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Değerli anne babalar ve sevgili gençler, 
Genç nüfusa sahip dinamik bir ülke 

olmamız, bugünümüz ve geleceğimiz 
açısından önemli bir fırsattır.  Bu nedenle 
gençlerimiz, her zaman Hükümet 
politikalarımızın merkezinde yer almaktadır. 
Gençlerimizin çalışma hayatına aktif 
katılımının sağlanması, ekonomik 
büyümenin ve toplumsal kalkınmanın 
vazgeçilmez unsuru olup; bunu en iyi 
şekilde gerçekleştirmek 2023 hedeflerimizin 
arasındadır.

Gençlerimizin çalışma hayatında mutlu 
olması, doğru meslek seçimi ile yakından 
ilişkilidir. Çalışma hayatındaki iş doyumu, 
sağlıklı bir sosyal hayatı da beraberinde 
getirecektir. Bu nedenle gençlerimize 
yapacağımız her katkı, toplumsal refahımızı 
artırmak adına atılan olumlu bir adımdır.

Endüstri 4.0 kapsamında yaşanan 
değişimler tüm dünya işgücü piyasalarında 
etkisini göstermektedir. Mesleklerin yapısı 
ve bu meslekleri icra etmek için gerekli 
beceriler değişmekte ve yeni meslekler 
ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte sosyal 
ve insani becerilere duyulan ihtiyaç önemini 
korumaya devam etmektedir.

Bu önemli süreçte 70 yılı aşan 
tecrübesiyle İŞKUR, özellikle danışmanlık 
hizmetleri ve aktif işgücü piyasası 
programlarıyla gençlerimizin yanında 
yer almaktadır. Ülkemizin kalkınması 
için ihtiyaç duyulan mesleklerin 
bilinmesi, mesleki gelişimin sağlanması 
ve işverenlerce aranan tecrübenin 
kazandırılmasına yardımcı olmaktadır. 
Gençlerin mesleki eğitimleri ve 
istihdamlarına ilişkin politikaları odak 
noktası olarak belirleyen İŞKUR; işgücü 
piyasasının yalnızca bugününe değil, 
geleceğine yönelik yatırımlarını ve 
çalışmalarını da sürdürmekte, geleceğin 
mesleklerine, becerilerine ve sektörlerine 
ilişkin desteklerini artırmaktadır. Bununla 
birlikte 2017 yılında hayata geçirdiğimiz İş 
Kulüpleri gibi yenilikçi yaklaşımlara ağırlık 
vermekte ve dünyadaki mesleki rehberlik 
trendlerini yakından takip etmektedir.

Doğru meslek seçiminin öneminden 
hareketle 2013 yılından bu yana her yıl 
hazırladığımız “Meslek Seçimine Destek 
Dergisi”nin yeni sayısının ailelerimize, 
gençlerimize ve rehber öğretmenlerimize 
faydalı bir kaynak olmasını temenni 
ediyor, yapacağınız çalışmalarda ve meslek 
seçiminizde hepinize başarılar diliyorum.  

Gençlerimizin 
Her Zaman Yanındayız…

J Ü L İ D E  S A R I E R O Ğ L U  /  Ç A L I Ş M A  V E  S O S YA L  G Ü V E N L İ K  B A K A N I
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Meslek seçimi; toplumsal hayattaki 
konumumuzu, yaşam biçimimizi, 
geleceğimizi ve en nihayetinde var oluş 
gayemizi belirlemek adına son derece 
mühim bir karardır. Hayatımızın büyük bir 
bölümü, seçtiğimiz meslekle ilgili çalışma 
ortamında geçmektedir. Gençlerimizin 
doğru mesleği seçerek mutlu bir geleceğe 
sahip olmalarında yalnızca onların değil, 
başta ailelerimiz olmak üzere toplumun tüm 
kesimlerinin sorumluluğu oldukça fazladır.

Teknolojik değişimin hiç olmadığı kadar 
hızlı yaşandığı günümüzde; yalnızca meslek 
seçiminin değil, sahip olduğumuz ya da 
olacağımız mesleğin geleceği hakkında 
doğru bilgi edinmenin önemi de büyüktür. 
İçinde bulunduğumuz ve Sanayi 4.0 olarak 
adlandırılan dönem, dijital teknolojilerin iş 
ve üretim süreçlerinin her alanına girmesi 
nedeniyle işgücü piyasasının ihtiyaçlarının 
değişmesine yol açmaktadır. Yapılan 
araştırmalar, şu andaki mesleklerin yarıya 
yakınının gelecek 20 yıl içinde makineler 
tarafından yapılabilir hale geleceğini ortaya 
koymaktadır. Dolayısıyla gençlerimiz ve 
işgücümüz geleceğin becerileri hakkında 
kendilerini geliştirmek mecburiyetindedir. 

Üretimimizi ve büyümemizi artırmak 
gayesiyle, işgücümüzün yetkinliklerinin 
artırılması için İŞKUR olarak istihdam 
politikalarımızı her geçen gün 
çeşitlendirmekte ve geliştirmekteyiz. 

İşgücü piyasamızdaki asıl meselelerimizden 
olan nitelikli ve tecrübeli işgücü açığı 
sorununu aşmak için gençlerimizin eğitim 
hayatlarında edindikleri teorik bilgileri 
pratik bilgiye dönüştürebilecekleri İşbaşı 
Eğitim Programlarımızı geleceğin meslekleri 
ve sektörleri alanında çeşitlendirmekte, 
Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği 
Protokolü (MEGİP) kapsamında teorik ve 
pratik eğitimleri bir arada uygulayacağımız 
yeni bir sistemi hayata geçirmekteyiz.

Ülkemizin küresel ekonomide etkin 
bir aktör olma pozisyonunu koruması ve 
büyüyen güçlü bir Türkiye için, hepimizin 
üzerine düşen sorumluluklar bulunmaktadır. 
Gelinen noktada 1 milyondan fazla 
vatandaşımızın istihdamına aracılık eden 
Kurumumuzun sorumlulukları da her geçen 
gün artmaktadır.

Unutmamalıyız ki gençlerimizin 
geleceği, ülkemizin geleceğidir. Bu bilinçle, 
çocuklarımızın daha mutlu ve huzurlu 
bir geleceğe sahip olabilmeleri ve doğru 
meslek seçimi yapabilmeleri için, hem 
çocuklarımızın hem de ailelerinin yanında 
olmaya devam ediyoruz. 

Meslek seçimlerine destek olabilmek 
gayesiyle hazırladığımız Dergimizin yeni 
sayısının sizler için faydalı olmasını temenni 
ediyorum.

Gençlerimiz Geleceğimizdir...

C A F E R  U Z U N K AYA  /  T Ü R K İ Y E  İ Ş  K U R U M U  G E N E L  M Ü D Ü R Ü



• Geleceğimizi hangi şartlar altında    
 geçireceğimizi belirler.

• İşimizin devamlılığı ve kalitesini şekillendirir.

• Gelir düzeyimizi ve hayat tarzımızı belirler.

• Statü ve sosyal ilişkilerimizi yönlendirir.

• Hatta eş seçimimizi bile etkileyebilir.

Dolayısıyla bu seçimi yaparken anlık ya da rastgele 
karar vermek yerine, seçimimizi uzun bir sürece ve 
daha fazla kritere dayandırarak karar vermek çok 
daha doğru olacaktır.

Meslek seçimi sanılanın aksine, çok önemli ve uzun 
bir süreçtir. Kişi bir ömür boyu yapacağı mesleği 
seçerken çok dikkatli ve özenli olmalıdır.

Peki bu önemli süreç nasıl yürütülmelidir? Bu 
süreçte kişi iki kademeli olarak değerlendirme 
yapmalıdır. Birinci kademe bireyin kendine dair 
sorularını kapsar. İkinci kademe ise seçmek istediği 
meslek hakkındaki sorgulamalardır.

Birinci kademeye dair hangi soruları sormalıyız?

Ben hangi konulara ilgi duyuyorum?

Bu soruyu cevaplarken en önemli husus herhangi 
bir zorlama olmadan gerçekten sevdiğiniz için 
yapmış olduğunuz etkinliklere dikkat etmektir. 
Teknik konulara mı meraklısınız, sosyal konulara 
mı? Eğitim ile ilgili yazılar okumak, eğitimlere 
katılmak sizi daha mı çok mutlu ediyor? Hangi 
alanlarda ve işlerde yetenekli olduğunuzu 
düşünüyorsunuz? Bu sorulara vereceğiniz cevap sizi 
seçiminize bir adım yaklaştıracaktır.

Kişilik özelliklerim neler?

Eğer sosyal bir insan değilseniz, insanlarla sohbet 
etmektense yalnız kalmayı tercih ediyorsanız ve 
bir resepsiyonda çalışıyorsanız ne kadar mutlu 
olabilirsiniz? Şimdi daha can alıcı bir konuyu 
ele alalım. Her gün mutsuz olduğunuz bir işe 
giderek nasıl başarılı olabilirsiniz? Bu sorunun 
cevabını ararken kendinize karşı objektif olmanız 
gerekmektedir. Dilerseniz bu soru için fikrine 
güvendiğiniz dostlarınıza danışabilirsiniz.

