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Değerl� Anne Babalar ve Sevg�l� Gençler,                                                           

İ
st�hdam, toplumsal refahı adaletl� b�r 

şek�lde paylaştıracak, b�reyler�n refah 

düzey�n� yükseltecek yegane araçtır.  

Dünyada yaşanan, yapısal ve ekonom�k 

dönüşüm �le b�lg� toplumuna geç�ş sürec�, 

küreselleşme olgusunu gündeme get�rm�ş, 

uluslararası standartların önem�n� arttırmış 

ve bu süreç �st�hdamı doğrudan etk�lem�şt�r. 

Sanay�de teknoloj� yoğun üret�m�n emek 

yoğun üret�me göre g�tt�kçe ağırlık 

kazanması, n�tel�kl� �şgücüne olan �ht�yacı 

artırmakla b�rl�kte mevcut çalışanları da 

n�tel�kler�n� gel�şt�rmeye zorlamaktadır. 

Hükümet�m�z de b�reyler�n ve a�leler�n 

düzenl� gel�r elde edeb�lmes� �ç�n, k�ş�sel 

becer�lere uygun b�r mesleğe sah�p olması 

gerekt�ğ� b�l�nc�yle öneml� çalışmalar 

gerçekleşt�rmekted�r. 

Mesleks�zl�k sorunu, �şs�zl�kle mücadelede 

karşımıza çıkan en öneml� engellerden 

b�r�s�d�r. Bu engel� aşmak amacıyla 

İŞKUR �şgücü p�yasasının �ht�yaç duyduğu 

tüm mesleklerde �şs�zler�n n�tel�kler�n� 

gel�şt�rerek �st�hdam ed�leb�l�rl�kler�n� 

artırmak amacıyla meslek ed�nd�rme ve 

gel�şt�rme h�zmetler� vermekted�r. B�reye 

meslek kazandırmayan ve b�rey�n sah�p 

olduğu meslek� yeterl�l�ğ� gel�şt�rmeyen 

eğ�t�m anlayışları günümüzde geçerl�l�ğ�n� 

y�t�rm�şt�r. İşgücü p�yasasının talep ett�ğ� 

n�tel�ktek� �nsan prof�l�n�n etk�n ve ver�ml� b�r 

şek�lde yet�şt�r�lmes� amacıyla, gençler�m�z� 

daha okul sıralarındayken meslekler 

ve �şgücü p�yasası �le tanıştırıp, b�l�m ve 

teknoloj� alanındak� �mkanları da onlar 

�ç�n seferber ederek bu sorunun çözümü 

konusunda öneml� adımlar atmaktayız. 

İŞKUR’da görev yapan yaklaşık 4.000 �ş 

ve meslek danışmanımız �le danışmanlık 

h�zmetler�ne yen� b�r bakış açısı get�r�lm�ş 

olup her �şs�z�n, �şveren�n ve okulun b�r 

danışmanı olması sağlanmıştır. İŞKUR’un 

danışmanlık h�zmetler�n�n okullara 

götürülmes� �le gençler�m�z�n mesleklere 

yönel�k b�lg� ve becer�ler�n�n gel�şt�r�lmes�, 

kend�ler� �ç�n en uygun mesleğ� seçmeler� 

amaçlanmıştır. 

Yen� ve güçlü b�r Türk�ye �ç�n genç ve 

d�nam�k �şgücünün önem�ne �nanıyor, değerl� 

gençler�m�z�n bütün b�r ömrünü etk�leyen 

meslek seç�m�nde onlara destek olmayı 

amaçladığımız ve bu yıl üçüncü sayısını 

sunduğumuz “Meslek Seç�m�ne Destek 

Derg�s�”n�n bu zorlu süreçte yol göster�c� b�r 

rehber olmasını d�l�yorum. 

Bilinçli bir gençlik, 
umutlu yarınlar…  

Yen� ve 
güçlü b�r 

Türk�ye 
�ç�n genç 

ve d�nam�k 
�şgücünün 

önem�ne 
�nanıyor, 

değerl� 
gençler�m�z�n 

bütün b�r 
ömrünü 

etk�leyen 
meslek 

seç�m�nde 
onlara destek 

olmayı 
amaçlıyoruz.

Faruk ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanı
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M
eslek; bell� b�r eğ�t�m �le kazanılan, 

s�steml� b�lg� ve becer�lere dayalı, 

�nsanlara yararlı mal üretmek, 

h�zmet vermek ve karşılığında para 

kazanmak �ç�n yapılan, kuralları bel�rlenm�ş 

�ş olarak tanımlanmaktadır. Mesleğ�n ve 

meslek seç�m�n�n, sayılan bu n�tel�kler kadar 

öneml� b�r başka özell�ğ� de b�reyler�n yaşam 

b�ç�m�n� bel�rlemede oldukça etk�n b�r role 

sah�p olmasıdır. Gerek çalışma hayatında 

gerekse özel hayatta yakalanacak başarı ve 

mutluluk, doğru meslek seç�m�yle yakından 

�l�şk�l�d�r. 

Meslek seç�m� tesadüfl ere bırakılmayacak 

kadar hassas b�r konudur. Uygun 

meslek seç�m� hakkında yeter�nce 

b�lg�lend�r�lmeden meslek seç�m� aşamasına 

gelen gençler�m�z�n kend� yetenek, 

�lg� ve beklent�ler�n� d�kkate almadan 

terc�h yapmaları tüm hayatını olumsuz 

etk�lemekted�r. Bu nedenle gerçekç� 

temellere dayandırılarak hassas�yetle 

ele alınması gereken meslek seçme 

sürec�, �lkokuldan �t�baren öğrenc�ler�n 

b�l�nçlend�r�lmes�yle başlatılmalıdır. Bu 

aşamada vel�, öğrenc�, öğretmen ve İş ve 

Meslek Danışmanı �şb�rl�ğ� sağlanmalıdır. 

Bu b�l�nçle, çocuklarını en yakından tanıyan 

s�z değerl� vel�ler meslek seç�m�nde onların 

yanında olacaksınız, İŞKUR olarak b�z de bu 

aşamada hem s�z�n hem de çocuklarımızın 

en büyük destekç�s� olacağız.

Mesleğ�n kazandırdığı statü, saygınlık ve 

kend�ne güven duygusu �le b�rl�kte daha 

güvenl� nes�llere ve yarınlara sah�p olmak 

en temel amaçlarımız arasındadır. Tüm 

bu düşüncelerden hareketle çağdaş kamu 

�st�hdam kurumları arasında yer alan 

İŞKUR, gençler�m�ze yönel�k �ş ve meslek 

danışmanlığı h�zmet�ne ara vermeden 

devam etmekted�r. Genç danışanlar �le yüz 

yüze görüşmeler yapılmakta, eğ�t�m kurumu 

z�yaretler�yle Kurum h�zmetler� ve meslek 

seç�m� sürec� hakkında b�lg� sunulmakta ve 

ayrıca n�tel�kler�ne uygun mesleğe/kursa 

yönlend�r�lmekted�rler.

Gençler�n, meslek seç�m�n�n önem�n�n 

farkına varmaları, kend�ler�n�, meslekler� ve 

eğ�t�m yerler�n� tanımaları, kend� kararlarını 

vereb�lmeler� ve verd�kler� kararların 

sorumluluğunu üstlenmeler�, a�leler�n de 

meslek seç�m� konusunda farkındalıklarının 

arttırılması amaçlarıyla hazırlanan “İŞKUR 

Meslek Seç�m�ne Destek” derg�m�z�n, bu yıl 

üçüncüsünü s�ze sunmaktan duyduğumuz 

mutluluğu �fade ederken, derg�m�z�n 

geleceğe güvenle bakan b�r gençl�k 

oluşturmaya yardımcı olmasını temenn� 

ed�yorum. 

Doğru bir meslek 
mutlu bir gelecek… 

Mesleğ�n 
kazandırdığı 
statü, saygınlık 
ve kend�ne 
güven duygusu 
�le b�rl�kte 
daha güvenl� 
nes�llere ve 
yarınlara 
sah�p olmak 
en temel 
amaçlarımız 
arasındadır. 

Dr. Nusret YAZICI
Türk�ye İş Kurumu Genel Müdürü
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MESLEK SEÇERKEN…

 MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

 Meslek seçmek, yaşam b�ç�m�n� seçmekt�r. 

Mesleğ�n�z� bel�rlerken gelecektek� 

yaşamınızın b�rçok yönünü de bel�rlem�ş 

olursunuz. Mutlu b�r gelecek �ç�n 

mesleğ�n�z� doğru bel�rley�n. (Sayfa 6)

 KENDİNİZİ TANIMALISINIZ

 Meslek seç�m� konusunda gerçekç� ve doğru 

karara ulaşab�lmek �ç�n öncel�kle kend�n�z� 

tanımalısınız. Kend�n�z� tanımanız ve buna 

göre b�r yol har�tası ç�zmen�z hem �ş hem de 

özel hayatınızda avantaj sağlayacaktır.

