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Süleyman SOYLU
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI

Gençlerimizin Geleceği,
Türkiye’nin Geleceği…
Değerli Anne, Babalar ve Sevgili Gençler,
Toplumsal ve bireysel refahı artırmada istihdamın önemi yadsınamaz. Küreselleşme ve bilgi toplumuna geçiş
süreci tüm Dünyada yapısal ve ekonomik bir dönüşüme sebep olmakta ve bu süreç istihdamı doğrudan
etkilemektedir. Özellikle sanayi sektöründe emek yoğun üretimin yerini teknoloji yoğun üretime bırakması,
sektördeki nitelikli işgücü ihtiyacının önemini artırmaktadır. Meslekler ve mesleki yeterlilikler değişmekte, her
geçen gün yeni meslekler ortaya çıkmaktadır.
Bireyin iş bulmada karşılaştığı en büyük engellerden birisi mesleksizliktir. Çocuklarımızın meslek seçimi
aşamasına geldiklerinde doğru kararı verebilmeleri, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda bilgilendirilmeleri
ve yönlendirilmeleri sadece onların değil, toplum olarak hepimizin geleceğini etkileyen en önemli unsurların
başında gelmektedir. Meslek seçimi, bireylerin bütün hayatını etkileyen bir sürecin dönüm noktasıdır.
Mesleksizlik sorununu çözmek ve hem bireye hem de ailesine destek olmak adına, İŞKUR, işgücü piyasasının
ihtiyaç duyduğu birçok meslekte kişilerin meslek edinmelerine, var olan mesleklerinde gelişmelerine ve işi
işbaşında öğrenmelerine destek olmaktadır.
İŞKUR’da görev yapan yaklaşık 4.000 İş ve Meslek Danışmanımızla birlikte, meslekler, meslek seçimi, kariyer
planlaması ve işgücü piyasasında ihtiyaç duyacakları becerilerin artırılması konularında gençlerimize daha
etkin bir şekilde yardımcı olmayı hedeﬂemekteyiz. İş ve Meslek Danışmanlarımız, hem okul ziyaretlerinde
gerçekleştirdikleri iş arama becerileri seminerleri ve grup görüşmeleriyle, hem de bireysel görüşmelerle
birlikte, gençlerimizin bu zorlu dönemlerinde onlara destek olmaktadır. Öğrenci, öğretmen, veli ve İş ve
Meslek Danışmanı işbirliğinde yürütülmesini önemsediğimiz meslek seçimi sürecinde her geçen gün
çocuklarımıza desteğimizi artırma yönündeki çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 2013 yılından itibaren “Meslek
Seçimine Destek Dergisi” ile sunduğumuz desteği, gençlerimizin üniversite tercihleri öncesinde meslekleri,
erbabından öğrenmesi amacıyla 2015 yılında hayata geçirdiğimiz Meslek Tanıtım Günleri ile güçlendirdik.
Gençlerimizin aldıkları eğitim neticesinde, doğru mesleği seçerek yeni ve güçlü Türkiye’nin nitelikli
işgücüne ve kalkınmasına destek olacaklarının bilincindeyiz ve bu bilinçle dördüncü sayısını
hazırlamış olduğumuz “Meslek Seçimine Destek Dergisi”nin, siz kıymetli gençlerimize ve ailelerine
yol gösterici bir rehber olmasını temenni ediyorum.

“İŞKUR’da görev yapan yaklaşık
4.000 İş ve Meslek Danışmanımızla
birlikte, meslekler, meslek seçimi,
kariyer planlaması ve işgücü
piyasasında ihtiyaç duyacakları
becerilerin artırılması konularında
gençlerimize daha etkin bir şekilde
yardımcı olmayı hedeﬂemekteyiz.”
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Meslek seçimi süreci; kişinin
kendi beceri ve yeteneklerinin
farkında olması, meslekleri
tanıması, çalışma hayatı ve
mesleki eğitim yerleri hakkında
bilgi edinmesi ve seçtiği
meslekle ilgili uygun eğitim
yerine yönelmesi
şeklinde olmalıdır.

Doğru Meslek Seçimi,
Başarının Anahtarıdır…
Günlük yaşantımızın önemli bir bölümü, seçtiğimiz meslek doğrultusunda edindiğimiz iş yaşamı
ve o iş yaşamında içinde bulunduğumuz çalışma ortamında geçmektedir. Bu nedenle, meslek
seçiminin yaşam biçimimizi, toplumsal hayattaki statümüzü ve en nihayetinde geleceğimizi
belirlemek gibi son derece kritik bir önemi vardır.
Belli bir eğitim ile kazanılan, sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek,
hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş işlere meslek adı
verilmektedir. Meslek seçimi ise, kişinin farklı meslekler arasından kendisine en uygun gördüğü
ve mutlu olacağını düşündüğü mesleğe yönelmesidir. Meslek seçimi süreci; kişinin kendi beceri
ve yeteneklerinin farkında olması, meslekleri tanıması, çalışma hayatı ve mesleki eğitim yerleri
hakkında bilgi edinmesi ve seçtiği meslekle ilgili uygun eğitim yerine yönelmesi şeklinde olmalıdır.
Ancak çoğu zaman eksik bilgi ve yanlış yönlendirmeler sebebiyle gençlerimizin hayatları olumsuz
yönde etkilenmektedir.
İŞKUR olarak biz, çocuklarımızın daha mutlu ve huzurlu bir geleceğe sahip olabilmeleri ve doğru
meslek seçimi yapabilmeleri amacıyla, her zaman hem onların hem de velilerinin yanında olmayı
sürdürmekteyiz. İş arayan ve işverenlerimizin yanısıra, öğrencilerimize de her geçen gün artan bir
azim ve istekle sunduğumuz iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimizi, daha çok okula, daha çok
öğrenciye, daha çok aileye ulaştırmayı hedeﬂemekteyiz.
Değerli gençlerimizin kendilerine en uygun mesleği seçmelerinde yardımcı ve yol gösterici olmak,
kıymetli velilerimizin ise bu zorlu süreçteki yüklerini bir nebze olsun azaltabilmek ve onlara destek
olabilmek amacıyla var gücümüzle çalışmaktayız. Gençlerimizin daha bilinçli ve daha özgüvenli
bireyler olarak yetişeceklerinin ve doğru meslekleri seçerek toplumumuza faydalı bireyler
olacaklarının bilincindeyiz. Bu bilinçle, dördüncüsünü hazırladığımız “İŞKUR Meslek Seçimine
Destek” dergimizi sizlere sunmaktan memnuniyet duyuyoruz.
İŞKUR AİLESİ

