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Günümüzde baş döndürücü bir hızla yaşadığımız dijital
dönüşüm süreci içinde, yeni nesil yazılım ve donanım
sistemlerinin gelişeceği bilinmektedir. Gençlerimizden
beklediğimiz, değişen teknolojiye sadece ayak uydurmaları
değil, aynı zamanda yeni nesil teknolojileri üretebilecek ve
milli teknoloji hamlemize destek verecek yeterli donanıma ve
çalışkanlığa sahip olmalarıdır.

Zehra Zümrüt SELÇUK
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanı

GELECEĞİMİZİN
TEMİNATI
GENÇLERİMİZ
Zengin bir medeniyet birikimini temsil eden, genç ve dinamik bir
nüfusa sahip, geleceğe dair iddiaları olan ülkemizin hedeflerine
ulaşabilmesi siz gençlerimizin başarılarıyla olacaktır. Bunun
için öncelikle günümüzün bilgi yoğun ve rekabetçi dünyasına
en iyi şekilde hazırlanmak üzere iyi bir eğitim almanız, kendinize
en uygun meslekleri seçmeniz büyük önem arz etmektedir.
Uzun soluklu bir çalışmayı gerektiren bu gayelere
ulaşabilmemiz, devletimizin gayretleri yanında milletimizin el
ele vermesi, aynı hedeflere yönelmesi ve güç birliği yapmasıyla
mümkün olacaktır. Bilhassa içinde ailenin aktif şekilde yer
almadığı bir eğitim öğretim sisteminin başarı şansı yoktur.
Her biri ciğerparemiz olan siz evlatlarımızın eğitim öğretimini
emanet ettiğimiz öğretmenlerimize, okul idarecilerimize ve
eğitim camiamızın tüm mensuplarına bu noktada çok önemli
sorumluluklar düşmektedir.
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın
liderliğinde, hükümet olarak takipçisi olduğumuz temel
hedefimiz; çağın becerileriyle donanmış, bilimin rehberliğine
güvenen, kültüre ve sanata meraklı, muhakeme kabiliyeti
gelişmiş, kişilik sahibi, ahlaklı nesiller yetiştirmektir.

Meslek seçme aşamasındaki gençlerimize eğitimleri ve
meslek sahibi olmaları yönünde yapılacak hiçbir fedakârlıktan
kaçmıyoruz. Öncelikle, mesleki eğitimin bir parçası olarak
işletmelerde yapılan staj faaliyetlerinin niteliğini artırmaya
ve işletmelerin bu konudaki mali yükümlülüklerini azaltmaya
çalışıyoruz. Bu amaçla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı olarak işletmelere finansal destek sağlıyoruz. Yine
İŞKUR aracılığıyla uyguladığımız İşbaşı Eğitim Programlarımız
ile sizlere okulda edindiğiniz teorik bilgileri iş yerlerinde pratiğe
dökme imkânı sunuyoruz.
Birçok gencimiz, eğitim öğretim sürecine devam ederken hangi
alanda çalışması ve okuması gerektiği konusunda tereddüde
düşmektedir. Bu nedenle mesleklerin niteliği, çalışma alanları
ve şartları gibi bazı hususlarda bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır.
Özellikle İŞKUR aracılığıyla sunduğumuz mesleki rehberlik
ve danışmanlık hizmetleri ile kendinize en uygun mesleği
seçmenize, ayrıca seçtiğiniz alanda mesleki eğitim almanıza
katkıda bulunuyoruz.
Bu hassasiyetlerle hazırlayıp istifadenize sunduğumuz
dergimizin sizlere yol gösterici ve faydalı olmasını temenni
ediyorum. Hepinize eğitim öğretim ve gelecekteki çalışma
hayatınızda üstün başarılar diliyorum.

İŞKUR aracılığıyla sizlere
sunulan mesleki rehberlik
ve danışmanlık hizmetleri
ile kendinize en uygun mesleği
seçmenize ve o alanda mesleki
eğitim almanıza katkıda
bulunmaktayız.

eğitim öğrenim döneminin ardından çalışma hayatına geçişte
severek yapacağınız bir işi bulma olasılığını artıracağı gibi,
çalışma hayatınızdaki mutluluk ve veriminizi de olumlu yönde
etkileyecektir.
Günümüzde bilim ve teknolojideki güncel trendler ve gelişmeler,
mesleklerin çeşitlenmesine ve niteliklerinin değişmesine yol
açmaktadır. Meslek seçiminden bağımsız olarak, çağımızdaki
hızlı değişime ve rekabete ayak uydurabilmeniz için mesleğinizle
ilgili olarak zaman içerisinde mesleki bilgi ve becerilerinizi
geliştirmeniz de artık kaçınılamaz bir hale gelmiştir.

Bekir AKTÜRK
İŞKUR Genel Müdürü

Meslek seçme aşamasındaki gençlerimiz, velilerimiz ve
öğretmenlerimizin bilgi düzeylerini artırarak, mesleki yönelim
ve kariyer planlamalarına destek olmak amacıyla hazırlanan
Dergimizi, 2013 yılından bu yana ülke genelinde İş ve Meslek
Danışmanlarımız ile okullarda gerçekleştirilen seminerler
aracılığıyla sizlere sunmaktayız.

SEVGILI GENÇLER,
DEĞERLI ÖĞRENCILER!
DOĞRU MESLEK
SEÇIMI, PARLAK BIR
GELECEK DEMEKTIR…

Kurumumuzun sunduğu iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri
kapsamında; ortaöğretimde alan/dal seçimi yapacak öğrencilere,
ortaöğretim sonrası yükseköğretim programı tercihlerinde bilgi
ve yardıma ihtiyacı olanlara ve kariyer planlaması aşamasında
bulunan üniversite öğrencilerine rehberlik ve destek hizmeti
veriyoruz. Ayrıca, sizlerle Kurumumuz hizmet birimlerinde veya
eğitim öğretim kurumu ziyaretleri esnasında, meslekleri ve
eğitim imkânlarını tanımak ve bir üst düzeyde mesleki yönelim
konusunda daha ayrıntılı bilgiye sahip olmanız için bireysel veya
toplu görüşmeler yapıyoruz.