 (Sayfa 7)

 MESLEKLERİ TANIMALISINIZ

 Çocuğunuzun �şgücü p�yasasında geçerl� 

b�r mesleğ� olmasını ve �ler�de �şs�zl�k 

sorunu �le karşılaşmamasını �sted�ğ�n�zden 

em�n�z. O zaman bahsett�ğ�m�z tüm bu 

sorulara çocuğunuzla b�rl�kte cevap bulmak 

�ç�n İŞKUR Meslek B�lg� Merkezler�nde İş 

ve Meslek Danışmanlığı h�zmetler�nden 

yararlanab�l�rs�n�z. (Sayfa 8)

MESLEK BİLGİ MERKEZİ 
(MBM)

Meslekler, meslek� eğ�t�m yerler� ve çalışma 

hayatıyla �lg�l� b�lg�ye m� �ht�yacınız var? Meslek 

B�lg� Merkezler�’nde bulunan meslek b�lg� 

dosyaları,  k�tapçıklar ve d�ğer kaynaklardan s�z ve 

çocuğunuz öneml� b�lg�lere ulaşab�l�rs�n�z. 

(Sayfa 9)

ÇOCUĞUNUZUN
ANNE BABASI MI
YOKSA ARKADAŞI MI 
OLMAK İSTERSİNİZ?

Günümüzde “Çocuğumla anne baba g�b� değ�l, 

arkadaş g�b�y�z.” söylem�, kulağa hoş gelen, çocuk 

eğ�t�m�nde çağdaş ve modern söylemlerden 

b�r� olarak algılanmaktadır. 

Çocuğuyla arkadaş g�b� olmak anne 

babanın merak ve kaygıları �le �lg�l�d�r. 

(Sayfa 10 ve 11)

İŞ VE MESLEK 
DANIŞMANI KİMDİR?

Meslek seç�m� aşamasındaysanız, �ş bulmada/

seçmede güçlükler�n�z varsa,  meslek� 

becer�ler�n�z� gel�şt�rmek, mesleğ�n�z� veya �ş�n�z� 

değ�şt�rmek �st�yorsanız; k�ş�sel özell�kler�n�z 

�le meslekler�n gerekt�rd�ğ� n�tel�kler� ve �şgücü 

p�yasasının gereks�n�m duyduğu �ş/meslekler� 

karşılaştırarak, s�zler�n �stek ve durumunuza en 

uygun �ş/mesleğ� seçmen�z, seçt�ğ�n�z �ş/meslekle 

�lg�l� eğ�t�m �mkanlarından yararlanmanız, �şe 

yerleşt�r�lmen�z ve �şe uyumunuzun sağlanması 

�le �lg�l� sorunlarınızın çözümünde İş ve Meslek 

Danışmanları yanınızda. (Sayfa 12 ve 13)

ÇOCUĞUNUZU
NASIL DESTEKLERSİNİZ?

Meslek� gel�ş�m çocukluk yıllarından başlayan 

ve yaşam boyu süren b�r yolculuktur. Bu süreçte 

çocuğunuzun meslek seç�m�nde doğru adımlar 

atab�lmes� �ç�n okul yaşamında ve meslek 

seç�m�nde vereceğ�n�z destek büyük önem 

taşımaktadır. (Sayfa 14 ve 15)

21. YÜZYILDA ARANAN 
BECERİLER

Bu yüzyıl; teknoloj�n�n hızla gel�şt�ğ�, b�lg�n�n hızla 

yayıldığı, hareketl�l�ğ�n arttığı, esnekl�ğ�n önem 

kazandığı b�r çağdır. Hang� becer�ler� ed�nmel�y�z ve 

hang�ler�n� gel�şt�reb�l�r�z? (Sayfa 16)

TEKNOLOJİK BAĞIMLILIK

Gençler! Bütün hayatınızı etk�leyecek 

b�r dönemdeyken zamanınızı nasıl 

değerlend�r�yorsunuz? Yaşamı kolaylaştıran 

ADIM ADIM MESLEK SEÇİMİ
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teknoloj�den uzak kalmak mümkün olmamakla 

b�rl�kte öneml� olan bu teknoloj�y� doğru 

kullanmaktır. (Sayfa 17)

İŞ GÖRÜŞMESİNE
EN İYİ ŞEKİLDE 
HAZIRLANMAK

Başarılı b�r �ş görüşmes�n�n anahtarı hazırlıktır. 

Hazırlık, kend�n�z ve �şveren hakkında mümkün 

olduğunca çok b�lg� toplamayı �çer�r. Böylece 

�şveren�n soracağı soruları başarılı b�r şek�lde 

cevaplamış olursunuz. (Sayfa 18)

İŞ ARARKEN BEN

K�ş� �ş arama sürec�nde farklılığını ve özell�kler�n� 

ortaya koyarken d�ğerler�nden ayrışab�l�rse �ş bulma 

konusunda daha avantajlı olacaktır. (Sayfa 19)   

ÖN YAZI ÖRNEĞİ

Ön yazı, özgeçm�ş�n�z� özetleyen ve başvurduğunuz 

�ş �le uyumunuzu vurgulayan yazılı b�r belged�r. 

Bu nedenle ön yazı, her başvuru �ç�n ayrı ayrı 

hazırlanmalıdır. (Sayfa 20)

ÖZGEÇMİŞ ÖRNEĞİ

Özgeçm�ş hazırlamak c�dd� b�r emek ve zaman 

�ş�d�r. Detaysız, özens�z hazırlanmış, kend�n� �y� �fade 

edemeyen, yazım ve �fade hataları �le dolu, eks�k 

b�lg�ler�n yer aldığı özgeçm�şler baştan kaybeder. 

Günümüzde, etk�l� hazırlanmış ve meslek� 

becer�ler�n�z� ön plana çıkaran özgeçm�ş s�z�n b�r 

adım daha öne geçmen�z� sağlar. (Sayfa 21)

EUROPASS CV

İş başvurusunda atılacak �lk adım �y� 

b�r özgeçm�ş hazırlamaktır. 

Özgeçm�ş�n�z�n doğru, 

güncel ve gerekl� 

b�lg�ler� verd�ğ�nden 

em�n olmalısınız. Bunu 

meslek� becer�ler�n�z� 

ve k�ş�sel özell�kler�n�z� 

ön plana çıkaran 

ve tüm Avrupa 

ülkeler�nde geçerl� 

b�r özgeçm�ş formatı 

olan Europass CV �le 

gerçekleşt�reb�l�rs�n�z. 

(Sayfa 22 ve 23)

Meslek seçimi aşamasındaysanız, 
iş bulmada/seçmede güçlükleriniz varsa,  
mesleki becerilerinizi geliştirmek, mesleğinizi 
veya işinizi değiştirmek istiyorsanız 
İş ve Meslek Danışmanları yanınızda.

Çocuğunuzun işgücü piyasasında geçerli bir mesleği 
olmasını ve ileride işsizlik sorunu ile karşılaşmamasını 
istiyorsanız İŞKUR Meslek Bilgi Merkezlerinde 
İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetlerinden 
yararlanabilirsiniz.
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MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

Anne ve babalar, 

Meslek seç�m�n�n önem� ne kadar erken 

yaşlarda fark ed�l�rse, buna uygun eğ�t�m 

programına yönelme ve kend�n� gel�şt�rme de o 

denl� sağlıklı olur. Meslek seç�m� b�r süreçt�r.  Bu nedenle 

�lkokuldan �t�baren çocuğunuzun meslek seç�m� konusunda 

farkındalıkları sağlanmalı, b�l�nçlend�r�lmel�, hatta süreç 

vel�, öğretmen, öğrenc�, meslek� rehber dörtgen�yle 

değerlend�r�lmel�d�r. Okuldak� başarıları, başarısızlık 

nedenler�, boş zaman etk�nl�kler� hatta oyuncak seç�m�ndek� 

yaklaşımları ele alınmalıdır.

Çocuklarınızın meslek seç�mler�nde 

büyük rol oynayan s�zler, bu öneml� kararı 

verme aşamasında onlara 

destek olmalısınız. 

Ama unutmamalısınız k� 

son karar 

çocuklarınızın…

Çocuğunuzun 
uygun mesleklere 

yönlendirilmesi 
aşamasında 
İş ve Meslek 

Danışmanlarımızın 
bilgi ve 

deneyimlerinden 
faydalanabilirsiniz. 

Unutmayın, 
“Başarılı İş Yaşamı, 

Uygun Meslek 
Seçmekle Başlar”.

Yanlış meslek 
seçiminin; 

iş bulmada güçlük, 
hayal kırıklığı 

yaşama, motivasyon 
düşüklüğü, işteki 

olumsuzlukların özel 
hayata yansıması, 

mutsuzluk 
gibi sonuçları 
beraberinde 

getirebileceğini 
unutmayınız.

Meslek seç�m�n�z k�ş�l�k gel�ş�m�n�zle çok yakından �l�şk�l�d�r. 

İnsanlar yet�şk�nl�k dönemler�nde kend�ler�n� ve k�ş�l�kler�n� 

büyük ölçüde meslekler� ve mesleğ�n get�rd�ğ� statü ve 

roller �le yansıtırlar. Meslek seçmek, yaşam b�ç�m�n� 

seçmekt�r. Bu bakımdan meslek seç�m�n�z� tesadüfl ere 

bırakmamalı, gerçekç� temellere dayandırmalısınız.

Meslek seç�m� konusunda gerçekç� ve doğru karara 

ulaşab�lmek �ç�n b�l�nçl� adımlar atmalısınız. Öncel�kle 

kend�n�z� ve meslekler� tanımalı, çalışma hayatı ve meslek� 

eğ�t�m yerler� hakkında b�lg� ed�nmel�s�n�z. Sonrasında 

ed�nd�ğ�n�z b�lg�ler� değerlend�rmel� ve seçt�ğ�n�z meslekle 

�lg�l� uygun eğ�t�m yer�ne yönelmel�s�n�z. 

