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Gençlerimizin Geleceği, 
Türkiye’nin Geleceği…

Süleyman SOYLU 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI

“İŞKUR’da görev yapan yaklaşık 
4.000 İş ve Meslek Danışmanımızla 
birlikte, meslekler, meslek seçimi, 

kariyer planlaması ve işgücü 
piyasasında ihtiyaç duyacakları 

becerilerin artırılması konularında 
gençlerimize daha etkin bir şekilde 

yardımcı olmayı hedefl emekteyiz.”

Değerli Anne, Babalar ve Sevgili Gençler,

Toplumsal ve bireysel refahı artırmada istihdamın önemi yadsınamaz. Küreselleşme ve bilgi toplumuna geçiş 

süreci tüm Dünyada yapısal ve ekonomik bir dönüşüme sebep olmakta ve bu süreç istihdamı doğrudan 

etkilemektedir. Özellikle sanayi sektöründe emek yoğun üretimin yerini teknoloji yoğun üretime bırakması, 

sektördeki nitelikli işgücü ihtiyacının önemini artırmaktadır. Meslekler ve mesleki yeterlilikler değişmekte, her 

geçen gün yeni meslekler ortaya çıkmaktadır. 

Bireyin iş bulmada karşılaştığı en büyük engellerden birisi mesleksizliktir. Çocuklarımızın meslek seçimi 

aşamasına geldiklerinde doğru kararı verebilmeleri, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda bilgilendirilmeleri 

ve yönlendirilmeleri sadece onların değil, toplum olarak hepimizin geleceğini etkileyen en önemli unsurların 

başında gelmektedir. Meslek seçimi, bireylerin bütün hayatını etkileyen bir sürecin dönüm noktasıdır. 

Mesleksizlik sorununu çözmek ve hem bireye hem de ailesine destek olmak adına, İŞKUR, işgücü piyasasının 

ihtiyaç duyduğu birçok meslekte kişilerin meslek edinmelerine, var olan mesleklerinde gelişmelerine ve işi 

işbaşında öğrenmelerine destek olmaktadır. 

 İŞKUR’da görev yapan yaklaşık 4.000 İş ve Meslek Danışmanımızla birlikte, meslekler, meslek seçimi, kariyer 

planlaması ve işgücü piyasasında ihtiyaç duyacakları becerilerin artırılması konularında gençlerimize daha 

etkin bir şekilde yardımcı olmayı hedefl emekteyiz. İş ve Meslek Danışmanlarımız, hem okul ziyaretlerinde 

gerçekleştirdikleri iş arama becerileri seminerleri ve grup görüşmeleriyle, hem de bireysel görüşmelerle 

birlikte, gençlerimizin bu zorlu dönemlerinde onlara destek olmaktadır. Öğrenci, öğretmen, veli ve İş ve 

Meslek Danışmanı işbirliğinde yürütülmesini önemsediğimiz meslek seçimi sürecinde her geçen gün 

çocuklarımıza desteğimizi artırma yönündeki çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 2013 yılından itibaren “Meslek 

Seçimine Destek Dergisi” ile sunduğumuz desteği,  gençlerimizin üniversite tercihleri öncesinde meslekleri, 

erbabından öğrenmesi amacıyla 2015 yılında hayata geçirdiğimiz Meslek Tanıtım Günleri ile güçlendirdik.

Gençlerimizin aldıkları eğitim neticesinde, doğru mesleği seçerek yeni ve güçlü Türkiye’nin nitelikli 

işgücüne ve kalkınmasına destek olacaklarının bilincindeyiz ve bu bilinçle dördüncü sayısını 

hazırlamış olduğumuz “Meslek Seçimine Destek Dergisi”nin, siz kıymetli gençlerimize ve ailelerine 

yol gösterici bir rehber olmasını temenni ediyorum.
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Günlük yaşantımızın önemli bir bölümü, seçtiğimiz meslek doğrultusunda edindiğimiz iş yaşamı 

ve o iş yaşamında içinde bulunduğumuz çalışma ortamında geçmektedir. Bu nedenle, meslek 

seçiminin yaşam biçimimizi, toplumsal hayattaki statümüzü ve en nihayetinde geleceğimizi 

belirlemek gibi son derece kritik bir önemi vardır.

Belli bir eğitim ile kazanılan, sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, 

hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş işlere meslek adı 

verilmektedir. Meslek seçimi ise, kişinin farklı meslekler arasından kendisine en uygun gördüğü 

ve mutlu olacağını düşündüğü mesleğe yönelmesidir. Meslek seçimi süreci; kişinin kendi beceri 

ve yeteneklerinin farkında olması, meslekleri tanıması, çalışma hayatı ve mesleki eğitim yerleri 

hakkında bilgi edinmesi ve seçtiği meslekle ilgili uygun eğitim yerine yönelmesi şeklinde olmalıdır. 

Ancak çoğu zaman eksik bilgi ve yanlış yönlendirmeler sebebiyle gençlerimizin hayatları olumsuz 

yönde etkilenmektedir. 

İŞKUR olarak biz, çocuklarımızın daha mutlu ve huzurlu bir geleceğe sahip olabilmeleri ve doğru 

meslek seçimi yapabilmeleri amacıyla, her zaman hem onların hem de velilerinin yanında olmayı 

sürdürmekteyiz. İş arayan ve işverenlerimizin yanısıra, öğrencilerimize de her geçen gün artan bir 

azim ve istekle sunduğumuz iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimizi, daha çok okula, daha çok 

öğrenciye, daha çok aileye ulaştırmayı hedefl emekteyiz.

Değerli gençlerimizin kendilerine en uygun mesleği seçmelerinde yardımcı ve yol gösterici olmak, 

kıymetli velilerimizin ise bu zorlu süreçteki yüklerini bir nebze olsun azaltabilmek ve onlara destek 

olabilmek amacıyla var gücümüzle çalışmaktayız. Gençlerimizin daha bilinçli ve daha özgüvenli 

bireyler olarak yetişeceklerinin ve doğru meslekleri seçerek toplumumuza faydalı bireyler 

olacaklarının bilincindeyiz. Bu bilinçle, dördüncüsünü hazırladığımız “İŞKUR Meslek Seçimine 

Destek” dergimizi sizlere sunmaktan memnuniyet duyuyoruz.

İŞKUR AİLESİ 

İŞKUR olarak biz, çocuklarımızın daha 
mutlu ve huzurlu bir geleceğe sahip 

olabilmeleri ve doğru meslek seçimi 
yapabilmeleri amacıyla, her zaman hem 

onların hem de velilerinin yanında olmayı 
sürdürmekteyiz. 