Hayattan ne gibi beklentilerim var?

Bundan sonraki hayatımı nasıl sürdürmek 
istiyorum? Hayat standardım nasıl olursa ben mutlu 
olurum? Nasıl bir çevrem olsun? Hayatta en çok 
nelere önem veriyorum? Günlük hayatımda olmazsa 
olmazlarım neler? Bu sorulara verdiğimiz cevaplarla 
birlikte genel hatları ile meslek seçimi yaparken 
bireyin kendi özelliklerini tanıma aşamasını 
tamamlamış oluruz.

Meslek seçimi, bireylerin hayatları süresince 
verdikleri en önemli kararlardan biridir. 
Genellikle bu seçim yapılırken iki soru 

üzerinde yoğunlaşılır.

• Hangi meslekte çok para kazanabilirim?

• Hangi meslekte daha az çalışırım?

Hayatımızın tümünü etkileyecek bir seçim için sa-
dece bu iki soruya cevap aramak doğru mudur?

Çevrenizde işinden memnun olmayan pek çok insa-
na rastlamışsınızdır. Bu insanların içerisinde maddi 
kazancı gayet tatmin edici olsa dahi mesleğinden 
ya da çalışma şartlarından dolayı sürekli söylenen 
insanlar da mevcuttur. Peki, nasıl oluyor da birey 
yeterli para kazanırken bile şikayet edebiliyor? Ça-
lışma şartları gayet iyi olsa da neden mutsuzlar?

Çünkü meslek sadece para kazanma yöntemi 
değil aynı zamanda bireyin kendini ifade edebilme 
biçimidir. Yapılan seçim bireyin gelecek hayatındaki 
statüsünü, hayattan alacağı doyumu, bunlarla 
bağlantılı olarak da mutluluk ya da mutsuzluğunu 
belirleyecektir.

Meslek seçiminin yaşantımıza etkilerini değerlendi-
recek olursak yapmış olduğumuz seçim;
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MESLEK
SEÇiMiNDEipuçları



İkinci kademede ise seçmek istediğimiz mesleği 
analiz etmemiz gerekmektedir.

Seçmeyi düşündüğünüz mesleğin iş bulma ve 
meslekte ilerleme imkânları nasıl?

Gerekli eğitimleri aldıktan sonra iş bulma evresinde 
sizi nelerin beklediğini araştırmak için bu meslek 
gruplarında çalışan kişiler ile görüşebilirsiniz.

Seçmeyi düşündüğünüz mesleğin fiziki olarak 
çalışma şartları neler?

Sosyal bir insansanız, insanlarla diyalog halinde 
olmak sizi mutlu ederken, masa başı ve sadece 
bilgisayar ile yapacağınız bir işin sizi mutlu etme-
sini bekleyemezsiniz. Dolayısıyla seçmiş olduğunuz 
mesleğin fiziki olarak çalışma şartlarını kişisel 
özelliklerinizi ön planda tutarak karar vermelisiniz.

Seçmeyi düşündüğünüz meslek gerek 
maddi açıdan gerekse manevi açıdan sizin 

beklentilerinizi karşılayabilecek mi?

Bu soru yapmış olduğunuz analizdeki 
en kritik soru. Çünkü bu sorunun 

cevabı sizi “ASLINDA NASIL BİR 
HAYAT YAŞAMAK İSTİYORUM? 
“sorusunun cevabına götüre-

cektir.

Bu analizi 
yaparken birey ister istemez 
çevresel faktörlerden de 
etkilenir. Örneğin; çevre 
baskısı ile işsiz kalma ve 
başarısızlık korkusu, iş 
hayatına karşı önyargılı 
davranma ve yanlış bilgilere 

sahip olma, aile ve çevrenin 
popüler mesleklere yöneltmesi bireyi bu 

süreçte yanlış yönlendirebilir. Dolayısıyla meslek 
seçimi yaparken kişi kendi ile baş başa kalmalı ve 
objektif olarak değerlendirme yapmalıdır.

Eğer bu seçim sürecini ayrıntılı ve analitik şekilde 
değerlendirirseniz bir ömür boyu işe gitmek zorun-
da kalmazsınız. Ne kadar çok çalışırsanız çalışın 

yorgunluk hissetmezsiniz. Çünkü mesleğiniz, sizin 
kendinizi ifade etme biçiminiz olacaktır.

Mutluluk ve yaşadığınız mesleki doyum sizi her 
zaman başarıya götürecektir. Her sabah evden 
çıktığınızda işinize değil aslında ait olduğunuz, 
yapmaktan mutlu olduğunuz ve başarılarla dolu 
parçanıza doğru yol alıyorsunuzdur.

Bu seçimin önemini mesleğini severek yapan 
insanlarla karşılaştığınızda daha belirgin 
biçimde hissedebiliyorsunuz. Onlar yorgunluktan 
olumsuz bir şekilde söz etmezler. Bunu emek 
olarak nitelendirirler. Meraklıdırlar. Çalıştıkları 
alan ile ilgili araştırma yaparak mesleki alanda 
gelişimlerine devam ederler.

Edindikleri bilgileri uygulamaya geçirirler. Aynı 
alanda çalışan başarılı insanlarla görüşüp, fikir 
alışverişinde bulunurlar. Değişime ve gelişime açık 
bireylerdir. İş yaşamında böyleleri farklıdır, gözleri 
hep ışıldar.

Çünkü seçimleri kendilerini anlatır. Mutlu olunan 
bir meslekte başarıyı tatmamak mümkün değil-
dir. Dolayısıyla birey maddi olarak da karşılığını 
alacaktır. Yaptığımız iş her ne olursa olsun severek 
yapıldığında hissettiğimiz huzur, mutluluk, 
kendini gerçekleştirme duygusu, yap-
tığımız işle kendimizi anlatmanın 
doyumu paha biçilemez.

Sonuç olarak kişiye uzun bir 
zaman diliminde yol arka-
daşlığı yapacak olan mes-
lek tercihi yapılırken özenli 
hareket edilmeli. Popüler 
meslek seçimleri girda-
bına kapılmadan, diğer 
insanların düşüncele-
riyle değil kendimizle 
baş başa kalarak, 
istediklerimize ve 
mutluluğumuza 
odaklanarak 
seçimler yapa-
lım ki ömür 
boyu mutlu 
olalım...
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*Eda Dilhan 
AYDIN’ın İŞKUR 
İstihdamda 3İ 
Dergisi’nin  
19. sayısındaki 
“Meslek 
Seçiminde 
İpuçları” 
yazısıdır.
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Gençlerimizin eğitim hayatından çalışma hayatına 
geçişi İŞKUR olarak özel ilgi gösterdiğimiz 
alanlardan bir tanesidir. Sizlerin çalışma hayatına 
geçişi ne kadar sağlıklı olursa, işgücü piyasamızın 
işleyişi de o kadar sağlıklı olur. Bu nedenle, çalışma 
hayatına atılmadan önce meslek seçiminizin her 
aşamasında yanınızdayız.  

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İş ve Meslek Danışmanlarımızla gerçekleştireceğiniz 
bireysel danışmanlık görüşmeleri ile kendinizi 
tanıma, mesleklerin gerektirdiği beceriler, 
mesleklerin iş bulma imkânları gibi konularda 
meslek danışmanlığı alabilir, İŞKUR’a kayıt olabilir, 
özgeçmiş (CV) oluşturabilir, kendinize uygun işler, 
kurslar ve programlar hakkında bilgi edinebilirsiniz.

İş arama becerileri seminerleri ve grup 
görüşmeleriyle ihtiyacınıza göre işgücü piyasası, 
mülakat teknikleri konularında veya meslek 
seçiminin önemi, doğru meslek seçimi konularında 
bilgi alabilirsiniz. Üstelik bu seminerlere 
okulunuzda da katılım gösterebilirsiniz. İş ve 
Meslek Danışmanlarımız okullarınızı ziyaret ederek 
bu bilgileri sizlerle paylaşmaktadır.

Aybars CAN / İstihdam Uzmanı

MESLEK
YANINIZDA...
SEÇERKEN
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Genel Yetenek, Mesleki Eğilim ve Kişilik Testlerinden 
oluşan Mesleki Yönelim Bataryası ile yeteneklerinizi, 
kişiliğinizi ve kendinize uygun meslekleri öğrenebi-
lirsiniz. Üç aşamadan oluşan bu testi uygulamak, 
sonuçlarını görmek ve İş ve Meslek Danışmanınızla 
değerlendirmek için sizleri Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüklerimize ve Hizmet Merkezlerimize bekliyoruz. 

Ayrıca Meslek Bilgi Merkezlerimizde meslekler, 
mesleğin gerektirdiği özellikler, çalışma şartları, 
kazançlar gibi birçok bilgiyle ilgili ayrıntılı 
dokümanlar bulabilirsiniz. Meslek Tanıtım 
Günlerimiz aracılığıyla da bizzat mesleği icra 
eden kişilerden meslekleri dinleme, sorularınızı 
sorma ve merak ettiklerinizi öğrenme fırsatı 
yakalayabilirsiniz. 