Meslek, sadece �ş bulup para kazanmanız �ç�n değ�l,  aynı 

zamanda yetenekler�n�z� değerlend�rmen�z ve toplum �ç�nde 

yer ed�nmen�z �ç�n de öneml� b�r araçtır. Meslek, doğru b�r 

kararla seç�lm�şse bu �ht�yaçlarınızın 

daha üst düzeyde karşılanmasını 

sağlayab�l�r.
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KENDİNİZİ TANIMALISINIZ

Meslek seç�m� konusunda gerçekç� ve doğru karara ulaşab�lmek 

�ç�n öncel�kle kend�n�z� tanımalısınız. Genel sağlık durumunuz, 

bedensel açıdan güçlü ve zayıf olduğunuz noktalar, sosyal yönler�n�z, başarılı 

ve/veya başarısız olduğunuz ders grupları, genel olarak derslerdek� başarınız, boş 

zamanlarınızı nasıl değerlend�rd�ğ�n�z, özel uğraşlarınız, hayattan beklent�ler�n�z, a�len�z�n 

sosyo-ekonom�k yapısı ve benzer konular üzer�nde durarak kend�n�z� tanımanız ve buna göre 

b�r yol har�tası ç�zmen�z hem �ş hem de özel hayatınızda avantaj sağlayacaktır.

Aşağıda yer alan b�lg�ler kend� özell�kler�n�z� tanımanız �ç�n yol göster�c� olacaktır.

y

göste

Kişilik Özelliklerini Bilmek
Doğru mesleğ� seçmen�z k�ş�l�k yapınıza uygun mesleklere 

yönelmen�ze bağlıdır. Kend�n�z� değerlend�r�rken objekt�f 

olmanız oldukça zordur. Bunun �ç�n çevren�z�n s�z�n 

hakkınızdak� görüşler�n� d�kkate almalısınız. Gerçekç�, 

sosyal, düzenl�, yaratıcı, sak�n, çek�ngen, bağımsız, duygusal 

vb. k�ş�l�k özell�kler�ne sah�p b�r b�rey olab�l�rs�n�z. 

Güçlü ve Geliştirilmesi Gereken 
Yönlerini Bulmak
Kend�n�ze soracağınız “D�ğer k�ş�lerden farklı ve daha 

�y� yaptığım şeyler nelerd�r, hang� konularda kend�m� 

yeterl� görüyorum?” g�b� sorularla tüm yönler�n�z� 

değerlend�reb�l�rs�n�z. (Yanıtlarınızı ver�rken a�len�zden de 

yardım alab�l�rs�n�z.)

Yetenekleri Keşfedebilmek
Kend�n�ze yönelteceğ�n�z “Neler yapab�l�r�m?” sorusu 

var olan ve eğ�t�mle gel�şt�reb�leceğ�n�z özell�kler�n�z� 

keşfetmen�ze yardımcı olacaktır.  Başarılı ve akt�f olduğunuz 

dersler s�ze yetenekler�n�z konusunda f�k�r verecekt�r. 

İlgilerin Farkına Varabilmek
Hang� �ş veya uğraşlardan zevk aldığınızı ve o �ş� yapma 

�steğ�n�z� gözden geç�rmek �ç�n “Neler yapmaktan 

hoşlanırım?” sorusunu kend�n�ze yönelteb�l�rs�n�z.

Değerleri Belirleyebilmek 
B�r mesleğe yönel�rken “Mesleğ�mden ne bekl�yorum?” 

“Nasıl b�r �ş �st�yorum?” sorusunun cevabını aramalısınız. 

(Mesleğ�n kazandırdığı statü, saygınlık, kazanç, güvenl� gel�r 

elde etme vb.)
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Meslekler hakkında neler b�l�nmel�?

Gençler, meslek seç�m�n�ze karar vermeden 

önce şu sorulara cevap bulmalısınız:

 Seçeceğ�n�z meslekte görevler�n�z ve yapacağınız �şler 

neler olacak? S�z�n n�tel�kler�n�z o görevler� yer�ne get�rmek 

�ç�n yeterl� olacak mı? 

 Mesleğ�n gerekt�rd�ğ� f�z�ksel özell�kler, yetenekler, �lg�ler 

g�b� b�reysel özell�kler nelerd�r? Bu özell�kler s�z� hang� 

mesleğe götürüyor?

 Mesleğe yönel�k eğ�t�m süres� ne kadardır, 

meslek� eğ�t�mde alınan dersler nelerd�r ve 

gerekl� eğ�t�mler nasıl ve nerelerden 

alınab�l�r? 

 Meslekle �lg�l� çalışmalarda ne 

tür araç gereç kullanılmaktadır? 

Bu araçların kullanılmasına 

�l�şk�n herhang� b�r sağlık 

sorununuz/engel�n�z var mı?

 Mesleğ�n sağladığı olanaklar 

nelerd�r? Bu olanaklar s�z�n 

beklent�ler�n�ze cevap ver�yor 

mu? 

 Çalışma ortamı ve koşulları 

nasıldır? Çalışma ortam ve koşulları �le 

�lg�l� sağlığınız açısından sınırlarınız var mı?

 Mesleğe �l�şk�n gel�r düzey� s�z�n 

beklent�ler�n�z� karşılıyor mu?

 İş bulma olanakları nasıldır? Nerelerde ve nasıl �ş 

bulab�l�rs�n�z? 

 Meslekte �lerleme olanakları var mıdır? Mesleğ�n�zde 

�lerleme konusunda �ştek� ver�m�n�z� etk�leyecek 

düzeyde öncel�kl� beklent�ler�n�z var mı?

Daha fazla b�lg� �ç�n;

 İŞKUR Meslek B�lg� Merkezler�’nde yer alan 

kaynaklardan ve Türk Meslekler Sözlüğünden

(http://esube.�skur.gov.tr/Meslek/meslek.aspx)

 Meslek� Yeterl�l�k Kurumu (MYK) tarafından hazırlanan 

ulusal meslek standartlarından (www.myk.gov.tr)

 İŞKUR, MYK, Ün�vers�teler ve MEB’�n web sayfalarından 

yararlanab�l�rs�n�z.

S�zlere meslek seç�m� konusunda

yol göster�c� olab�lecek:

 İş bulma olanağı yüksek olan 

meslekler,

 Sınırlı çalışma alanı bulunan 

meslekler,

 Gelecekte �ht�yaç duyulacak 

meslekler,

 Türk�ye’de mesleklere göre �şs�zl�k 

rakamları,

 İş bulmada bölgesel farklılıklar,

 Kamu/özel sektörde �ş bulma olanakları 

g�b� �şgücü p�yasası b�lg�ler�ne ulaşmalı ve 

bunları değerlend�rmel�s�n�z. 

SEVGİLİ ANNE VE BABALAR, ÇOCUĞUNUZUN İŞGÜCÜ PİYASASINDA GEÇERLİ 

BİR MESLEĞİ OLMASINI VE İLERİDE İŞSİZLİK SORUNU İLE KARŞILAŞMAMASINI 

İSTİYORSANIZ, ÇOCUĞUNUZLA BİRLİKTE AŞAĞIDAKİ SORULARA CEVAP 

BULMALISINIZ.

MESLEKLERİ TANIMALISINIZ

KENDİNİZİ VE MESLEKLERİ 

TANIDIKTAN SONRA,

SON AŞAMA OLARAK, SEÇMEYE 

KARAR VERDİĞİNİZ MESLEĞE 

GÖRE EĞİTİM YERLERİNİ 

TANIMALI VE EDİNDİĞİNİZ TÜM 

BİLGİLERİ OBJEKTİF BİR ŞEKİLDE 

DEĞERLENDİRİP UYGUN EĞİTİM 

YERİNE YÖNELMELİSİNİZ.  
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Meslek B�lg� Dosyalarında mesleklerle �lg�l� olarak; 

mesleğ�n adı, tanımı, görevler, mesleğ�n gerekt�rd�ğ� 

özell�kler, çalışma ortamı ve koşulları, mesleğ�n eğ�t�m�, 

çalışma alanları ve �ş bulma olanakları, eğ�t�m süres�nce 

ve eğ�t�m sonrası kazanç, meslekte �lerleme, ek b�lg�ler, 

yararlanılan b�lg� kaynakları �le daha ayrıntılı b�lg� �ç�n 

başvurulacak yerler g�b� öneml� b�lg�lere ulaşab�l�r, b�rçok 

mesleğ� tanıyarak seçenekler�n�z� artırab�l�rs�n�z.

İlg�, yetenek, k�ş�l�k özell�kler�n�z ve beklent�ler�n�ze uygun 

mesleğ� seçmek ve seçt�ğ�n�z mesleğ�n eğ�t�m olanakları 

hakkında b�lg� almak �ç�n Meslek B�lg� Merkezler�nde İş ve 

MESLEKLER, 

MESLEKİ EĞİTİM YERLERİ VE 

ÇALIŞMA HAYATIYLA İLGİLİ BİLGİYE Mİ İHTİYACINIZ VAR?

