




İÇİNDEKİLERİÇİNDEKİLER

Yayın Sahibi:
Oğuz Kağan GÜLDOĞAN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
Samet GÜNEŞ

Editör:
Doç. Dr. Yavuz Kağan YASIM

Yayın Türü:
Yaygın Süreli

Sayı: 
8/2022

Tasarım:
AREN Tanıtım  
www.tanitimaren.com.tr

Yazışma Adresi:
Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı No: 
42 Yenimahalle/ANKARA 
Tel: 0 312 216 39 49
www.iskur.gov.tr 
imddergi@iskur.gov.tr

Ücretsizdir. Yayımlanan yazıların 
tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Adına

04 | 14 |
16 |

20 |
21 |

22 |

17 |

18 |

06 |
07 |
08 |
10 |

13 |

12 |

İŞKUR’DAN GENÇLERE MESLEK SEÇİMİNDE DESTEK! 

GELECEĞİNİZ OKULLARDA ŞEKİLLENİYOR

ÇEVRİM İÇİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI

DOĞRU MESLEK İÇİN MESLEK SEÇİMİ EYLEM REHBERİ

MESLEĞİNİ KENDİN SEÇ: MERHABA KENDİM!

İŞKUR MESLEKİ YÖNELİM TEST BATARYASI

ÇALIŞMA HAYATINDA YAKA RENKLERİ NE ANLAM 
İFADE ETMEKTEDİR?

OLAYIN NE?  / YENİ SEN OLMAYA HAZIR MISIN?

KARİYER GELİŞİMİNDE YEŞİL REHBERLİK ANLAYIŞI

DİJİTAL OKURYAZARLIK

GÜNÜMÜZDE VE GELECEKTE MESLEKİ BAŞARININ 
ANAHTARI “SOFT SKILLS”

DİJİTAL DÜNYADA (METAVERSE) YENİ İŞLER…

E-SPOR VE GENÇ İŞGÜCÜ

DİJİTALLEŞEN DÜNYANIN YENİ MESLEĞİ DİJİTAL 
DEDEKTİFLİK

Gençlikle İftihar Ediyorum ve
Gençliğe Güveniyorum



İŞKUR AİLESİ

Değerli Anne Babalar ve Sevgili Gençler,

Bir bireyin en önemli gelişim görevlerinden birisi mesleğini doğru seçmesidir. Bir kimsenin herhangi 
bir konuda doğru bir seçme işlemi yapabilmesi, sağlıklı karar verebilmesi için, her şeyden önce, neler 
istediğini ve bunları elde edebilmek için ne gibi olanaklara sahip olduğunu bilmesi gerekir. Bununla 
beraber, kişi çeşitli seçenekleri inceleyip, her birinin isteklerine ve koşullarına ne derece uygun olduğunu 
değerlendirmelidir.

Bir mesleğin veya bir eğitim sürecinin seçimi için isteklerin, ilgi alanlarının ve yeteneklerin iyi bilinmesi 
çok önemlidir. Bunun için meslek dünyası hakkında mümkün olduğu kadar çok bilgi toplanması 
gerekmektedir. Meslek seçimi kararlarının ise bir danışmanlık hizmeti aldıktan ve bununla birlikte bir 
teste tabi tutulduktan sonra verilmesi oldukça kıymetlidir.

Ülkemizin Kamu İstihdam Kurumu İŞKUR olarak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında 
sunmakta olduğumuz meslek danışmanlığı hizmetlerimiz ile meslek seçimi ve kariyer planlaması 
aşamalarınızda gençlerimize rehberlik ediyoruz.

Bu kapsamda, 8. sayısını hazırladığımız Meslek Seçimine Destek Dergisi ile siz değerli öğrencilerimize ve 
velilerimize çalışma hayatının temelini oluşturan meslek seçimi konusunda destek sağlamayı amaçlıyoruz.

İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında kişilerin mesleki özelliklerinin tanımlanmasına 
yardımcı olmak amacıyla Mesleki Yönelim Test Bataryası’nı ölçme aracı olarak kullanıyor, danışmanlık 
hizmetimizi bilimsel temellere dayandırıyoruz.

2017 yılında hayata geçirdiğimiz İş Kulüpleriyle eğitimden istihdama geçiş sürecinde teorik ve pratik 
eğitimlerle gençlerimize destek oluyoruz. “İŞKUR Kampüs” hizmetlerimizle de üniversite öğrencilerine 
daha yakından temas etmeyi ve işgücü piyasasına hazırlanabilmeleri için destek olmayı hedefliyoruz.

Sunduğumuz danışmanlık hizmetinin yanı sıra genç işgücümüzü bilişim sektörüne yönlendiriyor, 
düzenlediğimiz mesleki eğitim kursları ile gençlerimizin beceri ve yeteneklerinin dijitalleşen ekonominin 
gerisinde kalmadan gelişmesine katkı sunuyoruz.

Ülkemizin ve milletimizin gurur kaynağı olan ve katma değer üreterek ülkemiz ekonomisini geliştirecek 
olan siz gençler için hazırlamış olduğumuz, içeriğinde meslek seçimine ilişkin son derece önemli ipuçlarını 
barındıran “Meslek Seçimine Destek” dergimizin kariyer planlamanızda faydalı olmasını umuyor, eğitim 
ve çalışma hayatınızda başarılar diliyoruz.

KARİYER YOLCULUĞUNDA
GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ
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Toplumlar için, iyi yetişen ve ülke kalkınmasına 
katkı sağlayan gençler ilerlemenin 
anahtarıdır. Gençlerin iyi yetişmesi için ise 

doğru kariyer planlaması ve mesleki yönlendirme  
oldukça önemlidir.  İŞKUR olarak gençlerimizin 
meslek seçimi sürecinde doğru karar vermelerine 
destek olmayı temel misyonlarımızdan sayıyoruz. 
Çünkü, meslek seçimi insanların sadece ne iş 
yapacaklarıyla ilgili değil aynı zamanda nasıl bir 
yaşam sürecekleriyle de doğrudan ilişkilidir.  Bu 
açıdan, kişilerin iş gücü piyasasındaki yerini ve 
gelecekteki yaşamını belirleyecek olan meslek 
seçimi aşamasında, iş ve meslek danışmanlığı 
çalışmalarımızla gençlerimizin yanındayız. 