Çalışma hayatına adım adım yaklaşırken, meslek seçme
aşamasında bulunan siz sevgili gençlerimizin geleceğini
ilgilendiren hususlardan biri olarak meslek seçme ve seçilen
meslek doğrultusunda alacağınız eğitim sürecinde çok önemli
bilgileri bulabileceğiniz “İŞKUR Meslek Seçimine Destek” adlı
dergimizin yeni sayısında sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet
duyuyorum.

Öte yandan, Kurumumuz tarafından hizmetinize sunulmuş
olan Mesleki Yönelim Test Bataryası ile sizlerin kendinize en
uygun mesleği seçmenize katkı sağlamaktayız.

Meslek seçimi, sadece ne iş yapacağınızla ilgili değil aynı
zamanda nasıl bir yaşam sürdüreceğinizle de yakından ilgilidir.
Bu yönüyle meslek seçimi, yaşam tarz ve kalitesini büyük
ölçüde etkilemektedir.
Mesleklerde aranan niteliklerin artmasının yanı sıra, yeni
niteliklerin özellikle de becerilerin talep edilmesi kuşkusuz
bu yönde yeni hizmetlerin ortaya konmasını gerektirmektedir.
Bu nedenle, tercih etmeyi planladığınız mesleklerin
özellikleri ile eğitim ve iş bulma olanaklarını -iş ve meslek
danışmanlarımızın desteği ve rehberliği eşliğinde- çok iyi
analiz etmeniz gerekmektedir. Kendinize en uygun mesleğin
seçimi ve doğru planlanmış bir kariyer yolunun belirlenmesi,

Meslek seçimi kadar önemli bir husus da seçilen mesleğe
ilişkin olarak alınan mesleki eğitimdir. İŞKUR olarak,
gençlerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda “Mesleki
Eğitim Programları” ile işgücü piyasasına girişte karşılaştıkları
“deneyim” sorununu çözmek için kodlama, yapay zekâ ve siber
güvenlik gibi geleceğin meslekleri başta olmak üzere pek
çok meslekte “İşbaşı Eğitim Programları (İEP)” düzenleyerek
orta ve yükseköğretimden mezun olan gençlerimizin İEP’lere
katılmalarını da sağlıyoruz.
Bilgi, ilgi ve becerileriniz doğrultusunda kendinize en uygun
mesleği seçerek çağımızdaki teknolojik dönüşüme uyum
sağlamanız ve dijitalleşen Türkiye’ye hizmet etmenize destek
olmak gayesiyle istifadenize sunmuş olduğumuz Dergimizin;
sizlere, ailelerinize ve öğretmenlerimize faydalı olmasını
temenni ediyor, hepinize eğitim ve çalışma hayatınızda,
başarılar ve mutluluk diliyorum.
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İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları
Okullarda
Hürriyet SAÇ
Eğitim Uzmanı/İŞKUR

Gençlikle iftihar ediyorum
ve gençliğe güveniyorum.

İş ve Meslek Danışmanlarımız okul ziyaretleriyle, idareciler ve
rehber öğretmenlere meslek danışmanlığı hizmetleri hakkında
bilgiler vererek, öğrencilerin bu hizmetlerden yararlanabilmeleri
için görüşmeler yapmaktadır.
Rehber öğretmenlerle iş birliği içerisinde okullarda;

Öğrencilere
İŞKUR İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARI OKULLARDA...... 7
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Ortaokul ve lise öğrencileri ağırlıklı olmak üzere meslek
seçmenin önemi, meslek seçerken nelere dikkat etmeleri
gerektiği, üst eğitim öğretim kurumları, sınav sistemi, alan
dal seçimi konularını içeren sınıf çalışmaları ve meslek liselerinde iş arama becerileri seminerleri verilmektedir. Ayrıca
meslek seçiminde yol gösterici bir araç olarak Mesleki
Yönelim Test Bataryası uygulanmaktadır.

Öğretmenlere
İŞKUR ve danışmanlık hizmetlerinin tanıtımının yapıldığı
seminerler verilmektedir.

Bireysel görüşmelerde meslek seçme aşamasında olan
gençlere;
Kendini daha iyi tanımaları,
Meslekler ve eğitim yerleriyle ilgili bilgi edinmeleri,
Edinilen bilgileri değerlendirmeleri,
Karar vermeleri,
Verilen kararı gerçekleştirmeleri,
Kendi eğilim ve potansiyellerini değerlendirmeleri
süreçlerinde yardımcı olunmaktadır.

ÖZ GEÇMİŞ ÖRNEĞİ......................................................17
EUROPASS CV ÖRNEĞİ.................................................18
SANAYİ 4.0 GELİŞMELERİNE UYUM VE
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GİRİŞİMCİLİK.................................................................24
DOĞRU MESLEK, DOĞRU GELECEK..............................25
ÖNEMLİ ADRESLER.......................................................26

Velilere
İŞKUR ve danışmanlık hizmetleri hakkında bilgilendirme,
meslek seçiminin önemi ve bu süreçte çocuklarına nasıl
destek olabileceklerine dair veli toplantıları yapılmaktadır.
Okullarda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda farkındalık
oluşturulan ve tesadüflere bırakılamayacak kadar önemli
olan meslek seçimi sürecinde zorlanan ve uzman yardımına ihtiyaç duyan öğrencilere İş ve Meslek Danışmanlarınca
bireysel danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

GRUP GÖRÜŞMELERI IÇIN
Öğretmenler, öğrencileri ve velileri için İŞKUR İş
ve Meslek Danışmanlarından randevu alarak bu
çalışmaları talep edebilirler.

