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Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Değerli Anne, Babalar ve Sevgili Gençler,

Her yıl yüzbinlerce gencimiz işgücü piya-
sasına girmektedir. Genç işsizliğinin en 
önemli sebeplerinden birisi mesleksizlik-
tir. Gençlerin bu problem ile karşılaşma-

maları için küçük yaşlardan itibaren meslek seçimi 
ve çalışma hayatı hakkında bilgi ve beceri düzeyle-
rinin artırılması çok önemlidir. Meslek seçimi, yal-
nızca gençlerimizin değil, toplum olarak hepimizin 
geleceğini etkilemektedir. Gençlerimize yapacağı-
mız her katkı, toplumsal refahımızı artırmak adına 
bir adım olarak düşünülmelidir.  
Dünyada yaşanan yapısal ve ekonomik dönüşüm-
ler, istihdamı da doğrudan etkilemektedir. Tekno-
loji her geçen gün gelişmekte, nitelikli işgücünün 
önemi artmakta, mevcut mesleklerin bir kısmı 
önemini yitirirken, birtakım yeni meslekler de 
ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda meslek seçimi her 
geçen gün daha da önemli hale gelmektedir. 
Meslek seçimi ve işgücü piyasasına hazırlık 
sürecinde gençlerimizin kendilerini ve meslek-
leri tanımaları, eğitim olanakları hakkında bilgi 
sahibi olmaları ve doğru meslek seçimi için gerekli 
donanımı edinmeleri gerekmektedir. Öte yandan 
farklı alanlarda kendilerini ve becerilerini geliştir-

meleri ve hayat boyu öğrenmeyi sürdürerek işgücü 
piyasasındaki avantajlı konumlarını korumaları da 
son derece mühimdir.
Bu süreçte hem bizlere hem de gençlerimize ve 
ailelerine büyük görevler düşmektedir. Türkiye’nin 
Kamu İstihdam Kurumu olarak İŞKUR, işgücü 
piyasasının ihtiyaç duyduğu birçok meslekte 
kişilerin meslek edinmelerine, var olan meslekle-
rinde gelişmelerine ve işi işbaşında öğrenmelerine 
destek olmaktadır. 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. Sunduğumuz hizmetleri her 
geçen gün çeşitlendirmekte, daha fazla vatan-
daşımıza ulaşmak ve yardımcı olmak gayretiyle 
çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
Bu bilinçle, doğru meslek seçiminin öneminden 
yola çıkarak hazırladığımız ve 2013 yılından bu 
yana her yıl sizlerle paylaştığımız “Meslek Seçi-
mine Destek Dergisi”nin bu yeni sayısının, faydalı 
bir kaynak olmasını ve siz değerli gençlerimize ve 
ailelerine destek olmasını temenni ediyorum.

Meslek Seçimi, Gelecek Seçimi…
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Mehmet Ali ÖZKAN
Türkiye İş Kurumu Genel Müdür V.

Günlük yaşantımızın önemli bir bölü-
mü, seçtiğimiz meslek doğrultusunda 
edindiğimiz iş yaşamı ve o iş yaşamında 
içinde bulunduğumuz çalışma ortamın-

da 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 yönel-
mesidir. 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 
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 sür-
dürüyoruz. 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 öğrenci-
ye, daha çok aileye ulaştırmayı hedefliyoruz.
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 çalışı-
yoruz. Gençlerimizin daha bilinçli ve daha özgü-
venli bireyler olarak yetişeceklerinin ve doğru 
meslekleri seçerek toplumumuza faydalı bireyler 
olacaklarının bilincindeyiz. 
Bu bilinçle, beşincisini hazırladığımız “İŞKUR Mes-
lek Seçimine Destek” dergimizi sizlere sunmaktan 
duyduğum memnuniyeti ifade ederken, gençle-
rimizin geleceğe güvenle ilerlemelerine destek 
olmasını diliyorum.