Danışmanlık hizmetlerimizi üniversite eğitiminiz 
süresince kampüsünüzde de sizlere sunmaya devam 
ediyoruz. Üniversitelerdeki İŞKUR İrtibat Noktalarında 
İş ve Meslek Danışmanınızla görüşebilir, kariyerinizi 
planlayabilir, üniversite sonrası iş hayatında avantaj 
sağlamak için gerekli eğitim, staj ve sertifika 
konularında destek alabilirsiniz. 

Unutmayın! Çalışma hayatındaki konumunuz, 
eğitiminiz boyunca vereceğiniz kararlara ve 
göstereceğiniz çabaya sıkı sıkıya bağlıdır. Meslek 
seçmeden ve iş hayatına girmeden alacağınız 
profesyonel danışmanlık, hayatınızın geri kalanını 
doğrudan etkileyecektir. İhtiyaç duyduğunuz 
her noktada size en yakın Hizmet Merkezimize 
başvurarak destek alabilirsiniz.
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Anne babalar olarak, kuşkusuz ki en çok 
istediğimiz şey, çocuklarımızın mutlu ve 
başarılı olacakları bir mesleğe yönelmeleridir. 

Bu konuda onlara nasıl yardımcı olabiliriz? İşte size 
dikkate alınması gereken bazı gerçekler ve ipuçları…

Dünya artık bizim yetiştiğimiz aynı dünya değil! 
Dünyada yaşanan yapısal ve ekonomik dönüşümler, 
istihdamı da doğrudan etkilemektedir. Teknoloji her 
geçen gün gelişmekte, nitelikli işgücünün önemi 
artmakta, mevcut mesleklerin bir kısmı önemini 
yitirirken, birtakım yeni meslekler ortaya çıkmaktadır.

Değişmeyen tek şeyin değişimin kendisi 
olduğundan yola çıkarsak, mesleklerde yaşanacak 
değişikliklerin de bu sürecin bir parçası olduğunu 
söyleyebiliriz. Bulunduğumuz dönemde çok talep 
gören bir meslek daha sonra önemini yitirebilir, 
şartlarını değiştirerek varlığını sürdürebilir, 
yok olabilir ya da adını bile bilmediğimiz 
birtakım meslekler çok talep görebilir. Nitekim 
günümüzde  4. Sanayi devrimine geçiş, siber 
sistem teknolojilerini kullanarak akıllı robotların 
iş dünyasına girmesi ile başladı. Geleceği tahmin 
eden uzmanlara göre, günümüzde ilkokula 
başlayan çocukların %65’i iş yaşamına girdiklerinde 
bugün henüz var olmayan işlerde çalışacaklar.

Peki gelecekte hangi meslekler revaçta olacak? 
Çocuklarımızı geleceğin mesleklerine nasıl hazır-
layabiliriz? 

Bu konuda belirtilen önemli bir husus da; gelece-
ğin mesleklerini öngöremesek de gelecekte geçerli 
olacak becerileri tahmin edebileceğimizdir. Öyle 
ki gelecekte geçerli olacak olan eğilim, kişilerin ne 
kadar bildikleri değil, bildikleriyle neler yapabilecek-
lerinin giderek önem kazanacağı yönündedir. Bütün 
öngörüler göstermektedir ki; günümüzde beceri 
olarak algılanan pek çok özellik gelecekte yerini 
yeni becerilere bırakacak, birçok meslek makine-
ler tarafından yapılacaktır. Ancak iyi eğitim almış, 
kendini belli bir alandan ziyade farklı alanlarda da 
geliştirmiş, makinelerde olmayan sosyal ve insani 
becerilere sahip (ikna edebilme, keşifler yapabilme, 
liderlik, yönetim becerileri gibi) nitelikli bireyler bu 
değişim karşısında ayakta kalmayı başaracaklar ve 
iş yaşamında daha avantajlı konumda olacaklardır..

Çocuklarımızı gelecek yaşama ve geleceğin meslek-
lerine hazırlamak için anne babalar olarak onlara 
çok küçük yaşlardan itibaren kendi davranışlarının 
sorumluluğunu vererek “ öz düzenleme-öz yetkin-
lik-öz disiplin-öz yönetim” becerilerini kazandırmaya 
önem vermek gerekiyor. Diğer bir ifade ile çocuk, ya-
pabileceği şeyleri deneyerek, sonuçlarını görerek ve 
buna göre ne istediği ve hedefe nasıl ulaşabileceği 
konusunda bilinçli olarak hareket ederek yetişmeli.

AİLENİN MESLEK 
SEÇİMİNDE ÖNEMİ

Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK / Ankara Üniversitesi



Mesleki gelişim ve kariyer kuramlarını geliştiren 
farklı kuramcıların ortak görüşü şöyle özetlenebilir:

“İnsanlar meslek yaşamında yapmayı sevdikleri 
eylemleri yaptıklarında (ilgilerine uygun),

Mesleğin gerektirdiği işleri yapmak için uygun be-
cerilere sahip olduklarında (yeteneklerine uygun)

Ve yaptıkları işlerin önemli ve yararlı olduklarına 
inandıklarında (değerlerine uygun) başarılı ve 
mutlu olurlar.”

Çocuğumuzun kendini tanımasına yardımcı olmak 
yani öz farkındalığını geliştirmek anne baba olarak 
önemli bir sorumluluğumuzdur. Çocuklar büyüyor 
ve gelişiyorlar, bu süreç içinde ilgileri, yetenekleri, 
geleceğe yönelik hedefleri de değişiyor. Anne baba 
olarak görevimiz sürekli büyüyen ve gelişen çocu-
ğumuzun kendisindeki değişimlere yönelik öz-far-
kındalığını artırmak ve kendini tanıması için doğru 
ve uygun geri bildirimler vermek. Örneğin “…şu 
konuda kendini yetiştirmenden gurur duyuyorum.” 
“Bu konuda çaba harcarsan başarılı olacağına 
inanıyorum”, “Geçen yıla göre ilgi duyduğun şeylerin 
değiştiğinin farkında mısın? Büyüdükçe farklı ilgiler 
ediniyorsun”…gibi. Yine çocuğunuzun gerek ders 
gerekse ders dışı faaliyetlerdeki durumunu birlikte 
konuşup değerlendirerek kendi ilgi ve yetenekleri 
üzerinde düşünmesini sağlamak önemlidir.

Çocuğunuzun sol beyni kadar sağ beyninin 
gelişimine önem veriniz. Sol beyin araçsal, 
sağ beyin amaçsaldır. Sağ beynin, sol beyni 
denetlemesi gerekir çünkü sağ beyin duyarlı ve 
bireyin değerlerini önemseyen, sentezleyen ve aklı 
yönlendiren kısımdır. Örneğin Finlandiya eğitim 
sisteminde çocuklara matematik ve fen gibi sol 
beyin konularının öğretiminde müzik-drama ve spor 
gibi sağ beyin aktiviteleri kullanılıyor. Bu nedenle 
anne babalar çocuğunuza sürekli olarak “ders 
çalış, ödevini yap, test çöz” demek yerine sosyal, 
sanatsal ve kültürel etkinliklere de vakit ayırmasını 
destekleyiniz.

Unutmayınız ki “iyi test çözen çocuklar “yerine 
“günlük problemleri çözebilen, başladığı işi 
tamamlayan, kendi sorumluluklarını üstlenen” 
çocuklar yarın iş yaşamında daha başarılı olacaktır.

21.yüzyıl iş yaşamında geçerli olan beceriler; 
karmaşık problemleri çözme, eleştirel düşünme, 
yaratıcılık, girişimcilik, sosyal ve duygusal zekâ 
yeterlikleri, dijital/ sanal dünyaya uyum sağlama ve 
teknolojiyi kullanma becerileri, iletişim ve işbirliği, 
karar verme becerileridir. O halde anne babalar 
olarak çocuğumuza belli bir mesleği empoze etmek 
yerine, bu becerileri kazanmalarını desteklemek en 
geçerli yoldur.
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İŞBAŞI EĞİTİM VE GÖNÜLLÜ STAJ PROGRAMLARI

Günümüzde iyi bir üniversiteye girmek veya çok 
yüksek dereceyle mezun olmak, iyi bir iş bulmak 
için tek başına yeterli olmamaktadır.  İşverenler artık 

eğitim hayatınız boyunca kendinizi çalışma hayatına nasıl 
hazırladığınıza ve sektörle tanışıp ilişki kurup kurmadığını-
za bakıyor. Böylece, öğrencinin mesleki ve sektörel deneyim 
elde etmesi için gönüllü staj programlarının geliştirilmesi 
giderek önem kazanmaya devam ediyor. Yükseköğrenim 
kurumları iş deneyimini eğitim programlarının önemli bir 
parçası olarak benimsemeye başlamış durumda…

Gerçek iş yaşamındaki uygulamalar, okulda öğrenilen-
lerden biraz farklıdır. Teknolojik gelişmelerin uygula-
maya yansıması ders programlarından daha hızlıdır. 
Öğrenim sırasında; olması gerekenleri alırız ancak iş 
yaşamında ihtiyaçlar farklıdır. İş yaşamında insan fak-
törü devreye girer ve her zaman beklediğimiz sonuçları 
alamayız. En önemlisi bu farklılıkları algılayarak, ger-
çek uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak ve işbaşı 
eğitim programları ile gönüllü staj programlarından 
yararlanmaktır. Üniversite döneminde öğrenilen teorik 
bilgilerin pratikte nasıl işlediğini görmek eğitimden iş 
hayatına başarılı bir geçiş yapmanıza imkân tanımak-
tadır. Böylece, eğitimden işe geçiş sırasında görülen 
“gerçek yaşam şoku”nun etkisi ile beklenti ve yaşantılar 
arasında fark aza iner, iş ortamına adapte olmanız ve 
kariyer gelişiminiz olumlu etkilenir. 

