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Faruk ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanı

Bilinçli bir gençlik,
umutlu yarınlar…

Değerl Anne Babalar ve Sevgl Gençler,

Yen ve
güçlü br
Türkye
çn genç
ve dnamk
şgücünün
önemne
nanıyor,
değerl
gençlermzn
bütün br
ömrünü
etkleyen
meslek
seçmnde
onlara destek
olmayı
amaçlıyoruz.
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İ

sthdam, toplumsal refahı adaletl br
şeklde paylaştıracak, breylern refah
düzeyn yükseltecek yegane araçtır.
Dünyada yaşanan, yapısal ve ekonomk
dönüşüm le blg toplumuna geçş sürec,
küreselleşme olgusunu gündeme getrmş,
uluslararası standartların önemn arttırmış
ve bu süreç sthdamı doğrudan etklemştr.
Sanayde teknoloj yoğun üretmn emek
yoğun üretme göre gttkçe ağırlık
kazanması, ntelkl şgücüne olan htyacı
artırmakla brlkte mevcut çalışanları da
ntelklern gelştrmeye zorlamaktadır.
Hükümetmz de breylern ve alelern
düzenl gelr elde edeblmes çn, kşsel
becerlere uygun br mesleğe sahp olması
gerektğ blncyle öneml çalışmalar
gerçekleştrmektedr.
Meslekszlk sorunu, şszlkle mücadelede
karşımıza çıkan en öneml engellerden
brsdr. Bu engel aşmak amacıyla
İŞKUR şgücü pyasasının htyaç duyduğu
tüm mesleklerde şszlern ntelklern
gelştrerek sthdam edleblrlklern
artırmak amacıyla meslek edndrme ve
gelştrme hzmetler vermektedr. Breye
meslek kazandırmayan ve breyn sahp

olduğu meslek yeterllğ gelştrmeyen
eğtm anlayışları günümüzde geçerllğn
ytrmştr. İşgücü pyasasının talep ettğ
ntelktek nsan proflnn etkn ve verml br
şeklde yetştrlmes amacıyla, gençlermz
daha okul sıralarındayken meslekler
ve şgücü pyasası le tanıştırıp, blm ve
teknoloj alanındak mkanları da onlar
çn seferber ederek bu sorunun çözümü
konusunda öneml adımlar atmaktayız.
İŞKUR’da görev yapan yaklaşık 4.000 ş
ve meslek danışmanımız le danışmanlık
hzmetlerne yen br bakış açısı getrlmş
olup her şszn, şverenn ve okulun br
danışmanı olması sağlanmıştır. İŞKUR’un
danışmanlık hzmetlernn okullara
götürülmes le gençlermzn mesleklere
yönelk blg ve becerlernn gelştrlmes,
kendler çn en uygun mesleğ seçmeler
amaçlanmıştır.
Yen ve güçlü br Türkye çn genç ve
dnamk şgücünün önemne nanıyor, değerl
gençlermzn bütün br ömrünü etkleyen
meslek seçmnde onlara destek olmayı
amaçladığımız ve bu yıl üçüncü sayısını
sunduğumuz “Meslek Seçmne Destek
Dergs”nn bu zorlu süreçte yol gösterc br
rehber olmasını dlyorum.

Doğru bir meslek
mutlu bir gelecek…

M

eslek; bell br eğtm le kazanılan,
ssteml blg ve becerlere dayalı,
nsanlara yararlı mal üretmek,
hzmet vermek ve karşılığında para
kazanmak çn yapılan, kuralları belrlenmş
ş olarak tanımlanmaktadır. Mesleğn ve
meslek seçmnn, sayılan bu ntelkler kadar
öneml br başka özellğ de breylern yaşam
bçmn belrlemede oldukça etkn br role
sahp olmasıdır. Gerek çalışma hayatında
gerekse özel hayatta yakalanacak başarı ve
mutluluk, doğru meslek seçmyle yakından
lşkldr.
Meslek seçm tesadüﬂere bırakılmayacak
kadar hassas br konudur. Uygun
meslek seçm hakkında yeternce
blglendrlmeden meslek seçm aşamasına
gelen gençlermzn kend yetenek,
lg ve beklentlern dkkate almadan
terch yapmaları tüm hayatını olumsuz
etklemektedr. Bu nedenle gerçekç
temellere dayandırılarak hassasyetle
ele alınması gereken meslek seçme
sürec, lkokuldan tbaren öğrenclern
blnçlendrlmesyle başlatılmalıdır. Bu
aşamada vel, öğrenc, öğretmen ve İş ve
Meslek Danışmanı şbrlğ sağlanmalıdır.
Bu blnçle, çocuklarını en yakından tanıyan
sz değerl veller meslek seçmnde onların
yanında olacaksınız, İŞKUR olarak bz de bu

Dr. Nusret YAZICI
Türkye İş Kurumu Genel Müdürü

aşamada hem szn hem de çocuklarımızın
en büyük destekçs olacağız.
Mesleğn kazandırdığı statü, saygınlık ve
kendne güven duygusu le brlkte daha
güvenl nesllere ve yarınlara sahp olmak
en temel amaçlarımız arasındadır. Tüm
bu düşüncelerden hareketle çağdaş kamu
sthdam kurumları arasında yer alan
İŞKUR, gençlermze yönelk ş ve meslek
danışmanlığı hzmetne ara vermeden
devam etmektedr. Genç danışanlar le yüz
yüze görüşmeler yapılmakta, eğtm kurumu
zyaretleryle Kurum hzmetler ve meslek
seçm sürec hakkında blg sunulmakta ve
ayrıca ntelklerne uygun mesleğe/kursa
yönlendrlmektedrler.
Gençlern, meslek seçmnn önemnn
farkına varmaları, kendlern, meslekler ve
eğtm yerlern tanımaları, kend kararlarını
vereblmeler ve verdkler kararların
sorumluluğunu üstlenmeler, alelern de
meslek seçm konusunda farkındalıklarının
arttırılması amaçlarıyla hazırlanan “İŞKUR
Meslek Seçmne Destek” dergmzn, bu yıl
üçüncüsünü sze sunmaktan duyduğumuz
mutluluğu fade ederken, dergmzn
geleceğe güvenle bakan br gençlk
oluşturmaya yardımcı olmasını temenn
edyorum.

Mesleğn
kazandırdığı
statü, saygınlık
ve kendne
güven duygusu
le brlkte
daha güvenl
nesllere ve
yarınlara
sahp olmak
en temel
amaçlarımız
arasındadır.

www.iskur.gov.tr
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MESLEK SEÇERKEN…
 MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ
Meslek seçmek, yaşam bçmn seçmektr.
Mesleğnz belrlerken gelecektek
yaşamınızın brçok yönünü de belrlemş
olursunuz. Mutlu br gelecek çn
mesleğnz doğru belrleyn. (Sayfa 6)
 KENDİNİZİ TANIMALISINIZ
Meslek seçm konusunda gerçekç ve doğru
karara ulaşablmek çn öncelkle kendnz
tanımalısınız. Kendnz tanımanız ve buna
göre br yol hartası çzmenz hem ş hem de
özel hayatınızda avantaj sağlayacaktır.
(Sayfa 7)
 MESLEKLERİ TANIMALISINIZ
Çocuğunuzun şgücü pyasasında geçerl
br mesleğ olmasını ve lerde şszlk
sorunu le karşılaşmamasını stedğnzden
emnz. O zaman bahsettğmz tüm bu
sorulara çocuğunuzla brlkte cevap bulmak
çn İŞKUR Meslek Blg Merkezlernde İş
ve Meslek Danışmanlığı hzmetlernden
yararlanablrsnz. (Sayfa 8)