Doğru Meslek Seçimi, Başarının Anahtarıdır...
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MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ
Meslek seçmek, yaşam biçimini seçmek-
tir. Mesleğinizi belirlerken gelecekteki 
yaşamınızın birçok yönünü de belirlemiş 
olursunuz. Mutlu bir gelecek için mesleği-
nizi doğru belirleyin.

MESLEK SEÇERKEN...
Kendinizi Tanımalısınız: Meslek seçimi 
konusunda gerçekçi ve doğru karara ula-
şabilmek için öncelikle kendinizi tanımalı-
sınız. Kendinizi tanımanız ve buna göre bir 
yol haritası çizmeniz hem iş hem de özel 
hayatınızda avantaj sağlayacaktır.

Meslekleri Tanımalısınız: Meslek Tanıtım 
Günleri: Meslekleri, mesleğin sahibin-
den/erbabından dinlemek, kafanıza takı-

lan sorularınızı sormak ve detaylı bilgiler 
edinerek öğrenmek istemez misiniz?

Meslekleri Tanımalısınız: Meslek Bilgi 
Merkezi (MBM): Meslekler, mesleki 
eğitim yerleri ve çalışma hayatıyla ilgili 
bilgiye mi ihtiyacınız var? Meslek Bilgi 
Merkezleri’nde bulunan meslek bilgi 
dosyaları, kitapçıklar ve diğer kaynak-
lardan siz ve çocuğunuz önemli bilgilere 
ulaşabilirsiniz.

GELECEĞİN MESLEKLERİ
Yeteneğimiz, ilgilerimiz, eğitimimiz 
doğrultusunda mesleğimizi seçerken bu 
mesleğin ne kadar gelecek vaad ettiğini 
biliyor muyuz? 

İŞ VE MESLEK DANIŞMANI 
KİMDİR?
İş ve meslekle ilgili sorunlarınızın çözü-
münde İş ve Meslek Danışmanları yanı-
nızda… Danışmanlarımızı daha yakından 
tanımak ister misiniz?

21. YÜZYILDA ARANAN 
BECERİLER
Bu yüzyıl; teknolojinin hızla geliştiği, bil-
ginin hızla yayıldığı, hareketliliğin arttığı, 
esnekliğin önem kazandığı bir çağdır. 
Hangi becerileri edinmeliyiz ve hangilerini 
geliştirebiliriz?
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TEKNOLOJİK BAĞIMLILIK
Gençler! Bütün hayatınızı etkileyecek bir 
dönemdeyken zamanınızı nasıl değerlen-
diriyorsunuz? Yaşamı kolaylaştıran tekno-
lojiden uzak kalmak mümkün olmamakla 
birlikte, önemli olan bu teknolojiyi doğru 
kullanmaktır.

İŞ GÖRÜŞMESİNE EN İYİ 
ŞEKİLDE HAZIRLANMAK

Başarılı bir iş görüşmesinin anahtarı 
hazırlıktır. Hazırlık, kendiniz ve işveren 
hakkında mümkün olduğunca çok bilgi 
toplamayı içerir. Böylece işverenin sora-
cağı soruları başarılı bir şekilde cevapla-
mış olursunuz.

İŞ ARARKEN BEN
İş arama sürecinde farklılığınızı ve özel-
liklerinizi ortaya koyarken diğerlerinden 
ayrışabilirseniz, iş bulma konusunda daha 
avantajlı olursunuz. 

HAYALİMDEKİ İŞ
“Hayalimizdeki iş” var olmayabilir ama biz 
o işi kendimiz var edebiliriz. Gelin isterse-
niz bunu nasıl yapacağımızı konuşalım. 

NİYET MEKTUBU
Başvuru yapmayı düşündüğünüz işe ne-
den başvurduğunuzu, çalışmak istediğiniz 
pozisyonu, tecrübelerinizi, katkıda bulu-
nabileceğiniz konuları ve işten beklentile-
rinizi, hazırlayacağınız bir niyet mektubu 
ile anlatın. 