Doğru Meslek Seçimi, 
Başarının Anahtarıdır…

İ

Meslek seçimi süreci; kişinin 
kendi beceri ve yeteneklerinin 

farkında olması, meslekleri 
tanıması, çalışma hayatı ve 

mesleki eğitim yerleri hakkında 
bilgi edinmesi ve seçtiği 

meslekle ilgili uygun eğitim 
yerine yönelmesi 
şeklinde olmalıdır.
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ADIM ADIM MESLEK SEÇİMİ

MESLEK SEÇERKEN 

Meslek Seç�m�n�n Önem�

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. (S.6)

Kend�n�z� Tanımalısınız

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. (S.7)

Meslekler� Tanımalısınız

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�nden 
yararlanab�l�rs�n�z. (S.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. (S.9)

EĞİTİM SİSTEMİMİZ

Eğ�t�m hayatınıza yön vermeden önce, eğ�t�m 
s�stem�m�z� tanıyın, b�r sonrak� aşamada 
s�zler� neler�n bekled�ğ� hakkında b�lg� ed�n�n.
(S. 10)

BİR ÜNİVERSİTE 

ÖĞRENCİSİNİN 

GÖZÜNDEN; SINAVA 

HAZIRLANIRKEN ZAMAN 

YÖNETİMİ 

Kar�yer macerasının �lk aşaması olan YGS 
ve LYS’ye g�recek olan arkadaşlar! Bu 
sınavların sonucu s�zler�n meslek hayatınızı 
şek�llend�recek. Ancak zamanınızı ver�ml� 
kullanamıyorsunuz… Zaman yönet�m�, 
zamanı akılcı kullanarak daha çok ver�m 
almamızı sağlar. Pek�, zamanı nasıl 
yöneteb�l�r�z? (S.11)

İŞ VE MESLEK DANIŞMANI 

KİMDİR? 

İş ve meslekle �lg�l� sorunlarınızın 
çözümünde İş ve Meslek Danışmanları 
yanınızda… Danışmanlarımızı daha yakından 
tanımak �ster m�s�n�z? (S.12)

ÇOCUĞUMLA NEDEN 

ANLAŞAMIYORUM? 

B�rçok anne baba çocuğu kaç yaşında 
olursa olsun �let�ş�m problem� yaşadığından 
dert yanıyor. B�r kısım ebeveyn 
tahammülsüzlükten dolayı, çözümü 
bağırıp çağırıp susturarak bulduğunu 
kabul etmekteyken, b�r kısmı da sorunu 
çözmek �ç�n çocuğuna açıklama yaptığını, 
sak�nleşmes�n� bekled�ğ�n�, ancak bunun 
h�çb�r faydası olmadığını söylüyor. Nasıl 
oluyor da aynı sorunu farklı yollardan 
çözmeye çalışan �k� grupta da sonuç aynı 
oluyor? (S.14)
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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? (S. 16)

TEKNOLOJİK BAĞIMLILIK 

Gençler! Bütün hayatınızı etk�leyecek 
b�r dönemdeyken zamanınızı nasıl 
değerlend�r�yorsunuz? Yaşamı kolaylaştıran 
teknoloj�den uzak kalmak mümkün 
olmamakla b�rl�kte, öneml� olan bu 
teknoloj�y� doğru kullanmaktır. (S.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. (S.18)

İŞ ARARKEN BEN 

İş arama sürec�nde farklılığınızı ve 
özell�kler�n�z� ortaya koyarken d�ğerler�nden 
ayrışab�l�rsen�z, �ş bulma konusunda daha 
avantajlı olursunuz. (S.19)

ÖZGEÇMİŞ (CV) 
HAZIRLAMAYA 
BAŞLAMADAN ÖNCE İYİ 
BİR ÖZGEÇMİŞ İÇİN
5 TEMEL İLKE

Öneml� kısımlara konsantre olun, kısa ve 
net olun, CV’n�z� başvuru yaptığınız �şe göre 
ayarlayın, CV’n�z�n sunumuna d�kkat ed�n, 
CV ’n�z� b�t�rd�ğ�n�zde b�r kez daha kontrol ed�n.  
(S.20)

NİYET MEKTUBU 

Başvuru yapmayı düşündüğünüz �şe 
neden başvurduğunuzu, çalışmak 
�sted�ğ�n�z poz�syonu, tecrübeler�n�z�, 
katkıda bulunab�leceğ�n�z konuları ve �şten 
beklent�ler�n�z�, hazırlayacağınız b�r n�yet 
mektubu �le anlatın. (S.21)

ÖZGEÇMİŞ (CV) ÖRNEĞİ 

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. (S.22)

EUROPASS CV 

Tüm Avrupa ülkeler�nde geçerl� b�r özgeçm�ş 
formatı olan Europass CV hakkında s�zler �ç�n 
hazırladığımız örneğ� �nceley�n. (S.23)

ÖNEMLİ ADRESLER

S�z�n �ç�n faydalı olab�leceğ�n� düşündüğümüz 
�nternet adresler�ne göz atab�l�rs�n�z. (S.24)

✔
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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.

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�, 

MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

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…

KENDİNİ 
TANIMA

MESLEKLERİ 
TANIMA

MESLEKİ 
EĞİTİM YERLERİ 

HAKKINDA 
BİLGİ EDİNME

EDİNDİĞİ 
BİLGİLERİ 

DEĞERLENDİRME

Çocuğunuzun uygun mesleklere Çocuğunuzun uygun mesleklere 

yönlendirilmesi aşamasında İş ve Meslek yönlendirilmesi aşamasında İş ve Meslek 

Danışmanlarımızın bilgi ve deneyimlerinden Danışmanlarımızın bilgi ve deneyimlerinden 

faydalanabilirsiniz. Unutmayın, «Başarılı İş faydalanabilirsiniz. Unutmayın, «Başarılı İş 

Yaşamı, Uygun Meslek Seçmekle Başlar.”Yaşamı, Uygun Meslek Seçmekle Başlar.”

Yanlış meslek seçiminin; iş bulmada güçlük, Yanlış meslek seçiminin; iş bulmada güçlük, 

hayal kırıklığı yaşama, motivasyon düşüklüğü, hayal kırıklığı yaşama, motivasyon düşüklüğü, 

işteki olumsuzlukların özel hayata yansıması, işteki olumsuzlukların özel hayata yansıması, 

mutsuzluk gibi sonuçları beraberinde mutsuzluk gibi sonuçları beraberinde 

getirebileceğini unutmayınız.getirebileceğini unutmayınız.

UYGUN MESLEK SEÇİMİ
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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.

Yetenekler� Keşfedeb�lmek

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.

İlg�ler�n Farkına Varab�lmek 

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.

Değerler� Bel�rleyeb�lmek

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.)

K�ş�l�k Özell�kler�n� B�lmek

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 Gel�şt�r�lmes� Gereken 

Yönler�n� 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.)
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İŞKUR Meslek B�lg� Merkezler�’nde yer alan 

kaynaklardan ve Türk Meslekler Sözlüğünden

MESLEKLERİ TANIMALISINIZ

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?