İşbaşı eğitim ve gönüllü staj süresi boyunca yapmış 
olduğunuz uygulamalar sırasında statünüz “öğrenci/
stajyer”dir ve temel sorumluluğunuz uygulamaya 
koymak istediğiniz bilgilerinizi “öğrenmek”tir. Dene-
yim kazanmak ve yanlışları düzeltmek için bu fırsat 
size öğrenciyken sunulur ve yaptığınız yanlışlar doğal 
karşılanır, çünkü bu sizin ilk deneyiminizdir ancak 
gerçek çalışma ortamında artık statünüz “çalışan”dır 
ve sorumluklarınız verilen işi “en iyi şekilde yapmak”tır. 
İşbaşı eğitim ve gönüllü staj programı sırasında yap-
tığınız hatalar gerçek iş yaşamında farklı sonuçlar ile 
karşımıza çıkabilir. Ancak çalışma şartlarını önceden 
öğrenen ve bu deneyimleri yaşayan öğrenci bu geçiş 
sırasında sıkıntı yaşamaz ve kolay adapte olur. Bu 
da kendisini diğer yeni işe başlayanlar arasında bir 
adım öne taşır. İşbaşı eğitim programı ve gönüllü staj 
programlarından faydalananlar, gerçek iş yaşamındaki 
şartların farkına önceden varır ve işyeri adaptasyonu 
daha hızlı gerçekleşir. İşbaşı eğitim ve staj programla-
rına katılanlar iş yaşamına hazırdır ve kendi mesleki 
gelişimi için gerekli pratik yetkinlikleri de öğrenmiştir.

Diğer yandan işbaşı eğitim programlarına ve gönüllü 
staj programlarına katılan öğrenciler işverenler için bir 
personel adayıdır. Program süresince memnun kalınan 
öğrencinin mezun olduktan sonra aynı firmada işe 
başlamasına daha pozitif bakılır ve diğer çalışanlara 
ve kurum kültürüne daha kolay uyum sağlayacağı ön-
görülür. Bu yüzden firmalar aslında yeni mezun adaya 
ihtiyaç duyduklarında önce staj döneminde memnun 
kaldıkları adayları tercih ederler ve sizleri çok rahatlık-
la farklı firmalara yönlendirip referans olurlar.

Üniversite öğrenimi sırasında da kariyer hedeflerinizi 
belirlemek, staj imkânlarını takip etmek ve işbaşı 
eğitim programlarına katılmak, gönüllü staj yap-
mak, sizlerin mezuniyet sonrası tam zamanlı çalışan 
olmanızı ve eğitim hayatından iş hayatına geçişinizi 
kolaylaştıracaktır.

İŞKUR’a kayıtlı olan 15 yaşını tamamlamış, program 
başlama tarihi öncesindeki 1 ay içinde işsiz olan 
gençlerimiz İŞKUR’daki İş ve Meslek Danışmanla-
rıyla iletişime geçerek İşbaşı Eğitim Programından 
yararlanmak için başvuru yapabilirler. İş ve Meslek 
Danışmanları tarafından programa katılım şartlarını 
taşıyıp taşımadıkları değerlendirilerek kendilerine 
en uygun programdan yararlanmaları sağlanacaktır. 
Genç, eğitimli, yetenekli ve iyi gelişmiş insan gücüne 
sahip olarak, gençlerimizin istihdamını sağlamak ve 
toplumsal yapıyı devam ettirmek son derece önemlidir. 
Arzu ettiğiniz kariyer hedefinize ulaşırken bizler bu 
geçişinizde sizlere ışık tutmak ve ihtiyacınız olan tüm 
desteği vermek üzere buradayız.

İpek TEKDEMİR / Atılım Üniversitesi Kariyer Planlama ve CO-OP Koordinatörlüğü Koordinatörü
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Gençlerin çalışma hayatına sorunsuz bir 
biçimde giriş yapması, tüm dünyanın üzerinde 
önemle durduğu konulardan bir tanesi haline 

gelmiştir. Gençlere ilişkin veriler ayrı hesaplanmakta, 
gençlere yönelik özel politikalar üretilmektedir. 
İşverenlerin tecrübeli personeli işe alma eğilimi, 
tecrübe konusunda eksiklik yaşayan gençlerimizin 
işgücü piyasasına girişini zorlaştırmaktadır. Yalnızca 
işin icra edilmesi ile ilgili değil, iş arama sürecindeki 
olumsuz tutum ve davranışlar, mülakatlardaki 
davranış biçimi konusundaki yanlışlar, özgeçmiş 
hazırlama konusundaki bilgi eksiklikleri gibi 
hususlar, siz değerli gençlerimizin iş sahibi olması 
önündeki engeller olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu kapsamda İş Kulüpleri, gençlerin de arasında 
bulunduğu, işgücü piyasasında dezavantajlı olarak 
tanımlayabileceğimiz iş arayanlara motivasyon ve 
yöntem desteği verme gayesiyle uygulamaya konu-
lan bir Türkiye İş Kurumu programıdır. Proje; 2017 yılı 
içinde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Sakarya, Mersin, 
Denizli, Çanakkale ve Trabzon’da, 2018 yılı içinde ise 
Kırıkkale, Elazığ ve Yozgat’ta faaliyete geçmiş olup yıl 
sonuna kadar Diyarbakır, Konya, Burdur ve Isparta’da 
da faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Ardından Türki-
ye genelinde yaygınlaştırma çalışmaları yapılacaktır. 

Mezun olduktan sonra iş arama sürecinde de İŞKUR yanınızda...

İş Kulüplerinde Sizleri Neler Bekliyor?

İş Kulüplerinde;

 X Çalışmak isteyen herkese göre bir iş bulundu-
ğunu,

 X O işe girebilmek için neler yapmanız gerektiği-
ni,

 X Hangi yollarla iş arayabileceğinizi,

 X İyi bir özgeçmişin nasıl hazırlanacağını,

 X Görüşmelerde nasıl davranmanız gerektiğini,

 X İş arama sürecinde yalnız olmadığınızı, 

 X İşe girmeniz için küçük ama önemli detayları,

alanda tecrübeli İş ve Meslek Danışmanlarımızdan 
ve profesyonel insan kaynakları temsilcilerinden 
öğreneceksiniz. Bu bilgileri yalnızca teorik olarak 
öğrenmeyecek aynı zamanda uygulayarak 
pekiştireceksiniz. 6-15 kişilik gruplarda 2-5 
gün arası süren eğitimlerde hem eğlenecek 
hem öğrenecek hem de pratik yapma imkânı 
bulacaksınız. Bu süreçte, İş Kulübü programını 
tamamlayıp işe giren eski katılımcılarımızdan ve 
özel firmaların İnsan Kaynakları departmanında 
görev yapan İnsan Kaynakları Uzmanlarından 
birebir tecrübelerini dinleyeceksiniz.

İş Kulüpleri iletişim bilgilerine http://www.iskur.gov.tr/Portals/0/Images/sosyalmedya/iskulupleri.pdf linkinden ulaşabilirsiniz. 

Zeynep ÖZ / İstihdam Uzmanı



İŞ VE MESLEK DANIŞMANINIZ KİMDİR?
 X Yeteneklerinizi, 

yetkinliklerinizi 
keşfetmeniz

 X Meslekleri tanımanız
 X Eğitim kurumları hakkında 

bilgilenmeniz
 X Edindiğiniz bilgileri 

değerlendirmeniz
 X Alternatifleri görebilmeniz
 X Gideceğiniz okul/meslek 

seçimi konusunda karar 
vermeniz

 X Eğitim kurumlarına 
yönlendirilmeniz

ÖĞ
RE

NC
İLE

R

 X Yetenekleriniz, bilgi ve 
yetkinliklerinizin farkına 
varmanız

 X Meslek edinmek isterseniz 
uygun mesleklerde 
meslekî eğitim kurslarına 
yönlendirilmeniz

 X İş arama becerileri 
konusunda bilgilenmeniz

 X İşgücü piyasası hakkında 
bilgi edinmeniz

 X Uygun açık işlere 
yönlendirilmeniz

İŞ
 A

RA
YA

NL
AR

 X İŞKUR hizmetleri hakkında 
bilgilendirme

 X Yasal yükümlülükleri ve 
hakları

 X Uygun adaylarla eleman 
ihtiyaçlarının karşılanması

 X Karşılanamayan eleman 
ihtiyaçları için İşbaşı 
Eğitim Programlarının ve 
Meslekî Eğitim Kurslarının 
düzenlenmesi İŞ

VE
RE

NL
ER

Bİ
RE

YS
EL

 G
ÖR

ÜŞ
M

E 
YA

PA
R

konularında yardımcı olur.



