniniz ya da arkadaşışınnıız da z da 
benzeri benzeri şşeyler seyler sööyledi.yledi.

•• TTüüm bu sm bu sööylenenler ne anlama ylenenler ne anlama 
gelir?gelir?



Mart TwainMart Twain’’den bir anden bir anıı……

•• Takma adTakma adıı Mark TwainMark Twain olan olan SamuelSamuel
LanghorneLanghorne ClemensClemens, 1835, 1835--1910 1910 
yyııllarllarıı arasarasıında yanda yaşşamamışış üünlnlüü
AmerikalAmerikalıı hikâye ve mizah hikâye ve mizah 
yazaryazarııddıır.r.

•• YaYaşşamamıı ve yazdve yazdııklarklarıı ççok sayok sayııda da 
ilginilginçç derslerle doludur.derslerle doludur.



Mart TwainMart Twain’’den bir anden bir anıı……

•• Bir seferinde Bir seferinde şşööyle der:yle der:
•• "Ben, "Ben, ondondöörtrt yayaşışındanda birbir delikanldelikanlııykenyken, , 

babambabam o o kadarkadar cahildicahildi kiki, , neredeyseneredeyse
yayaşşllıı adamadamıınn ççevremdeevremde bile bile 
bulunmasbulunmasıınana dayanamazddayanamazdıımm..””

•• ““YirmibirYirmibir yayaşışımama geldigeldiğğimdeimde, , bubu aradaarada
gegeççenen yediyedi yyııll iiççindeinde onunonun ne ne kadarkadar ççokok
şşeyey ööğğrenmirenmişş olmasolmasıı benibeni hayretlerhayretler
iiççindeinde bbıırakmrakmışışttıı."."



BaBaşşararııllıı Bir MBir Müühendislik hendislik 
Kariyeri Kariyeri İİççin:in:

19 19 ööğğüütt

ŞŞimdi deimdi de……



YaYaşşamamıın tehditleri varn tehditleri var



Bir vizyon oluBir vizyon oluşşturtur……

•• Vizyon, geleceVizyon, geleceğğe nase nasııl baktl baktığıığındndıır.r.

•• Vizyon, gelecek tasarVizyon, gelecek tasarıımmıındndıır.r.

•• Vizyonun gelip seni bulmasVizyonun gelip seni bulmasıınnıı
bekleme.bekleme.

•• Vizyon, alVizyon, alıınabilecek bir nabilecek bir şşey de ey de 
dedeğğildir.ildir.

•• Vizyon, yaratVizyon, yaratıılmallmalııddıır. r. Senin Senin 
taraftarafıındanndan……



Bir vizyon yaratmakBir vizyon yaratmak……

•• Bir vizyon yaratmanBir vizyon yaratmanıın ilk adn ilk adıımmıı, , 
sabahleyin yataktan sabahleyin yataktan ‘‘onun ionun iççinin’’
kalkmaktkalkmaktıır.r.

•• YaYaşşamamıınnıı ‘‘onun uonun uğğrunaruna’’ geligelişştirip tirip 
iyileiyileşştirecetireceğğin bir in bir ‘‘şşeyeeye’’ sahip sahip 
olmaktolmaktıır.r.



Vizyonla yaVizyonla yaşşamakamak……

•• Vizyon, kendine nasVizyon, kendine nasııl bir gelecek l bir gelecek 
yakyakışışttıırdrdığıığındndıır.r.

•• İşİşte; bu nedenle vizyonsuz bir ante; bu nedenle vizyonsuz bir anıın n 
bile olmamalbile olmamalııddıır.r.

•• GerektiGerektiğğinde deinde değğiişştir; ama kendini tir; ama kendini 
vizyonsuz bvizyonsuz bıırakmaya asla izin rakmaya asla izin 
verme!verme!



SSıınnııffıı gegeççmek, okulu bitirmek?mek, okulu bitirmek?

SSıınnııf gef geççmek ya da okulu mek ya da okulu 
bitirmek, senin vizyonun bitirmek, senin vizyonun 

olamaz.olamaz.

Bundan fazlasBundan fazlasıınnıı hayal etmeli hayal etmeli 
ve tasarlamalve tasarlamalııssıın.n.