MESLEK BİLGİ MERKEZİ
(MBM)
Meslekler, meslek eğtm yerler ve çalışma
hayatıyla lgl blgye m htyacınız var? Meslek
Blg Merkezler’nde bulunan meslek blg
dosyaları, ktapçıklar ve dğer kaynaklardan sz ve
çocuğunuz öneml blglere ulaşablrsnz.
(Sayfa 9)

ÇOCUĞUNUZUN
ANNE BABASI MI
YOKSA ARKADAŞI MI
OLMAK İSTERSİNİZ?
Günümüzde “Çocuğumla anne baba gb değl,
arkadaş gbyz.” söylem, kulağa hoş gelen, çocuk
eğtmnde çağdaş ve modern söylemlerden
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br olarak algılanmaktadır.
Çocuğuyla arkadaş gb olmak anne
babanın merak ve kaygıları le lgldr.
(Sayfa 10 ve 11)

İŞ VE MESLEK
DANIŞMANI KİMDİR?
Meslek seçm aşamasındaysanız, ş bulmada/
seçmede güçlüklernz varsa, meslek
becerlernz gelştrmek, mesleğnz veya şnz
değştrmek styorsanız; kşsel özellklernz
le mesleklern gerektrdğ ntelkler ve şgücü
pyasasının gereksnm duyduğu ş/meslekler
karşılaştırarak, szlern stek ve durumunuza en
uygun ş/mesleğ seçmenz, seçtğnz ş/meslekle
lgl eğtm mkanlarından yararlanmanız, şe
yerleştrlmenz ve şe uyumunuzun sağlanması
le lgl sorunlarınızın çözümünde İş ve Meslek
Danışmanları yanınızda. (Sayfa 12 ve 13)

ÇOCUĞUNUZU
NASIL DESTEKLERSİNİZ?
Meslek gelşm çocukluk yıllarından başlayan
ve yaşam boyu süren br yolculuktur. Bu süreçte
çocuğunuzun meslek seçmnde doğru adımlar
atablmes çn okul yaşamında ve meslek
seçmnde vereceğnz destek büyük önem
taşımaktadır. (Sayfa 14 ve 15)

21. YÜZYILDA ARANAN
BECERİLER
Bu yüzyıl; teknolojnn hızla gelştğ, blgnn hızla
yayıldığı, hareketllğn arttığı, esneklğn önem
kazandığı br çağdır. Hang becerler ednmelyz ve
hanglern gelştreblrz? (Sayfa 16)

TEKNOLOJİK BAĞIMLILIK
Gençler! Bütün hayatınızı etkleyecek
br dönemdeyken zamanınızı nasıl
değerlendryorsunuz? Yaşamı kolaylaştıran

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

Meslek seçimi aşamasındaysanız,
iş bulmada/seçmede güçlükleriniz varsa,
mesleki becerilerinizi geliştirmek, mesleğinizi
veya işinizi değiştirmek istiyorsanız
İş ve Meslek Danışmanları yanınızda.
teknolojden uzak kalmak mümkün olmamakla
brlkte öneml olan bu teknolojy doğru
kullanmaktır. (Sayfa 17)

İŞ GÖRÜŞMESİNE
EN İYİ ŞEKİLDE
HAZIRLANMAK
Başarılı br ş görüşmesnn anahtarı hazırlıktır.
Hazırlık, kendnz ve şveren hakkında mümkün
olduğunca çok blg toplamayı çerr. Böylece
şverenn soracağı soruları başarılı br şeklde
cevaplamış olursunuz. (Sayfa 18)

İŞ ARARKEN BEN
Kş ş arama sürecnde farklılığını ve özellklern
ortaya koyarken dğerlernden ayrışablrse ş bulma
konusunda daha avantajlı olacaktır. (Sayfa 19)

ÖN YAZI ÖRNEĞİ
Ön yazı, özgeçmşnz özetleyen ve başvurduğunuz
ş le uyumunuzu vurgulayan yazılı br belgedr.
Bu nedenle ön yazı, her başvuru çn ayrı ayrı
hazırlanmalıdır. (Sayfa 20)

ÖZGEÇMİŞ ÖRNEĞİ
Özgeçmş hazırlamak cdd br emek ve zaman
şdr. Detaysız, özensz hazırlanmış, kendn y fade
edemeyen, yazım ve fade hataları le dolu, eksk
blglern yer aldığı özgeçmşler baştan kaybeder.
Günümüzde, etkl hazırlanmış ve meslek
becerlernz ön plana çıkaran özgeçmş szn br
adım daha öne geçmenz sağlar. (Sayfa 21)

EUROPASS CV
İş başvurusunda atılacak lk adım y
br özgeçmş hazırlamaktır.
Özgeçmşnzn doğru,
güncel ve gerekl
blgler verdğnden
emn olmalısınız. Bunu
meslek becerlernz
ve kşsel özellklernz
ön plana çıkaran
ve tüm Avrupa
ülkelernde geçerl
br özgeçmş formatı
olan Europass CV le
gerçekleştreblrsnz.
(Sayfa 22 ve 23)

www.iskur.gov.tr
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Meslek seçmnz kşlk gelşmnzle çok yakından lşkldr.
İnsanlar yetşknlk dönemlernde kendlern ve kşlklern
büyük ölçüde meslekler ve mesleğn getrdğ statü ve
roller le yansıtırlar. Meslek seçmek, yaşam bçmn
seçmektr. Bu bakımdan meslek seçmnz tesadüﬂere
bırakmamalı, gerçekç temellere dayandırmalısınız.
Meslek seçm konusunda gerçekç ve doğru karara
ulaşablmek çn blnçl adımlar atmalısınız. Öncelkle
kendnz ve meslekler tanımalı, çalışma hayatı ve meslek
eğtm yerler hakkında blg ednmelsnz. Sonrasında
edndğnz blgler değerlendrmel ve seçtğnz meslekle
lgl uygun eğtm yerne yönelmelsnz.
Meslek, sadece ş bulup para kazanmanız çn değl, aynı
zamanda yeteneklernz değerlendrmenz ve toplum çnde
yer ednmenz çn de öneml br araçtır. Meslek, doğru br
kararla seçlmşse bu htyaçlarınızın
daha üst düzeyde karşılanmasını
sağlayablr.

Çocuğunuzun
uygun mesleklere
yönlendirilmesi
aşamasında
İş ve Meslek
Danışmanlarımızın
bilgi ve
deneyimlerinden
faydalanabilirsiniz.
Unutmayın,
“Başarılı İş Yaşamı,
Uygun Meslek
Seçmekle Başlar”.
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Anne ve babalar,
Meslek seçmnn önem ne kadar erken
yaşlarda fark edlrse, buna uygun eğtm
programına yönelme ve kendn gelştrme de o
denl sağlıklı olur. Meslek seçm br süreçtr. Bu nedenle
lkokuldan tbaren çocuğunuzun meslek seçm konusunda
farkındalıkları sağlanmalı, blnçlendrlmel, hatta süreç
vel, öğretmen, öğrenc, meslek rehber dörtgenyle
değerlendrlmeldr. Okuldak başarıları, başarısızlık
nedenler, boş zaman etknlkler hatta oyuncak seçmndek
yaklaşımları ele alınmalıdır.

Çocuklarınızın meslek seçmlernde
büyük rol oynayan szler, bu öneml kararı
verme aşamasında onlara
destek olmalısınız.
Ama unutmamalısınız k
son karar
çocuklarınızın…
Yanlış meslek

seçiminin;
iş bulmada güçlük,
hayal kırıklığı
yaşama, motivasyon
düşüklüğü, işteki
olumsuzlukların özel
hayata yansıması,
mutsuzluk
gibi sonuçları
beraberinde
getirebileceğini
unutmayınız.