BİREYSEL GÖRÜŞMELER IÇIN
Öğrenciler, İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine gelerek veya telefonla İş ve Meslek Danışmanlarından randevu talep edebilirler.
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Uzun Soluklu Bir Yol
KARİYER
Prof. Dr. Metin PİŞKİN
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
PDR Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Sevgili Gençler
Hepimiz her gün irili ufaklı pek çok karar vermek durumunda
kalıyoruz. Ancak hayatımız boyunca verdiğimiz en önemli kararlar
belki de kariyer kararlarıdır.
Kariyer yol anlamına gelir. Kariyer adını verdiğimiz bu yolculuğumuz,
çocukluktan başlayıp emekliliğe kadar devam eden bir süreçtir. Uzun
soluklu bu yolculuğumuzun bazı etaplarında yolumuz çatallaşır
ve alternatif yollardan birini seçmek zorunda kalırız. Örneğin lise
öğrencileri olarak sizler alan, dal seçmek durumunda kalırsınız. Eğer
akademik eğitim sunan bir lisede okuyorsanız sayısal (MF), sözel (S),
eşit ağırlık (TM) veya dil alanlarından birini seçmek durumundasınız.
Eğer meslek liselerinin birinde okuyorsanız önünüze belki de onlarca
alan ve dal çıkmaktadır. Lise eğitiminizi bitirdiğinizde bu yolculuk
tamamlanmaz. Yolunuz yine çatallaşır ve önünüze pek çok seçenek
çıkar. Üniversite tercihinde bulunmak, üniversitede bölüm veya
program seçmek, puanınızı beğenmeyip tercih yapmamak veya
yükseköğrenimi düşünmeyip lise sonrası bir iş arayışına girmek bu
seçeneklerden bazılarıdır.
Okul yıllarında verdiğimiz bu kararların bizi bir mesleğe götürdüğü
ve seçtiğimiz mesleği yıllarca icra ettiğimiz düşünüldüğünde bu
kararların ne kadar önemli olduğu ortaya çıkar. Çünkü seçtiğimiz
meslek gelecekte nasıl bir iş yapacağımızı, ne kadar para
kazanacağımızı, hangi hayat standartlarında yaşayacağımızı,
ailemize ve çocuklarımıza hangi imkânları sunacağımızı ve hatta
sosyal statümüzü de belirler.
Bu seçimlerimizin isabetli olması işimizde başarılı ve mutlu olmamıza
yol açarken, yanlış kariyer kararları bizi mutsuz ve verimsiz bir
çalışma hayatına sürükler. Bu nedenle kariyer kararlarımızı verirken
son derece bilinçli hareket etmemiz gerekir. İsabetli kariyer kararları
verebilmek çok da kolay değildir. Çünkü hem kendimizi hem de bize
açık bu seçenekleri doğru ve gerçekçi bir biçimde tanımamız gerekir.
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Kendimizi tanımakla kastettiğimiz şey; seçeceğimiz meslekte
başarılı olmamızı sağlayacak yeteneklerimizi, yapacağımız
mesleki faaliyetlerden keyif almamızı sağlayacak ilgilerimizi,
ayrıca kişilik yapımızı, mesleki değerlerimizi, ekonomik ve
psikolojik ihtiyaçlarımızı tanımaktır. Unutmayın bir meslek
bizim ihtiyaçlarımızı karşıladığı, bize uygun olduğu oranda bizi
tatmin eder.
Kendimizi ne kadar iyi tanısak da bize açık seçenekleri yani
alan, dal, yükseköğretim programları, meslekler ve işleri
yeterince tanımıyor ve bize ne derece uygun olduğunu
bilmiyorsak, bizi en fazla tatmin edecek kararları veremeyiz.
Bu nedenle başarının yolu hem kendimizi hem de seçenekleri
araştırmak, öğrenmek ve tanımaktan geçiyor.
İşte kariyer yolculuğunuzun bu evresinde isabetli kariyer
kararları verme konusunda tereddüt yaşıyorsanız, okulunuzun
rehberlik öğretmenleri ile İŞKUR’da çalışan İş ve Meslek
Danışmanları sizi bekliyor. Kariyerinizi planlama konusunda
onlardan destek almaktan çekinmeyin.

Kariyer seçimlerimizin
isabetli olması işimizde
başarılıvemutluolmamızı
sağlarken,yanlışkararlarbizi
mutsuzveverimsizbirçalışma
hayatına sürükler.
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İŞKUR
Üniversitede
Sizinle!
Barış KANDİL
Trabzon Çalışma ve İş
Kurumu İş Kulübü Lideri
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Yaşamınızınendeğerlisüreçlerinden
biri üniversite eğitiminizi aldığınız
dönemdir.
Bu dönemde de sizlerin iş arama
sürecindedahadonanımlıolabilmeniz
önemlidir.

İşbaşı Eğitim Programları,
iş arama süreçleri, iş arama
becerilerinin geliştirilmesi,
etkili iş görüşme teknikleri,
öz geçmiş hazırlama,
mülakat teknikleri gibi
konu başlıklarında

bireyseldanışmanlık
hizmeti verilerek kariyer
Günümüzde iş hayatına yeni başlayacak kişilerin öz geçmişlerini nasıl
hazırlayacağı, iş görüşmelerinde nasıl davranacakları ve mesleki
deneyim eksiklerini nasıl giderebilecekleri gibi öğrenmeleri gereken belli
başlı noktalar bulunmaktadır. Bu anlamda gerek üniversitelere gerekse
İŞKUR’a önemli görevler düşmektedir. Bu görevlerin merkezinde yapılan
çalışmalarla gençlerin istihdamını kolaylaştırmak bulunmaktadır. İŞKUR,
2013 yılı itibarıyla vermekte olduğu Üniversite İrtibat Noktaları hizmetiyle
üniversite öğrencilerine daha kolay ve daha hızlı ulaşabilme şansına sahip
olmuştur. İŞKUR Üniversite İrtibat Noktalarında öğrencilere bireysel ve
mesleki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

yolculuğunda öğrencilere
yönelik farkındalık
oluşturulması,

Sadece irtibat noktasında sınırlı
kalmayıp, fakülte yönetimleriyle
dönemsel görüşmeler
yapılması, toplantı salonlarında

grup görüşmeleri

yapılması, öğretim görevlileri/
akademisyenlerle yapılan
planlamalar doğrultusunda
ders aralarında İŞKUR
hizmetleriyle ilgili 20-25
dakikalıksınıfgörüşmeleri
gerçekleştirilmesi,

Üniversite bünyesindeki

Öğrenci yoğunluğunun
fazla olduğu alanlarda
ve özellikle yeni öğrenci
kayıtları esnasında gerekli
yerlerdeİŞKURstantları

açılması,

kariyer merkezi ve
öğrenci kulüpleriyle
iş birliği içerisinde
çeşitli faaliyetlerin
gerçekleştirilmesinde
(kariyer günü, girişimcilik
günü, istihdam fuarı vb.)
ortak/paydaş olarak hareket
edilmesi gibi faaliyetler
yürütülmektedir.