İİŞKUR olarak biz, çocuklarımızın daha
mutlu ve huzurlu bir geleceğe sahip
olabilmeleri ve doğru meslek seçimi
yapabilmeleri amacıyla, her zaman hem
onların hem de velilerinin yanında olmayı
sürdürmekteyiz.
www.iskur.gov.tr
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ADIM ADIM MESLEK SEÇİMİ

MESLEK SEÇERKEN
Meslek Seçmnn Önem
Meslek seçmek, yaşam bçmn seçmektr.
Mesleğnz belrlerken gelecektek
yaşamınızın brçok yönünü de belrlemş
olursunuz. Mutlu br gelecek çn mesleğnz
doğru belrleyn. (S.6)
Kendnz Tanımalısınız
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. (S.7)
Meslekler Tanımalısınız
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 Merkezlernden
yararlanablrsnz. (S.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. (S.9)

EĞİTİM SİSTEMİMİZ
Eğtm hayatınıza yön vermeden önce, eğtm
sstemmz tanıyın, br sonrak aşamada
szler nelern bekledğ hakkında blg ednn.
(S. 10)

BİR ÜNİVERSİTE
ÖĞRENCİSİNİN
GÖZÜNDEN; SINAVA
HAZIRLANIRKEN ZAMAN
YÖNETİMİ
Karyer macerasının lk aşaması olan YGS
ve LYS’ye grecek olan arkadaşlar! Bu
sınavların sonucu szlern meslek hayatınızı
şekllendrecek. Ancak zamanınızı verml
kullanamıyorsunuz… Zaman yönetm,
zamanı akılcı kullanarak daha çok verm
almamızı sağlar. Pek, zamanı nasıl
yöneteblrz? (S.11)

İŞ VE MESLEK DANIŞMANI
KİMDİR?
İş ve meslekle lgl sorunlarınızın
çözümünde İş ve Meslek Danışmanları
yanınızda… Danışmanlarımızı daha yakından
tanımak ster msnz? (S.12)

ÇOCUĞUMLA NEDEN
ANLAŞAMIYORUM?
Brçok anne baba çocuğu kaç yaşında
olursa olsun letşm problem yaşadığından
dert yanıyor. Br kısım ebeveyn
tahammülsüzlükten dolayı, çözümü
bağırıp çağırıp susturarak bulduğunu
kabul etmekteyken, br kısmı da sorunu
çözmek çn çocuğuna açıklama yaptığını,
saknleşmesn bekledğn, ancak bunun
hçbr faydası olmadığını söylüyor. Nasıl
oluyor da aynı sorunu farklı yollardan
çözmeye çalışan k grupta da sonuç aynı
oluyor? (S.14)
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ÖZGEÇMİŞ (CV)
HAZIRLAMAYA
BAŞLAMADAN ÖNCE İYİ
BİR ÖZGEÇMİŞ İÇİN
5 TEMEL İLKE
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? (S. 16)

TEKNOLOJİK BAĞIMLILIK
Gençler! Bütün hayatınızı etkleyecek
br dönemdeyken zamanınızı nasıl
değerlendryorsunuz? Yaşamı kolaylaştıran
teknolojden uzak kalmak mümkün
olmamakla brlkte, öneml olan bu
teknolojy doğru kullanmaktır. (S.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. (S.18)

✔ İŞ ARARKEN BEN
İş arama sürecnde farklılığınızı ve
özellklernz ortaya koyarken dğerlernden
ayrışablrsenz, ş bulma konusunda daha
avantajlı olursunuz. (S.19)

Öneml kısımlara konsantre olun, kısa ve
net olun, CV’nz başvuru yaptığınız şe göre
ayarlayın, CV’nzn sunumuna dkkat edn,
CV ’nz btrdğnzde br kez daha kontrol edn.
(S.20)

NİYET MEKTUBU
Başvuru yapmayı düşündüğünüz şe
neden başvurduğunuzu, çalışmak
stedğnz pozsyonu, tecrübelernz,
katkıda bulunableceğnz konuları ve şten
beklentlernz, hazırlayacağınız br nyet
mektubu le anlatın. (S.21)

ÖZGEÇMİŞ (CV) ÖRNEĞİ
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. (S.22)

EUROPASS CV
Tüm Avrupa ülkelernde geçerl br özgeçmş
formatı olan Europass CV hakkında szler çn
hazırladığımız örneğ nceleyn. (S.23)

ÖNEMLİ ADRESLER
Szn çn faydalı olableceğn düşündüğümüz
nternet adreslerne göz atablrsnz. (S.24)

www.iskur.gov.tr
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MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

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.

hatta süreç
vel, öğretmen,
öğrenc, meslek
rehber dörtgenyle değerlendrlmeldr. Okuldak başarıları,
başarısızlık nedenler, boş zaman etknlkler hatta oyuncak
seçmndek yaklaşımları ele alınmalıdır.