KENDİNİZİ TANIMALISINIZ

Meslek seçm konusunda gerçekç ve doğru karara ulaşablmek
çn öncelkle kendnz tanımalısınız. Genel sağlık durumunuz,
bedensel açıdan güçlü ve zayıf olduğunuz noktalar, sosyal yönlernz, başarılı
ve/veya başarısız olduğunuz ders grupları, genel olarak derslerdek başarınız, boş
zamanlarınızı nasıl değerlendrdğnz, özel uğraşlarınız, hayattan beklentlernz, alenzn
sosyo-ekonomk yapısı ve benzer konular üzernde durarak kendnz tanımanız ve buna göre
br yol hartası çzmenz hem ş hem de özel hayatınızda avantaj sağlayacaktır.
y
Aşağıda yer alan blgler kend özellklernz tanımanız çn yol gösterc
göste
olacaktır.

Yetenekleri Keşfedebilmek

Kişilik Özelliklerini Bilmek

Kendnze yönelteceğnz “Neler yapablrm?” sorusu
var olan ve eğtmle gelştrebleceğnz özellklernz
keşfetmenze yardımcı olacaktır. Başarılı ve aktf olduğunuz
dersler sze yeteneklernz konusunda fkr verecektr.

Doğru mesleğ seçmenz kşlk yapınıza uygun mesleklere
yönelmenze bağlıdır. Kendnz değerlendrrken objektf
olmanız oldukça zordur. Bunun çn çevrenzn szn
hakkınızdak görüşlern dkkate almalısınız. Gerçekç,
sosyal, düzenl, yaratıcı, sakn, çekngen, bağımsız, duygusal
vb. kşlk özellklerne sahp br brey olablrsnz.

İlgilerin Farkına Varabilmek
Hang ş veya uğraşlardan zevk aldığınızı ve o ş yapma
steğnz gözden geçrmek çn “Neler yapmaktan
hoşlanırım?” sorusunu kendnze yönelteblrsnz.

Değerleri Belirleyebilmek
Br mesleğe yönelrken “Mesleğmden ne beklyorum?”
“Nasıl br ş styorum?” sorusunun cevabını aramalısınız.
(Mesleğn kazandırdığı statü, saygınlık, kazanç, güvenl gelr
elde etme vb.)

Güçlü ve Geliştirilmesi Gereken
Yönlerini Bulmak
Kendnze soracağınız “Dğer kşlerden farklı ve daha
y yaptığım şeyler nelerdr, hang konularda kendm
yeterl görüyorum?” gb sorularla tüm yönlernz
değerlendreblrsnz. (Yanıtlarınızı verrken alenzden de
yardım alablrsnz.)

www.iskur.gov.tr
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MESLEKLERİ TANIMALISINIZ

SEVGİLİ ANNE VE BABALAR, ÇOCUĞUNUZUN İŞGÜCÜ PİYASASINDA GEÇERLİ
BİR MESLEĞİ OLMASINI VE İLERİDE İŞSİZLİK SORUNU İLE KARŞILAŞMAMASINI
İSTİYORSANIZ, ÇOCUĞUNUZLA BİRLİKTE AŞAĞIDAKİ SORULARA CEVAP
BULMALISINIZ.

Meslekler hakkında neler blnmel?

 İş bulma olanakları nasıldır? Nerelerde ve nasıl ş
bulablrsnz?

Gençler, meslek seçmnze karar vermeden
önce şu sorulara cevap bulmalısınız:

 Meslekte lerleme olanakları var mıdır? Mesleğnzde
lerleme konusunda ştek vermnz etkleyecek
düzeyde öncelkl beklentlernz var mı?

 Seçeceğnz meslekte görevlernz ve yapacağınız şler
neler olacak? Szn ntelklernz o görevler yerne getrmek
çn yeterl olacak mı?
 Mesleğn gerektrdğ fzksel özellkler, yetenekler, lgler
gb breysel özellkler nelerdr? Bu özellkler sz hang
mesleğe götürüyor?
 Mesleğe yönelk eğtm süres ne kadardır,
meslek eğtmde alınan dersler nelerdr ve
gerekl eğtmler nasıl ve nerelerden
alınablr?

Daha fazla blg çn;
 İŞKUR Meslek Blg Merkezler’nde yer alan
kaynaklardan ve Türk Meslekler Sözlüğünden
(http://esube.skur.gov.tr/Meslek/meslek.aspx)
 Meslek Yeterllk Kurumu (MYK) tarafından hazırlanan
ulusal meslek standartlarından (www.myk.gov.tr)
 İŞKUR, MYK, Ünversteler ve MEB’n web sayfalarından
yararlanablrsnz.

 Meslekle lgl çalışmalarda ne
tür araç gereç kullanılmaktadır?
Bu araçların kullanılmasına
lşkn herhang br sağlık
sorununuz/engelnz var mı?

Szlere meslek seçm konusunda
yol gösterc olablecek:

 Mesleğn sağladığı olanaklar
nelerdr? Bu olanaklar szn
beklentlernze cevap veryor
mu?

 Sınırlı çalışma alanı bulunan
meslekler,

 Çalışma ortamı ve koşulları
nasıldır? Çalışma ortam ve koşulları le
lgl sağlığınız açısından sınırlarınız var mı?
 Mesleğe lşkn gelr düzey szn
beklentlernz karşılıyor mu?

 İş bulma olanağı yüksek olan
meslekler,

 Gelecekte htyaç duyulacak
meslekler,
 Türkye’de mesleklere göre şszlk
rakamları,
 İş bulmada bölgesel farklılıklar,
 Kamu/özel sektörde ş bulma olanakları
gb şgücü pyasası blglerne ulaşmalı ve
bunları değerlendrmelsnz.

KENDİNİZİ VE MESLEKLERİ
TANIDIKTAN SONRA,
SON AŞAMA OLARAK, SEÇMEYE
KARAR VERDİĞİNİZ MESLEĞE
GÖRE EĞİTİM YERLERİNİ
TANIMALI VE EDİNDİĞİNİZ TÜM
BİLGİLERİ OBJEKTİF BİR ŞEKİLDE
DEĞERLENDİRİP UYGUN EĞİTİM
YERİNE YÖNELMELİSİNİZ.
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MESLEK BİLGİ MERKEZİ (MBM)

MESLEKLER,
MESLEKİ EĞİTİM YERLERİ VE
ÇALIŞMA HAYATIYLA İLGİLİ BİLGİYE Mİ İHTİYACINIZ VAR?
MESLEK BİLGİ MERKEZLERİ’NDE BULUNAN MESLEK BİLGİ
DOSYALARI, KİTAPÇIKLAR VE DİĞER KAYNAKLARDAN SİZ
VE ÇOCUĞUNUZ ÖNEMLİ BİLGİLERE ULAŞABİLİRSİNİZ.
ÖĞRETMENLER! ÖĞRENCİLERİNİZİN MESLEK SEÇİMİ,
EĞİTİM OLANAKLARI VE ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN GRUP
ÇALIŞMALARINA KATILMASINI İSTER MİSİNİZ?
İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARI İŞKUR MESLEK BİLGİ
MERKEZLERİNDE SİZLERE YARDIMCI OLACAKTIR.

Meslek Blg Merkeznden
Kmler Yararlanablr?
 Meslek seçme aşamasında olan
öğrencler,
 Veller,
 Öğretmenler,
 İşverenler,
 Mesleğnde lerlemek ve meslek
değştrmek steyen yetşknler

MESLEK BİLGİ MERKEZLERİ, MESLEKLER VE
MESLEKİ EĞİTİM OLANAKLARINI TANIMAK İSTEYEN
HERKESE AÇIKTIR.
Meslek Blg Dosyalarında mesleklerle lgl olarak;
mesleğn adı, tanımı, görevler, mesleğn gerektrdğ
özellkler, çalışma ortamı ve koşulları, mesleğn eğtm,
çalışma alanları ve ş bulma olanakları, eğtm süresnce
ve eğtm sonrası kazanç, meslekte lerleme, ek blgler,
yararlanılan blg kaynakları le daha ayrıntılı blg çn
başvurulacak yerler gb öneml blglere ulaşablr, brçok
mesleğ tanıyarak seçeneklernz artırablrsnz.
İlg, yetenek, kşlk özellklernz ve beklentlernze uygun
mesleğ seçmek ve seçtğnz mesleğn eğtm olanakları
hakkında blg almak çn Meslek Blg Merkezlernde İş ve

Meslek Danışmanlarımızdan yardım alablrsnz.
Meslek Blg Merkeznden Nasıl Yararlanablrsnz?