Meslek danışmanlığı hizmetlerimizle gençlerin,  
kendi nitelik ve becerilerinin farkına varmaları 
ve meslekler hakkında bilgilenmelerine destek 
oluyoruz. Bu şekilde kendilerine en uygun ve 
severek yapacakları mesleklere sahip olarak,  
çalışma hayatına başladıklarında daha kolay iş 
bulmaları amacıyla çalışmalarımıza hız kesmeden 
devam ediyoruz.

Dijitalleşen dünyada değişen ve dönüşen iş 
gücü piyasasının gerisinde kalmayarak hizmet 
sunum kapasitemizi iş gücü piyasasında ortaya 
çıkan yeni ihtiyaçlara göre şekillendiriyoruz. 
Gerçekleştirdiğimiz okul ziyaretleri ile öğrencileri 
meslek seçiminin önemi ve iş arama becerileri 
gibi konularda bilgilendiriyoruz. Ayrıca, üniversite 
tercihleri öncesinde öğrencilere yardımcı olmak 
amacıyla düzenlediğimiz “Meslek Tanıtım Günleri” 
ile birçok mesleğin tanıtımının, o mesleği icra eden 
kişiler tarafından yapılmasını sağlıyoruz. 

Gençler! 

İlgi ve becerileriniz doğrultusunda kendinize 
en uygun mesleği seçerek ekonomik ve yapısal 
dönüşüme uyum sağlamanız, gelecekte istediğiniz 
yerde olmanız ve ülkemize değerli hizmetler 
sunmanız  temel hedeflerimizdendir. Meslek 
seçimi aşamasında sizlere yol göstermesi amacıyla 
hazırlamış olduğumuz “Meslek Seçimine Destek” 
dergimizin yeni sayısının, sizlere, eğitimcilerimize 
ve ailelerinize faydalı olmasını temenni eder, 
başarılar dilerim.

Oğuz Kağan GÜLDOĞAN
Genel Müdür
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Sevgili gençler!

Akademik başarınız ne kadar iyi olursa olsun yanlış 
seçilen bir meslek ömrünüz boyunca çalışma 
hayatınızın mutsuz bir şekilde geçmesine sebep 
olabilecektir. Bu aşamada kendinizi iyi tanımanız 
aile, arkadaş ve öğretmenlerinizin desteğini 
almanız çok önemlidir.

Meslek seçimi ani bir karardan ziyade üzerinde 
uzunca düşünülmesi gereken ve hayatınızın 

tamamını etkileyecek çok önemli bir yol ayrımıdır. 
Günümüzde bilim ve teknolojideki hızlı değişimin 
etkisi ile meslek çeşitleri hızla artmakta bu 
durum mesleklerin niteliklerinin değişmesine ve 
karmaşıklaşmasına neden olmaktadır.

Peki, bu süreçte İŞKUR’un sizlere sunduğu 
hizmetlerden haberdar mısınız? Gelin bu 
hizmetlere beraber bakalım… 

BİLGE ÇAKIR
İstihdam Uzmanı

İŞKUR’DAN GENÇLERE 
MESLEK SEÇİMİNDE 
DESTEK!

Meslek seçerken 
İŞKUR İş ve Meslek 
Danışmanlarından 
nasıl destek 
alabilirim?

Öğrencilere yönelik olarak meslek seçimini 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.
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İş ve Meslek Danışmanlarımız okul ziyaretleri ile, idareciler ve rehber öğretmenlere 
meslek danışmanlığı hizmetleri hakkında bilgiler vererek, öğrencilerin bu hizmetlerden 
yararlanabilmeleri için görüşmeler yapmaktadır.

Türkiye geneli ortaokul ve lise seviyesinde öğrenim gören öğrenciler ve diğer hedef kitleye yönelik 
olarak, 250 adet mesleğe ilişkin 8 adet meslek bilgi kitapçığı gençlerin kullanımına sunulmuştur. 
(Kitapçığa İŞKUR’un “https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/is-ve-meslek-danismanligi/meslek-danismanligi/” internet 
adresinden ve MEB Mesleğim Hayatım web sitesinden  ulaşabilirsiniz.)

Meslek seçiminde 
İŞKUR gençlerin 
yanında...

Hedef kitlesi, meslek seçimi aşamasındaki lise (11. ve 12. sınıf) öğrencileri olan Meslek Tanıtım 
Günleri ile üniversite tercihleri öncesinde öğrencilere yardımcı olmak ve doğru meslek seçimi 
ile birey ve toplum refahının artması amaçlanmaktadır. Meslek Tanıtım Günleri temel olarak 
mesleğin, erbabı tarafından tanıtılmasıdır.  

İŞKUR internet adresi “Meslekleri Tanıyalım” bölümünden; bir meslekle ilgili olarak;  mesleğin 
tanımı, görevler, mesleğin gerektirdiği genel özellikler, çalışma ortamı ve koşulları, meslek eğitimi, 
çalışma alanları ve iş bulma olanakları, eğitim süresince ve eğitim sonrası kazanç ve meslekte 
ilerleme vb. başlıklarda mesleklerle ilgili bilgiye ulaşabilirsiniz. 
(https://esube.iskur.gov.tr/Meslek/MeslekleriTaniyalim.aspx)
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Okula başlamak insan hayatının en önemli dönüm 
noktalarından biridir. Okullar, eğitim aracılığıyla 
insanların kendisi ve toplum için faydalı 
olmalarını sağlar. Eğitim, toplumları geleceğe 
taşıyan, insanların dünyayı ve olayları daha iyi 
anlamasına,  fikir oluşturmasına ve bakış açılarını 
geliştirmelerine yardımcı olur. Okul yılları, zaman 
zaman erken kalkmak, sınavlar, ödevler ve sıkıcı 
gelen derslerle dolu olsa da genellikle güzel anılarla 
hatırlanır. Belki de en iyi arkadaşlıkların edinildiği 
bu yılların geleceğinizi de şekillendirdiğini asla 
unutmamalısınız.