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

hazırlanan ulusal meslek standartlarından

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

(www.myk.gov.tr)

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN;

İŞKUR, MYK, Ün�vers�teler ve MEB’�n web 
sayfalarından yararlanab�l�rs�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.

 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?

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. 
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Meslek b�lg� dosyasında 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 

MESLEK BİLGİ MERKEZİ 

(MBM)

hakkında b�lg� almak �ç�n Meslek B�lg� Merkezler�nde İş ve 
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 seçme aşamasında olan öğrenc�ler,   Vel�ler, 

 Öğretmenler,  İşverenler,

  Mesleğ�nde �lerlemek ve meslek değ�şt�rmek �steyen yet�şk�nler

MESLEKLER, MESLEKİ EĞİTİM YERLERİ VE ÇALIŞMA 

HAYATIYLA İLGİLİ BİLGİYE Mİ İHTİYACINIZ 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.

ÖĞRETMENLER! ÖĞRENCİLERİNİZİN MESLEK SEÇİMİ, 

EĞİTİM OLANAKLARI VE ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN GRUP 

ÇALIŞMALARINA KATILMASINI İSTER MİSİNİZ? 

İş ve Meslek Danışmanları İŞKUR Meslek B�lg� Merkezler�nde 

S�zlere Yardımcı Olacaktır.

MESLEK BİLGİ 

MERKEZİNDEN KİMLER 

YARARLANABİLİR?

Merkez B�lg� Merkez�nden Ücrets�z Yararlanab�l�rs�n�z
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Eğ�t�m hayatınıza yön vermeden önce, 
eğ�t�m s�stem�m�z� tanıyın, b�r sonrak� așamada 
s�zler� neler�n bekled�ğ� hakkında b�lg� ed�n�n.

EĞİTİM SİSTEMİMİZ
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Alper YILDIRIM

Hacettepe Ün�vers�tes� 

İkt�sad� ve İdar� B�l�mler Fakültes�

İşletme Bölümü Öğrenc�s�

BİR ÜNİVERSİTE 

ÖĞRENCİSİNİN GÖZÜNDEN; 

SINAVA HAZIRLANIRKEN 

ZAMAN YÖNETİMİ

Zamanı yönetmen�n temel �lkeler�nden b�r� plan yapmaktır. 
Unutmayın; plan yapmadan harekete geçersen�z, başarı-
sızlığı planlamış olursunuz. Kalıplaşmış planlardan uzak 
durun. B�r not defter�, b�r takv�m alın ve kend� planınızı ken-
d�n�z yapın. Yapacağınız �şler� kend� �steğ�n�ze göre düzen-
lemek hem planınızı uygulamanızı kolaylaştırır hem de uy-
gularken sıkılmamanızı sağlar. Planlarınızı haftalık ve uzun 
vadel� (1-2 aylık) yapın. Haftalık planlarınızı yaparken uzun 
vadel� planlarınızı tamamlamaya odaklanın.

Plan Yapın! 01

Çalışmalarınızı planlarken ara verme ve problemler �ç�n 
esnekl�k payı bırakın. Zaman yönet�m uzmanları b�r �şe ay-
rılacak zamanın yarısından daha azının esnekl�k payı olarak 
planlanması gerekt�ğ�n� söylemekted�rler. Unutmayın robot 
değ�ls�n�z ve gündel�k hayatınızda öngörülemeyen durum-
lar meydana çıkab�l�r. Ders çalışmanıza engel bu hallerde 
esnekl�k payı, planınıza sadık kalmanızı sağlar. 

Esnek Olun!03

Kend�n�ze b�r amaç bel�rley�n. Her gün bel�rl� b�r süre ça-
lışmanız gerekt�ğ�n� unutmayın. Günlük soru sayısı, çalışma 
saat� vs. s�z�n terc�h�n�ze kalmıştır. Ancak bunlardan b�r�n� 
seç�n ve kend�n�ze günlük hedefl er koyun. 

Amaç Bel�rley�n!02
Eğer b�r konuyu çalışmak �stem�yor ve sürekl� ertel�yor-
sanız, onu parçalara bölün; örneğ�n 30’ar dak�kalık küçük 
parçalar hal�nde çalışın. Parça parça çalışarak sıkılmadan 
konuyu b�t�reb�l�rs�n�z. 

Oyalanmaktan ve 

Ertelemekten Vazgeç�n!
05

Enerj�k Olduğunuz

Saatler� Keşfed�n! 
04

Günlük çalışma saatler�n�z� planlarken �k� koşulu göz önün-
de bulundurun: rahatsız ed�lme �ht�mal�n�z�n en düşük oldu-
ğu saatler ve enerj�k olduğunuz saatler. Sabahın erken sa-
atler� m�, akşamüstü mü daha �y� çalışab�l�rs�n�z? İk� koşula 
uyan zamanı bulun ve çalışma saatler�n�z� o saatlere göre 
ayarlamaya çalışın. 

Araştırmalar göster�yor k� günümüzün büyük b�r kısmını 
sosyal medyada geç�r�yoruz. Bu alışkanlığınızı 1 yıl ertele-
mel�s�n�z.  Sosyal medya hesaplarınızı kapatmalı ya da sık 
tak�p ett�ğ�n�z hesapları düzenl� tak�p etmey� bırakmalısınız. 

Sosyal Medya 

Hesaplarınızı Düzenley�n!
06

BUNLARI  BUNLARI  
YAPMAYINYAPMAYIN

Ertelemeyin!

Hayır Demekten 

Korkmayın!

Bu Kadar P
lanlı 

Yaşayamam 

Demeyin!

Ha
fif

e
Al

m
ay

ın
!

Kaygılanmayın!

Arkadaşlar!  Kar�yer maceranızın �lk aşaması olan YGS ve LYS’ye g�receks�n�z. 
Bu sınavların sonucu s�zler�n meslek hayatınızı şek�llend�recek. Bu gerçek, yadsınamaz b�r şek�lde s�zler� strese 
sokuyor. Dolayısıyla zamanınızı yönetem�yorsunuz. 
Zaman aslında herkes �ç�n sab�tt�r. Hep�m�z �ç�n günde 24, haftada 168 saat vardır. Farklı olan, bu sürey� kullanış 
şek�ller�m�zd�r. Zaman yönet�m�, zamanı akılcı kullanarak daha çok ver�m almamızı sağlar. Pek�, zamanı nasıl 
yöneteb�l�r�z?
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konularında 

ÖĞRENCİLER

İŞ
ARAYANLAR

İŞVERENLER



yardımcı olur.

ÖĞRENCİLER

İŞ
ARAYANLAR

REHBER
ÖĞRETMENLER

VELİLER



ÇOCUĞUNUZLA İLETİŞİM PROBLEMİ VARSA, 

GELİN ÖNCELİKLE BİR ÖZELEŞTİRİ YAPALIM...