MESLEK BİLGİ MERKEZLERİ’NDE BULUNAN MESLEK BİLGİ 

DOSYALARI, KİTAPÇIKLAR VE DİĞER KAYNAKLARDAN SİZ 

VE ÇOCUĞUNUZ ÖNEMLİ BİLGİLERE ULAŞABİLİRSİNİZ.

ÖĞRETMENLER! ÖĞRENCİLERİNİZİN MESLEK SEÇİMİ, 

EĞİTİM OLANAKLARI VE ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN GRUP 

ÇALIŞMALARINA KATILMASINI İSTER MİSİNİZ? 

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARI İŞKUR MESLEK BİLGİ 

MERKEZLERİNDE SİZLERE YARDIMCI OLACAKTIR.

MESLEK BİLGİ MERKEZLERİ, MESLEKLER VE 

MESLEKİ EĞİTİM OLANAKLARINI TANIMAK İSTEYEN 

HERKESE AÇIKTIR. 

Meslek Danışmanlarımızdan yardım alab�l�rs�n�z.

Meslek B�lg� Merkez�nden Nasıl Yararlanab�l�rs�n�z?

Gençler! 
B�reysel olarak hafta �ç� her gün mesa� saatler�nde,

Öğretmenler! 
Öğrenc�ler�n�z�n grup çalışmalarına katılmaları �ç�n şahsen, 

telefonla veya Kurum �nternet s�tes�nden randevu alarak...

Meslek B�lg� Merkez�nden
Ücrets�z Olarak Yararlanab�l�rs�n�z.

Meslek B�lg� Merkez�nden 

K�mler Yararlanab�l�r?

 Meslek seçme aşamasında olan 

öğrenc�ler,

 Vel�ler,

 Öğretmenler,

 İşverenler,

 Mesleğ�nde �lerlemek ve meslek 

değ�şt�rmek �steyen yet�şk�nler 

MESLEK BİLGİ MERKEZİ (MBM)
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ÇOCUĞUNUZUN ANNE BABASI MI 
YOKSA ARKADAŞI MI OLMAK 
İSTERSİNİZ?

G
ünümüzde “Çocuğumla anne baba g�b� değ�l, 

arkadaş g�b�y�z.” cümles�, kulağa hoş gelen, çocuk 

eğ�t�m�nde çağdaş ve modern söylemlerden b�r� 

olarak algılanmaktadır. Özell�kle öncek� kuşak anne-

babaları mutlak otor�te ve katı d�s�pl�n�n hak�m olduğu 

çocuk yet�şt�rme model�n� ben�msem�ş �ken bugünün 

anne babaları a�lede çocuğu merkeze alan, sevg�ler�n� 

söz ve davranışlarla göstereb�len, kend�ler� üzer�nde 

kurulmuş olan baskıyı çocuğuna yaşatmamak adına 

özgür bırakarak onunla arkadaşlık �l�şk�s� �çer�s�nde 

olmaya çalışan b�r anlayışı ben�msemekted�rler. Burada 

amaç daha esnek, özgüvenl�, kend�n� �fade edeb�len 

çocuklar yet�şt�rmek �ken bu defa da d�s�pl�nde tutarlılık 

sağlama, kural ve sınır koymada zorluklar yaşanmaya 

başlamıştır. 

Çocukluğun �lk yıllarında anne babalar çocuklarının 

güvenl� l�manları olduğu kadar aynı zamanda sah�p 

oldukları tek sosyal çevred�r; k�ş�l�k ve k�ml�k gel�ş�m�nde 

en öneml� rolü oynayan unsurlardır. Ergenl�kle b�rl�kte 

özgün, farklı b�r b�rey olma �steğ� başlar. Bu dönemde 

d�nlen�len müz�k tarzından, alışkanlıklara, hatta 

kullanılan sözcüklere kadar aradak� kuşak farkı daha 

da bel�rg�nleş�r. Yet�şk�nl�ğe geç�ş sürec�nde anlayışlı 

davranmak, eleşt�rmeden ve yargılamadan genc� 

d�nlemek ve �let�ş�m� güçlü tutmak onlarla arkadaş 

g�b� olmaktan daha çok �şe yarayab�l�r. Dönem gereğ� 

arkadaş sayıları artmaya ve sosyal hayatları zeng�nleşmeye 

başlamıştır. Dolayısıyla anne babanın arkadaş olma çabası 

pek �şe yaramayacaktır. Arkadaşlık �l�şk�s�nde eş�tl�k söz 

konusudur; üstünlük ya da baskı kurmak �steyen arkadaşlar 

ant�pat� yaratır. Gençler kend�ler�ne kural koymak, ceza 

vermek �steyen arkadaşları terc�h etmeyecekler� g�b�, 

böyle davranan anne babalarla da arkadaş 
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SANILDIĞININ TERSİNE ÇOCUKLAR 

KENDİSİNE ARKADAŞ GİBİ 

DAVRANILMASINDAN ÇOK, DUYARLI 

BİR OTORİTENİN VARLIĞINA İHTİYAÇ 

DUYARLAR. HAKLARINA SAYGI DUYULAN, 

KENDİLERİNİ İFADE EDEBİLDİKLERİ FAKAT 

GEREKTİĞİNDE KENDİSİNE SINIR ÇİZİP 

YAŞINA UYGUN KURALLAR KOYAN VE 

LİDERLİK EDEN NET BİR ANNE BABA 

DURUŞUNU GÖRMEK İSTERLER.

düzlem�nde olmak �stemezler. Yet�şk�nl�ğe geç�ş dönem�nde 

b�r genc�n arkadaşlarıyla paylaşab�ld�ğ� her konuyu anne 

babası �le paylaşması, anne babaların da paylaşılanları 

öğrend�kler�nde tepk�s�z kalması mümkün değ�ld�r. Aradak� 

kuşak farkı doğal olarak devreye g�rer; anne baba �ster 

�stemez müdahale eder ve genc� korumaya çalışır, k�m� 

zaman da öfkelen�r. Bu durumda arkadaşlık �l�şk�s�nden söz 

ed�lemeyecekt�r. 

Çocuğuyla arkadaş g�b� olmak anne babanın merak ve 

kaygıları �le �lg�l�d�r, çocuğun anne babası �le arkadaş 

olma g�b� b�r �ht�yacı yoktur. Zaten onlarca arkadaşı olan 

çocuk �ç�n anne baba alternat�f� olmayan, vazgeç�lmezl�ğ� 

tartışılmaz b�r�c�k k�ş�lerd�r. Sanıldığının ters�ne çocuklar 

kend�s�ne arkadaş g�b� davranılmasından çok, duyarlı 

b�r otor�ten�n varlığına �ht�yaç duyarlar. Haklarına saygı 

duyulan, kend�ler�n� �fade edeb�ld�kler� fakat gerekt�ğ�nde 

kend�s�ne sınır ç�z�p yaşına uygun kurallar koyan ve 

l�derl�k eden net b�r anne baba duruşunu görmek �sterler. 

Bu anlamda yaşam deney�mler� �le çocuğunun k�ş�l�ğ�ne 

yön vermede, et�k kavramını öğretmede, sağlıklı �l�şk�ler 

kurmalarında rehberl�k etme görevler� anne babadan 

beklenenler arasındadır. 

Sonuç olarak anne baba olmayı b�r okula benzeteb�l�r�z. 

Çocuğun öğrend�ğ�, gerçek anlamda eğ�t�m gördüğü, hayata 

hazırlandığı ortam anne babasının yanıdır. Yet�şk�nl�kte b�le 

anne babamızın güvenl�, korunaklı desteğ�ne, deney�mler�ne, 

yardımlarına �ht�yaç duymaktayız. Dolayısıyla b�rey 

olmasına �z�n ver�l�rken sorumluluk b�l�nc� �le beslenm�ş, 

sev�ld�ğ�n� ve kabul gördüğünü h�sseden çocukların 

büyüdükler�nde anne babaları �le aralarındak� �l�şk� doğal b�r 

arkadaşlığa dönüşmekted�r.

SANIL

KEND

DAVR

BİR O

DUYA

KEND

GEG RE

YAŞIŞ N

LİDER

DURU

yön verm

kurmala

beklene

Sonuç o

Çocuğu

hazırlan

anne ba

yardıml

olmasın

sev�ld�ğ

büyüdük

arkadaş

Değerli anne babalar ben İŞCAN, 

bizler anne babalarımızla 

arkadaş olmaktan ziyade, bize 

anlayışlı davranan, eleştirmeden 

ve yargılamadan bizi dinleyen, 

iletişimini güçlü tutarak bizi ikna 

eden bir anne baba 

görmek isteriz.
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İŞ VE MESLEK DA

konularında 

BİREYSEL
GÖRÜŞME YAPAR



NIŞMANI KİMDİR?

 yardımcı olur.

GRUP
GÖRÜŞMESİ YAPAR



MESLEKİ GELİŞİM ÇOCUKLUK YILLARINDAN BAŞLAYAN VE YAŞAM BOYU 

SÜREN BİR YOLCULUKTUR. BU SÜREÇTE ÇOCUĞUNUZUN MESLEK SEÇİMİNDE 

DOĞRU ADIMLAR ATABİLMESİ İÇİN OKUL YAŞAMINDA VE MESLEK SEÇİMİNDE 

VERECEĞİNİZ DESTEK BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR.

Üstün ve özel yetenekl� çocuklarınızın farkına 

varmalısınız. Bu çocukların önceden tesp�t ed�lmes�, 

onları doyuracak, gel�şt�recek uygun b�r eğ�t�m ve öğret�m 

programına g�rmeler� bakımından önem taşımaktadır.