Yaşamınızın en değerli süreçlerinden biri de üniversite eğitiminizi aldığınız
dönemdir. Bu dönemde de sizlerin iş arama sürecinde daha donanımlı
olabilmeniz önemlidir. İŞKUR olarak sadece iş ararken değil iş arama sürecine
başlarken de sizlerin yanında olma gayreti içindeyiz. İŞKUR ailesi olarak bize
düşen, yetenekleriniz ölçüsünde ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda sizleri
istihdama yöneltmektir. Üniversite hayatınız boyunca bireysel danışmanlık,
mesleki danışmanlık ve diğer istihdam süreçlerinde İŞKUR olarak yanınızdayız.
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Gençlerimizi
İş Hayatına Hazırlıyoruz

Genç İstihdamı
LISANS VE ÜSTÜ MEZUNLARI IÇIN

En Çok Açık İşi Olan
İlk 10 Meslek

Emlak
Danışmanı

Ziraat
Mühendisi
Muhasebeci

Satış
Danışmanı

Yazılım
Mühendisi

İnşaat
Mühendisi

Öğretmen
Bilgisayar
Mühendisi

Makine
Mühendisi

Mimar

Makine Mühendisi
(ArGe/Aerodinamik)

Gençlerimizin işgücü piyasasına girişlerinde karşılaştığı
“tecrübe” sorununu çözmek için “İşbaşı Eğitim Programları
(İEP)” düzenliyoruz.
Bilişim ve imalat sektörlerinde 6 ay, basın sektöründe 9 ay, diğer
sektörlerde 3 ay olarak uygulanan İEP ile gençlerimizin okulda
edindikleri teorik bilgileri uygulama yaparak pekiştirmelerini
ve mesleki deneyim kazanmalarını sağlıyoruz. Programlar
süresince katılımcılara günlük 77,70 TL’ye kadar değişen
tutarlarda cep harçlığı ödüyor ve genel sağlık sigortası ile iş
kazası ve meslek hastalığı sigortası primlerini yatırıyoruz.

Yazılım
Mühendisi

desteklemek maksadıyla toplumsal faydanın yüksek olduğu
alanlarda sunulan hizmetlere geçici süreyle katılmaları için
“Sosyal Çalışma Programları” uyguladık. Böylelikle İşgücü
Piyasası Araştırmalarımıza göre işverenlerin öncelikle talep
etmekte olduğu tecrübe konusunda destek oluyoruz.

BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE

En Çok Açık İşi Olan
İlk 10 Meslek

Bilgisayar
Mühendisi
Yazılım
Geliştiricisi
Bilgisayar
Programcısı

Yazılım
Destek Uzmanı

Yazılım
Geliştiricisi
Yazılım
Mühendisi

Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve
kodlama gibi geleceğin mesleklerinde düzenlenen İEP’lere
katılan 18-29 yaş arası gençlerimiz için programların süresini
9 ay olarak uyguluyor, katılımcılara günlük 85 TL cep harçlığı
veriyoruz.

Çağrı Merkezi,
Müşteri Temsilcisi

Elektronik
Teknisyeni

2019 yılı Haziran-Eylül ayları arasında en fazla 3 ay süre ile açık
öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere
yükseköğretim öğrencilerimizin çalışma hayatı ile tanışmasını
sağlamak ve insani ve sosyal değerlerinin geliştirilmesini

İşverenler Personel
Seçerken
PRATİK BECERİLERİ
ÖNEMSİYOR...
1

Pratik 		
Beceri
%

72,1

İŞKUR İşgücü Piyasası Araştırması Raporu’ndan oluşturulmuştur.

Teorik 		
Beceri
%

23,1

Referans

%

21,7

Diploma
Sertifika
%

18,2
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İŞ VE MESLEK DANI ŞMANLIĞI SÜRECI

Edindiğinizi bilgileri değerlendirmeniz
Alternatifleri görebilmeniz
Gideceğiniz okul/meslek seçimi
konusunda karar vermeniz

Üst eğitim kurumları ve sınav sistemi
hakkında bilgilenmeniz

Eğitim kurumlarına yönlendirilmeniz
İŞKUR ve danışmanlık
hizmetleri hakkında
bilgilenmeniz
Çocuğunuzun meslek
seçimine nasıl destek
olabileceğiniz

Yetenekleriniz, bilgi ve yetkinliklerinizin
farkına varmanız
Meslek edinmek isterseniz uygun
mesleklerde mesleki eğitim kurslarına
yönlendirilmeniz
İş arama becerileri konusunda
bilgilenmeniz

İŞKUR hizmetleri ve
işgücü piyasası hakkında
bilgilenmeniz

İşgücü piyasası hakkında bilgi edinmeniz

İş arama becerileri
konusunda bilgilenmeniz

Uygun açık işlere yönlendirilmeniz

İşverenler

Yasal yükümlülükleri ve hakları
Uygun adaylarla eleman ihtiyaçlarının
karşılanması

İŞKUR ve danışmanlık
hizmetleri hakkında
bilgilenmeniz

Karşılanamayan eleman ihtiyaçları için
İşbaşı Eğitim Programlarının ve Mesleki
Eğitim Kurslarının düzenlenmesi

Öğrencileriniz için
bu hizmetleri nasıl
alabileceğiniz

KONULARINDA

YARDIMCI OLUR

Rehber
Öğretmenler

İŞKUR hizmetleri hakkında bilgilendirme

İş Arayanlar

İş Arayanlar

Meslek seçerken dikkat edeceğiniz
noktaları bilmeniz

Grup Görüşmesi Yapar

Öğrenciler

Eğitim kurumları hakkında bilgilenmeniz

Meslek seçiminin önemi konusunda
bilgilenmeniz

Veliler

Bireysel Görüşme Yapar

Meslekleri tanımanız

Öğrenciler

İŞ VE MESLEK
DANIŞMANINIZ
KİMDİR?

Yeteneklerinizi, yetkinliklerinizi keşfetmeniz

İŞKUR ve danışmanlık hizmetleri
konularında bilgilenmeniz
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Öz geçmiş (CV)
Hazırlama Teknikleri
Öz geçmiş yaşayan bir dokümandır. Yaşayan dokümanlar,
sürekli güncellenen ve üzerinde düzeltmeler yapılan belgelerdir.
Öz geçmiş aday ile işe alması muhtemel işveren arasındaki ilk
iletişim noktasıdır. Adayın özelliklerinin, beceri envanterinin,
mesleki geçmişinin ve niteliklerinin özetini yapan işverenin
posta kutusuna düşen kişisel bir broşürdür.
Tüm öz geçmişlerde bulunması gereken temel bilgiler olmakla
birlikte bu bilgileri vermenin tek bir “doğru” yolu olduğunu
söylemek yanlıştır. Bununla birlikte iyi bir öz geçmiş, adayı en
iyi şekilde yansıtmalıdır. Öz geçmiş hazırlarken kendimize şu
soruları sormalıyız:
Gözden geçirmek için 30 saniyem olsaydı bu öz geçmiş
bende nasıl bir etki yaratırdı?
Öz geçmişi adil bir şekilde hazırlamış mıyım?
Bu öz geçmiş işverenin benimle görüşmesini sağlayacak
mı?