Gençler!
Breysel olarak hafta ç her gün mesa saatlernde,

Öğretmenler!
Öğrenclernzn grup çalışmalarına katılmaları çn şahsen,
telefonla veya Kurum nternet stesnden randevu alarak...

Meslek Blg Merkeznden
Ücretsz Olarak Yararlanablrsnz.

www.iskur.gov.tr
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ÇOCUĞUNUZUN ANNE BABASI MI
YOKSA ARKADAŞI MI OLMAK
İSTERSİNİZ?

G

ünümüzde “Çocuğumla anne baba gb değl,
arkadaş gbyz.” cümles, kulağa hoş gelen, çocuk
eğtmnde çağdaş ve modern söylemlerden br
olarak algılanmaktadır. Özellkle öncek kuşak annebabaları mutlak otorte ve katı dsplnn hakm olduğu
çocuk yetştrme modeln benmsemş ken bugünün
anne babaları alede çocuğu merkeze alan, sevglern
söz ve davranışlarla göstereblen, kendler üzernde
kurulmuş olan baskıyı çocuğuna yaşatmamak adına
özgür bırakarak onunla arkadaşlık lşks çersnde
olmaya çalışan br anlayışı benmsemektedrler. Burada
amaç daha esnek, özgüvenl, kendn fade edeblen
çocuklar yetştrmek ken bu defa da dsplnde tutarlılık
sağlama, kural ve sınır koymada zorluklar yaşanmaya
başlamıştır.
Çocukluğun lk yıllarında anne babalar çocuklarının
güvenl lmanları olduğu kadar aynı zamanda sahp
oldukları tek sosyal çevredr; kşlk ve kmlk gelşmnde
en öneml rolü oynayan unsurlardır. Ergenlkle brlkte
özgün, farklı br brey olma steğ başlar. Bu dönemde
dnlenlen müzk tarzından, alışkanlıklara, hatta
kullanılan sözcüklere kadar aradak kuşak farkı daha
da belrgnleşr. Yetşknlğe geçş sürecnde anlayışlı
davranmak, eleştrmeden ve yargılamadan genc
dnlemek ve letşm güçlü tutmak onlarla arkadaş
gb olmaktan daha çok şe yarayablr. Dönem gereğ
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arkadaş sayıları artmaya ve sosyal hayatları zengnleşmeye
başlamıştır. Dolayısıyla anne babanın arkadaş olma çabası
pek şe yaramayacaktır. Arkadaşlık lşksnde eştlk söz
konusudur; üstünlük ya da baskı kurmak steyen arkadaşlar
antpat yaratır. Gençler kendlerne kural koymak, ceza
vermek steyen arkadaşları terch etmeyecekler gb,
böyle davranan anne babalarla da arkadaş

düzlemnde olmak stemezler. Yetşknlğe geçş dönemnde
br gencn arkadaşlarıyla paylaşabldğ her konuyu anne
babası le paylaşması, anne babaların da paylaşılanları
öğrendklernde tepksz kalması mümkün değldr. Aradak
kuşak farkı doğal olarak devreye grer; anne baba ster
stemez müdahale eder ve genc korumaya çalışır, km
zaman da öfkelenr. Bu durumda arkadaşlık lşksnden söz
edlemeyecektr.
Çocuğuyla arkadaş gb olmak anne babanın merak ve
kaygıları le lgldr, çocuğun anne babası le arkadaş
olma gb br htyacı yoktur. Zaten onlarca arkadaşı olan
çocuk çn anne baba alternatf olmayan, vazgeçlmezlğ
tartışılmaz brck kşlerdr. Sanıldığının tersne çocuklar
kendsne arkadaş gb davranılmasından çok, duyarlı

Değerli anne babalar ben İŞCAN,
bizler anne babalarımızla
arkadaş olmaktan ziyade, bize
anlayışlı davranan, eleştirmeden
ve yargılamadan bizi dinleyen,
iletişimini güçlü tutarak bizi ikna
eden bir anne baba
görmek isteriz.

br otortenn varlığına htyaç duyarlar. Haklarına saygı
duyulan, kendlern fade edebldkler fakat gerektğnde
kendsne sınır çzp yaşına uygun kurallar koyan ve
lderlk eden net br anne baba duruşunu görmek sterler.
Bu anlamda yaşam deneymler le çocuğunun kşlğne
yön verm
vermede, etk kavramını öğretmede, sağlıklı lşkler
kurmala
kurmalarında rehberlk etme görevler anne babadan
beklene
beklenenler arasındadır.
Sonuç o
olarak anne baba olmayı br okula benzeteblrz.
Çocuğu
Çocuğun öğrendğ, gerçek anlamda eğtm gördüğü, hayata
hazırlan
hazırlandığı ortam anne babasının yanıdır. Yetşknlkte ble
anne ba
babamızın güvenl, korunaklı desteğne, deneymlerne,
yardıml
yardımlarına htyaç duymaktayız. Dolayısıyla brey
olmasın
olmasına zn verlrken sorumluluk blnc le beslenmş,
sevldğ
sevldğn ve kabul gördüğünü hsseden çocukların
büyüdük
büyüdüklernde anne babaları le aralarındak lşk doğal br
arkadaş
arkadaşlığa dönüşmektedr.

SANIL
SANILDIĞININ
TERSİNE ÇOCUKLAR
KENDİSİNE ARKADAŞ GİBİ
KEND
DAVRANILMASINDAN ÇOK, DUYARLI
DAVR
BİR O
OTORİTENİN VARLIĞINA İHTİYAÇ
DUYARLAR. HAKLARINA SAYGI DUYULAN,
DUYA
KENDİLERİNİ İFADE EDEBİLDİKLERİ FAKAT
KEND
G
GE
RE
GEREKTİĞİNDE
KENDİSİNE SINIR ÇİZİP
YAŞINA
YAŞI
Ş N UYGUN KURALLAR KOYAN VE
LİDERLİK EDEN NET BİR ANNE BABA
LİDER
DURUŞUNU GÖRMEK İSTERLER.
DURU

www.iskur.gov.tr
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İŞ VE MESLEK DA
BİREYSEL
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ÇOCUĞUNUZU
NASIL DESTEKLERSİNİZ?

MESLEKİ GELİŞİM ÇOCUKLUK YILLARINDAN BAŞLAYAN VE YAŞAM BOYU
SÜREN BİR YOLCULUKTUR. BU SÜREÇTE ÇOCUĞUNUZUN MESLEK SEÇİMİNDE
DOĞRU ADIMLAR ATABİLMESİ İÇİN OKUL YAŞAMINDA VE MESLEK SEÇİMİNDE
VERECEĞİNİZ DESTEK BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR.

ÇOCUĞUNUZU OKUL YAŞAMINDA DESTEKLEMEK İÇİN;
Öncelkle çocuğunuzu y tanımalısınız.

Üstün ve özel yetenekl çocuklarınızın farkına
varmalısınız. Bu çocukların önceden tespt edlmes,

Çocuğunuzun lg duyduğu, zevk aldığı ve başarılı olduğu
alanları belrleynz. Onları yeteneklernn üzernde başarı
göstermeye zorlamayınız.

onları doyuracak, gelştrecek uygun br eğtm ve öğretm
programına grmeler bakımından önem taşımaktadır.