Çocuğunuz başarılı olduğunda takd�r 

etmel�s�n�z. Çocuğunuzun beğend�ğ�n�z yönler�n� 

söylemen�z kend�ne güven duymasını sağlayacak ve onu 

yapacağı yen� �şlerde daha fazla çaba göstermeye mot�ve 

edecekt�r.

Öncel�kle çocuğunuzu �y� tanımalısınız. 
Çocuğunuzun �lg� duyduğu, zevk aldığı ve başarılı olduğu 

alanları bel�rley�n�z. Onları yetenekler�n�n üzer�nde başarı 

göstermeye zorlamayınız.  

Özel eğ�t�me �ht�yacı olan çocuklarınızın eğ�t�m 

olanaklarını araştırmalısınız. Özel eğ�t�me �ht�yacı 

olan �lkokul/ortaokul çağındak� çocuğunuzun eğ�t�m�n�, 

öncel�kle kaynaştırma uygulamaları yoluyla akranları �le b�r 

arada sürdüreb�leceğ�n� unutmayınız. 

ÇOCUĞUNUZU OKUL YAŞAMINDA DESTEKLEMEK İÇİN;

ÇOCUĞUNUZU

NASIL DESTEKLERSİNİZ?
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Çocuklarınızı başka çocuklarla veya kardeşler� 

�le kıyaslamamalısınız. Her �nsanın sah�p olduğu 

n�tel�kler farklıdır. Onları olduğu g�b� kabul ed�n�z. 

Çocuğunuzun durumunu başkalarıyla değ�l daha öncek� 

durumuyla karşılaştırarak değerlend�r�n�z.

Çocuklarınıza karşı sabırlı ve anlayışlı 

olmalısınız. Çocukların hayatta öğrenecekler� çok 

şey vardır. Doğal olarak hata yapacaklardır. Çocuklar 

mükemmel olsalardı a�lede ve okulda eğ�t�me gerek 

kalmazdı. Ona ney� nasıl yapması gerekt�ğ�n� anlatınız ve 

çocuğunuzun anlattıklarını d�nley�n�z.

Çocuğunuzun evde ders çalışmasını kontrol 

etmel�s�n�z. Ancak sürekl� şek�lde “ders�ne çalış” uyarıları 

olumsuz etk�leyeb�leceğ�nden ona güvend�ğ�n�z� bell� ederek 

çalışmaya mot�ve ed�n�z. Çocuğunuzun çalışma programı 

yapmasına, uygulamasına yardımcı olunuz.

Çocuğunuzun mümkün olduğu kadar sosyal 

olmasını sağlamalısınız. Sah�p olduğu özell�klere 

göre çocuğunuzu çeş�tl� etk�nl�klerde yer alması yönünde 

teşv�k etmel�s�n�z. Örneğ�n sport�f faal�yetlere katılması, 

edeb�yat grubunda yer alması, b�r müz�k alet� kullanması vb.

Anne baba olarak vel� görüşmeler�ne 

katılmalısınız. Çocuğunuzun dersler�n�n ve 

davranışlarının daha �y�ye yönelmes� �ç�n, öğretmenlerle 

�let�ş�m hal�nde olmalı çocuğunuzla �lg�l� gözlemler�n�z� 

öğretmen� �le paylaşmalısınız.

Çocuklarınıza rol model olmalısınız. Çocuğunuzun 

yaşamındak� en etk�l� çevre a�le çevres�d�r. Anne baba olarak 

tüm davranışlarınızla çocuklarınıza örnek olunuz.

ÇOCUĞUNUZU MESLEK SEÇİMİNDE DESTEKLEMEK İÇİN;

ÇOCUKLARINIZA KARŞI SABIRLI 

VE ANLAYIŞLI OLMALISINIZ. 

ÇOCUKLARIN HAYATTA 

ÖĞRENECEKLERİ ÇOK ŞEY 

VARDIR. DOĞAL OLARAK   

HATA YAPACAKLARDIR. 

BİREYİN MESLEK SEÇİMİNDE ANNE BABANIN ETKİSİ BÜYÜKTÜR. 

ANNE BABANIN YAŞAMININ HER DÖNEMİNDE OLDUĞU GİBİ 

MESLEK SEÇİMİ SÜRECİNDE DE ÇOCUKLARININ YANINDA OLUP 

DESTEKLERİNİ ÇOCUKLARINA HİSSETTİRMELERİ ÖNEMLİDİR. 

Meslek seç�m� aşamasında çocuğun mutluluğu ve 
mesleğ�ndek� başarısı �ç�n a�lelere öneml� görevler 
düşmekted�r. Bu görevlerden bazıları şunlar olab�l�r:

 Çocuklarınızı erken yaşlardan başlayarak yetenekler�, 

�lg�ler� doğrultusunda gerçekç� olarak gözlemlemel� ve 

değerlend�rmel�s�n�z.

 Çocuklarınızı daha �y� tanıyab�lmek ve ona rehberl�k 

edeb�lmek �ç�n öğretmenler�yle,  �ş ve meslek 

danışmanlarıyla �şb�rl�ğ� yapmalısınız.

 Çocuklarınızın çeş�tl� mesleklere �lg�s�n� göz ardı 

etmemel�s�n�z. 

 Çocuğunuzun �lg� duyduğu, sevd�ğ�,  aynı zamanda 

yetenekler�ne uygun olan mesleklere yönelmes�ne 

yardımcı olmalısınız.

 Çocukların seçeceğ� meslekler konusunda f�k�rler� 

sık sık değ�şse de söyled�kler�n� sabırla d�nlemel�, 

kararsızlıklarını anlayışla karşılamalı, f�k�rler�n�n 

olgunlaşmasına yardımcı olmalısınız.

 Çocuğunuzun doğru karar almasına katkı sağlamak �ç�n 

meslekler hakkında b�lg� sah�b� olmalısınız.

 Karar verme aşamasında çocuğunuzun seçmey� 

düşündüğü mesleğ�n ona uygun olup olmadığını, 

çocuğunuzun k�ş�l�k özell�kler�n� göz önünde tutarak 

b�rl�kte değerlend�rmel�s�n�z.

 Çocuğunuza seçeceğ� meslek konusunda baskıcı 

davranmamalısınız.

 B�r mesleğ�n sadece kazancının ve statüsünün 

�y� olmasının başarı ve mutluluğu beraber�nde 

get�rmeyeceğ�n� göz ardı etmemel�s�n�z.

 Anne baba olarak çocuklarınızı geleceğ�n dünyasında 

yer alacak şek�lde yet�şt�rmel� ve onları yetenekler�ne 

göre geleceğ�n meslekler�ne doğru yönlend�rmel�s�n�z.

 Meslek seç�m� konusunda yol göstereb�l�r, f�kr�n�z� 

söyleyeb�l�rs�n�z ama son kararı çocuğunuza 

bırakmalısınız.
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a. Eleştirel 
düşünme

b. Yaratıcı 
düşünme

c. İşbirliği

d. İletişim

a. Bilgi 
okuryazarlığı

b. Medya 
okuryazarlığı

c. Teknoloji 
okuryazarlığı

a. Esneklik

b. Girişkenlik

c. Sosyal 
beceriler

d. Üretkenlik

e. Liderlik

Öğrenme becerileri

Oku
ry

aza
rlı

k bece
ril

eri

Yaşam
 becerileri

BU 
ÇERÇEVEDE 

21. YY.’IN 
BECERİLERİ

Bu yüzyıl; teknoloj�n�n hızla gel�şt�ğ�, 

b�lg�n�n hızla yayıldığı, hareketl�l�ğ�n 

arttığı, esnekl�ğ�n önem kazandığı b�r 

çağdır. 

İş ve �st�hdam garant�s�n�n esk�den olduğu kadar yaygın 

olmaması, f�rmaların kar�yer �mkanlarının azalması, 

b�reyler�n kar�yer sorumluluklarını kend�ler�n�n 

üstlenmes�n� zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede 

21. yüzyılın gerekt�rd�ğ� en öneml� becer�, k�ş�ler�n 

kend� kar�yer�n� oluşturab�lme becer�s�d�r. Becer�, 

“el�nden �ş gelme durumu, ustalık, maharet” olarak 

tanımlanmaktadır. Becer�ler gel�şt�r�leb�l�r, ed�n�leb�l�r, 

aktarılab�l�r, dönüştürüleb�l�r özell�kler göstermekted�r. 

Şüphesiz sayılan bu becerilere 
yenilerini eklemek ve listeyi 
uzatmak mümkündür. 

Neler Yapılabilir?
 İletişim ağı (network) 
oluşturulmalı  

 Gönüllü çalışmalara 
katılmalı,

 Staj olanakları araştırılmalı,

 Ücret, mesai, mekan, şehir 
gibi konularda esnek olunmalı,

 İş ve özel hayat dengesi 
kurulmalı, 

 Yeni beceriler edinmek 
veya mevcut becerileri 
dönüştürmek için eğitimlere 
katılmalı,

 İşgücü piyasasına ilişkin 
gündem takip edilmeli,

 İlgi alanlarına ilişkin 
kongre, fuar, sempozyum gibi 
etkinliklere katılmalı.

YÜZYILDAYÜZYILDA
ARANAN BECERİLERARANAN BECERİLER21.21.