Ortaokuldan sonra istediğiniz lise ve sonrasında 
üniversitede istediğiniz bölümü okumak, aynı 
zamanda istediğiniz mesleğe sahip olabilmek 
için öncelikle bu okullara giriş sınavlarında 
başarılı olmanız gerekiyor. Sınavlara hazırlanırken, 
zaman zaman olumsuzluklar yaşayabilirsiniz. 
Sizin için yorucu ve gergin bir süreç olabilir. Bu 
tür durumlar sizin sınavlara çalışma isteğinizi 
asla düşürmemelidir, ümitsizliğe kapılmadan 
çalışmalarınıza devam etmelisiniz. 

GELECEĞİNİZ OKULLARDA 
ŞEKİLLENİYOR

Sınavlarda başarılı olmak için,  derslerde başarılı 
olmak kadar, sosyal olmanız da önemlidir. 
Sınavlara çok iyi hazırlanmalı, aynı zamanda 
sosyal faaliyetlere katılmalı, arkadaşlarınıza zaman 
ayırmalısınız. Bu, sizin mutlu olmanızı sağlayarak, 
başarınızı artıracaktır. Ancak bu süreçte sınav kaygısı 
çok yüksek, moral bozan ya da derslere sınavlara 
gereken önemi vermeyen arkadaşlarınızdan biraz 
uzaklaşmanız sizin için daha iyi olabilir. Eğitim 
yaşamınızın en önemli dönüm noktalarından olan 
üniversiteler; mesleğinizi edinmeniz, yaşama dair 
yeni deneyimler ve sosyal ağınızı genişletmeniz 
anlamına  gelmektedir. 

Ünlü filozof 
Aristoteles  
“Eğitimin kökleri 
acı, meyveleri 
tatlıdır.” demiştir.

Birçok kişi gibi siz de eğitim 
hayatınızda zorluklar 
yaşayabilirsiniz. Bu zorluklara 
katlanarak vazgeçmeden, sabırla, 
isteyerek ve severek çalışarak 
hedeflerinize ulaştığınızda 
meyveleri sizin olacak.

Hürriyet SAÇ
Eğitim Uzmanı
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Sevcan YILMAZ
İş ve Meslek Danışmanı

Günümüz dünyasında, iş gücünü birbirine 
bağlamak için dijital araçlar kullanılmaktadır.  
COVID 19 salgını çevrim içi hizmetlerin daha etkin 
kullanılmasını zorunlu kılmıştır. 

İŞKUR bu dönemde sunulan çevrim içi hizmetlerle, 
gençler başta olmak üzere iş arayan ve işverenlere 
daha hızlı, daha kolay ve daha etkili bir şekilde 
ulaşmıştır. Dünyanın yeni bir döneme girdiği ve iş 
gücü piyasasının yeniden şekillendiği bu süreçte 
çevrim içi iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerine 
de dijital olgunluk kazandırılmıştır. İstihdamın her 
alanında ortaya çıkan esnek çalışma modelleri ve 
eğitimlerin çevrim içi olarak da  verilmesi ihtiyacı  
çevrim içi hizmetlere olan talebi artırmıştır.

Bu süreçte İŞKUR tarafından özellikle lise ve 
üniversite öğrencilerine,  çevrimiçi iş ve meslek 
danışmanlığı hizmetleri kesintisiz sunulmuştur. Bu 

COVİD-19 Salgınıyla 
birlikte, iş ve 
meslek danışmanlığı 
faaliyetleri  çevrim 
içi ortamda  
uygulanmaya  
başlanmıştır.

ÇEVRİM İÇİ İŞ 
VE MESLEK 
DANIŞMANLIĞI

çalışmalarla öğrencilerin meslek seçimine, alan 
seçimine ve iş arama becerilerinin geliştirilmesine 
yönelik hizmetler sekteye uğramamış; dijital 
istihdam fuarı gibi etkinliklere devam edilmesiyle 
kendilerine uygun meslek seçmeleri ve istihdam 
edilebilirlik becerilerine katkı sağlamak 
sürdürülebilir kılınmıştır. 

Yaşanan bu süreç, çevrim içi sunulan danışmanlık 
hizmetlerini geliştirmekle birlikte COVID 19 
salgınının hız kesmesiyle, önceden olduğu gibi yüz 
yüze danışmanlık hizmeti verilmeye başlanmıştır. 
Ancak, daha geniş kitlelere erişime olanak 
sağlayan çevrim içi hizmet sunumu danışmanlık 
hizmetlerinin geleceği noktasında önemini 
korumaya devam etmektedir.
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DOĞRU MESLEK 
İÇİN MESLEK 
SEÇİMİ EYLEM 
REHBERİ

Meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken dört 
aşama var: Kendini tanıma, meslekleri tanıma, 
mesleki eğitim kurumları hakkında bilgi sahibi 
olma ve toplanan bilgileri değerlendirerek 
karar verme. Bu aşamalardan anlaşılacağı üzere 
meslek seçiminde doğru karar kişinin harcadığı 
çaba ile doğru orantılıdır. “Nasıl bir girişimde 
bulunmalıyım?” sorusunun cevabı için Eylem 
Rehberi’ndeki maddeleri sırayla izlemek, meslek 
seçiminde yol göstericiniz olacaktır.

Kendini Tanı

Kendini ve özelliklerini: seni sen yapan değerleri, 
yeteneklerini, ilgilerini, beklentilerini, kişilik 
özelliklerini,  farkındalıklarını tanı!

 ✓ İŞKUR Mesleki Yönelim Test Bataryası’nı 
çözdüm (https://mytb.iskur.gov.tr/)

 ✓ Farklı kişilik envanterlerini çözdüm (internet 
üzerinden araştırma yaptım)

 ✓ Hobilerim ve becerilerim hakkında 
düşündüm, ailem ve arkadaşlarımdan 
yorumlar aldım

Meslekleri ve Eğitim Kurumlarını Araştır

Meslekleri ve mesleklere sahip olmak için gerekli 
imkan ve şartlarını araştır. Her mesleğin okulu 
olmadığı gibi her okul da doğrudan meslek sahibi 
yapmamaktadır. Bazı meslekler için ek sertifika, 
staj vb. zorunlu iken bazı meslekler tamamen 
sahada öğrenilerek edinilmektedir.