İNFOGRAFİK ÖZGEÇMİŞ (CV) 
HAZIRLAMA
İşe alımların ve iş ilanlarının internet üze-
rinden yapılmaya başlanması ile, hazırla-
nan profesyonel CV’lerin işe girişlerde re-
kabetin vazgeçilmez bir parçası olduğunu 
görüyoruz. İnfografik CV'ler farklılığınıza 
bir farklılık daha katabilir.

ÖZGEÇMİŞ (CV) ÖRNEĞİ
Detaysız, özensiz hazırlanmış, kendini iyi 
ifade edemeyen, yazım ve ifade hataları 
ile dolu, eksik bilgilerin yer aldığı özgeç-
mişler baştan kaybeder. Günümüzde, 
etkili hazırlanmış ve mesleki becerilerinizi 

ön plana çıkaran özgeçmiş sizin bir adım 
daha öne geçmenizi sağlar. 

EUROPASS CV
Tüm Avrupa ülkelerinde geçerli bir özgeç-
miş formatı olan Europass CV hakkında 
sizler için hazırladığımız örneği inceleyin. 

ÖNEMLİ ADRESLER
Sizin için faydalı olabileceğini düşündüğü-
müz internet adreslerine göz atabilirsiniz. 
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MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

Meslek seçiminiz kişilik gelişiminizle çok 
yakından ilişkilidir. İnsanlar yetişkinlik 
dönemlerinde kendilerini ve kişiliklerini 
büyük ölçüde meslekleri ve mesleğin 

getirdiği statü ve roller ile yansıtırlar. Meslek seç-
mek, yaşam biçimini seçmektir. Bu bakımdan mes-
lek seçiminizi tesadüflere bırakmamalı, gerçekçi 
temellere dayandırmalısınız.

Meslek seçimi konusunda gerçekçi ve doğru 
karara ulaşabilmek için bilinçli adımlar atmalı-
sınız. Öncelikle kendinizi ve meslekleri tanımalı, 
çalışma hayatı ve mesleki eğitim yerleri hakkında 
bilgi edinmelisiniz. Sonrasında edindiğiniz bilgileri 
değerlendirmeli ve seçtiğiniz meslekle ilgili uygun 
eğitim yerine yönelmelisiniz. 

Meslek, sadece iş bulup para kazanmanız için de-
ğil, aynı zamanda yeteneklerinizi değerlendirme-
niz ve toplum içinde yer edinmeniz için de önemli 
bir araçtır. Meslek, doğru bir kararla seçilmişse bu 
ihtiyaçlarınızın daha üst düzeyde karşılanmasını 
sağlayabilir.

Anne ve babalar, 
Meslek seçiminin önemi ne kadar erken yaşlarda 
fark edilirse, buna uygun eğitim programına yö-
nelme ve kendini geliştirme de o denli sağlıklı olur. 

Meslek seçimi bir süreçtir.  Bu nedenle ilkokuldan 
itibaren çocuğunuzun meslek seçimi konusunda 
farkındalıkları sağlanmalı, bilinçlendirilmeli, hatta 
süreç veli, öğretmen, öğrenci, mesleki rehber dört-
geniyle değerlendirilmelidir. Okuldaki başarıları, 
başarısızlık nedenleri, boş zaman etkinlikleri hatta 
oyuncak seçimindeki yaklaşımları ele alınmalıdır.

Çocuklarınızın meslek seçimlerinde büyük rol 
oynayan sizler, bu önemli kararı verme aşamasında 
onlara destek olmalısınız. Ama unutmamalısınız ki 
son karar çocuklarınızın…

Yanlış meslek seçiminin; iş bulmada güç-
lük, hayal kırıklığı yaşama, motivasyon 
düşüklüğü, işteki olumsuzlukların özel ha-
yata yansıması, mutsuzluk gibi sonuçları 
beraberinde getirebileceğini unutmayınız.

Çocuğunuzun uygun mesleklere yönlen-
dirilmesi aşamasında İş ve Meslek Danış-
manlarımızın bilgi ve deneyimlerinden 
faydalanabilirsiniz. Unutmayın, “Başarılı İş 
Yaşamı, Uygun Meslek Seçmekle Başlar.”