İŞ VE MESLEK DANIŞMANINIZ KİMDİR?
 X İŞKUR ve danışmanlık 

hizmetleri konularında 
bilgilenmeniz

 X Meslek seçiminin önemi 
konusunda bilgilenmeniz

 X Meslek seçerken dikkat 
edeceğiniz noktaları 
bilmeniz

 X Üst eğitim kurumları ve 
sınav sistemi hakkında 
bilgilenmeniz

ÖĞ
RE

NC
İLE

R
VE

LİL
ER

 X İŞKUR ve 
danışmanlık 
hizmetleri 
hakkında 
bilgilenmeniz

 X Çocuğunuzun 
meslek seçimine 
nasıl destek 
olabileceğiniz

İŞ
 A

RA
YA

NL
AR  X İŞKUR hizmetleri 

ve işgücü 
piyasası hakkında 
bilgilenmeniz

 X İş arama 
becerileri 
konusunda 
bilgilenmeniz

RE
HB
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ÖĞ
RE

TM
EN

LE
R  X İŞKUR ve 

danışmanlık 
hizmetleri 
hakkında 
bilgilenmeniz

 X Öğrencileriniz 
için bu 
hizmetleri 
nasıl 
alabileceğiniz

konularında yardımcı olur.

GRUP GÖRÜŞM
ESİ YAPAR



Özgeçmiş yaşayan bir dokümandır. Yaşayan 
dokümanlar, sürekli güncellenen ve üzerinde 
düzeltmeler yapılan belgelerdir. Özgeçmiş 

aday ile işe alması muhtemel işveren arasındaki 
ilk iletişim noktasıdır. Adayın özelliklerinin, beceri-
lerinin, mesleki geçmişinin ve niteliklerinin özetini 
yapan ve işverenin posta kutusuna düşen kişisel bir 
broşürdür. 

Tüm özgeçmişlerde bulunması gereken temel bil-
giler olmakla birlikte bu bilgileri vermenin tek bir 
“doğru” yolu olduğunu söylemek yanlıştır. Bununla 
birlikte iyi bir özgeçmiş adayı en iyi şekilde yansıt-
malıdır. Özgeçmiş hazırlarken kendimize şu soruları 
sormalıyız:

• Gözden geçirmek için 30 saniyem olsaydı bu  
 özgeçmiş bende nasıl bir etki oluştururdu?

• Özgeçmişi adil bir şekilde hazırlamış mıyım?

• Bu özgeçmiş işverenin benimle görüşmesini  
 sağlayacak mı?

Özgeçmiş hazırlanırken işverenlere çok sayıda 
özgeçmiş verildiğini ve işverenlerin bu özgeçmiş 
üzerinde harcayacak çok az zamanları olduğu 
akılda tutulmalıdır. Bazen haberlere de yansır: 
“XYZ kuruluşunda açılan bir pozisyona 10.000 kişi 
başvurdu.” 10.000 kişinin özgeçmişlerinin ön eleme 
aşamasını düşününüz. Her bir özgeçmiş için 30 
saniye ayrılsa sadece ön eleme süreci yaklaşık 10 
gün sürecektir.

İyi bir özgeçmiş aynı zamanda iş görüşmesi sıra-
sında bir tartışma platformudur ve iş görüşmesi-
nin hangi yörüngede gerçekleşeceğini belirler. Bu 
nedenle hazırlanan özgeçmişler;

• Gerçeği en iyi şekilde yansıtmalı;

• Okunması kolay olmalı, saniyeler içerisinde   
 okunabilmeli;

• Teknik dil kullanımında kaçınılmalı ve basit   
 bir dile yazılmalı;

• Kariyer geçmişiyle ilgili önemli noktalar veri-  
 lirken işle ilgili başarılar vurgulanmalıdır.

ÖZGEÇMİŞ (CV) HAZIRLAMA TEKNİKLERİ
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Bülent KILINÇ
Eğitim ve İnsan Kaynakları Uzmanı

Özgeçmişler üçe ayrılır:

Kronolojik özgeçmiş: En yaygın özgeçmiş 
formatıdır. Kronolojik özgeçmiş, kişinin iş 
hayatındaki ilerlemesini ve deneyimlerini 
günümüzden geçmişe doğru listeleyerek tarihsel 
bir sıra içerisinde sunar. En iyi hatırlanan son iş 
deneyiminden başlanarak daha zor hatırlanan 
geçmiş deneyimlere doğru ilerlenir. İş hayatında 
farklı firmalarda çalışmış kişiler için uygundur. 
İş deneyimi olmayan kişiler, yeni mezunlar ve iş 
yaşamına uzun süre ara vermiş kişiler için uygun 
değildir.

Fonksiyonel özgeçmiş: İş tecrübesini başarılara ve 
yeteneklere göre kategorilere ayırarak düzenler. 
Ancak önceki iş yerlerinin adlarını ve çalışma 
tarihlerini içermez. Çoğu işveren işyeri ve çalışma 
süresi bilgileri talep ettiği için fonksiyonel 
özgeçmişler işverenler için çoğunlukla tatmin edici 
değildir. Sadece bir veya birkaç firmada çalışmış, 
iş tecrübesi çok az olan veya hiç olmayan adaylar, 
öğrenciler, iş yaşamına uzun süre ara vermiş kişiler 
ve kariyerini tamamen değiştirmek isteyen kişiler 
için uygundur.

Karma özgeçmiş: Yukarıdaki iki özgeçmişin 
birleştirilmiş halidir. Özgeçmişin başında adayın 
bilgi, beceri ve yetenekleri sıralanır. Daha sonra 
önem arz eden iş deneyimi bilgileri kronolojik 
bir sıra içerisinde günümüzden geçmişe doğru 
verilir. Karma özgeçmiş iş deneyimi az veya hiç 
olmayanlar için avantajlıdır. Bu özgeçmiş formatı 
kullanılarak hem beceriler ve yetenekler vurgulanır 
hem de sınırlı iş deneyimi özgeçmişe yansıtılabilir.



ÖZGEÇMİŞ (CV) ÖRNEĞİ

Özgeçmiş hazırlamak ciddi bir emek ve zaman işidir. Detaysız, özensiz hazırlanmış, kendini iyi ifade 
edemeyen, yazım ve ifade hataları ile dolu, eksik bilgilerin yer aldığı özgeçmişler baştan kaybeder. 
Günümüzde etkili hazırlanmış ve mesleki becerilerinizi ön plana çıkaran özgeçmiş, sizin bir adım 
daha öne geçmenizi sağlar. Özgeçmişinizi şirket ve istenilen iş pozisyonunun özelliklerini düşünerek 
hazırlayın. Farklı pozisyonlar için, farklı özgeçmişler yazın. 

DİKKAT!!! 
İşverenler sizi ilk önce özgeçmişinizle değerlendireceğinden; özgeçmişiniz sizi en iyi şekilde anlatmalı ve işverene 
sağlayacağınız katkıları da kapsamalıdır. Başvuru yaptığınız işi desteklemeyecek detaylara özgeçmişinizde yer 
vermeyin. Sosyal ağlardaki profilleriniz en kritik konulardan biridir. Görüntü ve paylaşımlarınız mükemmel bir 
özgeçmişi gölgeleyebilir.

Kişisel Bilgiler: Özgeçmişin 
ilk kısmında kişisel bilgiler 
yer alır: Ad-soyad, adres, 
telefon ve e-posta bilgileri…

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

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

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

Kariyer Hedefi: Özgeçmişte 
bulunması zorunlu 
olmamakla beraber kariyer 
hedefi belirlemişseniz 
belirtebilirsiniz.

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

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

Fotoğraf: 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.

Başarılar: Kazandığınız bir 
burs, ödül, başarı ya da 
katıldığınız bir proje var 
ise başarınızı vurgulaması 
açısından önemli olup, bu 
bölümde yer verebilirsiniz.
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Ülkü YÜKSEL / Uzman



KİŞİSEL BİLGİLER  

Türk

TALEP EDİLEN İŞ Avukat

İŞ DENEYİMİ

08/05/1998–07/03/2010   Avukat

EĞİTİM VE ÖĞRETİM

09/10/1993–10/06/1997   Avukat

KİŞİSEL BECERİLER  

Ana d�l(ler) 

Yabancı d�ller ANLAMA KONUŞMA YAZILI ANLATIM

D�nleme Okuma Karşılıklı Konuşma Sözlü Anlatım

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� 

Organ�zasyonel/

Yönet�msel Becer�ler  

İlet�ş�m Becer�ler�   

B�lg�sayar Becer�ler� 

D�ğer Becer�ler 

Sürücü Belges� 

İLAVE BİLGİ

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
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Kendimizi bir adım öne taşıyalım…

Beden dilini etkili kullanan kişilerin daha olumlu 
değerlendirildiği bilinmektedir.