 ✓ İŞKUR web sitesinde Meslekleri Tanıyalım ve 
Meslek Tanıtım Kitapçıkları ile mesleklerin 
gerekliliklerine göz attım.  (https://esube.
iskur.gov.tr/Meslek/MeslekleriTaniyalim.
aspx)

 ✓ Video platformlarından mesleklerle ilgili 
tanıtım videoları izledim

 ✓ Bölümlerle ilgili üniversite web sitelerinden 
bilgi aldım

Salih ERSOY
İş ve Meslek Danışmanı
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 ✓ Bölümle ilgili öğrenci topluluklarıyla sosyal 
medyadan iletişime geçtim

 ✓ Mesleğin uzmanlarına ziyarette bulundum 
ve birebir görüş aldım

 ✓ Üniversite Kariyer Merkezlerini ziyaret ettim

Karar Vermek İçin Uzmana Danış

Topladığın bilgileri değerlendirme ve bir uzmanla 
birlikte bilgileri analiz ederek karar aşamasına 
geçme vakti geldi. Kendin, geleceğin ve mesleğin 
hakkında değerlendirmeler için;

 ✓ İŞKUR’da Meslek Danışmanımla görüştüm
 ✓ Rehberlik ve Araştırma Merkezine ziyaret 

ettim
 ✓ Lise, kurs merkezi rehberlik servisini ziyaret 

ettim
Araştırmanızda ve ziyaretlerinizde almak istediğiniz 
bilgiler için mutlaka soru listenizi hazırlamalısınız. 
Doğru meslek seçimi için şimdi harekete geçme 
zamanı!

Eylem Rehberi’ndeki 
maddeleri sırayla 
izlemek, meslek 
seçiminde yol 
göstericiniz olacaktır.
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MESLEĞİNİ 
KENDİN SEÇ: 

MERHABA 
KENDİM!

Mehmet Ali ÖZEL - Sevgi TUNALI KABAÇALI 
İş ve Meslek Danışmanı

İlk Amaç Kendini Tanımak Olmalı.

İnsanın geldiği ve gelmek istediği yer arasındaki 
yolculuğa hayat diyoruz. Her birimiz bu yolu 
farklı şekilde yürüyoruz. Bu yolculukta öncelikle 
ne istediğimizi bilmemiz gerekiyor. Ancak ne 
istediğimizi bilmek için kendimizi tanıyor olmamız 
ön şartı bulunmaktadır.

İnsanın kendini tanıması zordur ama bu yolda 
ortaya koyacağın çaba kesinlikle kayda değerdir. 
Socrates şöyle der:  “Kendini bilmek bilgeliğin 
başlangıcıdır.”

Peki, öyleyse ben kimim?

Kendini tanımak, en sevdiğin rengi veya okuldaki 
en sevdiğin dersi sevmekten daha fazlasını bilmek 
anlamına gelir. Kendini tanımak, kendini yüzeysel 
olmaktan daha çok derinlemesine anlama 
sürecidir. Bu keşfedilmeyi bekleyen tahmin 
edilemez bir yoldur.

Kendi özellikleriniz 
ile mesleğin 
özelliklerini 
eşleştirerek 
kariyer tercihinizi 
oluşturabilirsiniz.
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Bu yolda ise en önemli yöntem “denemek”tir. 
Denemeden neyi sevip sevmediğimizi, nelerin bize 
iyi geldiğini bilemeyiz. 

Hayatımızdaki En Önemli Kararlardan Biri Meslek 
Seçimi

Bu kıymetli hayat yolculuğunda bavulumuzda 
sevgi, saygı, adalet, iyilik, sağlık, güven, huzur 
gibi temel insani değerlerimiz mutlaka 
bulunmalıdır. Bir de aynı yolculuğa çıkan 
ama bavullarında kendilerine özel farklı 
ihtiyaçlar taşıyan insanları düşünün. 
İşte o insanların bavullarında olduğu 
gibi kendini keşfetme yolculuğunda da 
bize özel ihtiyaçlarımız söz konusudur. 
Nedir peki bu ihtiyaçlar? Becerilerimiz, 

yeteneklerimiz, ilgi alanlarımız, hobilerimiz, 
hedeflerimize ulaşmak için gereken 

ihtiyaçlar ve daha nicesi.

İnsanın istediği, sevdiği ve yeteneklerine 
uygun bir mesleğe sahip olması, onun hayattaki 

en büyük kazanımlarından biridir. Kişilik 
özelliklerinize, yeteneklerinize, günün şartlarına 
uygun bilinçli bir meslek seçimi toplumda sağlıklı, 
mutlu ve kendisiyle barışık insanların sayısını da 
artıracaktır. 

Seçiminizde Size Fikir Vermek İçin Bir Test 

Peki, yeteneklerimizi ne kadar önemsiyoruz 
ve biliyoruz? Öğrenmek için tiyatro kulübüne 
katılabilir, okulun müzik kulübünde görev alabilir, 
eğitimlere, sunumlara katılarak başarı hikâyeleri 
ile kendinizi keşfetme sürecinde bulmacanın 
parçalarını çözmeyi tercih edebilirsiniz. İş hayatına 
atılmadan önce yapacağınız bu keşifler ilerleyen 
süreçte işinizi çok kolaylaştıracaktır. Kendini 
tanıyan, özellikle kariyerinin başından eksiklerinin 
farkına varmış ve bunları tamamlamak için adım 
atmış olan adaylar her zaman daha dikkat çekicidir.

İlgileriniz, yönelimleriniz ve becerilerinizi fark 
ederek mesleki alternatifleri değerlendirmek 
için İŞKUR Mesleki Yönelim Test Bataryasını 
kullanabilirsiniz. 

Hayat aslında 
kurduğun hayalleri 
gerçekleştirebileceğin 
kadar uzun. Yeter ki bir 
yerlerden başla.
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İŞKUR tarafından hizmetinize sunulmuş 
olan Mesleki Yönelim Test Bataryası 
ile sizlerin kendinize en uygun mesleği 
seçmenize katkı sağlamaktayız.