BAŞARI

Kendini
Tanıma

UYGUN MESLEK SEÇİMİ

Mesleki 
Eğitim Yerleri 

Hakkında Bilgi 
Edinme

Edindiği 
Bilgileri 

Değerlendirme

Meslekleri
Tanıma
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Meslek seçimi konusunda gerçekçi ve doğru 
karara ulaşabilmek için öncelikle kendinizi 
tanımalısınız. Genel sağlık durumunuz, 
bedensel açıdan güçlü ve zayıf olduğunuz 

noktalar, sosyal yönleriniz, başarılı ve/veya başarısız 
olduğunuz ders grupları, genel olarak derslerdeki 
başarınız, boş zamanlarınızı nasıl değerlendirdiğiniz, 

özel uğraşlarınız, hayattan beklentileriniz, ailenizin 
sosyo-ekonomik yapısı ve benzeri konularda kendi-
nizi tanımanız ve buna göre bir yol haritası çizmeniz, 
hem iş hem de özel hayatınızda avantaj sağlayacaktır.
Aşağıda yer alan bilgiler kendi özelliklerinizi tanıma-
nız için yol gösterici olacaktır.

Yetenekleri Keşfedebilmek 
Kendinize yönelteceğiniz “Neler 
yapabilirim?” sorusu, var olan 
ve eğitimle geliştirebileceğiniz 
özelliklerinizi keşfetmenize 
yardımcı olacaktır.

İlgilerin Farkına Varabilmek 
Hangi iş veya uğraşlardan zevk aldığınızı 
ve o işi yapma isteğinizi gözden geçirmek 
için “Neler yapmaktan hoşlanırım?” 
sorusunu kendinize yöneltebilirsiniz.

Kişilik Özelliklerini Bilmek
Doğru mesleği seçmeniz kişilik yapınıza uygun 
mesleklere yönelmenize bağlıdır. Gerçekçi, 
sosyal, düzenli, yaratıcı, sakin, çekingen, 
bağımsız, duygusal vb. kişilik özelliklerine 
sahip bir birey olabilirsiniz. Çevrenizin sizin 
hakkınızdaki görüşlerine de başvurabilirsiniz.Değerleri Belirleyebilmek

Bir mesleğe yönelirken “Mesleğimden 
ne bekliyorum?” “Nasıl bir iş istiyorum?” 
sorusunun cevabını aramalısınız. 
(Mesleğin kazandırdığı statü, saygınlık, 
kazanç, güvenli gelir elde etme vb.) Güçlü ve Geliştirilmesi

Gereken Yönleri Bulmak
Kendinize soracağınız “Diğer kişilerden 
farklı ve daha iyi yaptığım şeyler 
nelerdir, hangi konularda kendimi yeterli 
görüyorum?” gibi sorularla tüm yönlerinizi 
değerlendirebilirsiniz.
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MESLEKLERİ TANIMALISINIZ:
MESLEK TANITIM GÜNLERİ
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Gençler,

İşgücü piyasasında geçerli bir 
mesleğinizin olmasını ve ileride 
işsizlik sorunu ile karşılaşmamayı 
istiyorsanız aşağıdaki sorulara cevap 
bulmalısınız.

Meslekler Hakkında Neler Bilinmeli?
 Î Seçeceğiniz meslekte görevleriniz ve 

yapacağınız işler neler olacak? Sizin 
nitelikleriniz o görevleri yerine getirmek için 
yeterli olacak mı? 

 Î Mesleğin gerektirdiği fiziksel özellikler, 
yetenekler, ilgiler gibi bireysel özellikler 
nelerdir? Bu özellikler sizi hangi mesleğe 
götürüyor?

 Î Mesleğe yönelik eğitim süresi ne kadardır, 
mesleki eğitimde alınan dersler nelerdir 
ve gerekli eğitimler nasıl ve nerelerden 
alınabilir? 

 Î Meslekle ilgili çalışmalarda ne tür araç 
gereç kullanılmaktadır? Bu araçların 
kullanılmasına ilişkin herhangi bir sağlık 
sorununuz/engeliniz var mı?