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.

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

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.
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,

KENDİNİ
TANIMA

MESLEKLERİ
TANIMA

MESLEKİ
EĞİTİM YERLERİ
HAKKINDA
BİLGİ EDİNME

EDİNDİĞİ
BİLGİLERİ
DEĞERLENDİRME

UYGUN MESLEK SEÇİMİ
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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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.
Aşağıda yer alan blgler kend özellklernz tanımanız çn yol gösterc olacaktır.

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

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

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

Kşlk Özellklern Blmek
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.

Güçlü ve Gelştrlmes Gereken
Yönlern 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.
Mesleğn sağladığı olanaklar nelerdr? Bu olanaklar szn
beklentlernze cevap veryor mu?
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 olanakları nasıldır? Nerelerde ve nasıl ş
bulablrsnz?
Meslekte lerleme olanakları var mıdır? Mesleğnzde
lerleme konusunda ştek vermnz etkleyecek düzeyde
öncelkl beklentlernz var mı?

Szlere meslek seçm konusunda yol
gösterc olablecek:
İş bulma olanağı yüksek olan meslekler,
Sınırlı çalışma alanı bulunan meslekler,
Gelecekte htyaç duyulacak meslekler,
Türkye’de mesleklere göre şszlk rakamları,
İş bulmada bölgesel farklılıklar,

Gençler, meslek seçmnze karar
vermeden önce şu sorulara cevap
bulmalısınız:
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?
Meslekle lgl çalışmalarda ne tür araç gereç
kullanılmaktadır? Bu araçların kullanılmasına lşkn
herhang br sağlık sorununuz/engelnz var mı?

08
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Kamu/özel sektörde ş bulma olanakları gb
şgücü pyasası blglerne ulaşmalı ve bunları
değerlendrmelsnz.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN;

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.

MESLEK BİLGİ MERKEZİ
(MBM)
MESLEKLER, MESLEKİ EĞİTİM YERLERİ VE ÇALIŞMA
HAYATIYLA İLGİLİ BİLGİYE Mİ İHTİYACINIZ VAR?
Meslek Blg Merkezler’nde Bulunan Meslek Blg Dosyaları,
Ktapçıklar ve Dğer Kaynaklardan Sz ve Çocuğunuz Öneml
Blglere Ulaşablrsnz.

ÖĞRETMENLER! ÖĞRENCİLERİNİZİN MESLEK SEÇİMİ,
EĞİTİM OLANAKLARI VE ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN GRUP
ÇALIŞMALARINA KATILMASINI İSTER MİSİNİZ?
İş ve Meslek Danışmanları İŞKUR Meslek Blg Merkezlernde
Szlere Yardımcı Olacaktır.

MESLEK BİLGİ
MERKEZİNDEN KİMLER
YARARLANABİLİR?

Meslek seçme aşamasında olan öğrencler,
Öğretmenler,

Veller,

İşverenler,

Mesleğnde lerlemek ve meslek değştrmek steyen yetşknler

Meslek blg dosyasında 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,

hakkında blg almak çn Meslek Blg Merkezlernde İş ve
Meslek Danışmanlarımızdan yardım alablrsnz.

Meslek Blg Merkeznden Nasıl
Yararlanablrsnz?

yararlanılan blg kaynakları le daha ayrıntılı blg çn

Gençler!

başvurulacak yerler gb öneml blglere ulaşablr, brçok

Breysel olarak hafta ç her gün mesa saatlernde,

mesleğ tanıyarak seçeneklernz artırablrsnz.

Öğretmenler!

İlg, yetenek, kşlk özellklernz ve beklentlernze uygun

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

mesleğ seçmek ve seçtğnz mesleğn eğtm olanakları

Merkez Blg Merkeznden Ücretsz Yararlanablrsnz

www.iskur.gov.tr
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EĞİTİM SİSTEMİMİZ

Eğtm hayatınıza yön vermeden önce,
eğtm sstemmz tanıyın, br sonrak așamada
szler nelern bekledğ hakkında blg ednn.

10
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BİR ÜNİVERSİTE
ÖĞRENCİSİNİN GÖZÜNDEN;
SINAVA HAZIRLANIRKEN
ZAMAN YÖNETİMİ
Alper YILDIRIM
Hacettepe Ünverstes
İktsad ve İdar Blmler Fakültes
İşletme Bölümü Öğrencs
Arkadaşlar! Karyer maceranızın lk aşaması olan YGS ve LYS’ye greceksnz.
Bu sınavların sonucu szlern meslek hayatınızı şekllendrecek. Bu gerçek, yadsınamaz br şeklde szler strese
sokuyor. Dolayısıyla zamanınızı yönetemyorsunuz.
Zaman aslında herkes çn sabttr. Hepmz çn günde 24, haftada 168 saat vardır. Farklı olan, bu sürey kullanış
şekllermzdr. Zaman yönetm, zamanı akılcı kullanarak daha çok verm almamızı sağlar. Pek, zamanı nasıl
yöneteblrz?

Plan Yapın!