İş�m� yapmaya devam ederken ya da d�z� �zlerken 
m� d�nl�yorum onu? B�raz empat� kuralım. İşten 
eve gelm�şs�n�z, anlatacak çok şey�n�z var ve 
eş�n�z s�z� yemek yaparken d�nl�yor ya da 
kardeş�n�z telev�zyonda haber bülten�n� 
�zlerken göz teması kurmuyor s�z�nle. 
İşte duymak ve d�nlemek arasındak� 
fark burada ortaya çıkıyor. Onu 
d�nlem�yor sadece duyuyorsunuz. 
Bu durumu b�rkaç kez negat�f yönde 
yaşayan çocuk, zaten annem babam 
ben� d�nlem�yor, anlatsam ne fark eder 
dey�p zaman �çer�s�nde s�z�nle �let�ş�m� 
kes�yor.

Ancak çocuğunuz bu şek�lde b�r �let�ş�me 
g�rd�ğ�nde, �ş�n�z� bırakıp �çten b�r şek�lde ve göz 
kontağı kurarak ya da onun söyled�kler�n�n s�z�n 
�ç�n öneml� olduğunu h�ssett�rerek d�nled�ğ�n�zde 
sorunun büyük b�r kısmını çözmüş oluyorsunuz.

01
Yaşı kaç olursa olsun çocuğum 

b�r şey anlattığında onu özenle 

d�nl�yor muyum? 

ÇOCUĞUMLA

NEDEN ANLAŞAMIYORUM?

B�rçok anne baba, çocuğu kaç 

yaşında olursa olsun �let�ş�m 

problem� yaşadığından dert 

yanıyor. B�r kısım ebeveyn 

tahammülsüzlükten dolayı, çözümü 

bağırıp çağırıp susturarak bulduğunu 

kabul etmekteyken, b�r kısmı da 

sorunu çözmek �ç�n çocuğuna 

açıklama yaptığını, sak�nleşmes�n� 

bekled�ğ�n� ancak bunun h�çb�r 

faydası olmadığını söylüyor. Nasıl 

oluyor da aynı sorunu farklı yollardan 

çözmeye çalışan �k� grupta da sonuç 

aynı oluyor? Bu mümkün değ�l g�b� 

duruyor. Fakat a�leler farklı yollar 

terc�h etmeler�ne rağmen sorun 

çözülmed�ğ�nde bununla yaşamayı 

öğrenmeler� gerekt�ğ�ne �nanıp, 

umutsuzluğa kapılıyorlar.

Eda D�lhan AYDIN

Öğrenc� Koçu/ Eğ�t�mc�
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Ş�md�ye kadar anne babaların çocuklarına zaman 
ayırmamasından bahsett�k. Pek� fazla zaman ayırıp 
kend�ne b�r dünya bırakmayan anne babalar?

B�r kısım ebeveyn kend� hayatından tamamen vazgeç�p, 
çocuk merkezl� b�r hayat yaşamaya başlıyor. En ufak 
b�r olayda saatlerce çocuğa durumu anlatmaya çalışıp 
gönlünü almaya çalışıyorlar. Yaşının gereğ� olan b�r 
sorumluluğu yer�ne get�r�rken b�le sank� ona lütufmuş g�b� 
h�ssett�r�ld�ğ�nde çocuklar b�r süre sonra sorumluluğunu 
b�lmeyen b�reylere dönüşüyorlar.

Küçük yaşlarda annen�n babanın onun �ç�n yarattığı fanus 
�çer�s�ndek� hayattan çıktığında, yaşama da�r şeyler� k�mse 
ona bas�tleşt�r�p aktarmadığında değers�zl�k duygusuna 
kapılan b�rçok yet�şk�n tanıyorum. Dolayısıyla çocuğunuza 
onu h�ssett�ğ�n�z� bel�rterek, az ve öz cümlelerle 
dozunda b�r açıklama yaparak kenara çek�l�p beklemen�z 
gerekmekted�r. Başta tepk� verse de daha sonra kend� 
kend�ne sorunu çözmey� öğrenecekt�r. Yan� kargaşa ve 
kaos yok, �let�ş�m hataları var…

02
Çocuğunuzun önemsed�ğ� 

ancak s�ze göre gereks�z ve 

saçma b�r olayı, küçümsemeden 

d�nleyeb�l�yor musunuz?

04
B�r konuda uzlaşamadığınızda ona 

durum hakkında ne kadar b�lg� 

ver�yorsunuz?

Onun anlattıklarına
*Saçmalama!
*Bundan mı korktun?
*Koca çocuk oldun hala kend� sorununu çözemed�n m�? 
şekl�nde yaklaşırsanız onu anlamadığınızı düşünecek, 
aynı zamanda onun �ç�n öneml� b�r olayın ya da duygunun 
küçümsend�ğ�n� h�ssetmek onu mutsuz edecekt�r.  Bu 
sorunun çözülmes� �ç�n onu h�ssett�ğ�n�z� anlamasını 
sağlayacak tepk�ler ve ger� dönüşümler ver�rsen�z çok 
daha sağlıklı b�r yol �zlem�ş olursunuz.

03 Sohbet zamanlarınızı genelde s�z 

m� bel�rl�yorsunuz?

İşten gel�yorsunuz. Yorgun argın mutfağa g�r�yorsunuz 
ya da zaten çok yorulduğunuz �ç�n b�raz d�nlenmek 
�st�yorsunuz. O an çocuğunuz gel�p s�ze b�r şeyler 
anlatmaya çalışıyor. 

S�z de onu “Şu an h�ç zamanı değ�l” d�yerek tersl�yorsunuz. 
B�rkaç saat geç�yor s�z artık d�nlenm�ş o �se kırılmış b�r 
şek�lde zaman geç�r�yorken, konuşmayı tekl�f ett�ğ�n�zde 
başta verm�ş olduğunuz tepk�den dolayı çocuğunuz s�z�nle 
konuşmak �stem�yor.

Pek� haksız mı s�zce? Çünkü onun penceres�nden 
bakıldığında “ben �sted�ğ�m zaman ben�mle �let�ş�me 
geçeb�l�rs�n” mesajı var. Onun tepk�s� de “madem öyle h�ç 
�let�ş�me geçmem daha �y�” mantığı �le  “boşver!!!!!” oluyor. 

Ancak o �sted�ğ�nde “bu konuyu geç�şt�rmeden akşam 
yemeğ�nde daha etrafl ıca konuşalım” tekl�f�nde 
bulunursanız, kend�n� çok daha �y� h�ssed�p, akşam 
yemeğ�n� dört gözle bekleyecekt�r.
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İş ve �st�hdam garant�s�n�n esk�den olduğu kadar yaygın 

olmaması, f�rmaların kar�yer �mkânlarının 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. 