Meslek seçiminde size yol göstermesi amacıyla https://mytb.iskur.gov.
tr adresine tıklayarak Mesleki Yönelim Test Bataryası’nı çözebilirsiniz. Bu 

sayede kişilik özelliklerinizin ve mesleki becerilerinizin neler olduğunu 
detaylı bir rapor halinde öğrenebilir ve sonuçlarınızı en yakın İŞKUR Hizmet 

Merkezine giderek İş ve Meslek Danışmanınızla değerlendirebilirsiniz.

Mesleki Yönelim Test Bataryası toplam 346 soruluk 3 farklı testten 
oluşmaktadır. Testleri yarıda bıraksanız dahi daha sonra kaldığınız yerden 
çözmeye devam edebilirsiniz. 3 testi de tamamladıktan sonra 
sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. 

Bu testler;

• Genel Yetenek Testi: 50 sorudan oluşan 
bu test el-göz koordinasyonu, şekil 
uzay, sayısal ve sözel yeteneklerini 
ölçmektedir. Testin cevaplanma süresi 
25 dakikadır.

• Kişilik Envanteri Testi: 120 sorudan 
oluşan bu test duygusal denge, dışa 
dönüklük, açıklık, uyumluluk ve 
sorumluluk gibi kişilik özelliklerini 
ölçmekte olup psikolojik bir test 
değildir. Bu testin cevaplanmasında 
herhangi bir süre kısıtlaması 
bulunmamaktadır.

• Mesleki Eğilim Testi: Bu test 176 
sorudan oluşmaktadır ve herhangi 
bir süre kısıtlaması bulunmamaktadır. 
Kişilerin eğilimli oldukları mesleklerin 
tespit edilmesinde kullanılmaktadır.

Hasan DEMİRCİ
İstihdam Uzmanı

İŞKUR MESLEKİ 
YÖNELİM TEST 
BATARYASI
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Doç. Dr. Yavuz Kağan YASIM
İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanı

Yaka rengi, çalışanların nitelik ve pozisyonlarına 
göre belirlenmektedir.

Mavi yaka, İşini büyük oranda kas/kol gücüne 
dayalı olarak yapan çalışanlardır.

Beyaz yaka çalışanlar, genellikle büro çalışanları 
veya yönetici olarak anılan maaşlı profesyonellerdir.

Altın yaka, çeşitli düzeylerde bilgi işi ile uğraşan, 
bilgiyi üreten, toplayan, depolayan, analiz eden 
ve eşgüdümleyen yüksek nitelikli çalışanları ifade 
eder.

Gri yaka, mavi ile beyaz yakalı işçiler arasında 
kalan, şef, ustabaşı, teknisyen gibi ara elemanları 
tanımlamak için kullanılmaktadır. 

ÇALIŞMA HAYATINDA
YAKA RENKLERİ 
NE ANLAM İFADE ETMEKTEDİR?

Pembe yaka, daha ziyade kadın çalışanlarla 
özdeşleştirilen hemşirelik, sekreterlik, bakım gibi  
mesleklerde çalışanlar için kullanılmaktadır.

Yeşil yaka, yenilenebilir enerji mühendisliği, 
rüzgar enerjisi uzmanlığı, çevre ve enerji hukuku 
uzmanlığı, organik tarım mühendisliği, atık su 
uzmanlığı gibi, imalat, tarım, hizmet ve Ar-Ge 
sektörlerinde insanlığın karşı karşıya olduğu 
çevresel tehditleri gidermeyi amaçlayan işler ve 
meslekler olarak ifade edilmektedir.

Farklı renklerdeki yaka renkleri birbirinden kesin 
çizgilerle ayrılmamakla birlikte, çalışanların kendi 
nitelikleri ve iş olanakları ölçüsünde renkler 
arasında geçişi de mümkün olabilmektedir.  
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Ülkü YÜKSEL
Eğitim Uzmanı

Kuşaklardır çocukluktan beri hepimize sorulan 
“Ne olacaksın?” sorusu; çağın beklentisi gereği 
yerini “Neleri değiştirmek istersin?” sorusuna 
bıraktı. Sıkça söylediğiniz ifade: Olayın ne? Kariyer 
planlamada “Olayın ne?” sorusundan kastedilen 
şey: İnsana, doğaya, teknolojiye, bilime neler 
katmak istersin? Neye çözüm bulmak istersin?

Mezun olduktan sonra donanımını sınavda 
kullanmanın ötesine geçirerek bilgiyi gerçek 
hayata yeteneklerini de katarak kullandığında 
başarı beraberinde geliyor. Bu farkındalığa iletişim 
ve sosyal becerileri de eklediğimizde “Başka bir 
dünya mümkün”. O zaman o dünya sence nasıl 
olmalı?  

Mümkün olan o dünyayı inşa ederken ve katkı 
sunacağın değişimi belirlerken çıkış noktası yine 
kendini doğru konumlamaya ve tanımlamaya 
geliyor. Doğru konumlama yaparken ilgi alanlarını 

OLAYIN NE?
YENİ SEN OLMAYA 
HAZIR MISIN?

bir kesişim kümesi 
gibi düşünerek 
hedefler koyabilir, kariyer 
planlamanda yararlanabilirsin… 
Bilgisayar Mühendisliği okumak istediğini 
varsayalım. Çevrendeki insanlardan daha iyi 
yaptığın neler var?  İlgi alanında başka neler 
var? Örneğin müzik ve edebiyat olsun;  Bilgisayar 
Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği veya 
Yapay Zekâ Mühendisliği alanında ilerleyebilir, 
yapay zekâ uygulamaları geliştirip bunu müziğe 
uyarlayabilirsin. Beraberinde kişisel blog gibi 
araçlarla yeteneklerini dış dünyaya duyurabilirsin. 

Şimdiki bilgilerimiz 
kısa sürede 
güncelliğini 
kaybedecek. 

Tek bir alanda, 
meslekte ve 
hedefte ilerlemek 
günümüzde 
artık yeterli 
görünmüyor.
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Neleri merak ve 
tutku ile yapmaktan 
hoşlandığını bulmak 
için kendini analiz 
edebilirsin.  

Sa
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Endüstri 4.0 çağı ve 21.yüzyıl becerileri 
senden farklı alanlara aktarılabilen 
becerilere sahip olmanı, başka bir 
deyişle “YENİ BİR SEN!” oluşturmanı 
bekliyor. Çünkü mesleklerin bir kısmı 
yok olacak, hemen hemen tamamı şekil 
değiştirecek. Bu değişime uyum sağlama 
yolunda “yeni sen” olmaya hazır mısın?  