 Î Çalışma ortamı ve koşulları nasıldır? 
Çalışma ortam ve koşulları ile ilgili sağlığınız 
açısından sınırlarınız var mı?

 Î Mesleğe ilişkin gelir düzeyi sizin 
beklentilerinizi karşılıyor mu?

 Î İş bulma olanakları ve meslekte ilerleme 
olanakları nasıldır? 

Peki meslekleri, mesleğin sahibinden/erbabın-
dan dinlemek, sorularınızı sorarak ve detaylı 
bilgiler edinerek öğrenmek istemez misiniz? 
2015 yılında başlattığımız “Meslek Tanıtım 
Günleri” etkinliğimizle birlikte, İŞKUR olarak 
sizlere bu fırsatı sunuyoruz.

Rehber Öğretmenlerimiz...
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimiz ve 
Hizmet Merkezlerimiz, İl Milli Eğitim Müdürlükleri 
ve sizlerle iletişime geçerek işbirliği içerisinde 
Meslek Tanıtım Günleri düzenliyorlar ancak sizler 
de dilediğiniz zaman bizimle irtibata geçerek 
öğrencileriniz için Meslek Tanıtım Günü düzen-
lenmesini talep edebilir, düzenlenen Meslek 
Tanıtım Günlerine öğrencilerinizin katılımını 
sağlayabilirsiniz. 

Kendinizi ve meslekleri tanıdıktan 

sonra, son aşama olarak, seçmeye 

karar verdiğiniz mesleğe göre eğitim 

yerlerini tanımalı ve edindiğiniz 

tüm bilgileri objektif bir şekilde 

değerlendirip uygun eğitim yerine 

yönelmelisiniz. 
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MESLEKLERİ TANIMALISINIZ:
MESLEK BİLGİ MERKEZİ (MBM)
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NMeslek Bilgi Merkezleri, meslekler ve mesleki eğitim 
olanaklarını tanımak isteyen herkese açıktır. İlgi, 
yetenek, kişilik özellikleriniz ve beklentilerinize uygun 
mesleği seçmek ve seçtiğiniz mesleğin eğitim olanakları 
hakkında bilgi almak için Meslek Bilgi Merkezlerinde İş 
ve Meslek Danışmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.

1
2
3
4

Meslekler, mesleki eğitim yerleri 
ve çalışma hayatıyla ilgili bilgiye 
mi ihtiyacınız var?

Meslek Bilgi Merkezleri’nde bulunan 
meslek bilgi dosyaları, kitapçıklar ve 
diğer kaynaklardan siz ve çocuğunuz 
önemli bilgilere ulaşabilirsiniz.

Öğretmenler! Öğrencilerinizin meslek 
seçimi, eğitim olanakları ve çalışma 
hayatına ilişkin grup çalışmalarına 
katılmasını ister misiniz? 

İş ve Meslek Danışmanları 
İŞKUR Meslek Bilgi 
Merkezlerinde sizlere 
yardımcı olacaktır.

Meslek Bilgi Merkezinden 
Kimler Yararlanabilir?

Meslek seçme aşamasında olan 
öğrenciler, Veliler, Öğretmenler, 
İşverenler, Mesleğinde ilerlemek ve 
meslek değiştirmek isteyen yetişkinler 
yararlanabilir. 

Meslek Bilgi Merkezinden Nasıl 
Yararlanabilirsiniz?

Gençler! Bireysel olarak hafta içi her gün mesai 
saatlerinde, 
Öğretmenler! Öğrencilerinizin grup çalışmalarına 
katılmaları için şahsen, telefonla veya Kurum internet 
sitesinden randevu alarak yararlanabilirsiniz.
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Sevgili gençler,

Hayatımıza yön veren kararların en önemlilerin-
den biri de meslek seçimimizdir. Bir günlük zaman 
diliminin çok büyük kısmını iş başında, mesleğimizi 
icra ederek geçirdiğimizi düşünürsek, mutlu bireyler 
olmamızda mesleğimizi sevmenin ne denli önemli 
olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Mutlu bireyler aynı 
zamanda mutlu ve sağlıklı bir toplumun da yapı 
taşlarıdır. Meslek seçerken öncelikle kendimizi ve 
meslekleri tanımalıyız. Yeteneğimiz, ilgilerimiz, 
eğitimimiz doğrultusunda mesleğimizi seçerken 
bu mesleğin ne kadar gelecek vaad ettiğini biliyor 
muyuz?