Araştırmalar adayın iş deneyimine okul 
niteliklerinden fazla önem verildiğini 
göstermektedir.

Adayın genel niteliğinin belirlemesinde ve seçim 
kararının verilmesinde şevk ve kendine güvenin 
anlamlı düzeyde etkisi vardır.

Duygusal zekanın 3 bileşeni olan empati, kendi 
duygu durumunu ayarlama ve kendini ifade etme 
özellikleri adayın iş görüşmesi performansını 
artırmaktadır.İş görüşmesi veya mülakat, ihtiyaç duyulan işgücü 

ile ihtiyaç duyulan iş için bir araya gelen kişiler veya 
gruplar arasında geçen sözlü bilgi alışverişidir. 
Bu bilgi alışverişi genellikle planlı olarak yapılır. İki 
tarafın da konuşma ve dinlemesini içerir.

Karşılaşılabilecek sorular, geleneksel mülakat 
soruları, eğitim soruları, yeterlilik soruları, referansla 
ilgili sorular, davranış ve kişilik soruları olarak 
sınıflandırabilir.

Geleneksel sorular, kendinizi tanıtma, o firmayı 
neden istediğiniz, ücret beklentiniz, önceki iş 
tecrübeleriniz ve bundan 5 yıl sonra kendinizi 
gördüğünüz yer gibi klasik konulardan oluşur. 

Eğitim soruları, eğitiminiz ile kariyer beklentiniz 
ilişkisi ve önceki işinizde öğrendiklerinizle ilgilidir.

Yeterlilik soruları, inisiyatif alabilme, yoğun 
iş temposuna dayanıklılık, başarı kriterleriniz 
ve stres altında karar alabilme becerilerinizi 
sorgulayacaktır.

Referansla ilgili sorular, iş ve yetkinlikleriniz 
hakkında bilgi alınabilecek kişiler ve eski işinizin 
size kattığı artı ve eksilerle ilgilidir.

Davranış ve kişilik soruları, güçlü ve zayıf 
yanlarınız, özellikleriniz ve niteliklerinizin işe 
uygunluğunu ölçmek için size yöneltilebilir.

Davranışsal Mülakat Teknikleri (STAR Metodu)

S- Situation (Durum- “Ne olmuştu?”) 

T- Task/Technique (Görev- “Nasıl bir yol/yaklaşım 
izlemiştiniz?”)

A- Action (Eylem- “Ne yapmıştınız?”) 

R- Result (Sonuç- “Eyleminizin sonucu ne olmuştu?”)

• İş görüşmesine geç kalınması

• Göz temasında bulunulmaması

• Kendisine çay ısmarlayan aday

• Argo kullanmak

• İlgisiz kalınması

• Asık surat

• Eski işvereni kötülemek

• Abartılı gülümseme

• Dizleri devamlı sallamak

• Özensiz, salaş kıyafetler

• Firma hakkında bilgi azlığı

• Çok sessiz konuşmak

   Görüşmemizin olumsuz geçmesine sebep olacak şeyler:

İŞ’TE İŞ
GÖRÜŞMESİ
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YENİ BİR DÖNEM: 
“SANAYİ 4.0”

Sanayi 4.0, 9 temel teknolojik ilerlemenin 
desteklediği dönüşümün bir sonucudur. Soldaki 
şemada belirtilen 9 farklı teknolojik ilerleme 
geleceğin mesleklerine ilişkin ipuçlarını da içinde 
barındırmaktadır. Bunlar aynı zamanda sanayi 
4.0’ın ağırlıklı sektörlerini anlatır. 

Sensör

Veri

Bilgi

İşlem

Günümüzde Sanayi 4.0 olarak adlandırılan 
yeni bir sanayi devrimini yaşamaktayız. 

Peki, nedir sanayi 4.0?

Sanayinin gelişim tarihine baktığımızda, buharlı 
makineler sanayi devriminin ilk aşaması olarak 
kabul edilmektedir. Hemen sonrasında elektrikle 
tanışmak bu devrimin ikinci aşamasını bizlere 
yaşatmıştır. İkinci aşamayı, dijital teknoloji 
ile üçüncü aşamaya taşıdık. Teknolojideki 
gelişmeler hızla devam ederken insanlık, içinde 

bulunduğumuz dördüncü aşamayı yaşamaya 
başlamıştır.

Yeni dijital sanayi teknolojisinin adı “sanayi 
4.0”dır. İlk kez 2011 yılında Hannover Fuarı’nda 
Alman hükümetinin desteğiyle bu kavram ile 
tanışılmıştır. ABD ve Japonya gibi teknoloji 
öncüleri olan ülkeler bunu destekleyerek 
gelecek hedeflerini sanayi 4.0’a uygun bir 
şekilde planlamaya başlamışlardır.

Dr. Pınar Çağlar KUŞÇU
Eğitim Uzmanı

Özerk 
robotlar

Büyük 
veriler ve 
analitiği

Arttırılmış 
gerçeklik

Malzeme ilavesi 
ile üretim

Bulut
Siber 

güvenlik

Nesnelerin 
endüstriyel 

interneti

Yatay ve 
dikey sistem 

entegrasyonları/
bütünleşmeleri

Simülasyon 
(Benzer 

şartlardaki 
ortam)
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Diğer taraftan sanayi 4.0’ı diğer devrimlerden 
ayıran çok önemli 4 unsuru bulunmaktadır. Ses, 
ışık, nem, basınç gibi fiziksel ve kimyasal sinyalleri 
veriye çeviren algılayıcılardan (sensör) gelen bilgiler 
(veri) depolanarak işlenmeye hazır hale gelir. 
Geliştirilen yazılımlar/yapay zekâ yardımı ile veriler 
anlamlı hale getirilerek (bilgi) karar verilir ve alınan 
karar makinaya yaptırılır (işlem). Bu dört unsur 
arasındaki ilişki, yapay zekâyı ve üretim sürecini 
anlatır ve içinde yaşadığımız dönemin neden akıllı 
makinalar çağı olduğunu bizlere özetler.

Sanayi 4.0 ile Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?

Şimdi yukarıda anlatılanları biraz daha somutlaş-
tırırsak:

• İnsansız ve akıllı fabrikaların yaygınlaşması,

• Yapay zekâlı makinalar (makinaların kendi 
üretim süreçlerini planlamaları, makinaların 
çevresindeki insanlara uyum sağlayarak çalış-
maları gibi), 

• Üç boyutlu hatta dört boyutlu yazıcılar; biyo-or-
ganik maddeler yardımıyla yapay organların 
elde edilmesi

• Sürücüsüz arabalar,

• Devasa miktarlardaki bilgi yığınlarının analiz 
edilip ayıklanması, 

• Satıcı, üretici ve müşteri arasındaki ilişkilerin, 
insan ve makine ilişkisi şeklinde değişmesi 
olarak örneklendirebiliriz.

İnsansız fabrikaların artmasına ve yapay zekâların 
devreye girmesine bağlı olarak bugün bildiğimiz 
birçok mavi yakalının hatta beyaz yakalının bile 
yaptığı işler gelecekte olmayacak; ancak, teknolojik 
gelişmelerin yeni iş sahalarını da beraberinde 
getireceğine inanılmaktadır. 

Müşterilerin beklentilerini karşılayabilecek firmalar 
ayakta kalacak ve firmaların çalışanlarından 
beklentileri çeşitlenecektir. Gelecekte robotların 
çalışanların yerini alacağı düşünülse de, buradaki 
en önemli bakış açısı bireylerin teknolojiye yakın 
olmaları ve bu konudaki becerileri kazanmaları 
gerektiğidir. Yaratıcılık, liderlik, esnek çalışma, 
evden çalışma, yaşamın her alanında rekabet 
geleceği bize anlatan kavramlardır.

Geleceğin iş kolları program yazılımcısı, endüstriyel 
veri analisti, bilişim sistemleri ve nesnelerin 
interneti çözüm üreticisi, robot koordinatörü 
ve tamircisi, üretim teknolojileri uzmanı, akıllı 
şehir planlayıcısı, ürün tasarımcısı vb. şeklinde 
sıralanabilir.

Türkiye

Türkiye 2. ve 3. Sanayi Devrimi arasında bir evrede 
bulunmaktadır ve önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde 
tamamen Endüstri 4.0 aşamasına geçileceği 
düşünülmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında 
Türkiye, küresel boyutta rekabet edebilecek 
konuma gelmelidir. İşgücü her zamankinden 
daha nitelikli olmak zorundadır. Bu anlamda, 
eğitim ve gelir düzeyi yüksek bir işgücü yapısının 
oluşması beklenmektedir. Evet, mevcut işlerin 
birçoğunun ortadan kalkacağı bir gerçektir. Ancak 
yeni iş sahaları oluşmakta, yaratıcı ve yenilikçi 
işgücü eskisinden daha değerli hale gelmektedir. 
Türkiye’nin her zamankinden daha çok nitelikli 
işgücüne ihtiyacı olacaktır.