Meslek ile ilgili karar aşamasında, mezun 
olduğunda iş kaygının olmayacağına 
garanti verilse hangi alanlara yönelirdin, 
neler okumak isterdin? Birden fazla 
alan okuman, yan dal/çift ana dal 
yapmayı hangi alanlarda düşünürdün? 
Buna vereceğin cevap(lar), olmak için 
doğduğun gerçek kişiyi bulman için sana 
yardımcı olacaktır. 
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Dr. Pınar Çağlar KUŞÇU
Eğitim Uzmanı

Günümüzde her alanda olduğu gibi kariyer alanında 
da Yeşil’e doğru bir yaklaşım başlamıştır. Bu 
yaklaşım, “Yeşil Rehberlik” olarak ele alınmaktadır. 
Yeşil Rehberlik kavramı, sürdürülebilir çevre 
kavramından esinlenmiştir. Buna göre 
içinde yaşadığımız hayatın çevreden 
ve iklim değişikliğinden etkilendiği 
göz önüne alındığında, insanlığa 
hizmet etmek, insanın çevre 
üzerindeki etkisini dikkate alan 
bir kariyere sahip olmak arzu 
edilecek bir seçimdir. 

Geleneksel kariyer yaklaşımları, 
sınırsız ekonomik büyüme 
temelli bireyselliğin vurgulandığı 
kariyer seçenekleri üzerine 

KARİYER 
GELİŞİMİNDE 
YEŞİL REHBERLİK 
ANLAYIŞI

Yeşil rehberlik, 
kariyer gelişiminde 
insana ve doğaya 
duyulması gereken 
saygıyı hatırlatır. 

kuruluydu. Ancak sınırsız ekonomik büyüme, 
yerini sürdürülebilir ekonomiye ve çevreye 
bırakmaktadır. Çünkü yoksulluk, çevre kirliliği, 
sosyal adaletsizlik gibi küresel sorunların cevabı 
insan ile çevre arasındaki uyumda aranmaktadır.  
O halde, çevresel sürdürülebilirlik hedefleri, 
rehberlik faaliyetleri ile ilişkilendirilmelidir. 

Hayat ve kariyer bir bütündür. Kişisel kariyer, aile 
ve toplumun bir parçasıdır. Kariyer gelişimi sadece 
kişisel hedefler için değil, aynı zamanda toplumsal 
fayda ve insanlığa hizmet olarak da görülmelidir. Bu 
çerçevede, eğitim müfredatında, materyallerinde, 
meslek seçiminde, kariyer gelişiminde bireysel 
seçimlerin, toplumsal sonuçları üzerindeki etkisi 
anlatılmalıdır. Yeşil rehberlik, sürdürülebilir 
ekonominin ancak insan ve doğaya saygı ile mümkün 
olacağını anlatan yeni rehberlik yaklaşımının adıdır.

Kişisel kariyer, artık sadece bireysel 
mutluluk değil aynı zamanda içinde 
yaşadığımız hayata artı değer katacak 
bir yolculuktur.
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Şefika Şule KAFKAS
İş ve Meslek Danışmanı

Son yıllarda dijital teknoloji ve bilgi kaynaklarının 
hayatımızdaki hâkimiyeti ve önemi akıllı telefon 
kullanımının yaygınlaşması ile birlikte hızla artmış, 
sosyal paylaşım ağlarına ilave olarak bankacılık, 
alışveriş işlemleri ve kamu hizmetlerinin de 
internet tabanlı olarak yürütülmesi dijital 
teknolojinin yaygın olarak kullanımını zorunlu 
hale getirmiştir. 

Günümüz iletişim teknikleri içerisinde yer alan 
dijital okuryazarlık; dijital teknolojileri kullanarak 
mevcut bilgiye ulaşma ve bu bilgileri etkili bir 
şekilde kullanarak bilgi üretme becerisi olarak 
tanımlanmaktadır. İnternetin temel bilgi kaynağı 
olarak kullanılması, doğru dijital bilgi kaynağına 
ulaşılması, bilginin doğruluğunun teyit edilmesi, 
kullanılması, hedef kaynağa iletilmesi, güvenliği 
ve gizliliğinin sağlanması gibi temel gereksinimler 
dijital okuryazarlık becerisi ile doğrudan alakalıdır. 

İçinde yaşadığımız bilgi çağının gereği 
olarak kullandığımız dijital ortam, sağladığı 
faydanın yanında, bilişim suçları kapsamında 

DİJİTAL 
OKURYAZARLIK

Günümüzde 
okuryazarlık 
denilince aklımıza 
sadece okuma, 
yazma,  değil yeni 
medya okuryazarlığı 
gelmektedir.

değerlendirilebilecek birçok tehlikeyi de bünyesinde 
barındırmaktadır. Sağlıklı bilgi kazanımı ve güvenli 
iletişimin sağlanması, etkili ve verimli zaman yönetimi, 
kişisel verilerin korunması, aynı zamanda yaşamsal 
gerçekliklerin farkına varılarak çağın gereklerine ayak 
uydurulması için dijital okuryazarlığın genel toplum 
ekseninde arttırılması gerekmektedir.  

Bu alanlarda aktif olan kişilerin, güvenilir 
olmayan sitelerle kişisel verilerini paylaşmaması, 
dolandırıcılık ve zararlı içerikler konusunda 
farkındalıklarının yüksek olması gereklidir. E-devlet 
üzerinden çeşitli kamu kurum kuruluşların öneri, 
uyarı ve yönlendirmeleri dikkate alınmalıdır. 

Zaman, mekan 
sınırlılıklarının olmadığı 

dijital ortamları en verimli şekilde 
kullanıp yaşam kalitenizi artırmanız için,  
dijital okuryazarlık konusunda kendinizi 

geliştirmelisiniz.
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Doç. Dr. Hasan UZUN  |  Ali YORULMAZ

GÜNÜMÜZDE VE GELECEKTE 
MESLEKİ BAŞARININ ANAHTARI 
“SOFT SKILLS”

Bireylerin sahip olduğu hassas yetenekler, temel 
beceriler, yumuşak beceriler, destekleyici yetenekler, 
soyut düşünme, sosyal beceriler, gözle görülmeyen, 
elle tutulmayan ve işyerindeki performansınızı 
etkileyen teknik olmayan kişisel özelliklerin bütününe 
“soft skills - yumuşak beceriler” denilmektedir. 