Özel eğtme htyacı olan çocuklarınızın eğtm
olanaklarını araştırmalısınız. Özel eğtme htyacı

Çocuğunuz başarılı olduğunda takdr
etmelsnz. Çocuğunuzun beğendğnz yönlern

olan lkokul/ortaokul çağındak çocuğunuzun eğtmn,
öncelkle kaynaştırma uygulamaları yoluyla akranları le br
arada sürdürebleceğn unutmayınız.
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söylemenz kendne güven duymasını sağlayacak ve onu
yapacağı yen şlerde daha fazla çaba göstermeye motve
edecektr.

ÇOCUKLARINIZA KARŞI SABIRLI
VE ANLAYIŞLI OLMALISINIZ.
ÇOCUKLARIN HAYATTA
ÖĞRENECEKLERİ ÇOK ŞEY
VARDIR. DOĞAL OLARAK
HATA YAPACAKLARDIR.

Çocuklarınızı başka çocuklarla veya kardeşler
le kıyaslamamalısınız. Her nsanın sahp olduğu
ntelkler farklıdır. Onları olduğu gb kabul ednz.
Çocuğunuzun durumunu başkalarıyla değl daha öncek
durumuyla karşılaştırarak değerlendrnz.

Çocuklarınıza karşı sabırlı ve anlayışlı
olmalısınız. Çocukların hayatta öğrenecekler çok
şey vardır. Doğal olarak hata yapacaklardır. Çocuklar
mükemmel olsalardı alede ve okulda eğtme gerek
kalmazdı. Ona ney nasıl yapması gerektğn anlatınız ve
çocuğunuzun anlattıklarını dnleynz.

Çocuğunuzun evde ders çalışmasını kontrol
etmelsnz. Ancak sürekl şeklde “dersne çalış” uyarıları
olumsuz etkleyebleceğnden ona güvendğnz bell ederek

çalışmaya motve ednz. Çocuğunuzun çalışma programı
yapmasına, uygulamasına yardımcı olunuz.

Çocuğunuzun mümkün olduğu kadar sosyal
olmasını sağlamalısınız. Sahp olduğu özellklere
göre çocuğunuzu çeştl etknlklerde yer alması yönünde
teşvk etmelsnz. Örneğn sportf faalyetlere katılması,
edebyat grubunda yer alması, br müzk alet kullanması vb.

Anne baba olarak vel görüşmelerne
katılmalısınız. Çocuğunuzun derslernn ve
davranışlarının daha yye yönelmes çn, öğretmenlerle
letşm halnde olmalı çocuğunuzla lgl gözlemlernz
öğretmen le paylaşmalısınız.

Çocuklarınıza rol model olmalısınız. Çocuğunuzun
yaşamındak en etkl çevre ale çevresdr. Anne baba olarak
tüm davranışlarınızla çocuklarınıza örnek olunuz.

ÇOCUĞUNUZU MESLEK SEÇİMİNDE DESTEKLEMEK İÇİN;
BİREYİN MESLEK SEÇİMİNDE ANNE BABANIN ETKİSİ BÜYÜKTÜR.
ANNE BABANIN YAŞAMININ HER DÖNEMİNDE OLDUĞU GİBİ
MESLEK SEÇİMİ SÜRECİNDE DE ÇOCUKLARININ YANINDA OLUP
DESTEKLERİNİ ÇOCUKLARINA HİSSETTİRMELERİ ÖNEMLİDİR.
Meslek seçm aşamasında çocuğun mutluluğu ve
mesleğndek başarısı çn alelere öneml görevler
düşmektedr. Bu görevlerden bazıları şunlar olablr:
 Çocuklarınızı erken yaşlardan başlayarak yetenekler,
lgler doğrultusunda gerçekç olarak gözlemlemel ve
değerlendrmelsnz.
 Çocuklarınızı daha y tanıyablmek ve ona rehberlk
edeblmek çn öğretmenleryle, ş ve meslek
danışmanlarıyla şbrlğ yapmalısınız.

 Çocuğunuzun doğru karar almasına katkı sağlamak çn
meslekler hakkında blg sahb olmalısınız.
 Karar verme aşamasında çocuğunuzun seçmey
düşündüğü mesleğn ona uygun olup olmadığını,
çocuğunuzun kşlk özellklern göz önünde tutarak
brlkte değerlendrmelsnz.
 Çocuğunuza seçeceğ meslek konusunda baskıcı
davranmamalısınız.

 Çocuklarınızın çeştl mesleklere lgsn göz ardı
etmemelsnz.

 Br mesleğn sadece kazancının ve statüsünün
y olmasının başarı ve mutluluğu berabernde
getrmeyeceğn göz ardı etmemelsnz.

 Çocuğunuzun lg duyduğu, sevdğ, aynı zamanda
yeteneklerne uygun olan mesleklere yönelmesne
yardımcı olmalısınız.

 Anne baba olarak çocuklarınızı geleceğn dünyasında
yer alacak şeklde yetştrmel ve onları yeteneklerne
göre geleceğn mesleklerne doğru yönlendrmelsnz.

 Çocukların seçeceğ meslekler konusunda fkrler
sık sık değşse de söyledklern sabırla dnlemel,
kararsızlıklarını anlayışla karşılamalı, fkrlernn
olgunlaşmasına yardımcı olmalısınız.

 Meslek seçm konusunda yol göstereblr, fkrnz
söyleyeblrsnz ama son kararı çocuğunuza
bırakmalısınız.

www.iskur.gov.tr
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21.

YÜZYILDA
ARANAN BECERİLER
Bu yüzyıl; teknolojnn hızla gelştğ,
blgnn hızla yayıldığı, hareketllğn
arttığı, esneklğn önem kazandığı br
çağdır.
İş ve sthdam garantsnn eskden olduğu kadar yaygın
olmaması, frmaların karyer mkanlarının azalması,
breylern karyer sorumluluklarını kendlernn
üstlenmesn zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede
21. yüzyılın gerektrdğ en öneml becer, kşlern
kend karyern oluşturablme becersdr. Becer,
“elnden ş gelme durumu, ustalık, maharet” olarak
tanımlanmaktadır. Becerler gelştrleblr, ednleblr,
aktarılablr, dönüştürüleblr özellkler göstermektedr.

O halde karyermze kendmz tanıyarak başlamak en doğrusu olacaktır. Mevcut
becerlermz nelerdr? Hang becerler ednmelyz ve hanglern gelştreblrz? Bu
soruların cevabını, kendmz tanıyarak ve şgücü pyasasında yükselen meslekler
hakkında blg sahb olarak bulablrz. Blyoruz k başarılı karyerler; hedeﬂermzn ve
yapabldklermzn br toplamıdır.

Şüphesiz sayılan bu becerilere
yenilerini eklemek ve listeyi
uzatmak mümkündür.

a. Eleştirel
düşünme

Neler Yapılabilir?

b. Yaratıcı
düşünme

 İletişim ağı (network)
oluşturulmalı

c. İşbirliği

 Gönüllü çalışmalara
katılmalı,

ri

e
ril

ce

k

lı
ar

be

z
ya

ur
Ok

d. İletişim

c. Teknoloji
okuryazarlığı

am
ri

ile

r
ce

be

ri

e
ril
ce
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e

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

m

 İşgücü piyasasına ilişkin
gündem takip edilmeli,

n
re

 Yeni beceriler edinmek
veya mevcut becerileri
dönüştürmek için eğitimlere
katılmalı,

BU
ÇERÇEVEDE
21. YY.’IN
BECERİLERİ

Öğ

 İş ve özel hayat dengesi
kurulmalı,

b. Medya
okuryazarlığı

ş
Ya

 Staj olanakları araştırılmalı,
 Ücret, mesai, mekan, şehir
gibi konularda esnek olunmalı,

a. Bilgi
okuryazarlığı

a. Esneklik
b. Girişkenlik
c. Sosyal
beceriler
d. Üretkenlik
e. Liderlik

TEKNOLOJİK BAĞIMLILIK

Gençler! Bütün hayatınızı
etkleyecek br dönemdeyken
zamanınızı nasıl
değerlendryorsunuz?
Teknolojk gelşmelern sürekl artması ve aynı hızla günlük
yaşama grmes nedenyle televzyon, cep telefonu, tablet,
blgsayar ve nternet yaşamın vazgeçlmezler arasına
grmştr.
Bu araçlar kolay letşm sağlama, stenlen blgye anında
ulaşablme, blg paylaşımı gb getrdğ kolaylıklar yanında
çok sık ve uzun süre kullanımından dolayı brtakım
sorunlarını da berabernde getrmştr.
Unutmayın k! Cep telefonu, blgsayar ve nternet
gb araçları pskolojk ve bedensel gelşmnz, sosyal
lşklernz ve akademk başarılarınızı olumsuz yönde
etklemeyecek şeklde kullanmalısınız.