Zamanı yönetmenn temel lkelernden br plan yapmaktır.
Unutmayın; plan yapmadan harekete geçersenz, başarısızlığı planlamış olursunuz. Kalıplaşmış planlardan uzak
durun. Br not defter, br takvm alın ve kend planınızı kendnz yapın. Yapacağınız şler kend steğnze göre düzenlemek hem planınızı uygulamanızı kolaylaştırır hem de uygularken sıkılmamanızı sağlar. Planlarınızı haftalık ve uzun
vadel (1-2 aylık) yapın. Haftalık planlarınızı yaparken uzun
vadel planlarınızı tamamlamaya odaklanın.

02

Amaç Belrleyn!

Kendnze br amaç belrleyn. Her gün belrl br süre çalışmanız gerektğn unutmayın. Günlük soru sayısı, çalışma
saat vs. szn terchnze kalmıştır. Ancak bunlardan brn
seçn ve kendnze günlük hedeﬂer koyun.

03

Esnek Olun!

Enerjk Olduğunuz
Saatler Keşfedn!

Günlük çalışma saatlernz planlarken k koşulu göz önünde bulundurun: rahatsız edlme htmalnzn en düşük olduğu saatler ve enerjk olduğunuz saatler. Sabahın erken saatler m, akşamüstü mü daha y çalışablrsnz? İk koşula
uyan zamanı bulun ve çalışma saatlernz o saatlere göre
ayarlamaya çalışın.

05

Oyalanmaktan ve
Ertelemekten Vazgeçn!

Eğer br konuyu çalışmak stemyor ve sürekl ertelyorsanız, onu parçalara bölün; örneğn 30’ar dakkalık küçük
parçalar halnde çalışın. Parça parça çalışarak sıkılmadan
konuyu btreblrsnz.

06

Sosyal Medya
Hesaplarınızı Düzenleyn!

Araştırmalar gösteryor k günümüzün büyük br kısmını
sosyal medyada geçryoruz. Bu alışkanlığınızı 1 yıl ertelemelsnz. Sosyal medya hesaplarınızı kapatmalı ya da sık
takp ettğnz hesapları düzenl takp etmey bırakmalısınız.
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Çalışmalarınızı planlarken ara verme ve problemler çn
esneklk payı bırakın. Zaman yönetm uzmanları br şe ayrılacak zamanın yarısından daha azının esneklk payı olarak
planlanması gerektğn söylemektedrler. Unutmayın robot
değlsnz ve gündelk hayatınızda öngörülemeyen durumlar meydana çıkablr. Ders çalışmanıza engel bu hallerde
esneklk payı, planınıza sadık kalmanızı sağlar.
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Ertelemeyin!
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ÇOCUĞUMLA
NEDEN ANLAŞAMIYORUM?

Eda Dlhan AYDIN
Öğrenc Koçu/ Eğtmc

ÇOCUĞUNUZLA İLETİŞİM PROBLEMİ VARSA,
GELİN ÖNCELİKLE BİR ÖZELEŞTİRİ YAPALIM...

Brçok anne baba, çocuğu kaç
yaşında olursa olsun letşm
problem yaşadığından dert
yanıyor. Br kısım ebeveyn
tahammülsüzlükten dolayı, çözümü
bağırıp çağırıp susturarak bulduğunu
kabul etmekteyken, br kısmı da
sorunu çözmek çn çocuğuna
açıklama yaptığını, saknleşmesn
bekledğn ancak bunun hçbr
faydası olmadığını söylüyor. Nasıl
oluyor da aynı sorunu farklı yollardan
çözmeye çalışan k grupta da sonuç
aynı oluyor? Bu mümkün değl gb
duruyor. Fakat aleler farklı yollar
terch etmelerne rağmen sorun
çözülmedğnde bununla yaşamayı
öğrenmeler gerektğne nanıp,
umutsuzluğa kapılıyorlar.
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01

Yaşı kaç olursa olsun çocuğum
br şey anlattığında onu özenle
dnlyor muyum?

İşm yapmaya devam ederken ya da dz zlerken
m dnlyorum onu? Braz empat kuralım. İşten
eve gelmşsnz, anlatacak çok şeynz var ve
eşnz sz yemek yaparken dnlyor ya da
kardeşnz televzyonda haber bültenn
zlerken göz teması kurmuyor sznle.
İşte duymak ve dnlemek arasındak
fark burada ortaya çıkıyor. Onu
dnlemyor sadece duyuyorsunuz.
Bu durumu brkaç kez negatf yönde
yaşayan çocuk, zaten annem babam
ben dnlemyor, anlatsam ne fark eder
deyp zaman çersnde sznle letşm
kesyor.
Ancak çocuğunuz bu şeklde br letşme
grdğnde, şnz bırakıp çten br şeklde ve göz
kontağı kurarak ya da onun söyledklernn szn
çn öneml olduğunu hssettrerek dnledğnzde
sorunun büyük br kısmını çözmüş oluyorsunuz.

02

Çocuğunuzun önemsedğ
ancak sze göre gereksz ve
saçma br olayı, küçümsemeden
dnleyeblyor musunuz?

Onun anlattıklarına
*Saçmalama!
*Bundan mı korktun?
*Koca çocuk oldun hala kend sorununu çözemedn m?
şeklnde yaklaşırsanız onu anlamadığınızı düşünecek,
aynı zamanda onun çn öneml br olayın ya da duygunun
küçümsendğn hssetmek onu mutsuz edecektr. Bu
sorunun çözülmes çn onu hssettğnz anlamasını
sağlayacak tepkler ve ger dönüşümler verrsenz çok
daha sağlıklı br yol zlemş olursunuz.

04

Br konuda uzlaşamadığınızda ona
durum hakkında ne kadar blg
veryorsunuz?