Yumuşak beceriler, insanları sürekli değişen bir 
dünyada esnek kılar. İnsanların profesyonel ve 
günlük yaşamlarının zorluklarıyla etkili bir şekilde 
başa çıkabilmeleri için olumlu bir şekilde uyum 
sağlamalarına ve davranmalarına yardımcı olur. 

Sosyal beceriler: Bu yetenek, başkalarına 
saygı duymayı, durumlara uygun davranışları 
kullanabilmeyi ve çatışma çözmeyi içerir. 

İletişim becerileri: İş yerinde kullanılan belirli iletişim 
türlerini ifade eder. Sözlü iletişim, yazılı iletişim, sözsüz 
iletişim ve dinleme becerileri işverenler arasında 
en sık aranan becerilerdendir. İletişim yeteneğinizin 
yüksek olması performansınıza da olumlu yansır. 

Ekip çalışması: Farklılıkların yönetimi bağlamında, 
üniversite hayatındaki bireyselliğin getirdiği 
başarı, iş hayatında ekip çalışması ile mümkündür. 
Yöneticiler için farklı profile sahip çalışanların ortak 
paydada buluşabilme yeteneği hem zor hem önemli 
bir meziyettir. 

Üst düzey düşünme: Problem çözme, eleştirel 
düşünme ve karar verme aşamalarından oluşur. 
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Temel olarak, makul bir sonuca varmak için 
seçeneklerin değerlendirilmesidir. 

Öz kontrol: Kişinin dürtülerini kontrol etmesi, 
dikkatini yönlendirmesi ve odaklanma becerisini 
ifade eder.

Olumlu bir benlik kavramı: Kendine güven, öz 
yeterlilik, öz farkındalık, benlik saygısı ve gurur 
duygusunu içerir. İşte başarı için çok önemlidir.

Problem çözme: Bir problemi tanımlama, sorunun 
nedenini belirleme, bir çözüm için alternatiflerin 
belirlenmesi/bulunması, önceliklendirilmesi ve 
seçilmesi süreci veya eylemidir. 

Disiplinli çalışma, güvenilirlik, sorumluluk ve öz 
motivasyon da işverenler ve bireyler tarafından 
geliştirilmesi beklenen diğer becerilerdendir.

Sevgili Gençler!

Yeni bir işe başvururken, işe özgü becerilerinizin 
yanında yumuşak/sosyal/soft becerilerinizi de 
vurgulayın. Özellikle başvuru mektubunuzda 
başvuru yaptığınız iş için en önemli gördüğünüz 
bir veya iki yumuşak beceriye sahip olduğunuzu 
gösteren kanıtlar sunun. 

Kaynak: Succi, 2015
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Mustafa TİRYAKİ
İstihdam Uzmanı

DİJİTAL DÜNYADA 
(METAVERSE’DE) 
YENİ İŞLER… 

Dijital dünyanın her geçen gün şekillendiği ete 
kemiğe bürünerek var olduğu bugünlerde yeni 
dünyanın tüketicisi değil de üreticisi olmaya hazır 
mısın?

İnternetin geleceği de denilen dijital dünya, var 
olan ile kurgunun ya da gerçek ile sanalın birlikte 
şekillendiği bir Meta-Universe’ı ifade etmekte… 

Metaverse, uzaktan yapılan toplantıların yerine 
bir toplantı salonunda ya da bir okul veya eğitim 
merkezinin sınıfında ya da herhangi bir yerde ve 
zamanda sanal bir ortamı vaat etmekte... 

Metaverse, insanlara dijital dünyayı sunmaktan öte 
onun bir parçası olmayı önermekte…

Metaverse’te insanlar, sanal yaşamlarını dijital 
ikizler aracılığıyla kişisel yaşamlarına paralel olarak 
yaşayabilecekler…

Metaverse kurgusal bir evren... 

Dijital dünya da var olabilmek için yapılacak meslek 
seçimi dijital dünyayı da hedeflemeli…

Dijital dünyada ne nasıl yapılır ve burada gerekli 
beceriler nereden kazanılır, buna odaklanmak gerekli…

Dijital becerilere ne kadar sahip olduğunuz 
gelecekte nerede olacağınızı belirleyen temel faktör 
haline gelmekte...

Metaverse’te dijital gerçeklik yeni bir hizmet 
sektörünü ortaya çıkarmaktadır. Bu sektör yeni 
işler ve iş gücü talep etmekte: örneğin Metaverse 
avatarlarının kıyafet veya saç tasarımcısı…

Sanal dünyalar 
ile pek çok iş için 
daha fazla fırsata 
sahip olunacak…

Seyahat ve 
turizm arttırılmış 
gerçeklikte rutin bir 
aktivite olacak... 
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Doç. Dr. Ufuk BİNGÖL
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
E-spor ve Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

E-SPOR VE
GENÇ İŞGÜCÜ

Yirmi birinci yüzyıl, teknolojik gelişmeler sebebiyle 
siber dünyayı hayatımıza eklemiştir. Teknoloji 
kullanımı açısından gençler, siber dünyanın en 
önemli müdavimleridir. 

E-spor ekosistemi içerisindeki 500 milyonu aşan 
bir izleyici kitlesi ve yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ödül 
havuzu, toplam etkileşimde bulunduğu yaklaşık iki 
milyar insan ile küresel spor ekonomisinin önemli 
ve kalıcı bir parçası haline gelmiştir. Konu yalnızca 
oyun tasarımı ve geliştirme yani yazılım sektörü 
ile irdelenmemelidir. Milyar dolarlık bir sektör 
ile milyarlarca izleyicisi, takipçisi ve paydaşı olan 
E-spor ekosistemi, gençler için çeşitli fırsatları ve 
riskleri barındırmaktadır.