Öz geçmiş (CV) Örneği

Öz geçmiş hazırlanırken işverenlere çok sayıda öz geçmiş
verildiğini ve işverenlerin bu öz geçmiş üzerinde harcayacak
çok zamanları olmadığı akılda tutulmalıdır. Bazen haberlere
de yansır: “A kuruluşunda açılan bir pozisyona 10.000 kişi
başvurdu.” 10.000 kişinin öz geçmişlerinin ön eleme aşamasını
düşününüz. Her bir öz geçmiş için 30 saniye ayrılsa sadece ön
eleme süreci yaklaşık 10 gün sürecektir.
İyi bir öz geçmiş aynı zamanda iş görüşmesi sırasında bir
tartışma platformudur ve iş görüşmesinin hangi yörüngede
gerçekleşeceğini belirler. Bu nedenle hazırlanan özgeçmişler;

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

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

Okunması kolay olmalı, saniyeler içerisinde okunabilmeli,
Teknik dil kullanımından kaçınılmalı ve basit bir dille
yazılmalı,
Kariyer geçmişiyle ilgili önemli noktalar verilirken işle
ilgili başarılar vurgulanmalıdır.

Öz geçmişler üçe ayrılır:

KRONOLOJIK ÖZ GEÇMIŞ

FONKSIYONEL ÖZ GEÇMIŞ

KARMA ÖZ GEÇMIŞ

En yaygın öz geçmiş formatıdır.
Kronolojik öz geçmiş 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.

İş tecrübesini başarılara ve
yeteneklere göre kategorilere
ayırarak düzenler. Ancak önceki
iş yerlerinin adlarını ve çalışma
tarihlerini içermez. Çoğu işveren
iş yeri ve çalışma süresi bilgileri
talep ettiği için fonksiyonel
öz geçmişler işverenler için
çoğunlukla tatmin edici değildir.
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.

Yukarıdaki iki öz geçmişin
birleştirilmiş halidir. Öz geçmişin
başında adayın bilgi beceri ve
yetenekleri sıralanır. Daha sonra
önem arz eden istihdam bilgileri
kronolojik bir sıra içerisinde
güncelden geçmişe doğru verilir.
Karma öz geçmiş iş deneyimi
az veya hiç olmayanlar için
avantajlıdır. Bu öz geçmiş formatı
kullanılarak hem beceriler ve
yetenekler vurgulanır hem de
sınırlı iş deneyimi öz geçmişe
yansıtılabilir.

Yiğit ALP
Elektrik Teknikeri

Kişisel Bilgiler

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

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

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

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

……........................................... Caddesi 18/6 Yenimahalle- ANKARA
……..@.............

5XX XXX XX XX

Doğum Tarihi: 14.11.1993
Askerlik Durumu:
Yaptı
Medeni Durumu:
Bekar

Eğitim

Ankara XX Endüstri Meslek Lisesi, 2011
Elektrik Bölümü

Deneyim

xxxxx Firması

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

[Stajyer Teknisyen]

2010-2011

(11.sınıfta 6 ay süreli staj)
Çanta kaynak makinesi imalatında trafoların sarılması ve
monte edilmesi çalışmaları

Sertifikalar

Radyo-TV Tamirciliği Sertifikası

Kariyer Hedefi

Elektrik Teknikeri

Başarılar

Başarılar/ Projeler

İlgi Alanları

Futbol oynamak, resim yapmak,
amatör düzeyde beste çalışmaları yapmak

Referanslar

Hüseyin DEMİR

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

Liselerarası teknik proje yarışması il 3.’lüğü

XXX Firması Atölye Şefi, (0 xxx xxx xx xx)

Selçuk KARAHAN

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

Elektrik Öğretmeni, (0 xxx xxx xx xx)

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

DİKKAT!!!
İşverenler sizi ilk önce öz geçmişinizle değerlendireceğinden; öz
geçmişinizsizieniyişekildeanlatmalıveişverenesağlayacağınızkatkıları
dakapsamalıdır.Başvuruyaptığınızişidesteklemeyecekdetaylaraöz
geçmişinizdeyervermeyin.Sosyalağlardakiprofillerinizenkritikkonulardan
biridir.Görüntüvepaylaşımlarınızmükemmelbirözgeçmişigölgeleyebilir.
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EuroPass CV
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Okuma

B1

B1

Gelecekte birçok alanda işgücü özelliklerinin değişmesi,
birçok mesleğin yok olması, yeni mesleklerin ortaya çıkması
beklenmektedir. Bu noktada, sürece uyum sağlamayı başarmak
ve fırsatlar ile tehditleri doğru tespit edebilmek önemlidir.
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şma

Karşılıklı Konu

B1

B1

B1

/C2:

e Kullanıcı - C1
İngilizce
/B2: Orta Seviy
e Kullanıcı - B1
viy
Se
Programı
el
e
m
ev
Te
rç
k Çe
/A2:
Seviyeler: A1
Öğretimi Orta
ri
lle
Di
pa
ru
llanıcı Av
ruhu
İleri Seviye Ku
cerisi, Takım
lara uyum be
ğişken ortam
De
i,
ris
ce
Be
İletişim
becerileri
netimi

e yö
Liderlik, Proj
da
temleri arasın
nel/Yönetimiyet, Hukuk sis
Organizasyo
er
ril
recede hakim
de
iyi
k
sel Bece
ço
a
ın
zuat
ev
risi
pabilme bece