Şmdye kadar anne babaların çocuklarına zaman
ayırmamasından bahsettk. Pek fazla zaman ayırıp
kendne br dünya bırakmayan anne babalar?
Br kısım ebeveyn kend hayatından tamamen vazgeçp,
çocuk merkezl br hayat yaşamaya başlıyor. En ufak
br olayda saatlerce çocuğa durumu anlatmaya çalışıp
gönlünü almaya çalışıyorlar. Yaşının gereğ olan br
sorumluluğu yerne getrrken ble sank ona lütufmuş gb
hssettrldğnde çocuklar br süre sonra sorumluluğunu
blmeyen breylere dönüşüyorlar.

03

Sohbet zamanlarınızı genelde sz
m belrlyorsunuz?

Küçük yaşlarda annenn babanın onun çn yarattığı fanus
çersndek hayattan çıktığında, yaşama dar şeyler kmse
ona bastleştrp aktarmadığında değerszlk duygusuna
kapılan brçok yetşkn tanıyorum. Dolayısıyla çocuğunuza
onu hssettğnz belrterek, az ve öz cümlelerle
dozunda br açıklama yaparak kenara çeklp beklemenz
gerekmektedr. Başta tepk verse de daha sonra kend
kendne sorunu çözmey öğrenecektr. Yan kargaşa ve
kaos yok, letşm hataları var…

İşten gelyorsunuz. Yorgun argın mutfağa gryorsunuz
ya da zaten çok yorulduğunuz çn braz dnlenmek
styorsunuz. O an çocuğunuz gelp sze br şeyler
anlatmaya çalışıyor.
Sz de onu “Şu an hç zamanı değl” dyerek terslyorsunuz.
Brkaç saat geçyor sz artık dnlenmş o se kırılmış br
şeklde zaman geçryorken, konuşmayı teklf ettğnzde
başta vermş olduğunuz tepkden dolayı çocuğunuz sznle
konuşmak stemyor.
Pek haksız mı szce? Çünkü onun penceresnden
bakıldığında “ben stedğm zaman benmle letşme
geçeblrsn” mesajı var. Onun tepks de “madem öyle hç
letşme geçmem daha y” mantığı le “boşver!!!!!” oluyor.
Ancak o stedğnde “bu konuyu geçştrmeden akşam
yemeğnde daha etraﬂıca konuşalım” teklfnde
bulunursanız, kendn çok daha y hssedp, akşam
yemeğn dört gözle bekleyecektr.

www.iskur.gov.tr

15

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 mkânlarının 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.
Bu çerçevede 21. yy.’ın becerlern aşağıdak şekllerde
sınıﬂamak, sayılan bu becerlere yenlern eklemek ve lstel
uzatmak mümkündür.

Okuryazarlık Becerler
a) Blg okuryazarlığı
b) Medya okuryazarlığı
c) Teknoloj okuryazarlığı

Öğrenme Becerler
a) Eleştrel düşünme
b) Yaratıcı düşünme
c) İşbrlğ
d) İletşm

Yaşam Becerler
a) Esneklk
b) Grşkenlk
c) Sosyal becerler
d) Üretkenlk
e) Lderlk

Neler Yapılablr?
İletşm ağı (network) oluşturulmalı

16

İş ve özel hayat denges kurulmalı,

Gönüllü çalışmalara katılmalı,

Yen becerler ednmek veya mevcut becerler
dönüştürmek çn eğtmlere katılmalı,

Staj olanakları araştırılmalı,

İşgücü pyasasına lşkn gündem takp edlmel,

Ücret, mesa, mekan, şehr gb konularda esnek
olunmalı,

İlg alanlarına lşkn kongre, fuar, sempozyum gb
etknlklere katılmalı.

İŞKUR MSD Dergisi

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.

Okul başarınızı etkleyen, sanal ortamda saatlerce vakt

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.

buluşmak, alenzle brlkte olmak, spor yapmak gb

Unutmayın k! Cep telefonu, blgsayar ve nternet
gb araçları pskolojk ve bedensel gelşmnz, sosyal
lşklernz ve akademk başarılarınızı olumsuz yönde
etklemeyecek şeklde kullanmalısınız.

geçrmenze neden olarak szler normal yaşamınızdan
uzaklaştıran bu araçları uygun ve doğru bçmde
kullanmanız halnde, ktap okumak, arkadaşlarınızla
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 hazırlıktır. 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
2000 yönetici ile yapılan araştırma sonuçlarından
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İŞ ARARKEN BEN

İ

ş aramak br bakıma kşsel becer,
yetenek ve ntelklern sunulmasıdır.
Sunulan kşsel becer, yetenek
ve ntelkler ş görüşmes yapılan
kş tarafından blnmez. Bunların ş
görüşmesne gden szler tarafından
dle getrlmes gerekmektedr. Szn
çn önemsz brer ayrıntı gb
görünen konular ble
sze ş vereblecek olanların htyaçlarını
karşılayacak özellkte olablr. Br ş
çn sz en uygun aday yapan değerl
yönlernz keşfetmek, müracaat ettğnz
şrketn veya şyernn görev değl,
szn görevnzdr. Özellklernz szn
belrtmenz ve öne çıkarmanız gerekr.
Bu da ancak kuvvetl ve zayıf yönlernz
objektf br bçmde değerlendrmenzle
gerçekleşeblr.

tüm beklentlermze cevap
vermeyeblr. Dolayısıyla bazı
beklentlern ertelenebleceğ
düşüncesnden hareketle
beklentler derecelendrlmel
ve önem sırasına konulmalıdır.
Örneğn; kazanç, sosyal
güvence, sosyal
mkanlar, çalışma koşulları, çalışma
ortamı, yatkınlıklarımız vb. beklentler
önem derecesne göre sıralanmalı ve
seçmlermz buna göre yapılmalıdır.
İş arama sürecnde şayet erteleneblr
beklentler yerne, olmazsa olmaz
beklentlermz ertelersek, ş bulunsa
ble devamlılık açısından sorunlarla
karşılaşılablecektr.