GeleceGeleceğğin resmini gin resmini göör!r!

•• GeleceGeleceğği gi göörmekte ya kayrmekte ya kayııtstsıız ve z ve 
tembeliz ya da onu gtembeliz ya da onu göörmek bizi rmek bizi 
korkutuyor.korkutuyor.

•• Halbuki kendi geleceHalbuki kendi geleceğğinin resmini inin resmini 
zihninde gzihninde göörebilmelisin.rebilmelisin.



Hayal etmekten korkma!Hayal etmekten korkma!

Gelecek iGelecek iççin hayalleri ve in hayalleri ve 
tasartasarıılarlarıı olmayan, baolmayan, başşararııllıı

bir gelecek konusunda bir gelecek konusunda 
kendisini bile ikna edemez.kendisini bile ikna edemez.



KolaycKolaycııllııktan vazgektan vazgeçç!!

•• İİççinde yainde yaşşadadığıığımmıız sosyal z sosyal ççevre, evre, 
bizi rahatlbizi rahatlığığa, tembellia, tembelliğğe ve e ve 
kolayckolaycııllığığa ya yöönlendiriyor.nlendiriyor.

•• Halbuki bunlar, aynHalbuki bunlar, aynıı zamanda zamanda 
yaratyaratııccııllığıığın ve yenilikn ve yenilikççiliiliğğin de in de 
öönnüünnüü kesiyor.kesiyor.



Zorluklarla savaZorluklarla savaşşmakmak……

•• Yetenek ve becerilerimizi sYetenek ve becerilerimizi sıınayan nayan 
ve bizi gelive bizi gelişştiren tiren şşeyler, yalneyler, yalnıızca zca 
bizi zorlayan bizi zorlayan şşeylerdir.eylerdir.

•• YYüüzyzyüüzeze geldigeldiğğimiz her zorlu imiz her zorlu 
durum bizi daha yetenekli ve daha durum bizi daha yetenekli ve daha 
becerikli yapar.becerikli yapar.



RahatlRahatlıık bk böölgenizlgeniz……

Kendi rahatlKendi rahatlıık bk böölgenizi lgenizi 
yalnyalnıızca dinlenmek izca dinlenmek iççin in 

kullan; skullan; süürekli irekli iççinde inde 
yayaşşamak iamak iççin dein değğilil……



YaYaşşamamıın kitabn kitabıınnıı bulbul……

•• GerGerççek yaek yaşşam, kitaplardan am, kitaplardan 
ööğğrenilmez.renilmez.

•• Ama kitaplar olmadan asla Ama kitaplar olmadan asla 
ööğğrenilmez.renilmez.

•• DDüüzenli okumayzenli okumayıı farklfarklıılalaşşttıırarak rarak 
ssüürdrdüürrüülebilir klebilir kıılmallmalııssıın.n.

•• Bir gBir güün kendi n kendi anahtar kitabanahtar kitabıınnıı
bulacaksbulacaksıın.n.



Anahtar kitabAnahtar kitabıınnıı ara.ara.

•• KonfKonfüçüçyyüüss: : ““TanrTanrıım, bana kitap dolu m, bana kitap dolu 
bir evle bir evle ççiiççek dolu bir bahek dolu bir bahççe ver.e ver.””

•• MontaigneMontaigne: : ““Ben kitaplarBen kitaplarıımmıı dedeğğil, il, 
kitaplarkitaplarıım beni ortaya m beni ortaya ççııkarmkarmışışttıır.r.””

•• R.W. R.W. EmersonEmerson: : ““ŞŞimdiye kadar kimse imdiye kadar kimse 
bir kitabbir kitabıın den değğerini erini öödememidememişştir; tir; 
yalnyalnıız baskz baskıı tutartutarıınnıı öödemidemişştir.tir.””



PlanlPlanlıı ol.ol.

•• Ne olmak istediNe olmak istediğğine karar vermenin ine karar vermenin 
hemen sonrashemen sonrasıı bir bir ççalalışışma planma planıı
yapmaktyapmaktıır.r.

•• PlanlPlanlıı olarak zamanolarak zamanıınnıı ve ve 
kaynaklarkaynaklarıınnıı etkin ve verimli etkin ve verimli 
kullankullanıırsrsıın.n.