İcra ve İﬂas m

riler karşılaştırma ya
İş ile ilgili bece

t Oﬃce
eri Microsof
isayar beceril

Bilg

er
Diğer beceril

araçlarına iyi

derece

Sinema

i B

Sürücü Belges

İlave Bilgi

iyet

ramına hakim

UYAP prog
de hakimiyet,

Yayın: ……

kkında makale

ku sistemi ha

a ve İﬂas Huku

e Türkiye İcr
……. Dergisind

Gelecek, edindiğimiz bilgiler ve gerçekleştireceğimiz
eylemler ile şekillenecektir. Buna göre; geçmiş tecrübeler ile
edinilen verilerin ne yönde bir ilerleme sağlayacağı ve etki
göstereceğine ilişkin değerlendirme yapılması gereklidir. Her
sanayi devrimi sonrasında, yeni işlere uyum sağlayacak altyapı
ve vizyona sahip bir azınlık bulunmakla birlikte, makinelere
devredilebilecek rutin işleri gerçekleştirmekte olan çok sayıda
insan ise, işsizlikle karşı karşıya kalmıştır. Bu noktada yanıtı
aranan soru; gelecekte ne tür işlerin var olacağı ve bu işler
için hangi becerilere sahip olunmasının gerekliliğidir. Henüz
hayatımıza girmemiş ancak yakın gelecekte karşılaşmamız
muhtemel olan meslekler ve becerilerin, tespiti zor olmakla
birlikte, belirlenmesi ve edinilmesi, geleceğimiz için hayati
önem taşımaktadır. Dünya Ekonomi Forumu, tüm çocukların
ihtiyaç duyduğu 8 dijital yaşam becerisi2; dijital kimlik, dijital
kullanım, dijital koruma, dijital güvenlik, dijital duygusal zekâ,
dijital iletişim, dijital okuryazarlık ve dijital haklar şeklinde
sıralanmaktadır.
2

İşgücünün geliştirilmesine yönelik çalışma ve tartışmaların
çoğu kod yazma gibi özel becerilere odaklanmış olmasına
karşın, ne yazık ki gelecek, çocuklarımıza sadece kodlama
ve robotik bilgisinin verilmesi ile mümkün olamayacaktır.
Bu noktada teknik becerilerin sosyal ve iş birliği becerileri ile
desteklenmesi gereklidir. Geleceğimiz, sahip olunan diploma
ve sertifikalara göre değil; neyi, nasıl ve ne kadar öğrendiğimize
ve geliştirebildiğimize göre biçimlenecektir. Ancak teknolojik
değişikliklerin, çalışanların mevcut beceri setlerinin raf ömrünü
kısalttığı ve sürekli güncellenmesi gerektiği de unutulmamalıdır.

Gelecekte birçok alanda
işgücü özelliklerinin
değişmesi, birçok
mesleğin yok olması, yeni
mesleklerin ortaya çıkması
beklenmektedir.

https://www.weforum.org/agenda/2016/06/8-digital-skills-we-must-teach-our-children/ erişim tarihi: 22.02.2018
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İş Kulübüyle
Başardım...
Aybars CAN
İstihdam Uzmanı/İŞKUR

Sena Hanım, Haziran 2018’de Uludağ Üniversitesi Maliye
Bölümünden mezun oldu. İŞKUR’a kayıtlı iş arayanlara
gönderilen bilgilendirme mesajı ile İş Kulübü eğitiminden
haberdar olarak eğitime katıldı. İş Kulübü eğitimini
tamamladıktan sonra; mesleki becerilerini ve yeteneklerini
keşfettiğini, öz geçmiş hazırlamada ve mülakatta nelere
dikkat edilmesi gerektiğini öğrendiğini belirtti. İş Kulübü
eğitimini tamamladıktan 1 hafta sonra bir otomotiv
firmasında başarılı bir mülakat geçirerek firmanın İnsan
Kaynakları departmanında çalışmaya başladı, görevine
başarıyla devam ediyor.

Şeyda Hanım 31 yaşında, bir çocuk annesi. Daha önce
otomotiv sektöründe tecrübesi vardı. İş arama sürecinde
birçok kuruma başvurdu. Bu süreçte İŞKUR’da görev yapan İş
Kulübü Lideri tarafından arandı ve İş Kulübü eğitimine davet
edildi. Eğitim sürecinde bir iş görüşmesinin muhtemel tüm
aşamalarını öğrendi. Süreç boyunca yeni arkadaşlıklar edindi.
Eğitim sürecinde önce hazırladığı öz geçmişlerin gereksiz
ve yoğun bilgilerle dolu olduğunu öğrendi ve başvurduğu iş
yeri hakkında bilgi sahibi olmadan iş görüşmesine gittiğini
fark etti. Artık işverenlerin ilanlarını dikkatle inceliyor,
talep ve beklentilerini belirledikten sonra, kendi yetenek ve
becerilerini de göz önüne alarak iş başvurularını yapıyordu.
Görüşmelerde ilk izlenimin ne denli önemli olduğunu biliyor
ve artık bu doğrultuda hareket ediyordu. Daha önce otomotiv
sektöründe satış ve pazarlama bölümlerinde çalışmıştı. Hiç
aklında yokken İŞKUR tarafından kaynakçılık kursu önerildi.
Kadın olması nedeniyle tereddütlerle başladığı mesleğini şu
anda çok seviyor.

Sena Hanım, 2017 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Öğrenciyken
‘’Yöntem Zaman Ölçümü’’ ve ‘’Süreç İyileştirme’’ pozisyonlarında
staj yaptı. Staj deneyimine rağmen yaptığı iş başvuruları
reddedildi. 2018 Nisan’da arkadaşının tavsiyesi ile İş Kulübü
eğitimine katıldı. İş Kulübü eğitimini tamamladıktan sonra
Sena Hanım; iş görüşmelerinde daha profesyonel davranmaya
başladığını, başvurduğu sektör ve pozisyona göre öz geçmişini
daha çekici ifadelerle güncellediğini, iş arama sürecinde daha
bilinçli hale geldiğini ve eğitimin farkındalığını arttırdığını
belirtti. İş Kulübü eğitiminden elde ettiği kazanımları da
kullanarak Mayıs 2018’de Metal sektöründeki bir firmada ‘’Mali
Analist’’ olarak çalışmaya başladı, görevine başarıyla devam
ediyor.