İ

şletmelern personel seçm yapacağı
şnn kend özellklern tanıma sürec
Özetle, kş ş arama
ktle gün geçtkçe büyümekte ve
yalnızca beklentlern tanımlanması
sürecnde farklılığını
bu durum da ş arayan breylern ş
değl aynı zamanda becerlern
arama becerlern ve kendlern fade
ve özellklern ortaya tanımlaması, yapılableceklern de
etme yönlern gelştrmelern ve seçm
koyarken dğerlernden belrlenmesdr. Becerlern tanımlanması
yapılacak ktle çersnde kendlern br
aşamasında, bu becernn nereden ve nasıl
farklılaşablrse ş
adım öne çıkarmalarını gerektrmektedr.
ednldğ, bu konuda tecrübe sahb olunup
bulma konusunda
İş aramak gerçekten br becerdr ve
olunmadığı, becernn gelştrlmeye elverşl
sadece ş bulmakla değl, şte devamlılığı
daha avantajlı
olup olmadığı da fade edlmeldr.
sağlamakla da lgl br becerdr. İstenlen
olacaktır.
sonuca ulaşılması bakımından ş arama
becerlernn gelştrlmes sürecnde bazı aşamaların
ecerlern güncel ve geçerl, aynı zamanda da başvuru
gerçekleştrlmes gerekl görülmektedr. Bu aşamalar;
yapılacak şle lgl olması gerekmektedr. Burada
Kşnn Kend Özellklern Tanımlaması, İşveren İstek ve
öneml olan eğtmde alınan derslern adları değl,
Beklentlernn Tanımlanması, Değerlendrme ve Sunuş
o derslerde kazanılan meslek becerlern fade edlmes,
aşamalarıdır.
gerektğ şeklde tanımlanmasıdır. Öte yandan kşlern
yapableceklernn belrlenmesnde kşlk özellklernn,
şnn kend özellklern tanıma sürecnde -yan ş
lglernn, fzksel özellklernn de
ararken kendsne odaklanacağı süreçte- k aşama
tanımlanması gerekldr. Örneğn,
bulunmaktadır. Bunlar; ne stedğne karar verme,
genel sağlık durumu, bedensel yönden
yan beklentlern tanımlama ve ne yapableceğn
güçlü ve zayıf olunan yönler, çalışma
belrleme, yan becerlern, yeteneklern
alışkanlıklarının ne olduğu, başarılı ve/
tanımlamadır.
veya başarısız olduğu ders grupları, özel
uğraşlar, hobler, vb. konular üzernde
eklentlern tanımlanması, ş bulmada,
durarak kend özellklern tanımlaması
şte devamlılığı sağlamada belrleyc br
gerekldr.
unsurdur. Ancak ş arama sürecnde br ş

K

B

K

B

www.iskur.gov.tr
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ÖZGEÇMİŞ (CV)
HAZIRLAMAYA BAŞLAMADAN
ÖNCE İYİ BİR ÖZGEÇMİŞ
İÇİN 5 TEMEL İLKE

01
ÖNEMLİ KISIMLARA KONSANTRE OLUN
İşverenler özgeçmşler reddederken ya da adayların fnal lstelern
ayrıntılı olarak gözden geçrrken genellkle br dakkadan daha az
zaman harcarlar.

04

İlan edlen açık pozsyona başvururken, tamamen uyumlu
olduğunuzdan emn olun.

KISA VE NET OLUN

Br özgeçmş kısa olmalıdır. Eğtmnz ve deneymnz ne kadar
ayrıntılı olursa olsun, 2 sayfa A4 kağıdı genellkle yeterldr.

Eğtmnz ve ş deneymnz le lgl yönlernze
odaklanın.

İş deneymnz yetersz m? Öncelkle eğtmnz ve stajınızı belrtn;
daha sonra gönüllü faalyetlernz ve dğer stajlarınızı vurgulayın.

Belrleyc örnekler vern. Başarılarınızı belrtn.

Kısa cümleler kullanın.

Deneymnz arttıkça özgeçmşnz güncelleyn.

02
ÖZGEÇMİŞİNİZİ BAŞVURU
YAPTIĞINIZ İŞE GÖRE UYARLAYIN
Güçlü yönlernz, şverenn htyaçlarına göre vurgulayın ve lgl
pozsyona uyan becerlernze odaklanın.
Karyernze veya çalışmalarınıza ara verdğnzde öğrendğnz
becerler ve yetknlkler örnek vererek açıklayın.
Özgeçmşnz şverene göndermeden önce, stenen profle uygun
olup olmadığını kontrol edn.
Özgeçmşnzde gerçek olmayan, abartılı fadelerden kaçının. Aks
halde bu durum mülakat sırasında tespt edleblr.

03

05

ÖZGEÇMİŞİNİZİ BİTİRDİĞİNİZDE
BİR KEZ DAHA KONTROL EDİN

ÖZGEÇMİŞİNİZİN SUNUMUNA
DİKKAT EDİN

Önyazı yazmayı unutmayın.

Becer ve yeterllklernz açık ve mantıklı br
şeklde belrtn; böylece avantajlarınız göze
çarpar.