 İlet�ş�m ağı (network) oluşturulmalı  

 Gönüllü çalışmalara katılmalı,

 Staj olanakları araştırılmalı,

 Ücret, mesa�, mekan, şeh�r g�b� konularda esnek 

olunmalı,

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.

Bu çerçevede 21. yy.’ın becer�ler�n� aşağıdak� şek�llerde 

sınıfl amak, sayılan bu becer�lere yen�ler�n� eklemek ve l�stel� 

uzatmak mümkündür.

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 özel hayat denges� kurulmalı, 

 Yen� becer�ler ed�nmek veya mevcut becer�ler� 

dönüştürmek �ç�n eğ�t�mlere katılmalı,

 İşgücü p�yasasına �l�şk�n gündem tak�p ed�lmel�,

 İlg� alanlarına �l�şk�n kongre, fuar, sempozyum g�b� 

etk�nl�klere katılmalı.

YÜZYILDA
ARANAN BECERİLER

a) Eleşt�rel düşünme
b) Yaratıcı düşünme
c) İşb�rl�ğ�
d) İlet�ş�m

Öğrenme Becer�ler�

a) B�lg� okuryazarlığı
b) Medya  okuryazarlığı
c) Teknoloj� okuryazarlığı

Okuryazarlık Becer�ler�

a) Esnekl�k
b) G�r�şkenl�k
c) Sosyal becer�ler
d) Üretkenl�k
e) L�derl�k

Yaşam Becer�ler�

Neler Yapılab�l�r?
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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. 

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. 
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KIYAFETİNİZ

YAPILAN ÇALIŞMALARA GÖRE
İLK TANIŞMADA OLUŞAN ETKİNİN;

%38 %7

%55

GELECEĞİN MÜLAKATLARINA IŞIK TUTAN BUGÜNÜN HATALARI
2000 yönetici ile yapılan araştırma sonuçlarından

APILYAP
ANİLK TAN

İŞ GÖRÜŞMESİNE EN İYİ 

ŞEKİLDE HAZIRLANMAK

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. 

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. 

Cevabını b�lmed�ğ�n�z sorularla karşılaşır ya da 

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

söylemel�s�n�z. 

Kaynak: www.classesandcareers.com
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İŞ ARARKEN BEN

İ
ş aramak b�r bakıma k�ş�sel becer�, 

yetenek ve n�tel�kler�n sunulmasıdır.  

Sunulan k�ş�sel becer�, yetenek 

ve n�tel�kler �ş görüşmes� yapılan 

k�ş� tarafından b�l�nmez. Bunların �ş 

görüşmes�ne g�den s�zler tarafından 

d�le get�r�lmes� gerekmekted�r. S�z�n 

�ç�n önems�z b�rer ayrıntı g�b� 

görünen konular b�le 

s�ze �ş vereb�lecek olanların �ht�yaçlarını 

karşılayacak özell�kte olab�l�r.   B�r �ş 

�ç�n s�z� en uygun aday yapan değerl� 

yönler�n�z� keşfetmek, müracaat ett�ğ�n�z 

ş�rket�n veya �şyer�n�n görev� değ�l, 

s�z�n görev�n�zd�r. Özell�kler�n�z� s�z�n 

bel�rtmen�z ve öne çıkarmanız gerek�r. 

Bu da ancak kuvvetl� ve zayıf yönler�n�z� 

objekt�f b�r b�ç�mde değerlend�rmen�zle 

gerçekleşeb�l�r. 

İ
şletmeler�n personel seç�m� yapacağı 

k�tle gün geçt�kçe büyümekte ve 

bu durum da �ş arayan b�reyler�n �ş 

arama becer�ler�n� ve kend�ler�n� �fade 

etme yönler�n� gel�şt�rmeler�n� ve seç�m 

yapılacak k�tle �çer�s�nde kend�ler�n� b�r 

adım öne çıkarmalarını gerekt�rmekted�r. 

İş aramak gerçekten b�r becer�d�r ve 

sadece �ş bulmakla değ�l, �şte devamlılığı 

sağlamakla da �lg�l� b�r becer�d�r. İsten�len 

sonuca ulaşılması bakımından �ş arama 

becer�ler�n�n gel�şt�r�lmes� sürec�nde bazı aşamaların 

gerçekleşt�r�lmes� gerekl� görülmekted�r. Bu aşamalar; 

K�ş�n�n Kend� Özell�kler�n� Tanımlaması, İşveren İstek ve 

Beklent�ler�n�n Tanımlanması, Değerlend�rme ve Sunuş 

aşamalarıdır.  

K
�ş�n�n kend� özell�kler�n� tanıma sürec�nde -yan� �ş 

ararken kend�s�ne odaklanacağı süreçte- �k� aşama 

bulunmaktadır. Bunlar; ne �sted�ğ�ne karar verme, 

yan� beklent�ler�n� tanımlama ve ne yapab�leceğ�n� 

bel�rleme, yan� becer�ler�n�, yetenekler�n� 

tanımlamadır.  

B
eklent�ler�n tanımlanması, �ş bulmada, 

�şte devamlılığı sağlamada bel�rley�c� b�r 

unsurdur. Ancak �ş arama sürec�nde b�r �ş 

tüm beklent�ler�m�ze cevap 

vermeyeb�l�r. Dolayısıyla bazı 

beklent�ler�n erteleneb�leceğ� 

düşünces�nden hareketle 

beklent�ler derecelend�r�lmel� 

ve önem sırasına konulmalıdır.  

Örneğ�n; kazanç, sosyal 

güvence, sosyal 

�mkanlar, çalışma koşulları, çalışma 

ortamı, yatkınlıklarımız vb. beklent�ler 

önem dereces�ne göre sıralanmalı ve 

seç�mler�m�z buna göre yapılmalıdır. 

İş arama sürec�nde şayet erteleneb�l�r 

beklent�ler yer�ne, olmazsa olmaz 

beklent�ler�m�z� ertelersek, �ş bulunsa 

b�le devamlılık açısından sorunlarla 

karşılaşılab�lecekt�r. 

K
�ş�n�n kend� özell�kler�n� tanıma sürec� 

yalnızca beklent�ler�n tanımlanması 

değ�l aynı zamanda becer�ler�n 

tanımlaması, yapılab�lecekler�n de 

bel�rlenmes�d�r. 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. 

B
ecer�ler�n güncel ve geçerl�, aynı zamanda da başvuru 

yapılacak �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 sağlık durumu, bedensel yönden 

güçlü ve zayıf olunan yönler, çalışma 

alışkanlıklarının ne olduğu, başarılı ve/

veya başarısız olduğu ders grupları, özel 

uğraşlar, hob�ler, vb. konular üzer�nde 

durarak kend� özell�kler�n� tanımlaması 

gerekl�d�r. 