İş Kulüpleri İŞKUR
bünyesindekadınlar,gençler,
engelliler, uzun süreli
işsizler, eski hükümlüler,
maddebağımlıları,Roman
vatandaşlargibiözelpolitika
gerektirengruplarayönelik
yöntem ve motivasyon
desteğivermeyihedefleyen
yoğunlaştırılmış bir İş
ve Meslek Danışmanlığı
programıdır.
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Geleceğin
Meslekleri
Ekrem KAYACI
İstihdam Uzmanı/İŞKUR

ARGE ELEMANI
Eğitim, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak
yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni
malzeme, ürün ve araçlar üretmek, bilgiye dayalı
sistematik olarak yeni projeler üretebilmek, süreç
ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları
geliştirmek amacı ile düzenli olarak araştırma ve
geliştirme çalışmaları yapan kişidir.

MALZEME BILIMI VE NANOTEKNOLOJI MÜHENDISI
Malzemelerin (metal, alaşım, seramik, cam, polimer, kompozit)
mikro ve nano ölçekte yapısı ile özellikleri arasındaki
ilişkileri araştıran ve bu yapı-özellik ilişkilerini kullanarak,
uygulama alanına (elektronik, sağlık, tıp, tekstil, yapı,
uzay, savunma, enerji, vs.) göre istenilen özelliklerde
malzemelerin, geliştirilmesini, tasarımını ve
üretimini gerçekleştiren ve üretilen bu
malzemelerin kalite, kontrol ve kullanım
güvenliği testlerini yapan kişidir.

KODLAMA/YAZILIM UZMANI

ENERJI SISTEMLERI MÜHENDISI

Bilgisayar programlarının ve elektronik cihazların harekete geçmesini sağlayan
yazılımları tasarlayan, yazılımların bakım ve onarımını yapan, yazılım ve
sistemlerin geliştirilmesini sağlayan kişidir.

Her türlü enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu
bir şekilde üretilmesi, tüketiciye sunulması ve ekonomik olarak kullanılması
süreçlerini planlayan, projelendiren, uygulayan ve bu konuda strateji
geliştiren kişidir.

Kodlama; bir sistemden/makineden/bilgisayardan yapılması istenen şeylerin
sistematik bir şekilde bu araçlara anlatılması yöntemidir. Dijital dünyayı
şekillendiren, yöneten kodlardır. Her internet sitesi, akıllı telefonların
uygulamaları, bilgisayar yazılımları, oyunları, hesap makineleri, elektronik
eşyalara kadar her cihaz çalışabilmek için kodlara ihtiyaç duyar. Bu da,
kod yazanları dijital çağın mimarları haline getirir.

Doğal gaz kaynakları, petrol ve gazın çıkarılması ayrıca biyoyakıtlar,
hidro, rüzgâr ve güneş enerjisi de dâhil olmak üzere yenilenebilir veya
sürdürülebilir enerji üretimi ile ilgilenmektedir.

SOSYAL MEDYA UZMANI

CNC (Bilgisayarlı Nümerik Kontrol / Computer
Numerical Control) TEZGÂH OPERATÖRÜ

Sosyal medya ağlarında marka, firma ya da şahıs
hakkındaki konuşmaları takip ederek buna uygun
iletişim stratejisi belirleyen ve uygulayan kişidir. Sosyal
medya uzmanı, marka ya da isim bilinirliğini arttırmak,
pazarlama faaliyetlerini geliştirmek ve satışları arttırmak için
strateji planlama, uygulama ve izlemekle sorumludur. Ayrıca,
sosyal medya platformlarında yayınlanan müşteri şikâyetlerini
veya eleştirilerini hızlı ve hassas bir şekilde çözebilmesi gerekir.

Tekniğine uygun iş makinesi resmi çizebilen, çizdiği
resmi CNC torna ve freze tezgâhlarının tanıyabileceği
formata çevirebilen, montajını, bakım ve onarımlarını
yapan kişidir. CNC tezgâh operatörü, çeşitli CNC makineleri
kullanarak, farklı nitelikteki malzemeleri delme, taşlama,
frezeleme gibi işlemlerini yerine getirir.

BILGI GÜVENLIK
UZMANI
Kuruluşların sistem güvenliği analizini yapan, güvenlik
sistemini kuran, uygulayan, devamını sağlayan, kullanıcılara
bilgi güvenliği desteği sunan, güvenlik açıklarını tespit
eden, siber saldırılara karşı sistemleri onaran veya
güçlendiren ve mesleki gelişim çalışmalarını yürüten kişidir.

HAVACILIK VE UZAY
MÜHENDISI
Hava ve uzay araçlarını tasarlayan, üreten,
geliştiren, bakım ve onarımını yapan, bunların
uzaya gönderilmesi, araçların yerden izlenmesi,
araçlarla haberleşme vb. işleri yapan kişidir.
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Girişimcilik
Caner ERKEN
İstihdam Uzman Yardımcısı/İŞKUR

Kendi Gemine Kaptanlık Et
Geleceğimizin Teminatı Sevgili Gençler,
İŞKUR’la fikrinizi hayata geçirip kendi işinizin patronu olmaya var mısınız?
Sevgili gençler, ülkemizde girişimcilik hızla gelişmekte ve İŞKUR’un desteği ile birçok genç Türk girişimci, fikirlerini hayata
geçirerek başarılı girişimlere imza atmaktadır. İŞKUR olarak her zaman yanınızda olduğumuz gibi, fikirlerinizi hayata
geçirerek kendi işinizin patronu olmanız konusunda da danışmanlık ve eğitimlerimiz ile yanınızda olmaya devam ediyoruz.
Ülkemizin gelişmesinde ve ilerlemesinde en büyük hazinemiz olan siz gençlere sonuna kadar destek olmak için var
gücüyle çalışan İŞKUR, kendi işinizi kurmanız ve kendi geminize kaptanlık etmeniz için en büyük destekçiniz olacaktır.
Girişimci olabilmek için gereken bilgiyi edinmek ve öz güvene sahip olmanın yanında yaratıcı ve bağımsız düşünme, çevreyi
gözlemleme, algılama ve ihtiyaçları görerek gerekli kaynakları bir araya getirmek için cesur olmak zannettiğiniz kadar zor
değil.
Eğer girişimci olmak için parlak bir fikriniz varsa bu fikrinizi hayata geçirmek için gereken eğitimi almanın ve finansal
kaynaklara ulaşmanın en kolay yolu olan “Girişimcilik Eğitim Programlarımız” ile her zaman arkanızdayız.
Girişimcilik eğitimlerimiz ile ülkemizde birçok kurum, kuruluş ve organizasyon tarafından girişimcilere yönelik olarak
sunulan hibe, teşvik ve krediler hakkında en doğru ve güncel bilgilere erişmenizi sağlıyoruz.
Alanında uzman eğiticiler tarafından verilen ve sınıf içi eğitim ve uygulamalı atölye çalışmalarının bir arada yürütüldüğü
eğitimlerimiz ile girişimcilik özelliklerinizin sınanması ve geliştirilmesi, iş fikirlerinizin ve yaratıcılığınızın geliştirilmesi için
egzersizler yaptırıyor, iş planı hazırlama, pazar araştırması yapma, pazarlama planı hazırlama, üretim planı ve yönetim
planı oluşturma ve finansal planlamalar yapmanız için bilmeniz gereken tüm bilgileri edinmenizi sağlıyoruz.
Almış olduğunuz girişimcilik eğitimlerinin yanı sıra eğitim süresince cep harçlığı veriyor ve Genel Sağlık Sigortanız ile iş
kazası ve meslek hastalığı sigorta primlerinizi de karşılayarak sizi risklere karşı koruma altına alıyoruz. Girişimcilik eğitim
programlarına ilişkin ayrıntılı bilgiyi www.iskur.gov.tr linkinden edinebilir ya da size en yakın Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine başvurabilirsiniz.