Yazım hatalarını düzeltn; açık ve mantıklı br düzenleme
yaptığınızdan emn olun.
İçerğn açık ve kolay anlaşılır olduğundan emn olmak çn
özgeçmşnz başkasına okutun.
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İlk olarak en öneml blgy belrtn.
Yazım ve noktalama şaretlerne dkkat edn.
Önerlen yazı tp ve sayfa düzenn kullanın.

NİYET MEKTUBU

Ünverstelern yüksek lsans ve doktora eğtmlerne başvuru sırasında stenen
nyet mektubu, artık şverenler tarafından da ş başvurularında kullanılır olmuştur.
Başvuru yapmayı düşündüğünüz şe neden başvurduğunuzu, çalışmak stedğnz
pozsyonu, tecrübelernz, katkıda bulunableceğnz konuları ve şten beklentlernz,
hazırlayacağınız br nyet mektubu le anlatın.
Nyet mektubunu göndereceğnz kuruluştak rtbat kşsnn adını ve eğer blyorsanız kuruluşun ayrıntılarını yazın. Başvurunuzun
doğru adrese gtmes önemldr. Eğer elnzde br rtbat kşs bulunmuyorsa, kuruluş le rtbata geçp başvurunuzu kme
göndereceğnz hakkında blg almanız önemldr.
Açılış htabı ve rtbat kşsnn adını yazın. Eğer rtbat kşs blglerne sahp değlsenz, genel br htap cümles le başlayın,
Sayın Bay/Bayan gb.
Mektubu göndermeden önce heceleme, gramer, yazım hataları ve argümanları kontrol edn. Kısa ve net olun.

GİRİŞ PARAGRAFI:
Yazma nedennz fade edn (hang pozsyon çn
başvurduğunuzu, bu pozsyona alım yapılacağını nereden
öğrendğnz, eğer gelşgüzel br başvuru se sz neyn
başvuruya yönlendrdğn, vb.)

GELİŞME PARAGRAFI:
Tavsye edlen 1-3 paragraftır.
- İş deneymnzn ş tanımında belrtlen gerekllkler ve
şverenn htyaçlarını karşılamanıza nasıl yardımcı olacağını
açıklayın.
- Eğtm ve yeterllklernzn ş tanımında belrtlen
gerekllkler ve şverenn htyaçlarını karşılamanızda nasıl
yardımcı olacağını açıklayın.
- İlgl kazanımlar ve ödüllerden örnekler vererek, yüzleştğnz
sorunlar ve yeteneklernz kullanarak bunların üstesnden
nasıl geldğnz vb. anlatarak güçlü yönlernz belrtn.
SONUÇ PARAGRAFI:
İş görüşmes çn uygunluk durumunuzu belrtn,
okuyucuya zaman ayırdığı çn teşekkür edn, onlardan
haber almayı sabırsızlıkla bekledğnz belrtn, mektubun
eknde CV’nzn olduğundan bahsedn vb.

sterim.
…
i
n
k
e
e
b
m
a
v
t
e
ce
… -na lendiğimi ifade
i
.
g
l
m
i
… -le vurmak isteri im.
er
aş
… -e b lendirilmek ist um.
or
er
… değ … ile ilgileniy
ak
… olar
… yıl boyunca … alanında çalıştım.
… görevimin gereği olarak … yaptım.
… yapmaktan/çalışmaktan her zaman zevk aldım.
Deneyimli olduğum … konular;
… olarak çalışmak.
… belgelerine sahibim.
… diplomam var.
Aldığım eğitim beni … için hazırladı.
… boyunca … gösterdim.

Ekte CV’mi bulabilirsiniz.
… için detaylı özgeçmişimi ekliyorum.
… tarihi itibarı ile işe başlamak için uygunum.
… şansına erişmek için sabırsızlıkla bekliyorum.
… bir görüşme yapmaktan mutluluk duyarım.
… ayrıntılı görüşebilmeyi umut ediyorum.
Lütfen bana … dan ulaşın.
Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.
Size yardıma hazırım.
Özgeçmişimin kilit unsurları …lardır.
Anahtar yeteneklerim … konularında beni yeterli kılıyor.
Size sağlayabileceğimi düşündüğüm artı değer …dır.
… olacağına eminim.
www.iskur.gov.tr
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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.

KİŞİSEL BİLGİLER
FOTOĞRAF

Özgeçmşn lk kıs
kısmında kşsel
blgler yer alır
alır:
ır: Ad-soyad, adres,
telefon ve e
e-posta
-posta blgler…
Ahmet YILMAZ
……. Caddes 18
/6 Yenmahall
e- ANKARA
GSM: 05XX XX
X XX XX
Ev Tel: 0 312
xxx xx xx
E- posta: ……..@
.............

EĞİTİM DURUMU
Eğtm
m sürec, kurslar gb
b tarh çeren
n
bölüm
mler kronolojk olar
rak en güncel
bölümler
olarak
olan
ndan gerye doğru ya
yazılmalıdır..
olandan

Doğum Tarh
Askerlk Duru
mu
Meden Durum
u

İŞ DENEYİMİ

Eğtm Durum
u

İş d
eneymnz varsa kkronolojk
ronolojk ola
arakk
deneymnz
olarak
en g
üncel olandan ger
rye doğru
güncel
gerye
yazılmalıdır. Bu bölüme
e stajlarınız
zı da
a
stajlarınızı
yaza
ablrsnz.
yazablrsnz.