Sonuç

Dünya “insan mı makine mi?” sorusu yerine “insan 
ve makinenin işbirliği” üzerine odaklanmaktadır. 
İnsan yaşamını daha nitelikli boyutlara taşımak, 
doğal çevreyi korumak ve sürdürülebilirliği 
sağlamak neden akıllı makinalar yardımıyla 
olmasın ki? Diğer taraftan bu makinaları 
yöneteceklerin yine insanlar olacağı; iyi eğitim 
almış, farklı becerilerle donanmış insanlara ihtiyaç 
duyulacağı da unutulmamalıdır.

Kaynakça:

• Ege Bölgesi Sanayi Odası, “Sanayi 4.0”, Araştırma Müdürlü-
ğü, Ekim 2015.

• https://www.muhendisbeyinler.net/ 23/11/2017

• Michael Rüßmann, Markus Lorenz, Philipp Gerbert, Manu-
ela Waldner, Jan Justus, Pascal Engel, and Michael Harnis-
ch. “Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth in 
Manufacturing Industries”i Nisan 09, 2015

• http://www.inovasyon.org/pdf/bcg.perspectives_In-
dustry.4.0_2015.pdf 21/12/2017

• SENER, Semih ve Birol ELEVLI “Endüstri 4.0’da Yeni İş Kolları 
ve Yüksek Öğrenim”, Mühendis Beyinler Dergisi, Sayı 2, Cilt 
1, 2017 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/310191 
21/12/2017

• “The Fourth Industrial Revolution: what it means, how 
to respond” https://www.weforum.org/agenda/2016/01/
the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-
respond/ 21/12/2017
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Bir kodlamacı (coder) olmanın cazip yanları 
nelerdir?

• Online öğrenme: Evde otururken bile bilgisayar 
başında kodlama öğrenebilirsiniz.

• Çalışma ortamı: Sabit bir yeriniz olması 
gerekmez, her yer sizin çalışma yerinizdir.

• Uluslararası geçerlilikte bir iş: Dünyanın 
her yerinde aynıdır. Türkiye’de öğrendiğiniz 
kodlama dili ABD’ye gittiğinizde değişmez.

• Esnek zamanlı çalışma: Mesai gibi bir kavram 
yoktur. Genelde esnek çalışılır.

• Yüksek İstihdam: 2015’te kodlama yapacak 
insan açığı 7 milyondan fazlaydı. Gün geçtikçe 
artan bu sayı 6 yıl sonra bugünkünün iki katı 
kod yazıcısına ihtiyaç olacağına işarettir.

Öğrenmek zor mu? Bill Gates bu işi toplama çıkar-
ma işlemine, Tony Hsieh (Zappos Firması CEO’su) 
çarpım tablosuna benzetmiştir. Bronwen Grimes 
(Valve Firmasında Teknik Sanatçı) bu konuda, “Kod 
yazmak için dahi olmanıza gerek yok, tıpkı okumak 
için dahi olmanız gerekmediği gibi.” demiştir.

Kodlamanın geleceği nedir? Yaşamımıza 
geleneksel okuryazarlığın çok daha üstünde bir 
boyut kazandıran dijital okuryazarlığın köklerini 
oluşturan kodlamanın ilerleyen yıllarda bizleri 
doğrudan etkileyecek birçok yeni teknolojinin 
temelini oluşturacağı tahmin ediliyor. Örnek olarak 
yapay zekâ, büyük veri, blok zinciri, nesnelerin 
interneti teknolojileri sayılabilir. Elon Musk’ın 
deyimiyle şu an dünyamız “içine su alan bir gemi” 
ise bu gemiyi kurtaracak buluşların temelinde bu 
teknolojiler olacaktır.

Sonuç olarak; makinede dişli olacak değil, maki-
neyi yapacak insan olmak için kodlama öğrenme-
miz son derece önemlidir. "15 yıl içinde ilkokulda 
okuma ve yazmayı öğretir gibi kodlamayı öğretiyor 
olacağız. Ve daha önce neden yapmadık diye me-
rak edeceğiz." Mark Zuckerberg, Facebook Kurucusu/CEO

DÜNYAMIZIN YENİ 
DİLİ: KODLAMA

Bir fikri ortaya çıkarmak, sonra onu ellerinde 
görmek, sonra bir tuşa basabilmek ve 
onun milyonlarca insanın elinde olmasını 

sağlamak, ne kadar büyüleyici bir şey değil mi? Üç 
kafadar girişimci Chad Hurley, Steve Chan ve Jawed 
Karim sadece kendi videolarını yüklemek için basit 
bir ara yüz geliştirdi. Jack Dorsey, insanların SMS 
yoluyla ne yapmakta olduklarını paylaşacakları 
bir hizmet kurdu. Mark Zuckerberg, Harvard’lı 
öğrencileri internet üzerinde buluşturmak için bir 
platform oluşturdu. Bugün bu fikirler milyarlarca 
insanın kullandığı Youtube, Twitter ve Facebook 
oldu. Peki, bu insanların ortak noktası ne: Kodlama

Peki, kodlama nedir? Kodlama, diğer adıyla 
programlama, bilgisayara ya da elektronik devre 
ve mekanik sistemlerden oluşan düzeneklere bir 
işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisinin 
bütünü veya bir kısmı olarak tanımlanır.

Kodlama dilleri nelerdir? Aslında yazının baş-
lığı sizi yanıltmasın, kodlama tek bir dil değildir. 
Günümüzde pek çok kodlama dili var ve yenilerinin 
çıkması da kaçınılmazdır. Bu diller amaca göre 
çeşitlilik göstermektedir. En çok kullanılan dillerin 
başında Java (%13,26), C ve C++ (%14,86) ve Pyt-
hon(%3,77) gelmektedir. (Kaynak: tiobe.com/tiobe-in-
dex/) Pek çok kodlama (programlama) dili olsa da; 
bu bir kod geliştiricisinin tüm dilleri ya da çoğunu 
bilmesi gerektiği gibi bir sonuç doğurmaz. Çünkü 
asıl olan, kodlama öğrenebilmek için olmazsa 
olmaz temeli oluşturan, kodlama mantığı olarak da 
adlandırabileceğimiz ‘algoritma’ becerisidir. Algo-
ritma temelde matematiktir. Matematiği iyi olanlar 
avantajlı belki ama “Ben matematiği sevmem, 
gerçek hayatta ne işime yarayacak ki?” diyenler! 
Alın size fırsat... Daha basit bir söylemle algoritma 
sizi çözüme götürecek yoldur. Yolu bilirseniz hedefe 
varmak yalnızca adım atmaktan ibarettir.
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Meslek seçecek olanlar için gelecekte ihtiyaç 
duyulan beceriler hakkında fikir sahibi 
olmak son derece kritiktir. Teknolojik, 

demografik ve sosyo-ekonomik değişimlerdeki hız, 
endüstrileri ve işletme modellerini dönüştürmekte, 
becerileri değiştirmekte ve mevcut becerilerin raf 
ömrünü kısaltmaktadır. İstenilen bir işe girmek ve o 
işte devam etmek artık ne bildiğimize değil; öğren-
meye ne kadar yatkın olduğumuza dayanmaktadır.

Geleceğin becerileri, tabloda görülebileceği gibi 
karmaşık problem çözme, eleştirel düşünme, 
yaratıcılık, insan yönetimi ve iş birliği gibi beceriler 
öncülüğünde tanımlanmıştır. Burada 2015 ve 2020 
yıllarındaki becerilerin sıralamasındaki değişimler 
dışında dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta da, 
ihtiyaç duyulmayacağı (kırmızı alanlar) ve duyula-
cağı (yeşil alanlar) belirtilen becerilerdir.

İkna etme, duygusal zekâ, öğretme gibi sosyal 
beceriler, programlama veya ekipman işlemleri 
ve kontrol gibi dar teknik bilgilerden daha yüksek 

talep görmektedir. Bu nedenle, teknik bilgilerin 
güçlü sosyal ve iş birliği becerileri ile desteklenmesi 
gerekmektedir.

Birçok araştırma hem bilişsel becerilerin (bilinç gücü, 
kısa ve uzun süreli hafıza, görsel ve işitsel süreçler, 
hız, mantık ve muhakeme gibi) hem de ince becerile-
rin (bilişsel becerilerden daha az zihinsel becerilere 
dayalı olan ve bireylerin kişilik, mizaç, tutum, kişisel 
etkileşim gibi özellikler) mesleki kazanımlar ve per-
formans üzerindeki önemini vurgulamaktadır.

Harvard Üniversitesinden Doç. Dr. David Deming, 
empati kurma ve iş birliği gibi ince becerilerin 
öğrenildiği okul öncesi dönemlerdeki sınıf 
yapılarını, bireylerin farklı roller ve projelerde 
görev aldığı günümüz iş ortamına benzeterek 
paylaşma ve müzakere gibi ince becerilerin şimdi 

ve önümüzdeki dönemde daha önemli 
olacağını belirtmektedir. Deming, 
son yıllarda sadece matematiksel 
beceriler gerektiren işlerin birçoğunun 
otomatikleştiğini ifade etmektedir.