Okul başarınızı etkleyen,
sanal ortamda saatlerce vakt
geçrmenze neden olarak szler
normal yaşamınızdan uzaklaştıran
bu araçları uygun ve doğru bçmde
kullanmanız halnde, ktap okumak,
arkadaşlarınızla buluşmak, alenzle
brlkte olmak, spor yapmak gb
etknlklere sosyal yaşamınıza daha
fazla zaman ayırablrsnz.
Yaşamı kolaylaştıran teknolojden
uzak kalmak mümkün
olmamakla brlkte bu kötü
ya da yanlış br araç
değldr. Dkkat edlmes
gereken büyük br güç
olan teknolojy doğru
kullanmaktır.

www.iskur.gov.tr
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İŞ GÖRÜŞMESİNE
EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANMAK

Başarılı br ş görüşmesnn anahtarı
Hazırlık, kendnz ve şveren hakkında mümkün
olduğunca çok blg toplamayı çerr. Böylece şverenn
soracağı soruları başarılı br şeklde cevaplamış
olursunuz. Cevabını blmedğnz sorularla karşılaşır ya
da deneymlemedğnz br durum sorulursa bunu açıkça

söylemelsnz. Unutmayınız k
başarılı mülakat mutlaka tüm sorulara
beklenen karşılığı vermek anlamına gelmez,
dürüst ve açık yürekllkle cevap vermek güvenlr
olmak açısından şverende olumlu zlenm bırakır.

GELECEĞİN MÜLAKATLARINA IŞIK
TUTAN BUGÜNÜN HATALARI

%33
%33
%3
3

2000 yöne
2000
yönetici
yönetic
tici ile yapılan bir
araştırmanın
ara
ştırmanın sonuçlarına göre
mülakatın
m
ülaka ın ilk
lk 90 saniyesi içinde
yöneticiler
yönet
yö
neticiler
ciler o kişiyi işe alıp
almayacaklarını
alma
al
mayacaklarını
acaklarını bilmektedirler.

2000
000 yönetici
yö etici ile yapılan araştırma
araştır a sonuçlarından
sonu arında

% 1
%21

Sa ınızla oynama
Saçınızla
oynama veya
vey
yüzünüze
üzünüze do
dokunma
unma

% 7
%47

Bir mülakat ortalama süresi
süres
yaklaşık 40 dakikadır.

Şirket
Ş
rket h
hakkında
akkında çok azz bilgiye
bilg ye
sahip
sa ip olma
olma veya hiç bilgi
b gi
sahibi olmama
olmama işş arayanların
arayanları
sahibi
mülakat
mülakat aşamasında
şamasında
en
e sık yyaptıkları
ptıkla ı hatadır.
hatadır
hatadır.

YAPILAN ÇALIŞMALARA GÖRE
İLK TANIŞMADA OLUŞAN ETKİNİN;

%6
%67
67

Ağzımızdan
çıkan sözlerden

Göz
öz teması
teması kurmama
k rmama

%38
% 8

es tonumuz, gramer
Ses
kurallarına uymamız ve
genel olarak kendimize güvenimizden

Yeterince
Yeterince gülümsememe
gü ümsememe

%33
% 3
%3

Giyim
Giy
m tarzımız,
davranışlarımızdan ve kapıdan içeri
ilk adımlardan gelmektedir
gelmektedir.

Kö ü duruş
duruş
Kötü

%21
%21

Konuşurken
ellerinizi
Konuşurken ellerin
zi
çok fazla
azla hareket
hareke ettirme
et irme

%33

Parlak renkler dikkat dağıtıcıdır.

%26

Güçsüz el sıkma

Kaynak: www.classesandcareers.com

İŞKUR MSD Dergisi

%65

%70

İşverenler
şverenler adayların
Yöneticiler iki aday arasında
kıyafetlerinin modaya
yapılacak tercihte kıyafetin
uygun veya tarz sahibi
karar üzerinde etkili
olma nı beklemediklerini
be emed klerin
olmasını
olduğunu söylemektedir.
söylemektedir
söylemektedir.

Oturduğu
Oturd
uğunuz
nuz yerde çok fazla kıpırdamak
Oturduğunuz

18

%55

KIYAFETİNİZ

Kollarınız
Kolla
nızı
Kollarınızı
g ğsün zün ü
erind
göğsünüzün
üzerinde
kav
avuşturmak
uşturmak
kavuşturmak

%
%9

%7
%38

İŞ ARARKEN BEN

İş arama sürecnde kş öncelkle kend özellklernn
farkında olmalıdır. Kend özellklern tanırken de
beklentlern ve becer/yeteneklern doğru br şeklde
tanımlamalıdır.
Beklentlern Tanımlanması
Beklentler kşnn eğtm, deneymler, blg düzey,
yetenek le becerler gb unsurlara göre şekllenr ve kşye
özeldr. Kş beklentlern tanımlarken aynı zamanda ş
hayatına yönelk karar verme sürecn de tamamlamış olur.
Dolayısıyla beklentlern doğru tanımlanması, ş bulmada ve
ş elnde tutmada belrleyc br unsurdur.
İş arama sürecnde, br ş
tüm beklentlermze cevap
vermeyeblr. Bu noktada
bazı beklentlern
ertelenebleceğ hususunu
göz önünde bulundurmak
gerekr. Beklentler
derecelendrlmel
ve önem sırasına
konulmalıdır. İş
arama sürecnde
erteleneblr
beklentler
yerne, olmazsa
olmaz beklentlern
ertelenmes ş
yaşantısında kşnn hem
vermn düşürecek hem de
aldığı keyf azaltacaktır.

bu konuda tecrübe sahb olunup olunmadığı, becernn
gelştrlmeye elverşl olup olmadığı da fade edlmeldr.
Becerlern güncel ve geçerl, ayrıca başvuracağımız şle
lgl olması gerekmektedr. Burada öneml olan eğtmde
alınan derslern adları değl, o derslerde kazanılan meslek
becerlern fade edlmes, gerektğ şeklde tanımlanmasıdır.
Öte yandan kşlern yapableceklernn belrlenmesnde
kşlk özellklernn, lglernn, fzksel özellklernn de
tanımlanması gerekldr. Örneğn, genel olarak sağlık
durumu nasıldır, bedensel yönden güçlü ve zayıf olduğu
yönler nelerdr, nsanlarla kolay lşk kurablyor mu,
paylaşmaktan, şbrlğ yapmaktan hoşlanıyor mu, ttz ve
düzenl çalışma alışkanlıklarına sahp m, ne tür şlerle
uğraşmaktan hoşlanıyor, başarılı ve/veya başarısız olduğu
ders grupları nelerdr, genel olarak derslerdek başarısı
nasıldır, boş zamanlarında neler yapıyor, özel uğraşları,
hobler var mı, sosyo-ekonomk yapısı nasıl, ale breylernn
çalışma durumları ve eğtm düzeyler nedr, bu ve benzer
konular üzernde durarak kend özellklern tanımlaması
gerekldr.