Özetle, k�ş� �ş arama 

sürec�nde farklılığını 

ve özell�kler�n� ortaya 

koyarken d�ğerler�nden 

farklılaşab�l�rse �ş 

bulma konusunda 

daha avantajlı 

olacaktır.
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İşverenler özgeçm�şler� reddederken ya da adayların f�nal l�steler�n� 
ayrıntılı olarak gözden geç�r�rken genell�kle b�r dak�kadan daha az 
zaman harcarlar.

İlan ed�len açık poz�syona başvururken, tamamen uyumlu 
olduğunuzdan em�n olun.

B�r özgeçm�ş kısa olmalıdır. Eğ�t�m�n�z ve deney�m�n�z ne kadar 
ayrıntılı olursa olsun, 2 sayfa A4 kağıdı genell�kle yeterl�d�r.

İş deney�m�n�z yeters�z m�? Öncel�kle eğ�t�m�n�z� ve stajınızı bel�rt�n; 
daha sonra gönüllü faal�yetler�n�z� ve d�ğer stajlarınızı vurgulayın.

Kısa cümleler kullanın. 

Eğ�t�m�n�z ve �ş deney�m�n�z �le �lg�l� yönler�n�ze 
odaklanın.

Bel�rley�c� örnekler ver�n. Başarılarınızı bel�rt�n.

Deney�m�n�z arttıkça özgeçm�ş�n�z� güncelley�n.

Becer� ve yeterl�l�kler�n�z� açık ve mantıklı b�r 
şek�lde bel�rt�n; böylece avantajlarınız göze 
çarpar.

İlk olarak en öneml� b�lg�y� bel�rt�n.

Yazım ve noktalama �şaretler�ne d�kkat ed�n.

Öner�len yazı t�p� ve sayfa düzen�n� kullanın.

Güçlü yönler�n�z�, �şveren�n �ht�yaçlarına göre vurgulayın ve �lg�l� 
poz�syona uyan becer�ler�n�ze odaklanın.

Kar�yer�n�ze veya çalışmalarınıza ara verd�ğ�n�zde öğrend�ğ�n�z 
becer�ler� ve yetk�nl�kler� örnek vererek açıklayın.

Özgeçm�ş�n�z� �şverene göndermeden önce, �stenen prof�le uygun 
olup olmadığını kontrol ed�n.

Özgeçm�ş�n�zde gerçek olmayan, abartılı �fadelerden kaçının. Aks� 
halde bu durum mülakat sırasında tesp�t ed�leb�l�r.

Önyazı yazmayı unutmayın.

Yazım hatalarını düzelt�n; açık ve mantıklı b�r düzenleme 
yaptığınızdan em�n olun.

İçer�ğ�n açık ve kolay anlaşılır olduğundan em�n olmak �ç�n 
özgeçm�ş�n�z� başkasına okutun.

ÖNEMLİ KISIMLARA KONSANTRE OLUN

KISA VE NET OLUN

ÖZGEÇMİŞİNİZİN SUNUMUNA 

DİKKAT EDİN

ÖZGEÇMİŞİNİZİ BAŞVURU 

YAPTIĞINIZ İŞE GÖRE UYARLAYIN

ÖZGEÇMİŞİNİZİ BİTİRDİĞİNİZDE 

BİR KEZ DAHA KONTROL EDİN

ÖZGEÇMİŞ (CV) 

HAZIRLAMAYA BAŞLAMADAN 

ÖNCE İYİ BİR ÖZGEÇMİŞ 

İÇİN 5 TEMEL İLKE

01

04

05

02

03

İŞKUR MSD Dergisi  20



Ün�vers�teler�n yüksek l�sans ve doktora eğ�t�mler�ne başvuru sırasında �stenen 
n�yet mektubu, artık �şverenler tarafından da �ş başvurularında kullanılır olmuştur.

Başvuru yapmayı düşündüğünüz �şe neden başvurduğunuzu, çalışmak �sted�ğ�n�z 
poz�syonu, tecrübeler�n�z�, katkıda bulunab�leceğ�n�z konuları ve �şten beklent�ler�n�z�, 
hazırlayacağınız b�r n�yet mektubu �le anlatın.

N�yet mektubunu göndereceğ�n�z kuruluştak� �rt�bat k�ş�s�n�n adını ve eğer b�l�yorsanız kuruluşun ayrıntılarını yazın. Başvurunuzun 
doğru adrese g�tmes� öneml�d�r. Eğer el�n�zde b�r �rt�bat k�ş�s� bulunmuyorsa, kuruluş �le �rt�bata geç�p başvurunuzu k�me 
göndereceğ�n�z hakkında b�lg� almanız öneml�d�r.

Açılış h�tabı ve �rt�bat k�ş�s�n�n adını yazın. Eğer �rt�bat k�ş�s� b�lg�ler�ne sah�p değ�lsen�z, genel b�r h�tap cümles� �le başlayın, 
Sayın Bay/Bayan g�b�.

Mektubu göndermeden önce heceleme, gramer, yazım hataları ve argümanları kontrol ed�n. Kısa ve net olun.

GİRİŞ PARAGRAFI:

Yazma neden�n�z� �fade ed�n (hang� poz�syon �ç�n 
başvurduğunuzu, bu poz�syona alım yapılacağını nereden 

öğrend�ğ�n�z�, eğer gel�ş�güzel b�r başvuru �se s�z� ney�n 
başvuruya yönlend�rd�ğ�n�, vb.)

GELİŞME PARAGRAFI:

Tavs�ye ed�len 1-3 paragraftır.

- İş deney�m�n�z�n �ş tanımında bel�rt�len gerekl�l�kler� ve 
�şveren�n �ht�yaçlarını karşılamanıza nasıl yardımcı olacağını 

açıklayın.

- Eğ�t�m ve yeterl�l�kler�n�z�n �ş tanımında bel�rt�len 
gerekl�l�kler ve �şveren�n �ht�yaçlarını karşılamanızda nasıl 

yardımcı olacağını açıklayın.

- İlg�l� kazanımlar ve ödüllerden örnekler vererek, yüzleşt�ğ�n�z 
sorunlar ve yetenekler�n�z� kullanarak bunların üstes�nden 

nasıl geld�ğ�n�z� vb. anlatarak güçlü yönler�n�z� bel�rt�n. 

SONUÇ PARAGRAFI:

İş görüşmes� �ç�n uygunluk durumunuzu bel�rt�n, 
okuyucuya zaman ayırdığı �ç�n teşekkür ed�n, onlardan 

haber almayı sabırsızlıkla bekled�ğ�n�z� bel�rt�n, mektubun 
ek�nde CV’n�z�n olduğundan bahsed�n vb.

… -na cevaben…

… -le ilgilendiğimi ifade etmek isterim.

… -e başvurmak isterim.

… değerlendirilmek isterim.

… olarak … ile ilgileniyorum.

… yıl boyunca … alanında çalıştım.

… görevimin gereği olarak … yaptım.

… yapmaktan/çalışmaktan her zaman zevk aldım.