•• PlanlPlanlıı ççalalışışma alma alışışkanlkanlığıığınnıın bir yan n bir yan 
sonucu, planlama ssonucu, planlama süüresini resini 
kkıısaltmassaltmasııddıır.r.



ŞŞans ve planans ve plan

ŞŞans, iyi bir plandan arta ans, iyi bir plandan arta 
kalandkalandıır.r.

Krizlerin bKrizlerin büüyyüük bk bööllüümmüü, , 
plansplansıızlzlııktan doktan doğğar.ar.



Hedeflerin olsun.Hedeflerin olsun.

•• GGüçüçllüü bir hedef, gerbir hedef, gerççekleekleşşme gizil me gizil 
ggüüccüüne sahip bir hedeftir.ne sahip bir hedeftir.

•• YaYaşşayan, soluk alayan, soluk alııp veren ve seni p veren ve seni 
enerji saenerji sağğlayan bir hedeftir.layan bir hedeftir.

•• EEğğer ger güçüçllüü hedefi hedefi 
ddüüşşleyebiliyorsan, onu yapmayleyebiliyorsan, onu yapmayıı
babaşşararıırsrsıın.n.



Hedef seni sHedef seni süürrüüklemeli.klemeli.

•• GGüçüçllüü bir hedef, seni sbir hedef, seni süürrüükleyen bir kleyen bir 
ddüüşşttüür.r.

•• GGüçüçllüü hedefler yaratan insanlar, hedefler yaratan insanlar, 
belirledikleri amabelirledikleri amaççlar ilar iççin yain yaşşarlar.arlar.

•• Onlar yaOnlar yaşşamlaramlarıında sonraki adnda sonraki adıımda mda 
ne yapmalarne yapmalarıı gerektigerektiğğini bilirler.ini bilirler.



Hedefin, bHedefin, büüyyüüllüü aynandaynandıır.r.

Hedefin baHedefin başşararııssıınnıı anlamak anlamak 
istiyorsan, kendi istiyorsan, kendi üüzerindeki zerindeki 

etkisine bakmaletkisine bakmalııssıın.n.
ÖÖnemli olan, hedefinin ne nemli olan, hedefinin ne 

olduolduğğu deu değğil; onun ne il; onun ne 
yaptyaptığıığı, seni nas, seni nasııl tel teşşvik edip vik edip 

yyöönlendirdinlendirdiğğidir.idir.



DiDiğğer elini hater elini hatıırla.rla.

•• ZayZayııf elin ile yazabiliyor musun?f elin ile yazabiliyor musun?

•• Topa daha iyi vurmak iTopa daha iyi vurmak iççin zayin zayııf f 
ayaayağığınnıı geligelişştiriyor musun?tiriyor musun?

•• YapamYapamııyor olabilirsin.yor olabilirsin.

•• Ama Ama öönemli olan nemli olan yapamyapamııyoryor olman olman 
dedeğğil, il, yapmyapmııyoryor olmandolmandıır.r.



SormalSormalııssıın.n.

DeDeğğiişşip geliip gelişşebilirsin.ebilirsin.

Bunu isteyip istemediBunu isteyip istemediğğini ini 
sormalsormalııssıın kendine.n kendine.

Kim ve ne olmak iKim ve ne olmak iççin in 
dedeğğiişşmek istiyorsun?mek istiyorsun?



HiHiççbir bir şşey yapma.ey yapma.

•• ÇÇooğğu zaman du zaman düüşşüünmek, sadece nmek, sadece 
oturup oturup ööylece dylece düüşşüünmek inmek işşten ten 
saysayıılmaz.lmaz.

•• Ama unutmamalAma unutmamalııyyıız ki; dz ki; düüşşüünmek, nmek, 
insan olmaninsan olmanıın en n en öönemli nemli 
farklfarklııllığıığıddıır.r.

•• Buna zaman ayBuna zaman ayıırmalrmalııssıın.n.



ÖÖylece otur.ylece otur.

•• İİnsannsanıın bedeni gibi zihni de n bedeni gibi zihni de 
dinlenmeye ihtiyadinlenmeye ihtiyaçç duyar.duyar.