O halde kar�yer�m�ze kend�m�z� tanıyarak başlamak en doğrusu olacaktır. Mevcut 

becer�ler�m�z nelerd�r? Hang� becer�ler� ed�nmel�y�z ve hang�ler�n� gel�şt�reb�l�r�z? Bu 

soruların cevabını, kend�m�z� tanıyarak ve �şgücü p�yasasında yükselen meslekler 

hakkında b�lg� sah�b� olarak bulab�l�r�z. B�l�yoruz k� başarılı kar�yerler; hedefl er�m�z�n ve 

yapab�ld�kler�m�z�n b�r toplamıdır.
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TEKNOLOJİK BAĞIMLILIKTEKNOLOJİK BAĞIMLILIK

Okul başarınızı etk�leyen, 

sanal ortamda saatlerce vak�t 

geç�rmen�ze neden olarak s�zler� 

normal yaşamınızdan uzaklaştıran 

bu araçları uygun ve doğru b�ç�mde 

kullanmanız hal�nde,  k�tap okumak, 

arkadaşlarınızla buluşmak, a�len�zle 

b�rl�kte olmak, spor yapmak g�b� 

etk�nl�klere sosyal yaşamınıza daha 

fazla zaman ayırab�l�rs�n�z.

Yaşamı kolaylaştıran teknoloj�den 

uzak kalmak mümkün 

olmamakla b�rl�kte bu  kötü 

ya da yanlış b�r araç 

değ�ld�r.  D�kkat ed�lmes� 

gereken büyük b�r güç 

olan teknoloj�y� doğru 

kullanmaktır. 

Gençler! Bütün hayatınızı 

etk�leyecek b�r dönemdeyken 

zamanınızı nasıl 

değerlend�r�yorsunuz?

Teknoloj�k gel�şmeler�n sürekl� artması ve aynı hızla günlük 

yaşama g�rmes� neden�yle telev�zyon, cep telefonu, tablet, 

b�lg�sayar ve �nternet yaşamın vazgeç�lmezler� arasına 

g�rm�şt�r. 

Bu araçlar kolay �let�ş�m sağlama, �sten�len b�lg�ye anında 

ulaşab�lme, b�lg� paylaşımı g�b� get�rd�ğ� kolaylıklar yanında 

çok sık ve uzun süre kullanımından dolayı b�rtakım 

sorunlarını da beraber�nde get�rm�şt�r. 

Unutmayın k�! Cep telefonu, b�lg�sayar ve �nternet 

g�b� araçları ps�koloj�k ve bedensel gel�ş�m�n�z�, sosyal 

�l�şk�ler�n�z� ve akadem�k başarılarınızı olumsuz yönde 

etk�lemeyecek şek�lde kullanmalısınız. 
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YAPILAN ÇALIŞMALARA GÖRE

İLK TANIŞMADA OLUŞAN ETKİNİN;

KIYAFETİNİZ

Ağzımızdan
çıkan sözlerden

Ses tonumuz, gramer
kurallarına uymamız ve 
genel olarak kendimize güvenimizden

Bir mülakat ortalama süresi
yaklaşık 40 dakikadır.

Giyim tarzımız, 
davranışlarımızdan ve kapıdan içeri 
ilk adımlardan gelmektedir.

Parlak renkler dikkat dağıtıcıdır.

Göz teması kurmama

Yeterince gülümsememe

Kötü duruş

Kollarınızı 
göğsünüzün üzerinde

kavuşturmak

Konuşurken ellerinizi 
çok fazla hareket ettirme

Güçsüz el sıkma

Oturduğunuz yerde çok fazla kıpırdamak

Saçınızla oynama veya
yüzünüze dokunma

%21

%67 %7
%38

%55

%38

%33

%21

%9 %26

%33

Şirket hakkında çok az bilgiye 
sahip olma veya hiç bilgi 

sahibi olmama iş arayanların
mülakat aşamasında 

en sık yaptıkları hatadır.

%47

%33
2000 yönetici ile yapılan bir

araştırmanın sonuçlarına göre
mülakatın ilk 90 saniyesi içinde

yöneticiler o kişiyi işe alıp 
almayacaklarını bilmektedirler.

%65
Yöneticiler iki aday arasında 
yapılacak tercihte kıyafetin 

karar üzerinde etkili 
olduğunu söylemektedir.

%70
İşverenler adayların 

kıyafetlerinin modaya 
uygun veya tarz sahibi 

olmasını beklemediklerini 
söylemektedir.

2000 yönetici ile yapılan araştırma sonuçlarından

GELECEĞİN MÜLAKATLARINA IŞIK

TUTAN BUGÜNÜN HATALARI

Kaynak: www.classesandcareers.com
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söylemel�s�n�z. Unutmayınız k� 

başarılı mülakat mutlaka tüm sorulara 

beklenen karşılığı vermek anlamına gelmez, 

dürüst ve açık yürekl�l�kle cevap vermek güven�l�r 

olmak açısından �şverende olumlu �zlen�m bırakır. 

Hazırlık, kend�n�z ve �şveren hakkında mümkün 

olduğunca çok b�lg� toplamayı �çer�r. Böylece �şveren�n 

soracağı soruları başarılı b�r şek�lde cevaplamış 

olursunuz. Cevabını b�lmed�ğ�n�z sorularla karşılaşır ya 

da deney�mlemed�ğ�n�z b�r durum sorulursa bunu açıkça 

Başarılı b�r �ş görüşmes�n�n anahtarı

İŞ GÖRÜŞMESİNE

EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANMAK
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Beklent�ler�n Tanımlanması 

Beklent�ler k�ş�n�n eğ�t�m�, deney�mler�, b�lg� düzey�, 

yetenek �le becer�ler� g�b� unsurlara göre şek�llen�r ve k�ş�ye 

özeld�r. K�ş� beklent�ler�n� tanımlarken aynı zamanda �ş 

hayatına yönel�k karar verme sürec�n� de tamamlamış olur. 

Dolayısıyla beklent�ler�n doğru tanımlanması, �ş bulmada ve 

�ş� el�nde tutmada bel�rley�c� b�r unsurdur. 

İş arama sürec�nde, b�r �ş 

tüm beklent�ler�m�ze cevap 

vermeyeb�l�r. Bu noktada 

bazı beklent�ler�n 

erteleneb�leceğ� hususunu 

göz önünde bulundurmak 

gerek�r. Beklent�ler 

derecelend�r�lmel� 

ve önem sırasına 

konulmalıdır.  İş 

arama sürec�nde 

erteleneb�l�r 

beklent�ler 

yer�ne, olmazsa 

olmaz beklent�ler�n 

ertelenmes� �ş 

yaşantısında k�ş�n�n hem 

ver�m�n� düşürecek hem de 

aldığı keyf� azaltacaktır. 

Örneğ�n �şle �lg�l� ücret ve 

�şletmedek� yüksek poz�syonun 

yanı sıra, emekl�l�k, �şten atılma r�sk�n�n 

olmaması, kreş, kamp, serv�s h�zmetler� g�b� 

sosyal �mkanlar �le çalışma saatler�n�n düzenl� olması, 

hafta sonu tat�l�, tem�z ve düzenl� b�r çalışma ortamı, 

n�tel�k ve şartlarımıza uygun olması vb. beklent�ler �ç�nde 

olab�l�r�z. Yan� kazanç, sosyal güvence, sosyal �mkanlar, 

çalışma koşulları ve ortamı,  yatkınlıklarımız b�rer beklent� 

kaynağıdır. Burada öneml� olan daha önce de �fade ett�ğ�m�z 

g�b� bu beklent�ler�m�z� tanımlamak, derecelend�rmek, 

erteleneb�lecekler� ve olmazsa olmazları bel�rlemekt�r.

Becer�ler�n Tanımlanması 

Becer�ler� tanımlama, neler yapab�leceğ�n� bel�rleme de 

bu aşamada öne çıkmaktadır. Becer�ler�n tanımlanması 

aşamasında, bu becer�n�n nereden ve nasıl ed�n�ld�ğ�, 

bu konuda tecrübe sah�b� olunup olunmadığı, becer�n�n 

gel�şt�r�lmeye elver�şl� olup olmadığı da �fade ed�lmel�d�r. 

Becer�ler�n güncel ve geçerl�, ayrıca başvuracağımız �şle 

�lg�l� olması gerekmekted�r. Burada öneml� olan eğ�t�mde 

alınan dersler�n adları değ�l, o derslerde kazanılan meslek� 

becer�ler�n �fade ed�lmes�, gerekt�ğ� şek�lde tanımlanmasıdır. 

Öte yandan k�ş�ler�n yapab�lecekler�n�n bel�rlenmes�nde 

k�ş�l�k özell�kler�n�n, �lg�ler�n�n, f�z�ksel özell�kler�n�n de 

tanımlanması gerekl�d�r. Örneğ�n, genel olarak sağlık 

durumu nasıldır, bedensel yönden güçlü ve zayıf olduğu 

yönler nelerd�r, �nsanlarla kolay �l�şk� kurab�l�yor mu, 

paylaşmaktan, �şb�rl�ğ� yapmaktan hoşlanıyor mu, t�t�z ve 

düzenl� çalışma alışkanlıklarına sah�p m�, ne tür �şlerle 

uğraşmaktan hoşlanıyor, başarılı ve/veya başarısız olduğu 

ders grupları nelerd�r, genel olarak derslerdek� başarısı 

nasıldır,  boş zamanlarında neler yapıyor, özel uğraşları, 

hob�ler� var mı, sosyo-ekonom�k yapısı nasıl,  a�le b�reyler�n�n 

çalışma durumları ve eğ�t�m düzeyler� ned�r, bu ve benzer 

konular üzer�nde durarak kend� özell�kler�n� tanımlaması 

gerekl�d�r. 