Doğru Meslek, Doğru Gelecek
Doç. Dr. Aslı GÖNCÜ KÖSE
Çankaya Üniversitesi
Psikoloji Bölüm Başkanı

Yapılan uluslararası araştırmalara göre, çalışan insanların
ortalama 46 yıllık iş hayatı bulunmaktadır. Bu 46 yıllık sürenin
uyku haricinde kalan kısmının %32’si ise iş başında geçmektedir.
Yaşamımızdaki önemli bir zaman diliminin seçtiğimiz mesleği
icra ederek geçtiği düşünüldüğünde, kendimize uygun mesleği
seçmenin ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılabilir.
Ayrıca, yaptığımız iş ve seçtiğimiz meslek sadece ekonomik
statümüzü değil; yaşamımızı nerede geçirdiğimizi, fiziksel ve
sosyal çalışma koşullarımızın nasıl olacağını, günlük hayatta
ne tip insanlarla muhatap olduğumuzu ve özel hayatımıza ne
kadar vakit ayırabileceğimizi de belirlemektedir.
Doğru kariyer seçimi yapmak için izlenmesi gereken temel
adımlar ise şu şekilde sıralanabilir: İlk olarak bireyin, daha
derinlemesine incelemek istediği mesleklerin listesini yapması
önerilir. İkinci olarak, bu genel listenin kişinin tercih ve istekleri
göz önünde bulundurularak daraltılması gerekmektedir. Bir
sonraki aşamada, listede yer alan mesleklerin iş tanımlarına
ulaşılması, bu iş tanımlarının yanı sıra her bir mesleğin
kişisel yetkinlikler ve eğitim düzeyi gibi gerekliliklerinin,

eğitim ve kariyer imkanlarının ve iş piyasasındaki durumunun
incelenmesi tavsiye edilmektedir. Son olarak, bu meslekleri
hem uzun süredir icra eden, hem de bu mesleklerde yeni
işe başlamış çalışanlarla birebir görüşmeler yapılması ve
elde edilen bilgilerin bu kişilerden alınan bilgi ve görüşlerle
birleştirilerek tekrar değerlendirilmesi önerilmektedir.

Çalışan insanların
ortalama46yıllıkişhayatı
bulunmaktadır.Bu46yıllık
sürenin uyku haricinde
kalankısmının%32’siiseiş
başında geçmektedir.
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Önemli Adresler
https://www.cbiko.gov.tr/projeler/
uni-veri

adresinden yükseköğretim bölümlerinin iş bulma süreleri, ilk
bir yıl içindeki istihdam ve kamuda işe girme oranları, ortalama
ücretleri, istihdamın sektörel dağılımı ve nitelik uyuşmazlığı
konularında bilgi alabilirsiniz.

www.ailevecalisma.gov.tr

adresinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde
yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alabilirsiniz.

www.iskur.gov.tr

adresinden Türkiye İş Kurumu bünyesinde yürütülen faaliyetler
hakkında bilgi alabilirsiniz.

https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/
is-ve-meslek-danismanligi/is-kulupleri

adresinden İş Kulüpleri iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

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

adresinden yaklaşık 7.000 meslek bulunan Türk Meslekler
Sözlüğüne ulaşabilir, mesleklerle ilgili detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

euroguidance.iskur.gov.tr

adresinden Avrupa Birliği Programları, Projeler, Avrupa Rehberlik
Merkezleri...vb. hakkında bilgi alabilirsiniz.

https://ploteus.iskur.gov.tr

adresinden “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

adresinden Mesleki Yeterlilik Kurumu bünyesinde yürütülen
faaliyetler hakkında bilgi alabilirsiniz.

www.europass.gov.tr

adresinden Europass CV hakkında bilgi edinebilir, ayrıca AB ülkelerinde
de kullanılan standart öz geçmiş formatına sahip doküman ile kişisel
bilgilerinizi, iş deneyimlerinizi, eğitim ve öğretim bilgilerinizi ve kişisel
becerilerinizi belirli bir formatta oluşturabilirsiniz.

www.megep.meb.gov.tr

adresinden “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

adresinden 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

adresinden Yüksek Öğretim Kurumu bünyesinde sürdürülen
çalışmaları inceleyebilir ve bu adresten eğitim-öğretim fırsatları ile
ilgili ipuçları yakalayabilirsiniz.

www.tuik.gov.tr

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

www.ua.gov.tr

adresinden “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

adresinden 39 meslek ve 6 danışmanlık filmine (İş Başvuru
Kaynakları, İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri, Meslek
Seçimi, Mülakat Teknikleri, Mülakata Hazırlık, Sunum Araçları)
ulaşabilirsiniz.https://mytb.iskur.gov.tr adresinden Mesleki Yönelim
Test Bataryasına ulaşarak kişisel özelliklerinizi tanıyabilirsiniz.
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https://mytb.iskur.gov.tr

İş ve Meslek Danışmanlarınızla
görüşün, danışmanlık
hizmetlerimizden faydalanın...
Sorularınızı cevaplamak ve
ihtiyaçduyduğunuzdesteğisunmakiçin
hazırız.

www.iskur.gov.tr

/TurkiyeIsKurumu