•• PascalPascal: : ““İİnsannsanıın tn tüüm dertleri bir m dertleri bir 
odada kendi baodada kendi başışına, sessizce ve na, sessizce ve 
uzun suzun süüre oturmayre oturmayıı
becerememesinden dobecerememesinden doğğar.ar.””



GerGerççeeğğin sesini dinle.in sesini dinle.

Kendinle baKendinle başş babaşşa otururken ve a otururken ve 
yalnyalnıızca dinlenirken, zca dinlenirken, 
kendinizin pek ender kendinizin pek ender 

duyabildiduyabildiğğin bir yanin bir yanıınnıın n 
konukonuşştutuğğunu duyacaksunu duyacaksıın.n.

Evreni senin iEvreni senin iççin anlain anlaşışıllıır kr kıılan, lan, 
iişşte bu yante bu yanıındndıır.r.



Liseli olmaktan vazgeLiseli olmaktan vazgeçç..

•• Her eHer eğğitim itim –– ööğğretim dretim dööneminin neminin 
kendine has kendine has öözellikleri var.zellikleri var.

•• Lisede liseli olmak gerekir.Lisede liseli olmak gerekir.

•• Ama Ama üüniversitede ve daha sonra iniversitede ve daha sonra işş
yayaşşamamıında liseli olmaktan nda liseli olmaktan 
vazgevazgeççmemiz gerekir.memiz gerekir.



ÇÇocukluocukluğğuna geri duna geri döön.n.

•• ArtArtıık kendi bak kendi başışına ne yapabilecena ne yapabileceğğini ini 
fark etmenin zamanfark etmenin zamanıı geldi de geldi de 
gegeççiyor.iyor.

•• ŞŞimdi tekrar imdi tekrar ççocukluocukluğğun o masum ve un o masum ve 
haylaz yarathaylaz yaratııccııllığıığına ve yenilikna ve yenilikççiliiliğğine ine 
ddöönmenin zamannmenin zamanıı geldi.geldi.

•• İşİş yayaşşamamıında ihtiyacnda ihtiyacıın olan budur.n olan budur.



UtangaUtangaçç olma.olma.

•• UtangaUtangaçç olma. Ama saygolma. Ama saygııssıız da z da 
olma.olma.

•• GerektiGerektiğğinde kinde kööttüü ggöörrüün, risk al, n, risk al, 
belki saygbelki saygıınlnlığıığınnıı yitir.yitir.

•• Ama Ama kendin ol.kendin ol.



Kendin ol.Kendin ol.

•• Kendini baKendini başşka biriyle paylaka biriyle paylaşş..

•• AAççııl ve incinmeye hazl ve incinmeye hazıır ol.r ol.

•• Kendi bKendi böölgene slgene sııkkışıışıp kalma.p kalma.

•• DDüürrüüst ol ve korkuyu tat.st ol ve korkuyu tat.

•• Ama Ama kendin ol.kendin ol.



İİncinebilirsin.ncinebilirsin.

BaBaşşkalarkalarıındaki incinmeden ndaki incinmeden 
haince bir tat alhaince bir tat alıırrıız.z.

Ama kendimizde gAma kendimizde göörmeye rmeye 
tahammtahammüül edemeyiz.l edemeyiz.

Bunu Bunu ööğğrenmemiz gerekli.renmemiz gerekli.



TVTV’’ni yok et.ni yok et.

•• TVTV’’ni ni öönce sen yok et, nce sen yok et, çüçünknküü
muhtemelen o seni yok ediyor.muhtemelen o seni yok ediyor.

•• GGüünnüümmüüzde bazde bağığımlmlııllığıığın en sen en seççkin kin 
araaraççlarlarıından birisidir O.ndan birisidir O.

•• TV izlerken sen kendi kaynaklarTV izlerken sen kendi kaynaklarıınnıı
ttüüketiyorsunketiyorsun……

•• Hem de medyacHem de medyacıılara para lara para öödeme deme 
pahaspahasıınana……



DDüüşşüün.n.

Sen gerSen gerççekten ekten 
televizyonun olmaytelevizyonun olmayıı

istediistediğğin tarafin tarafıında mnda mııssıın?n?