Deneyimli olduğum … konular;

… olarak çalışmak.

… belgelerine sahibim.

… diplomam var.

Aldığım eğitim beni … için hazırladı.

… boyunca … gösterdim.

Ekte CV’mi bulabilirsiniz.

… için detaylı özgeçmişimi ekliyorum.

… tarihi itibarı ile işe başlamak için uygunum.

… şansına erişmek için sabırsızlıkla bekliyorum.

… bir görüşme yapmaktan mutluluk duyarım.

… ayrıntılı görüşebilmeyi umut ediyorum.

Lütfen bana … dan ulaşın.

Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.

Size yardıma hazırım.

Özgeçmişimin kilit unsurları …lardır.

Anahtar yeteneklerim … konularında beni yeterli kılıyor.

Size sağlayabileceğimi düşündüğüm artı değer …dır.

… olacağına eminim.

NİYET MEKTUBU
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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. 

Ahmet YILMAZ……. Caddes� 18/6 Yen�mahalle- ANKARAGSM: 05XX XXX XX XX
Ev Tel: 0 312  xxx xx xx
E- posta: ……..@.............

 Doğum Tar�h�  14.11.1993
 Askerl�k Durumu Yaptı
 Meden� Durumu Bekar
 Eğ�t�m Durumu Ankara XX Endüstr� Meslek L�ses�, 2011 

 Elektr�k Bölümü
 İş Deney�m� xxxxx F�rması  (Stajyer Tekn�syen), 2010  

 (11.sınıfta 6 ay sürel� staj) 
 

 Çanta kaynak mak�nes� �malatında trafoların 

 
 sarılması ve  monte ed�lmes� çalışmaları Sah�p Olduğu Sert�f�ka  Katılım Belgeler�       Radyo-TV Tam�rc�l�ğ� Sert�f�kası  Kar�yer Hedef� Elektr�k Tekn�ker�

 Burslar/Ödüller/
 Başarılar/ Projeler      L�selerarası tekn�k proje yarışması �l 3.lüğü  İlg� Alanları      Futbol oynamak, res�m yapmak, amatör 

 
 düzeyde beste çalışmaları yapmak Referanslar      Hüsey�n DEMİR 

 XXX F�rması Atölye Şef�, (0 xxx  xxx xx xx)

 
 Selçuk KARAHAN 
 Elektr�k Öğretmen�, (0 xxx  xxx  xx xx)  

KİŞİSEL BİLGİLER

SERTİFİKA VE BELGELER

İLGİ ALANLARI

İŞ DENEYİMİ

FOTOĞRAF

BAŞARILAR

KARİYER HEDEFİ

EĞİTİM DURUMU

REFERANSLAR

DİKKAT

Özgeçm�ş�n �lk kısmında k�ş�sel 
b�lg�ler yer alır: Ad-soyad, adres, 
telefon ve e-posta b�lg�ler�…

Eğ�t�m sürec�, kurslar g�b� tar�h �çeren 
bölümler kronoloj�k olarak en güncel 
olandan ger�ye doğru yazılmalıdır.

İş deney�m�n�z varsa kronoloj�k olarak 
en güncel olandan ger�ye doğru 
yazılmalıdır. Bu bölüme stajlarınızı da 
yazab�l�rs�n�z.

Tamamladığınız kurs ve 
sem�nerlerden almış olduğunuz 
belgeler� (sert�f�ka, katılım belges� 
g�b�) bu bölümde bel�rt�n�z.

Özgeçm�şte bulunması zorunlu 
olmamakla beraber kar�yer hedef� 
bel�rlem�şsen�z bel�rteb�l�rs�n�z.

Kazandığınız b�r burs, ödül, başarı ya da 
katıldığınız b�r proje var �se başarınızı 
vurgulaması açısından öneml� olup, bu 
bölümde yer vereb�l�rs�n�z.

İlg� alanları, özel b�lg�ler ve n�tel�klerde s�z� 
d�ğerler�nden ayırt ed�c� olan etk�nl�kler� 
yazın. İşe alınmanız �ç�n fark yaratacaksa 
doldurun.

Referansınıza özgeçm�ş�n�zden b�r 
kopya vererek referanslarınızda 
ona yer verd�ğ�n�z konusunda 
haberdar ed�n. B�r�nc� derece 
yakınlarınızı referans olarak 
göstermey�n.

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.

İş başvurusu �şlemler� �ç�n �şletme 
tarafından özell�kle bel�rt�lmed�kçe 
özgeçm�ş�n�zde fotoğraf 
bulunması gerekmemekted�r. 
Fotoğraf �stenmes� hal�nde �se 
son 6 ay �çer�s�nde çek�lm�ş b�r 
ves�kalık fotoğrafınızın hazırda 
bulundurulması uygun olur.

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. 

Ahmet YILMAZ……. Caddes� 18/6 Yen�mahalle- ANKARAGSM: 05XX XXX XX XX
Ev Tel: 0 312  xxx xx xx
E- posta: ……..@.............

 Doğum Tar�h�  14.11.1993
 Askerl�k Durumu Yaptı
 Meden� Durumu Bekar
 Eğ�t�m Durumu Ankara XX Endüstr� Meslek L�ses�, 2011 

 Elektr�k Bölümü
 İş Deney�m� xxxxx F�rması  (Stajyer Tekn�syen), 2010  

 (11.sınıfta 6 ay sürel� staj) 
 

 Çanta kaynak mak�nes� �malatında trafoların 

 
 sarılması ve  monte ed�lmes� çalışmaları Sah�p Olduğu Sert�f�ka  Katılım Belgeler�       Radyo-TV Tam�rc�l�ğ� Sert�f�kası  Kar�yer Hedef� Elektr�k Tekn�ker�

 Burslar/Ödüller/
 Başarılar/ Projeler     L�selerarası tekn�k proje yarışması �l 3.lüğü  İlg� Alanları     Futbol oynamak, res�m yapmak, amatör 

 
 düzeyde beste çalışmaları yapmak Referanslar      Hüsey�n DEMİR 

 XXX F�rması Atölye Şef�, (0 xxx  xxx xx xx)

 
 Selçuk KARAHAN 
 Elektr�k Öğretmen�, (0 xxx  xxx  xx xx)  

KİŞİSEL BİLGİLER

SERTİFİKA VE BELGELER

İLGİ ALANLARI

İŞ DENEYİMİ

FOTOĞRAF

BAŞARILAR

KARİYER HEDEFİ

EĞİTİM DURUMU

REFERANSLAR

DİKKAT

Özgeçm�ş�n �lk kıskısmında k�ş�sel
b�lg�ler yer alırır: Ad-soyad, adres,
telefon ve ee--posta b�lg�ler�…

Eğ�t�mm sürec�, kurslar g�b�b� tar�h �çerenn 
bölümmler kronoloj�k olarrak en güncel
olanndan ger�ye doğru yayazılmalıdır..