İş arama sürec�nde k�ş� öncel�kle kend� özell�kler�n�n 
farkında olmalıdır. Kend� özell�kler�n� tanırken de 
beklent�ler�n� ve becer�/yetenekler�n� doğru b�r şek�lde 
tanımlamalıdır.

Özetle, k�ş� �ş arama sürec�nde farklılığını ve 

özell�kler�n� ortaya koyarken d�ğerler�nden 

ayrışab�l�rse �ş bulma konusunda daha avantajlı 

olacaktır.

İŞ ARARKEN BEN
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Sayın yetkili,

Şirketinizin çalışmalarını yakından takip ediyor, yeteneklerimin ve kişisel 

özelliklerimin şirketinizin vizyonuna uygun olduğunu düşünüyorum.  

Eğitimime ve niteliklerime uygun, şirketinize katkı verebileceğim bir 

pozisyonda çalışmak istiyorum.

2013 yılında ABC Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldum.  

Eğitim süresince aldığım derslerle birlikte XYZ fi rmasında staj yaptığım 

dönemde pazarlama departmanında üretim ve satış raporlama 

konusunda kendimi geliştirme imkanı buldum. 

Ekte sunduğum özgeçmişimin fi rmanızda açık pozisyonlar için 

değerlendirilmesini rica ediyorum. Uygun görmeniz halinde detaylı bilgi 

vermek için sizinle görüşmek isterim.

İlginize şimdiden teşekkür ederim.

Saygılarımla

......./......./2015

Yiğit YILMAZ

EK: Özgeçmiş (1 sayfa)

Adres:

.......... Caddesi 24/6 06620 Çankaya- ANKARA

Gsm: 05XX XXX XX XX 

Mail: .............@...........

“Benzer özell�klere sah�p k�ş�ler arasında �şveren�n gözünde fark yaratmanızı 

sağlayacak b�lg�ler� ön yazı �le vereb�l�rs�n�z.”

Ön yazınız etk�l� olursa özgeçm�ş�n�z�n okunup değerlend�r�lme olasılığı da yüksek 

olacaktır. Ş�rketten ne bekled�ğ�n�z� değ�l, ş�rkete neler katab�leceğ�n�z� dürüst ve 

abartısızca yazın.

Ön yazı,  özgeçm�ş�n�z� özetleyen ve başvurduğunuz �şe özel, tecrübe ve 

becer�ler�n�zle �lg�l� olmalıdır. Bu nedenle her f�rma �ç�n ayrı ayrı hazırlamalısınız. 

İş �le gerçekten �lg�lend�ğ�n�z� ve �şveren �le �let�ş�m kurmak �sted�ğ�n�z� ön yazıda 

mutlaka bel�rt�n.

ÖN YAZI ÖRNEĞİ
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KİŞİSEL BİLGİLER

Özgeçmişin ilk kısmında
kişisel bilgiler yer alır:
Ad-Soyad, adres, telefon 
ve e-posta bilgileri...

İŞ DENEYİMİ

SERTİFİKA VE BELGELER

İş deneyiminiz varsa 
kronolojik olarak en güncel 
olandan geriye doğru 
yazılmalıdır. Bu bölüme 
stajlarınızı da yazabilirsiniz.

Tamamladığınız kurs ve 
seminerlerden almış 
olduğunuz belgeleri 
(sertifika, katılım belgesi 
gibi) bu bölümde belirtiniz.

BAŞARILAR

Kazandığınız bir burs, ödül, 
başarı ya da katıldığınız bir proje 
var ise başarınızı vurgulaması 
açısından önemli olup, bu 
bölümde yer verebilirsiniz.

İLGİ ALANLARI

İlgi alanları, özel bilgiler ve 
niteliklerde sizi diğerlerinden 
ayırt edici olan etkinlikleri 
yazın. İşe alınmanız için fark 
yaratacaksa doldurun.

EĞİTİM DURUMU

Eğitim süreci, kurslar gibi 
tarih içeren bölümler 
kronolojik olarak en 
güncel olandan geriye 
doğru yazılmalıdır.

KARİYER HEDEFİ

Özgeçmişte bulunması 
zorunlu olmamakla 
beraber kariyer hedefi 
belirlemişseniz  
belirtebilirsiniz.

İş başvurusu işlemleri için 
işletme tarafından özellikle 
belirtilmedikçe 
özgeçmişinizde 
fotoğraf bulunması 
gerekmemektedir. Fotoğraf 
istenmesi halinde ise son 
6 ay içerisinde 
çekilmiş bir vesikalık 
fotoğrafınızın hazırda 
bulundurulması 
uygun olur.

FOTOĞRAF

Referansınıza 
özgeçmişinizden bir kopya 
vererek referanslarınızda 
ona yer verdiğiniz 
konusunda haberdar edin. 
Birinci derece yakınlarınızı 
referans olarak 
göstermeyin.

REFERANSLAR

KİŞİSEL BİLGİLER
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ERANSLARFERERE

Özgeçm�ş hazırlamak c�dd� b�r emek ve zaman �ş�d�r. Detaysız, özens�z hazırlanmış, kend�n� �y� 

�fade edemeyen, yazım ve �fade hataları �le dolu, eks�k b�lg�ler�n yer aldığı özgeçm�şler baştan 

kaybeder. Günümüzde etk�l� hazırlanmış ve meslek� becer�ler�n�z� ön plana çıkaran özgeçm�ş, 

s�z�n b�r adım daha öne geçmen�z� sağlar. Özgeçm�ş�n�z� ş�rket ve �sten�len �ş poz�syonunun 

özell�kler�n� düşünerek hazırlayın. Farklı poz�syonlar �ç�n, farklı özgeçm�şler yazın. Avrupa B�rl�ğ� 

standartlarında b�r özgeçm�ş oluşturmak �ç�n http://www.europass.gov.tr/europasscv_detay.

html adres�nden Europass CV örneğ�ne ulaşab�l�rs�n�z.

 Ali YILDIZ
 ........Caddesi 18/6 Yenimahalle - ANKARA 
 Demetevler / ANKARA
 Gsm: 05XX XXX XX XX
 Ev Tel: 0 312 XXX XX XX
 E-posta: .............@....................

 Doğum Tarihi 10.04.1990
 Askerlik Durumu Yaptı
 Medeni Durumu Bekar

 Eğitim Durumu Ankara XX Endüstri Meslek Lisesi, 2008
  Elektrik Bölümü                        
     
 İş Deneyimi xxxxx Firması  (Stajyer Teknisyen), 2007 
  (11. sınıfta 6 ay süreli staj)
  Çanta kaynak makinesi imalatında trafoların 
  sarılması ve monte edilmesi çalışmaları

 Sahip Olduğu Sertifi ka
 Katılım Belgeleri Radyo-TV Tamirciliği Sertifi kası 

 Kariyer Hedefi  Elektrik Teknikeri
 
 Burslar/Ödüller/
 Başarılar/Projeler Liselerarası teknik proje yarışması il üçüncülüğü
 
 İlgi Alanları Voleybol oynamak, ata binmek, 
  amatör düzeyde beste çalışmaları yapmak

 Referanslar Ahmet AKDERE
  XX Firması Atölye Şefi , (0 XXX  XXX XX XX)
  Mehmet KARA
  Elektrik Öğretmeni, (0 XXX  XXX XX XX) 

İşverenler s�z� �lk önce özgeçm�ş�n�zle değerlend�receğ�nden; özgeçm�ş�n�z s�z� en �y� şek�lde anlatmalı ve �şverene sağlayacağınız katkıları da kapsamalıdır. 

Başvuru yaptığınız �ş� desteklemeyecek detaylara özgeçm�ş�n�zde yer vermey�n.  Sosyal ağlardak� prof�ller�n�z en kr�t�k konulardan b�r�d�r. Görüntü ve 

paylaşımlarınız mükemmel b�r özgeçm�ş� gölgeleyeb�l�r.

DİKKAT!

ÖZGEÇMİŞ ÖRNEĞİ

 www.iskur.gov.tr 21



FOTOĞRAF

Eğer özgeçmişinize fotoğraf eklemek isterseniz, bunun 
son 6 ay içerisinde çekilmiş bir vesikalık fotoğrafınız olduğuna emin olun.  01

KİŞİSEL BİLGİLER

Özgeçmişin ilk bölümünde adınız-soyadınız, adresiniz, iletişim bilgileriniz ve e-posta 
adresiniz gibi kişisel bilgilerinize yer verin. Bilgilerinizin güncelliğinden emin olun.02

İŞ DENEYİMİ

İş deneyiminiz varsa ters kronolojik olarak en güncel olandan geçmişe doğru 
yazmalısınız. Eğer varsa staj deneyiminizi de burada belirtebilirsiniz.03

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DURUMU

Eğitim ve öğretim bilgilerinizi belirtmelisiniz.  Eğer tamamlamış olduğunuz/olacağınız kurs 
veya sertifika programı varsa onu da burada belirtebilirsiniz.04

KİŞİSEL BECERİLER

05
Ana dil ve yabancı dil bilginizi burada belirtebilirsiniz. Yabancı dil seviyenizi 
Avrupa Dil Pasaportu ile belirleyebilirsiniz. Avrupa Dil Pasaportu hakkında detaylı bilgi için; 
www.europass.gov.tr

İletişim becerileri, organizasyonel ve yönetimsel beceriler ve bilgisayar becerileri gibi becerilerinizi 
belirtmeyi unutmayın. Sahip olduğunuz beceriler sizi diğer adaylardan bir adım öne çıkarabilir. 