ÖÖykyküü oku.oku.

•• YaYaşşamamıı ööğğrenmenin yolunda barenmenin yolunda başşka ka 
insanlarinsanlarıın deneyimleri den deneyimleri değğerlidir.erlidir.

•• Bu nedenle onlarBu nedenle onlarıı dinlemeye zaman dinlemeye zaman 
ayayıırmalrmalııssıın.n.

•• BaBaşşararııllıı veya baveya başşararııssıız olmuz olmuşş kikişşilerin ilerin 
yayaşşam am ööykyküüleri her zaman leri her zaman 
ööğğreticidir.reticidir.



Anka kuAnka kuşşu ol.u ol.

•• AnaisAnais NinNin: : ““Derinlemesine yaDerinlemesine yaşşayan ayan 
insanlar insanlar ööllüümden korkmazlar.mden korkmazlar.””

•• Bob DylanBob Dylan: : ““DoDoğğmak imak iççin in 
uuğğraraşşmayan insan, mayan insan, öölmekle lmekle 
memeşşguldguldüür.r.””

•• ‘‘Tahliye olmayTahliye olmayıı bekleme !...bekleme !...’’



ArkadaArkadaşşlarlarıınnıı terk et.terk et.

•• PaylaPaylaşşmadmadığıığın arkadan arkadaşşlarlarıınnıı terk et.terk et.

•• KarKarşışıllııklklıı olarak herhangi bir konuda olarak herhangi bir konuda 
hedeflerinize adaletle destek hedeflerinize adaletle destek 
olmayan arkadaolmayan arkadaşşllııklardan nezaketle klardan nezaketle 
uzaklauzaklaşş..

•• Kimlerle arkadaKimlerle arkadaşş olacaolacağığına karar na karar 
verirken iyi dverirken iyi düüşşüün.n.



KKööttüümserlerden uzak dur.mserlerden uzak dur.

Sen kSen kööttüümser olma; mser olma; 
kkööttüümserlerden de uzak dur.mserlerden de uzak dur.

Bir kBir kööttüümserle konumserle konuşşuyorsan uyorsan 
yavayavaşş yavayavaşş olanaklarolanaklarıın yok n yok 
olduolduğğunu, funu, fıırsatlarrsatlarıın tehdide n tehdide 

ddöönnüüşşttüüğğüünnüü ggöörrüürsrsüün.n.



Kendini keKendini keşşfet.fet.

•• Hepimizin iHepimizin iççinde kendi inde kendi şşartlarartlarıımmııza za 
uygun bir Newton, bir uygun bir Newton, bir İİbnibni Sina, bir Sina, bir 
Picasso, bir Einstein var.Picasso, bir Einstein var.

•• ÖÖnemli olan, nemli olan, ööncelikle incelikle iççimizdeki imizdeki 
EinsteinEinstein’’ıı fark etmek ve onun fark etmek ve onun 
ortaya ortaya ççııkmaskmasıınnıı sasağğlamaktlamaktıır.r.



DDüüşşlerin olsun.lerin olsun.

•• EinsteinEinstein: : ““DDüüşş ggüüccüü, bilgiden daha , bilgiden daha 
öönemlidir.nemlidir.””

•• HiHiçç kukuşşku yok ki; bilgiye sahip ku yok ki; bilgiye sahip 
olmalolmalııssıın.n.

•• Ama bilgiden yararlanmak iAma bilgiden yararlanmak iççin in 
kendi dkendi düüşş ggüüccüünnüü proaktifproaktif bibiççimde imde 
kullanmalkullanmalııssıın.n.



Korkunun Korkunun üüzerine git.zerine git.

•• Size dSize düünyannyanıın n iyi saklanmiyi saklanmışış bir bir 
ssıırrrrıınnıı aaççııklamak istiyorum:klamak istiyorum:

•• ““Korkunun iyi ve dKorkunun iyi ve düüzenli bir zenli bir 
yayaşşamamıın katalizn katalizöörrüü olduolduğğu bir u bir 
yalandyalandıır.r.””

•• ““Korkunun Korkunun öötesinde gtesinde güüvenli ve venli ve 
ggöörkemli bir drkemli bir düünya var.nya var.””