Çalışmalar geleceğin bilgi temelli 
ekonomilerinde matematiksel ve 
kişilerarası becerileri başarılı şekilde 
birleştiren çalışanların, cazip ve 
kazançlı fırsatlarla karşılaşacaklarını 
göstermektedir.

Dünya Ekonomik Forumu’nun geleceğin 
becerilerini araştırmak amacıyla 900 
firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği 
anketten elde edilen sonuçlara göre, 
firmalar için takım çalışması, kuralları 

kavrama ve uygulama, sorumluluk alma gibi ince 
becerilerin gelecekte de geçerlilik taşıyacağını 
ortaya koymaktadır.

10GELECEĞİN İÇİN 
BU 10 TEMEL BECERİYİ ISKALAMA

GELECEĞİN 10 TEMEL BECERİSİ

Sıra 2015 2020

1 Karmaşık Problem Çözme Becerisi Karmaşık Problem Çözme Becerisi

2 İşbirliği Eleştirel Düşünme

3 İnsan Yönetimi Yaratıcılık

4 Eleştirel Düşünme İnsan Yönetimi

5 Müzakere Becerileri İşbirliği

6 Kalite Kontrol Duygusal Zekâ

7 Hizmet Oryantasyonu Yargı ve Karar Verme

8 Yargı ve Karar Verme Hizmet Oryantasyonu

9 Aktif Dinleme Müzakere Becerileri

10 Yaratıcılık Bilişsel Esneklik

Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, “Geleceğin İşleri Raporu”, 2016

Ezgi YÜCE’nin İŞKUR İstihdamda 3İ Dergisi’nin 23. Sayısındaki  
“Geleceğin Becerileri Bizi Okul Öncesi Dönemlerimize Mi Götürüyor?” yazısından alıntılanmıştır.
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Mesleki Rehberlerin

En Güzeli

Adı, Türk havacılık tarihinin en önemli kişilerinden 
biri olan Vecihi Hürkuş’ tan esinlenildiği iddia edilen 
Vecihi,  koskoca Boeing uçağını Ankara asfaltına 
indirmesi sonucunda profesyonel pilotluk kariyerine 
ara vermek zorunda kalmasına rağmen ne uçma 
sevdasından ne de Yaşar Bey’in kızı Fikret’ten 
vazgeçmiştir. İnatçı yapısı, duygusal hali ve sempatik 
tavırlarıyla bizlere kendisini oldukça sevdiren Vecihi, 
sonunda Yaşar Bey’i de ikna etmeyi başarmıştır. Biz, 
pilotluk mesleğini ve azmin hedefe ulaşmada altın 
anahtar olduğunu biraz da ondan öğrendik.

Hayatını öğrencilerine güzel şeyleri öğretmek ve 
onlara doğru yolu göstermek için adayan ve eğitimin 
ticarileşmesine “Ben tüccar değilim, eğitimciyim” 
diyerek karşı çıkan, hepimizin çocukken kaçmak 
fakat büyüdüğümüzde ise sarılmak istediği Mahmut 
Hoca, bizlere her zaman iyi bir rol model olmuştur. 
Biz, öğretmenlik mesleğini ve idealist olmayı biraz da, 
ülkemizin beşeri sermayesinin gelişiminin en önemli 
yapı taşı olan öğretmenlerimizin bir yansıması olan 
Mahmut Hoca’dan öğrendik.

Pilot

Öğretmen

“Bilin bakalım ben kimim?”
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Türk sinemasının tonton amcası Nubar Terziyan… 
Maalesef bazı emektar oyuncularımızın gerçek 
isimlerini bilemeyiz de oynadığı filmlerden 
canlandırdığı karakterlere kadar her türlü ayrıntısını 
biliriz diyebildiğimiz örneklerin en başında gelen 
sanatçılarımızdan birisidir. Birçok filmde oynadığı iyi 
kalpli doktor karakteriyle, maddi imkânı elverişli olmayan 
hastalarından para kabul etmemesiyle mesleki etik 
yönünden herkesin saygısını kazanmıştır. Biz doktorluk 
mesleğini ve hayır duasının hiçbir maddiyata üstün 
gelemeyeceğini biraz da doktor amcamızdan öğrendik.

24 saat sürekli devam eden mesaisi ile kamu 
düzeninin sağlanması için canını tehlikeye atmaktan 
çekinmeyen,  kötülerin korkulu rüyası polis memuru 
Turgut Bey… Gerektiğinde suçluya bile merhamet 
göstermekten çekinmeyen yapısıyla bizlere güven 
duygusunu aşılamayı başarmıştır. Her gün vatanı 
için kendini feda eden polis Turgutlara (veya asker 
Metelere) çok şey borçluyuz. Biz, polislik mesleğini 
ve zorluklar karşısında cesur olmayı biraz da ondan 
öğrendik.

Mühendislik fakültesinde okuyan oğluna derslerinde 
yardımcı olacak kadar bilgili,  mesleğinin erbabı 
olacak kadar işinin ehli, ailesi ve çevresindeki 
insanlara karşı şefkatli, işverenlerin en büyük 
beklentisi takım çalışmasındaki takımın lideri, Yaşar 
Usta… İnsanlığınla ve yaptıklarınla sadece ustalık 
mesleğine değil her meslek mensubu insana rol model 
oldun. Bu yüzden sen büyüksün Yaşar Usta! Biz ustalık 
mesleğini ve aile harcını sevginin kardığını biraz da 
ondan öğrendik.

Ustabaşı

Polis

Doktor

“Bak beyim, sana iki çift lafım var!”
Emrah Akın AYAN’ın İŞKUR İstihdamda 3İ 
Dergisi’nin 19.Sayısındaki “Mesleki Rehberlerin 
En Güzeli” yazısından alıntılanmıştır.
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www.csgb.gov.tr 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi 
alabilirsiniz.

www.iskur.gov.tr 
Türkiye İş Kurumu bünyesinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alabilirsiniz.

www.iskur.gov.tr/Portals/0/Images/sosyalmedya/iskulupleri.pdf
Bu adresten İş Kulüpleri iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

esube.iskur.gov.tr/Meslek/meslek.aspx 
Bu adresten yaklaşık 7.000 meslek bulunan Türk Meslekler Sözlüğüne ulaşabilir, mesleklerle ilgili 
detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

euroguidance.iskur.gov.tr 
Avrupa Birliği Programları, Projeler, Avrupa Rehberlik Merkezleri...vb. hakkında bilgi alabilirsiniz.

ec.europa.eu/ploteus/ 
“Ploteus Portalı” hakkında bilgi edinebilir, bu portalda yer alan öğrenme imkanları, değişim/burs 
olanakları, eğitim sistemleri, bir ülkeye gitme...vb. konularında fikir sahibi olabilirsiniz.

www.myk.gov.tr 
Mesleki Yeterlilik Kurumu bünyesinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alabilirsiniz.

www.europass.gov.tr 
Europass CV hakkında bilgi edinebilir, ayrıca AB ülkelerinde de kullanılan standart özgeçmiş 
formatına sahip doküman ile kişisel bilgilerinizi, iş deneyimlerinizi, eğitim ve öğretim bilgilerinizi 
ve kişisel becerilerinizi belirli bir formatta oluşturabilirsiniz.

www.megep.meb.gov.tr 
“Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” hakkında size katkı sağlayabilecek 
bilgiler (Eğitim-Öğretim, Modüller, Meslek Tanıtım Filmi, İş Piyasası, Pilot Projeler...vb.) alabilirsiniz. 

www.hayatboyuogrenme.gov.tr 
Hayatboyu Öğrenme Web Portalına ulaşabilir ve Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR tarafından tüm 
vatandaşlarımıza sunulan eğitim ve istihdam imkânları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

www.yok.gov.tr 
Yüksek Öğretim Kurumu bünyesinde sürdürülen çalışmaları inceleyebilir ve bu adresten eğitim-
öğretim fırsatları ile ilgili ipuçları yakalayabilirsiniz.

www.tuik.gov.tr
Hanehalkı İşgücü İstatistiklerini inceleyebilir; işsizlik, istihdam, işgücüne katılma oranlarına 
ilişkin konularda bilgi sahibi olabilir ve mesleklere göre işsizlik oranlarını inceleyebilirsiniz.

www.ua.gov.tr
“T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı” hakkında 
bilgi edinebilir, bu kapsamda yürütülen Hayat Boyu Öğrenme Programı, Gençlik Programı...vb. 
programları inceleme fırsatı yakalayabilirsiniz.

www.youtube.com/user/TurkiyeIsKurumu 
39 meslek ve 6 danışmanlık filmine (İş Başvuru Kaynakları, İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri, 
Meslek Seçimi, Mülakat Teknikleri, Mülakata Hazırlık, Sunum Araçları) ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Üniversitelerin İnsan Kaynakları, Kariyer Merkezleri ve benzeri birimlerden  
danışmanlık alabilirsiniz. 
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