Avrupa Standartlarında b�r özgeçm�ş �ç�n…

İş başvurusunda atılacak �lk adım �y� b�r özgeçm�ş hazırlamaktır. Özgeçm�ş�n�z�n doğru, 

güncel ve gerekl� b�lg�ler� verd�ğ�nden em�n olmalısınız. 

Özgeçm�ş�n�z� hazırlamak �ç�n zaman ve emek harcamalısınız. Unutmayın, �şverenler özgeçm�şler� değerlend�r�rken 

b�r özgeçm�şe genell�kle az zaman harcarlar. Bu nedenle, s�ze uygun �ş fırsatlarını kaçırmamak �ç�n �lk bakışta 

doğru etk�y� vermey� başarmalısınız.  Bunu meslek� becer�ler�n�z� ve k�ş�sel özell�kler�n�z� ön plana çıkaran ve tüm 

Avrupa ülkeler�nde geçerl� b�r özgeçm�ş formatı olan Europass CV �le gerçekleşt�reb�l�rs�n�z. Europass CV standart 

formatıyla başvurusu aşamasında adaya, değerlend�rme aşamasında �şverene kolaylık sağlar. Avrupa Kom�syonu 

tarafından gel�şt�r�lm�ş ücrets�z b�r doküman olan Europass CV �le becer� ve yeterl�l�kler�n�z� etk�n ve açık b�r şek�lde 

sunab�l�r, örgün ve yaygın öğrenmeyle kazanılan öğrenme kazanımlarınızı ve sosyal becer�ler�n�z� b�rleşt�reb�l�rs�n�z.  

S�z de Europass CV doldurmak �stersen�z, www.europass.gov.tr adres�n� z�yaret ed�n.

EUROPASS CV 

İŞKUR MSD Dergisi  22



EUROPASS CV 

 KİŞİSEL BİLGİLER AYŞE YILMAZ
 ………. Mah. ………Cad. No:28/4 69321, 06620 ANKARA (Türk�ye)
 +90 123 4567899
 …………@.................
 www.ornek.com

 BAŞVURULAN İŞ Müterc�m Tercüman

 İŞ DENEYİMİ 

 01/02/2012–Devam ed�yor  Serbest Zamanlı Tercüman
 Çeş�tl� kamu kurum ve kuruluşları, Ankara (Türk�ye)
 Çalışma z�yaretler�, eylem planları, �lerleme raporları ve mevzuat g�b� dokümanların 
 yazılı tercümeler�n�n gerçekleşt�r�lmes�, yabancı uzmanların z�yaretler�nde ve 
 çalıştaylarda ardıl ve fısıltı çev�r�ler�n�n gerçekleşt�r�lmes�

 01/06/2009–31/01/2012 Tekn�k D�l As�stanı
 Ankara Tercüme Bürosu, Ankara (Türk�ye)
 K�tap, sözleşme, olur, d�lekçe ve rapor g�b� dokümanların yazılı çev�r�s� (İng�l�zce ve Türkçe)

 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

 09/2012–Devam ed�yor Eğ�t�m Programları ve Öğret�m Yüksek L�sans Programı
 B�lkent Ün�vers�tes�, Ankara (Türk�ye)

 09/2007–06/2011 İng�l�zce Müterc�m ve Tercümanlık L�sans Programı
 Hacettepe Ün�vers�tes�, Ankara (Türk�ye)

 KİŞİSEL BECERİLER  

 Ana d�l(ler) Türkçe

 Yabancı d�ller ANLAMA KONUŞMA YAZILI ANLATIM

D�nleme Okuma Karşılıklı Konuşma Sözlü Anlatım

 İng�l�zce  C2 C2 C2 C2 C2

 Sev�yeler: A1/A2: Temel Sev�ye Kullanıcı - B1/B2: Orta Sev�ye Kullanıcı - C1/C2: İler� Sev�ye Kullanıcı
 Avrupa D�ller� Öğret�m� Ortak Çerçeve Programı

 İlet�ş�m becer�ler� Güçlü �let�ş�m becer�ler�, değ�şken ortamlara uyum becer�s�, 
 takım çalışmasına yatkınlık

 Organ�zasyonel/
 Yönet�msel becer�ler L�derl�k, Proje yönet�m�

 B�lg�sayar becer�ler� M�crosoft Off�ce araçlarına �y� derecede hak�m�yet 
 (word, excel, powerpo�nt) ve B�lg�sayar destekl� çev�r� programlarına hak�m�yet 
 (Trados, SDLX, Wordfast)

 www.iskur.gov.tr 23



Çalışma ve Sosyal Güvenl�k 
Bakanlığı bünyes�nde yürütülen 
faal�yetler hakkında b�lg� alab�l�rs�n�z.

“Avrupa B�rl�ğ� Eğ�t�m ve Gençl�k 
Programları Merkez� Başkanlığı” hakkında 
b�lg� ed�neb�l�r, bu kapsamda yürütülen 
Hayat Boyu Öğrenme Programı, Gençl�k 
Programı...vb. programları �nceleme fırsatı 
yakalayab�l�rs�n�z.

Hanehalkı İşgücü İstat�st�kler�n� 
�nceleyeb�l�r; �şs�zl�k, �st�hdam, 
�şgücüne katılma oranlarına �l�şk�n 
konularda b�lg� sah�b� olab�l�r ve 
mesleklere göre �şs�zl�k oranlarını 
�nceleyeb�l�rs�n�z.

Hayatboyu Öğrenme Web Portalına ulaşab�l�r ve 
M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı ve İŞKUR tarafından tüm 
vatandaşlarımıza sunulan eğ�t�m ve �st�hdam 
�mkanları hakkında b�lg� ed�neb�l�rs�n�z.

6398 tane meslek bulunan Türk Meslekler 
Sözlüğüne ulaşab�l�r ve her b�r mesleğe a�t 
meslek b�lg� dosyalarından meslekle �lg�l� detaylı 
b�lg�ler bulab�l�rs�n�z.

Türk�ye İş Kurumu bünyes�nde 
yürütülen faal�yetler hakkında b�lg� 
alab�l�rs�n�z.

Yüksek Öğret�m Kurumu 
bünyes�nde sürdürülen 
çalışmaları �nceleyeb�l�r ve bu 
adresten eğ�t�m-öğret�m fırsatları 
�le �lg�l� �puçları yakalayab�l�rs�n�z.

 Uzmanlaşmış Meslek Ed�nd�rme 
Merkezler� (UMEM) Becer�’10 
Projes� kapsamında açılan �st�hdam 
garant�l� meslek� eğ�t�m kurslarını 
�nceleyeb�l�rs�n�z.

“Meslek� Eğ�t�m ve Öğret�m 
S�stem�n�n Güçlend�r�lmes� Projes�” 
hakkında s�ze katkı sağlayab�lecek 
b�lg�ler (Eğ�t�m-Öğret�m, Modüller, 
Meslek Tanıtım F�lm�, İş P�yasası, 
P�lot Projeler...vb.) alab�l�rs�n�z. 

Avrupa B�rl�ğ� Programları, Projeler, 
Avrupa Rehberl�k Merkezler�...vb. 
hakkında b�lg� alab�l�rs�n�z.

“Ploteus Portalı” hakkında b�lg� 
ed�neb�l�r, bu portalda yer alan 
öğrenme �mkanları, değ�ş�m/burs 
olanakları, eğ�t�m s�stemler�, b�r 
ülkeye g�tme...vb. konularında f�k�r 
sah�b� olab�l�rs�n�z.

Europass CV hakkında b�lg� ed�neb�l�r, 
ayrıca AB ülkeler�nde de kullanılan 
standart özgeçm�ş formatına sah�p 
doküman �le k�ş�sel b�lg�ler�n�z�, �ş 
deney�mler�n�z�, eğ�t�m ve öğret�m 
b�lg�ler�n�z� ve k�ş�sel becer�ler�n�z� 
bel�rl� b�r formatta oluşturab�l�rs�n�z.

Meslek� Yeterl�l�k Kurumu 
bünyes�nde yürütülen faal�yetler 
hakkında b�lg� alab�l�rs�n�z.

www.csgb.gov.tr

www.ua.gov.tr

www.tuik.gov.tr

www.hbo.gov.tr

esube.iskur.gov.tr/Meslek/meslek.aspx

TÜRK 
MESLEKLER 

SÖZLÜĞÜ

www.iskur.gov.tr

www.yok.gov.tr

www.beceri10.org.tr

www.megep.meb.gov.tr

euroguidance.iskur.gov.tr

ec.europa.eu/ploteus

www.europass.gov.tr

www.myk.gov.tr

Ayrıca Ün�vers�teler�n İnsan Kaynakları, 
Kar�yer Merkezler� ve benzer� b�r�mlerden 
danışmanlık alab�l�rs�n�z.
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