KorkularKorkularıınnıı kekeşşfet.fet.

•• KorkularKorkularıınnıı kekeşşfet.fet.

•• OnlarOnlarıın n üüzerine git.zerine git.

•• OnlarOnlarıı yenmiyenmişş olmanolmanıın verdin verdiğği i 
cocoşşkuyla zihninin kuyla zihninin öözgzgüürlrlüüğğüünnüün n 
keyfini yakeyfini yaşşa.a.

•• Unutma; korku, Unutma; korku, ööllüümden daha mden daha ççok ok 
fazla insan fazla insan ööldldüürrüür.r.



Korku yenmek iKorku yenmek iççindir.indir.

Korkunun Korkunun üüzerine git.zerine git.

Onun ancak bir kaOnun ancak bir kağığıttan ttan 
kaplan oldukaplan olduğğunu unu şşaaşışırarak rarak 

ggööreceksin.receksin.



““HayHayıırr”” de.de.

•• ““EvetEvet”” demek olumlu anlam tademek olumlu anlam taşışır r 
gibidir.gibidir.

•• Ama Ama ““HayHayıırr”” demeyi de bilmek demeyi de bilmek 
gerekir.gerekir.

•• YYüüzzüüne ne ““HayHayıırr”” demeyi demeyi ööğğrendirendiğğin in 
ilk kiilk kişşi kendin olmali kendin olmalııssıın.n.



Haylaz ve disiplinli ol.Haylaz ve disiplinli ol.

ÖÖzsaygzsaygıı, disiplinin , disiplinin 
meyvesidir.meyvesidir.

SaygSaygıınlnlıık duygusu, insank duygusu, insanıın n 
kendi kendine kendi kendine ““HayHayıırr””
diyebilme yetenediyebilme yeteneğğiyle iyle 

birlikte gelibirlikte gelişşir.ir.



Bitir.Bitir.

•• Bitirici biri ol.Bitirici biri ol.
•• William JamesWilliam James: : ““HiHiççbir bir şşey, ey, 

tamamlanmamtamamlanmamışış bir gbir göörevi revi 
ssüürdrdüürmeye rmeye ççalalışışmak kadar yorucu mak kadar yorucu 
dedeğğildir.ildir.””

•• ““BugBugüüne kadar tamamladne kadar tamamladığıığım im işşlerler””
diye bir liste sunabilmek ne diye bir liste sunabilmek ne 
keyiflidir!keyiflidir!



BasitleBasitleşştir ??????tir ??????

ondoondo

kuzkuz



BasitleBasitleşştir !!!!!!......tir !!!!!!......

ondoondo

kuzkuz



GeniGenişşlet !!!!!!......let !!!!!!......

ondoondo

kuzkuz



BasitleBasitleşştir.tir.

•• YaYaşşamamıınnıızzıı yalyalıınlanlaşşttıırdrdığıığınnıız, z, 
basitlebasitleşştirditirdiğğiniz takdirde, daha iniz takdirde, daha 
net odaklanabilirsin.net odaklanabilirsin.

•• İİstedistediğğin yain yaşşam am üüzerine ne denli zerine ne denli 
odaklanodaklanıırsan, ona ularsan, ona ulaşşman da o man da o 
denli hdenli hıızlzlıı olur.olur.

ondoondo

kuzkuz



Sana sSana sööylylüüyorum:yorum:

1.1. GerGerççek bir dostla iek bir dostla işşbirlibirliğği yap.i yap.

2.2. DoDoğğru insanlarla birlikte ol.ru insanlarla birlikte ol.

3.3. İİzleyecezleyeceğğin bir in bir ‘‘modelmodel’’ seseçç..

4.4. HatalarHatalarıından ve bandan ve başşararıılarlarıından ndan 
ders al.ders al.

5.5. Kendini baKendini başşararıı adadıına yeni na yeni 
deneyimlere adeneyimlere açç..

ondoondo

kuzkuz



Kariyer ?Kariyer ?



SabrSabrıın in iççin tein teşşekkekküür r 
ederim.ederim.

ŞŞimdi kendini doyasimdi kendini doyasııya ya 
alkalkışışlayabilirsin.layabilirsin.