İş ddeney�m�n�z varsa kkronoloj�k olaarakk 
en ggüncel olandan gerr�ye doğru 
yazılmalıdır. Bu bölümee stajlarınızzı daa 
yazaab�l�rs�n�z.

Tamamlladığınız kurs ve 
sem�nerleerden almış olduğunuzz 
belgeler� (sserte �f�ka, katılım belgess��
g�b�) bu bölümmde bel�rt�n�z.

Özgeçm�şte bulunması zorz unlu 
olmamakla beraber kar�yer hr hedef��
bel�rlem�şsen�z bel�rteb�l�rs�n�z.

Kazandığınız b�r burs, ödül, b ş yğınız b�r burs, ödül, başarırı yaya dada
katıldığınız b�r proje var �se başarınızı
vurgulaması açısından öneml� olup, bu 
bölümde yer vereb�l�rs�n�z.

zel b�lg�ler ve n�tel�klerde s�z� zöznnnanları, öİlgİlg� a� alanl
ayırt ed�c� olan etk�nl�kler�n erler�ndendd�ğer
manız �ç�n fark yaratacaksa y ın. İşe alınmyazın. İşe alınya

doldurun.

erannsınıza özgeçm�ş�n�zdden b�r efeRe
ya a vererek referanslarınınızdaopyko
yer verd�ğ�n�z konusuundanaa yon
erdar ed�n. B�r�nc� deerece abehaha
nlarınızı referans oolarakakınya
termey�n.östgö

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.

İş başvurusu �ş�şlemler� �ç�n �şletme 
tarafından özell�kl�kle bel�rt�lmed�kçe
özgeçm�ş�n�zde fototoğraf
bulunması gerekmeemekted�r.
FotF oğraf �stenmes� hahal�nde �se 
soon 6 ay �çer�s�nde çekek�lm�ş b�r
vess�kalık fotoğrafınızın hazırda
buluundurulması uygun olur.

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

 C�ns�yet Erkek I Doğum Tar�h� 10 Tem 74 I Uyruk Türk

 TALEP EDİLEN İŞ  Avukat

 İŞ DENEYİMİ 

 08/05/1998–07/03/2010   Avukat
   ……….. Hukuk Bürosu
   ………Mah. …..….Cad. No: 36/6 Ankara (Türk�ye)
   Müvekk�ller� tems�l etmek, baro toplantılarına katılmak
   İşletme veya sektör D�ğer H�zmet Faal�yetler�

 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

 09/10/1993–10/06/1997   Avukat
   Ankara Ün�vers�tes� Hukuk Fakültes�, Ankara (Türk�ye)
   • Temel Hukuk B�lg�s�
   • İlet�ş�m Becer�ler�

 KİŞİSEL BECERİLER  

 Ana d�l(ler) Türkçe

Yabancı d�ller ANLAMA KONUŞMA YAZILI ANLATIM

D�nleme Okuma Karşılıklı Konuşma Sözlü Anlatım

İng�l�zce  B1 B1 B1 B1 B1

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

 İlet�ş�m Becer�ler� İlet�ş�m Becer�s�, Değ�şken ortamlara uyum becer�s�, Takım ruhu

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

 İlet�ş�m Becer�ler�      İcra ve İflas mevzuatına çok �y� derecede hak�m�yet, Hukuk s�stemler�  
  arasında karşılaştırma yapab�lme becer�s�

 B�lg�sayar Becer�ler� M�crosoft Off�ce araçlarına �y� derecede hak�m�yet, UYAP programına  
  hak�m�yet

 D�ğer Becer�ler S�nema

 Sürücü Belges� B

 İLAVE BİLGİ

 Yayın:
 …………. Derg�s�nde Türk�ye İcra ve İfl as Hukuku s�stem� hakkında makale

 KİŞİSEL BİLGİLER  Ahmet Aksakal
      ………. Mah. ………Cad. No:28/4 69321, 06620 ANKARA (Türk�ye)
   +90 123 4567899
   …………@.................

www.ornek.com

C�ns�yet Erkek I Doğum Tar�h� 10 Tem 74 I Uyruk Türk

TALEP EDİLEN İŞ  Avukat

İŞ DENEYİMİ

08/05/1998–07/03/2010   Avukat
……….. Hukuk Bürosu

  ………Mah. …..….Cad. No: 36/6 Ankara (Türk�ye)
  Müvekk�ller� tems�l etmek, baro toplantılarına katılmak
  İşletme veya sektör D�ğer H�zmet Faal�yetler�

EĞİTİM VE ÖĞRETİM

09/10/1993–10/06/1997   Avukat
  Ankara Ün�vers�tes� Hukuk Fakültes�, Ankara (Türk�ye)
  • Temel Hukuk B�lg�s�
  • İlet�ş�m Becer�ler�

KİŞİSEL BECERİLER 

Ana d�l(ler) Türkçe

Yabancı d�ller ANLAMA KONUŞMA YAZILI ANLATIM

D�nleme Okuma Karşılıklı Konuşma Sözlü Anlatım

İng�l�zce  B1 B1 B1 B1 B1

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

 İlet�ş�m Becer�ler� İlet�ş�m Becer�s�, Değ�şken ortamlara uyum becer�s�, Takım ruhu

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

 İlet�ş�m Becer�ler�     İcra ve İflas mevzuatına çok �y� derecede hak�m�yet, Hukuk s�stemler� 
  arasında karşılaştırma yapab�lme becer�s�

 B�lg�sayar Becer�ler� M�crosoft Off�ce araçlarına �y� derecede hak�m�yet, UYAP programına  
  hak�m�yet

 D�ğer Becer�ler S�nema

 Sürücü Belges� B

 İLAVE BİLGİ

 Yayın:
 …………. Derg�s�nde Türk�ye İcra ve İfl as Hukuku s�stem� hakkında makale

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

euroguidance.iskur.gov.tr

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

www.iskur.gov.tr

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

www.csgb.gov.tr

www.myk.gov.tr

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

www.megep.meb.gov.tr 

“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. 

Yaklaşık 7000 meslek bulunan 
Türk Meslekler Sözlüğüne ulaşab�l�r, 
mesleklerle �lg�l� detaylı b�lg�ler 
ed�neb�l�rs�n�z.

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

www.tuik.gov.tr

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.

www.beceri10.org.tr

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.

www.europass.gov.tr

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.

www.yok.gov.tr 

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.

www.ua.gov.tr

“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.

ec.europa.eu/ploteus

 “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.

www.hayatboyuogrenme.gov.tr

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 
�mkânları hakkında b�lg� ed�neb�l�rs�n�z.

Ayrıca Ün�vers�teler�n İnsan Kaynakları, 
Kar�yer Merkezler� ve benzer� b�r�mlerden danışmanlık 

alab�l�rs�n�z.

İŞKUR MSD Dergisi  24
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