SERTİFİKA VE BELGELER
Tamaml
ladığınız kurs ve
Tamamladığınız
semnerle
erden almış olduğunuzz
semnerlerden
belgeler (s
sert
e fka, katılım belges
s
(sertfka,
belges
gb) bu bölüm
mde belrtnz.
bölümde

İş Deneym

Sahp Olduğu
Sertfka
Katılım Belgel
er
Karyer Hedef
Burslar/Ödülle
r/
Başarılar/ Proje
ler
İlg Alanları

KARİYER HEDEFİ

Referanslar

Özgeçmşte bulunması zor
zzorunlu
unlu
olmamakla beraber karyerr hedef
h

belrlemşsenz belrteblrsnz.

14.11.1993
Yaptı
Bekar
Ankara XX Endü
str Meslek Ls
es, 2011
Elektrk Bölüm
ü
xxxxx Frması
(Stajyer Teknsy
en), 2010
(11.sınıfta 6 ay
sürel staj)
Çanta kaynak
maknes mala
tında trafoların
sarılması ve m
onte edlmes
çalışmaları
Radyo-TV Tam
rclğ

Sertfkası

Elektrk Teknke
r
Lselerarası te
knk proje

yarışması l 3.l
üğü
Futbol oynam
ak, resm yapm
ak, amatör
düzeyde beste
çalışmaları ya
pmak
Hüseyn DEMİ
R
XXX Frması At
ölye Şef, (0 xx
x xxx xx xx)
Selçuk KARAHA
N
Elektrk Öğretm
en, (0 xxx xxx
xx xx)

BAŞARILAR

DİKKAT

İş başvurusu ş
şlemler çn şletme
özellkle
tarafından özellk
lkle belrtlmedkçe
fotoğraf
özgeçmşnzde fot
otoğraf
gerekmemektedr.
bulunması gerekme
emektedr.
Fotoğraf
F
Fot
oğraf stenmes ha
halnde se
son
çeklmş
so
on 6 ay çersnde çek
eklmş br
veskalık
ves
skalık fotoğrafınızın hazırda
bulundurulması
bulu
undurulması uygun olur.

Kazandığınız
ğınız br burs, ödül, başarı
b ş rı ya
y da
katıldığınız br proje var se başarınızı
vurgulaması açısından öneml olup, bu
bölümde yer vereblrsnz.

REFERANSLAR
Re
efe
eran
nsınıza özgeçmşnzd
den br
Referansınıza
özgeçmşnzden
ko
opyya
a vererek referansların
ınızda
kopya
referanslarınızda
on
na
a yyer verdğnz konusu
unda
ona
konusunda
ha
abe
erdar edn. Brnc de
erece
haberdar
derece
ya
akın
nlarınızı referans o
larak
yakınlarınızı
olarak
gö
östtermeyn.
göstermeyn.

İLGİ ALANLARI
İlg alanl
İlg
a
anları,
n
öz
ö
zzel blgler ve ntelklerde sz
alanları,
özel
d
ğer
erlernden
n ayırt edc olan etknlkler
dğerlernden
y ın. İşe alın
yazın.
ya
alınm
manız çn fark yaratacaksa
alınmanız
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.
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EUROPASS CV

KİŞİSEL BİLGİLER

Ahmet Aksakal
………. Mah. ………Cad. No:28/4 69321, 06620 ANKARA (Türkye)
+90 123 4567899
…………@.................
www.ornek.com
Cnsyet Erkek I Doğum Tarh 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 (Türkye)
Müvekkller temsl etmek, baro toplantılarına katılmak
İşletme veya sektör Dğer Hzmet Faalyetler

EĞİTİM VE ÖĞRETİM
09/10/1993–10/06/1997

Avukat
Ankara Ünverstes Hukuk Fakültes, Ankara (Türkye)
• Temel Hukuk Blgs
• İletşm Becerler

KİŞİSEL BECERİLER
Ana dl(ler)

Türkçe

Yabancı dller

ANLAMA

İnglzce

KONUŞMA

YAZILI ANLATIM

Dnleme

Okuma

Karşılıklı Konuşma

Sözlü Anlatım

B1

B1

B1

B1

B1

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

İletşm Becerler
Organzasyonel/
Yönetmsel Becerler

İletşm Becers, Değşken ortamlara uyum becers, Takım ruhu
Lderlk, Proje yönetm

İletşm Becerler

İcra ve İflas mevzuatına çok y derecede hakmyet, Hukuk sstemler
arasında karşılaştırma yapablme becers

Blgsayar Becerler

Mcrosoft Offce araçlarına y derecede hakmyet, UYAP programına
hakmyet

Dğer Becerler

Snema

Sürücü Belges

B

İLAVE BİLGİ
Yayın:
…………. Dergsnde Türkye İcra ve İﬂas Hukuku sstem hakkında makale
www.iskur.gov.tr

23

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

www.csgb.gov.tr

Yaklaşık 7000 meslek bulunan
Türk Meslekler Sözlüğüne ulaşablr,
mesleklerle lgl detaylı blgler
edneblrsnz.

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

“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.ua.gov.tr

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

www.tuik.gov.tr

Hayatboyu Öğrenme Web Portalına ulaşablr ve
Mll Eğtm Bakanlığı ve İŞKUR tarafından tüm
vatandaşlarımıza sunulan eğtm ve sthdam
mkânları hakkında blg edneblrsnz.

www.hayatboyuogrenme.gov.tr
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Türkye İş Kurumu bünyesnde yürütülen
faalyetler hakkında blg alablrsnz.

www.iskur.gov.tr

“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.megep.meb.gov.tr

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

www.yok.gov.tr

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

www.beceri10.org.tr

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

euroguidance.iskur.gov.tr

Meslek Yeterllk Kurumu bünyesnde
yürütülen faalyetler hakkında blg
alablrsnz.

www.myk.gov.tr

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

ec.europa.eu/ploteus

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.europass.gov.tr

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