Örneğn şle lgl ücret ve
şletmedek yüksek pozsyonun
yanı sıra, emekllk, şten atılma rsknn
olmaması, kreş, kamp, servs hzmetler gb
sosyal mkanlar le çalışma saatlernn düzenl olması,
hafta sonu tatl, temz ve düzenl br çalışma ortamı,
ntelk ve şartlarımıza uygun olması vb. beklentler çnde
olablrz. Yan kazanç, sosyal güvence, sosyal mkanlar,
çalışma koşulları ve ortamı, yatkınlıklarımız brer beklent
kaynağıdır. Burada öneml olan daha önce de fade ettğmz
gb bu beklentlermz tanımlamak, derecelendrmek,
erteleneblecekler ve olmazsa olmazları belrlemektr.
Becerlern Tanımlanması
Becerler tanımlama, neler yapableceğn belrleme de
bu aşamada öne çıkmaktadır. Becerlern tanımlanması
aşamasında, bu becernn nereden ve nasıl ednldğ,

Özetle, kş ş arama sürecnde farklılığını ve
özellklern ortaya koyarken dğerlernden
ayrışablrse ş bulma konusunda daha avantajlı
olacaktır.

www.iskur.gov.tr
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ÖN YAZI ÖRNEĞİ

“Benzer özellklere sahp kşler arasında şverenn gözünde fark yaratmanızı
sağlayacak blgler ön yazı le vereblrsnz.”
Ön yazınız etkl olursa özgeçmşnzn okunup değerlendrlme olasılığı da yüksek
olacaktır. Şrketten ne bekledğnz değl, şrkete neler katableceğnz dürüst ve
abartısızca yazın.
Ön yazı, özgeçmşnz özetleyen ve başvurduğunuz şe özel, tecrübe ve
becerlernzle lgl olmalıdır. Bu nedenle her frma çn ayrı ayrı hazırlamalısınız.
İş le gerçekten lglendğnz ve şveren le letşm kurmak stedğnz ön yazıda
mutlaka belrtn.

kişisel
neklerimin ve
te
ye
,
or
iy
ed
rum.
takip
nu düşünüyo
arını yakından
ğu
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du
m
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lış
n
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n
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m bir
una uy
Şirketini
ı verebileceği
inizin vizyon
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şi
e
iz
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m
et
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özellikle
uygun, şirk
niteliklerime
Eğitimime ve
m.
lışmak istiyoru
dum.
n mezun ol
pozisyonda ça
de
ün
üm
öl
B
ım
itesi İşletme
da staj yaptığ
ABC Ünivers
XYZ ﬁrmasın
te
a
ik
rl
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rl
e
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rl
2013 yılında
le
ra
rs
tış
nce aldığım de
etim ve sa
ür
da
ın
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Eğitim süresi
m
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zarlama de
ldum.
dönemde pa
rme imkanı bu
ti
liş
ge
i
in
im
nd
ke
a
zisyonlar iç
konusund
ızda açık po
i
an
lg
rm
bi
ﬁ
ı
yl
ta
in
işim
de de
um özgeçm
görmeniz halin
un
yg
U
.
Ekte sunduğ
um
or
esini rica ediy
değerlendirilm
isterim.
ek
şm
rü
zinle gö
vermek için si
ederim.
den teşekkür
İlginize şimdi

Sayın yetkili,

Saygılarımla
......./......./2015
Yiğit YILMAZ
EK: Özgeçmiş

(1 sayfa)
A

ya- ANKAR
Adres:
06620 Çanka
/6
24
si
de
ad
C
..........
X XX XX
Gsm: 05XX XX
.@...........
Mail: ............
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ÖZGEÇMİŞ ÖRNEĞİ

Özgeçmş hazırlamak cdd br emek ve zaman şdr. Detaysız, özensz hazırlanmış, kendn y
fade edemeyen, yazım ve fade hataları le dolu, eksk blglern yer aldığı özgeçmşler baştan
kaybeder. Günümüzde etkl hazırlanmış ve meslek becerlernz ön plana çıkaran özgeçmş,
szn br adım daha öne geçmenz sağlar. Özgeçmşnz şrket ve stenlen ş pozsyonunun
özellklern düşünerek hazırlayın. Farklı pozsyonlar çn, farklı özgeçmşler yazın. Avrupa Brlğ
standartlarında br özgeçmş oluşturmak çn http://www.europass.gov.tr/europasscv_detay.
html adresnden Europass CV örneğne ulaşablrsnz.
FO
FOTOĞRAF

KİŞİSEL BİL
GİLER
Özgeçmişin
çmişin ilk kısmınd
kısmında
da
da
kişisel bilgiler yer alır:
k
Ad-Soyad,
Ad
d-Soyad, adres, telefon
ve e-posta
e
bilgileri...

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

EĞİTİM DUR

UMU

Eğitim süreci,
üreci kurslar gibi
gibi
ttarih içeren bölümler
kronolojik olarak en
kr
güncel
gü
üncel olandan geriye
doğru
doğ
ğru yazılmalıdır.

Doğum Tarihi 10.04.1990
Askerlik Durumu Yaptı
Medeni Durumu Bekar
Eğitim Durumu

İŞ DENEYİM

İ
İş deneyiminiz
miniz varsa
kronolojik olarak en güncel
olandan geriye doğru
o
yazılmalıdır. Bu bölüme
ya
sta
tajlarınızı da yazabilirsiniz.
stajlarınızı

İş Deneyimi

BELGELER

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

KARİYER HE

DEFİ

Özgeçmişte
eçmişte bulunması
sı
zzorunlu olmamakla
beraber kariyer hedeﬁ
be
belirlemişseniz
bel
elirlemişseniz
belirtebilirsiniz.
beli
lirtebilirsiniz.

DİKKAT!

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

Sahip Olduğu Sertiﬁka
Katılım Belgeleri Radyo-TV Tamirciliği Sertiﬁkası
Kariyer Hedeﬁ

SERTİFİKA VE

İş b
ba
aşvurusu işlemleri için
a
n
başvurusu
işlet
işle
etttme ttarafından
e
f d ö
özellikle
işletme
bel
lirrtilmedikçe
belirtilmedikçe
özg
ge
eçmişinizde
özgeçmişinizde
foto
oğ
ğraf bulunması
fotoğraf
ger
re
ekmemektedir. Fotoğraf
gerekmemektedir.
iste
en
nmesi halinde ise son
istenmesi
6a
ayy içerisinde
çek
killmiş bir vesikalık
çekilmiş
foto
oğ
ğrafınızın hazırda
fotoğrafınızın
bul
lundurulması
bulundurulması
uyg
gu
un olur.
uygun

Elektrik Teknikeri

Burslar/Ödüller/
Başarılar/Projeler Liselerarası teknik proje yarışması il üçüncülüğü
İlgi Alanları

Voleybol oynamak, ata binmek,
amatör düzeyde beste çalışmaları yapmak

Referanslar

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

REFERANSLAR
RE
FE
ERANSLAR
Refe
Referansınıza
R
eransınıza
özgeçmişinizden bir kopya
ö
vvererek referanslarınızda
ona yer verdiğiniz
o
konusunda haberdar edin.
k
Birinci derece yakınlarınızı
B
rreferans olarak
g
göstermeyin.

İLGİ ALANLARI

BAŞARILAR
Kazandığınızz bir burs
burs, ödül,
başarı ya da katıldığınız bir proje
var ise başarınızı vurgulaması
va
aç
çısından önemli olup, bu
açısından
bölümde
böl
lümde yer verebilirsiniz.