Ekosistemin spor ekonomisinde yer alan transfer, 
marka değeri, promosyon, pazarlama, yayın, ürün vb. 
unsurlarla yüksek gelirler elde edilmektedir. Tabii ki 
en önemli konu ise E-sporcu, dijital sporcu/atlet 
başlığıdır. Dünya üzerinde sürekli artan müsabaka 

Z kuşağı bireylerin 
çalışma yaşamına 
ilişkin gözlemleri, 
beklentileri, 
potansiyel ve 
yetenekleri nelerdir?

ve turnuvalarda ilk beş yüz oyuncunun kazandığı 
toplam ödül miktarı 3 milyar dolara yaklaşmaktadır. 
Ancak bu gelirlerin % 55’i sırasıyla A.B.D., Çin, Güney 
Kore, Danimarka ve İsveçli e-sporcular tarafından 
kazanılmıştır. Yıllar içerisinde artsa da Türk 
E-sporcularının bu ödül miktarının yalnızca yaklaşık 
% 0,16 gibi oranını elde ettiğini söyleyebiliriz. Oyun 
yayıncılığı, oyun tasarımı, içerik yönetimi, yazılım 
ve donanım tasarımı, oyun pazarlaması ve lojistik 
yönetimi, internet altyapısı, E-spor iletişimi, yönetimi 
ve oyuncu platformları ise E-spor ekosistemindeki 
bazı diğer alt işkollarıdır. 

Okul öncesi eğitimden başlamak üzere yüksek 
öğrenime kadar tüm kademelerde “oyun” başlığının 
nasıl bir kariyer alanı haline gelebileceği ilgilileri 
tarafından müfredat içerisinde tartışılmalıdır. 
Tüm bu tartışmalar ışığında gençlerin meslek 
seçimlerinde yeni bir boyut olarak E-spor ortaya 
çıkmaktadır.
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DİJİTALLEŞEN DÜNYANIN 
YENİ MESLEĞİ DİJİTAL 
DEDEKTİFLİK1 

1 İstihdamda 3 İ dergisinden alıntıdır.

belirleyicileri. Bazen ilgimizi çeken bir fotoğrafa 
tıklamamızın, arkadaşımızdan gelen linki sorgusuz 
sualsiz açmamızın, .exe gibi uzantılı dosyaları 
bilgisayarımıza indirmemizin, her önümüze 
gelen çerezi (cookie) kabul etmemizin bir bedeli 
var. Şirket bilgisayarını dikkatsizce kullanmanın, 
kafelerde, havalimanlarında ücretsiz internet 
bağlantılarına bağlanmanın, şirketten ayrılan 
personelin şirket e-postasını denetlemeden 
kapatmanın, kapatmamanın da… Ve bu bedel bazen 
sanıldığından da ağır ve acıtıcı olabilir.

Dijital Dedektiflik mesleğinin ilk kayıtlara geçtiği 
tarih 2005 yılı kabul edilebilir. Özellikle şirketler arası 
yargıya taşınmayan anlaşmazlıklarda suçun tespiti 
bakımından sıklıkla dijital dedektiflere başvuruluyor. 

Ofisin kapısı büyük bir gıcırtı ile açıldı. Uzun boylu 
siyah giyimli kadın içeri girip oldukça eski görünümlü 
ofis koltuklarından birine oturdu. Odadaki gün ışığı 
oldukça az olmasına rağmen kadının üzüntüsü 
kolaylıkla görülebiliyordu. “Dedektif Osman Sabri, 
sizsiniz değil mi? Bir kayıp vakasıyla ilgili desteğinizi 
almaya geldim.” Bu hüzünlü, cılız ses odanın içinde 
yankılandı…

Hepimizin kafasında canlanan bu klasik sahne 
dedektiflik mesleğine ait. Meslekler zaten 
değişiyordu, son 3 yılda değişim COVID-19’un da 
etkisi ile daha hızlı hâle geldi. Artık birkaç ayda bir, 
yeni bir suç türü, ihtiyaç ve meslek ismi duyabilmek 
mümkün. Hatta bazı mesleklerin fiziksel dünyadaki 
karşılıklarının dijital dünyadaki eşleri oluştu, tıpkı 
dijital dedektiflik gibi.

Bilgisayarınız, cihazınız internete bağlandığı 
andan itibaren içindeki her bir bilgi parçası ile 
dış dünyaya açılmış oluyor. Günlük rutinlerimiz 
ve alışkanlıklarımız, dijital dünyaya bakışımız, 
mahremiyet algımız ve güvenlik anlayışımız, tüm 
bu bilgi parçalarının karşımıza nasıl tehditler 
ve sorunlar olarak çıkabileceğinin temel 
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Bazen de hiçbir dijital izin kalmadığından emin 
olmak isteyenler, hamlelerini dijital dedektife 
kontrol ettirebiliyorlar. Bir dijital dedektif; en 
temelde bilgisayarın donanım ve yazılım olarak 
sınıflandırılan tüm birim ve programlarına hâkim 
olmak zorundadır. Çünkü suç mahalli bir ev, oda 

ya da bir ofis ortamı değil, dijital dünyaya açılan 
bu cihazın/cihaz grubunun ta kendisidir. Suçun 
varlığına dair ipuçları, bu birim ve programlardaki 
dijital zerrelerde gizlidir. Dijital dünyada aslında 
hiçbir şey tam anlamıyla yok edilemez. Sildiğimizi 
sandığımız her şey geri getirilebilir. Alakasız gibi 
gördüğümüz tüm ipuçları birleştirildiğinde büyük 
resim ortaya çıkabilir. Dijital dedektif; internet 
trafiği, veri kayıtları, dijital dünyadaki izlerden 
sayısal sonuçları süzer ve bunların ışığında suçun 
işleniş biçimini tasvirler.

Dijital dedektiflik mesleği için başta Amerika 
olmak üzere çeşitli ülkelerde çevrim içi eğitimler 
düzenlenmektedir. Bu eğitimlerde donanım, veri 
tabanı, internet trafiği, ağ bilgisi gibi konular 
işlendikten sonra, çeşitli analizlerin nasıl yapılacağı, 
bu analizlerle ortaya çıkan ilişkiler yumağına nasıl 
bakılacağı da sunulmaktadır. 
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