İllgi alanları
İlgi
İlg
ala
alanları,
anla
arı, özel bi
bilgiler ve
niteliklerde
nitelik
lerd
de sizi diğerlerinden
ğ
edici
ayırt
yırt edic
edici olan etkinlikleri
yazın. İşe alınmanız için fark
yaratacaksa doldurun.

İşverenler sz lk önce özgeçmşnzle değerlendreceğnden; özgeçmşnz sz en y şeklde anlatmalı ve şverene sağlayacağınız katkıları da kapsamalıdır.
Başvuru yaptığınız ş desteklemeyecek detaylara özgeçmşnzde yer vermeyn. Sosyal ağlardak profllernz en krtk konulardan brdr. Görüntü ve
paylaşımlarınız mükemmel br özgeçmş gölgeleyeblr.

www.iskur.gov.tr
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EUROPASS CV

Avrupa Standartlarında br özgeçmş çn…
İş başvurusunda atılacak lk adım y br özgeçmş hazırlamaktır. Özgeçmşnzn doğru,
güncel ve gerekl blgler verdğnden emn olmalısınız.
Özgeçmşnz hazırlamak çn zaman ve emek harcamalısınız. Unutmayın, şverenler özgeçmşler değerlendrrken
br özgeçmşe genellkle az zaman harcarlar. Bu nedenle, sze uygun ş fırsatlarını kaçırmamak çn lk bakışta
doğru etky vermey başarmalısınız. Bunu meslek becerlernz ve kşsel özellklernz ön plana çıkaran ve tüm
Avrupa ülkelernde geçerl br özgeçmş formatı olan Europass CV le gerçekleştreblrsnz. Europass CV standart
formatıyla başvurusu aşamasında adaya, değerlendrme aşamasında şverene kolaylık sağlar. Avrupa Komsyonu
tarafından gelştrlmş ücretsz br doküman olan Europass CV le becer ve yeterllklernz etkn ve açık br şeklde
sunablr, örgün ve yaygın öğrenmeyle kazanılan öğrenme kazanımlarınızı ve sosyal becerlernz brleştreblrsnz.
Sz de Europass CV doldurmak stersenz, www.europass.gov.tr adresn zyaret edn.

FOTOĞRAF
01

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

KİŞİSEL BİLGİLER
02

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

İŞ DENEYİMİ
03

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

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DURUMU
04

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

KİŞİSEL BECERİLER
05

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

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

KİŞİSEL BİLGİLER

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

BAŞVURULAN İŞ

Mütercm Tercüman

İŞ DENEYİMİ
01/02/2012–Devam edyor

Serbest Zamanlı Tercüman
Çeştl kamu kurum ve kuruluşları, Ankara (Türkye)
Çalışma zyaretler, eylem planları, lerleme raporları ve mevzuat gb dokümanların
yazılı tercümelernn gerçekleştrlmes, yabancı uzmanların zyaretlernde ve
çalıştaylarda ardıl ve fısıltı çevrlernn gerçekleştrlmes

01/06/2009–31/01/2012

Teknk Dl Asstanı
Ankara Tercüme Bürosu, Ankara (Türkye)
Ktap, sözleşme, olur, dlekçe ve rapor gb dokümanların yazılı çevrs (İnglzce ve Türkçe)

EĞİTİM VE ÖĞRETİM
09/2012–Devam edyor

Eğtm Programları ve Öğretm Yüksek Lsans Programı
Blkent Ünverstes, Ankara (Türkye)

09/2007–06/2011

İnglzce Mütercm ve Tercümanlık Lsans Programı
Hacettepe Ünverstes, Ankara (Türkye)

KİŞİSEL BECERİLER
Ana dl(ler)

Türkçe

Yabancı dller
İnglzce

ANLAMA

KONUŞMA

YAZILI ANLATIM

Dnleme

Okuma

Karşılıklı Konuşma

Sözlü Anlatım

C2

C2

C2

C2

C2

Sevyeler: A1/A2: Temel Sevye Kullanıcı - B1/B2: Orta Sevye Kullanıcı - C1/C2: İler Sevye Kullanıcı
Avrupa Dller Öğretm Ortak Çerçeve Programı

İletşm becerler

Organzasyonel/
Yönetmsel becerler
Blgsayar becerler

Güçlü letşm becerler, değşken ortamlara uyum becers,
takım çalışmasına yatkınlık

Lderlk, Proje yönetm
Mcrosoft Offce araçlarına y derecede hakmyet
(word, excel, powerpont) ve Blgsayar destekl çevr programlarına hakmyet
(Trados, SDLX, Wordfast)

www.iskur.gov.tr
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www.csgb.gov.tr

www.iskur.gov.tr

euroguidance.iskur.gov.tr

Çalışma ve Sosyal Güvenlk
Bakanlığı bünyesnde yürütülen
faalyetler hakkında blg alablrsnz.

Türkye İş Kurumu bünyesnde
yürütülen faalyetler hakkında blg
alablrsnz.

Avrupa Brlğ Programları, Projeler,
Avrupa Rehberlk Merkezler...vb.
hakkında blg alablrsnz.

TÜRK
MESLEKLER
SÖZLÜĞÜ

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

www.megep.meb.gov.tr

6398 tane meslek bulunan Türk Meslekler
Sözlüğüne ulaşablr ve her br mesleğe at
meslek blg dosyalarından meslekle lgl detaylı
blgler bulablrsnz.

“Meslek Eğtm ve Öğretm
Sstemnn Güçlendrlmes Projes”
hakkında sze katkı sağlayablecek
blgler (Eğtm-Öğretm, Modüller,
Meslek Tanıtım Flm, İş Pyasası,
Plot Projeler...vb.) alablrsnz.

www.ua.gov.tr
“Avrupa Brlğ Eğtm ve Gençlk
Programları Merkez Başkanlığı” hakkında
blg edneblr, bu kapsamda yürütülen
Hayat Boyu Öğrenme Programı, Gençlk
Programı...vb. programları nceleme fırsatı
yakalayablrsnz.

www.tuik.gov.tr
Hanehalkı İşgücü İstatstklern
nceleyeblr; şszlk, sthdam,
şgücüne katılma oranlarına lşkn
konularda blg sahb olablr ve
mesleklere göre şszlk oranlarını
nceleyeblrsnz.

www.yok.gov.tr
Yüksek Öğretm Kurumu
bünyesnde sürdürülen
çalışmaları nceleyeblr ve bu
adresten eğtm-öğretm fırsatları
le lgl puçları yakalayablrsnz.

www.beceri10.org.tr
Uzmanlaşmış Meslek Edndrme
Merkezler (UMEM) Becer’10
Projes kapsamında açılan sthdam
garantl meslek eğtm kurslarını
nceleyeblrsnz.

www.myk.gov.tr
Meslek Yeterllk Kurumu
bünyesnde yürütülen faalyetler
hakkında blg alablrsnz.

ec.europa.eu/ploteus
“Ploteus Portalı” hakkında blg
edneblr, bu portalda yer alan
öğrenme mkanları, değşm/burs
olanakları, eğtm sstemler, br
ülkeye gtme...vb. konularında fkr
sahb olablrsnz.

www.europass.gov.tr
Europass CV hakkında blg edneblr,
ayrıca AB ülkelernde de kullanılan
standart özgeçmş formatına sahp
doküman le kşsel blglernz, ş
deneymlernz, eğtm ve öğretm
blglernz ve kşsel becerlernz
belrl br formatta oluşturablrsnz.

www.hbo.gov.tr
Hayatboyu Öğrenme Web Portalına ulaşablr ve
Mll Eğtm Bakanlığı ve İŞKUR tarafından tüm
vatandaşlarımıza sunulan eğtm ve sthdam
mkanları hakkında blg edneblrsnz.
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İŞKUR MSD Dergisi

Ayrıca Ünverstelern İnsan Kaynakları,
Karyer Merkezler ve benzer brmlerden
danışmanlık alablrsnz.