Değişmeyen tek şeyin değişimin kendisi olduğun-
dan yola çıkarsak, mesleklerde yaşanacak değişik-
liklerin de bu sürecin bir parçası olduğunu söyle-
yebiliriz.  Bulunduğumuz dönemde çok talep gören 
bir meslek daha sonra önemini yitirebilir, şartlarını 
değiştirerek varlığını sürdürebilir, yok olabilir ya da 
adını bile bilmediğimiz birtakım meslekler çok talep 
görebilir.

Peki gelecekte hangi meslekler revaçta olacak? Bu 
soruya yanıt ararken karşılaşılan en önemli hu-
sus; seçtikleri mesleğin yanı sıra kendilerini farklı 
alanlarda da geliştirenlerin, iyi bir eğitime sahip 

olanların ve yüksek nitelik sahibi bireylerin işgücü 
piyasasında her zaman avantajlı olduğu yönündedir.  

Çeşitli kaynaklardan yapılan araştırmalarda gele-
ceğin meslekleri ile ilgili birçok bilgi olduğu görül-
müştür. Örneğin bir çalışmada, geleceğin meslekle-
rinden olacağı düşünülen alanlar şu kategorilerden 
oluşmaktadır:

İnsanlara daha uzun ve sağlıklı bir yaşam imkanı 
sunmaya yönelik alanlarda çalışan; doktorlara, 
hemşirelere, ilaç endüstrisi alanında çalışanlara, 
evde bakım hizmetleri sunanlara, fizyoterapistlere 
de günümüzde olduğu gibi gelecekte de ihtiyaç 
duyulacağı ifade edilmektedir. Katkı maddesi içer-
meyen, doğal ya da doğala yakın içerikli ve hijyen 
şartlarını sağlayan yiyecek ve içecek ürünleri ve de 
insanların daha sağlıklı bir yaşam sürebilmesine 
yönelik beslenme şekilleri konusunda çalışmalar 
yapan gıda mühendisliği, diyetisyenlik, beslenme 
uzmanlığı gibi meslek alanlarının da gelecekte var 
olacağı beklenmektedir.

Günümüzde robotların pek çok alanda kullanıldığı 
bilinmektedir. Robotların yakın bir gelecekte çok 
daha fazla alanda kullanılması hatta evlerimize 
kadar girmesi muhtemel görünmektedir.  Özellikle 
de kimsenin yapmak istemediği tehlikeli işleri yap-

GELECEĞİN
MESLEKLERİ

Hayatımıza yön veren kararların en önemlilerinden biri de 
meslek seçimimizdir. Bir günlük zaman diliminin çok büyük 
kısmını iş başında, mesleğimizi icra ederek geçirdiğimizi 
düşünürsek, mutlu bireyler olmamızda mesleğimizi sevmenin 
ne denli önemli olduğunu daha iyi anlayabiliriz. 



Kendinizi ve Meslekleri Tanımalısınız
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mak açısından da robotların önemli bir yeri vardır. 
Buradan hareketle robotlara ilişkin çalışmalarda 
bulunabilecek meslek dalları da ihtiyaç duyulabile-
cek alanlardandır.

Doğal kaynakların tükenme tehlikesiyle karşı karşı-
ya kalınmasıyla çöp yönetimi ve geri dönüşüm konu-
larında gelişmeler yaşanması kaçınılmaz olacaktır. 
Yeni kaynaklar için hidrolog ve jeologlara daha fazla 
ihtiyaç duyulacaktır.

Öğretmenlere, avukatlara ve daha pek çok günümüz 
mesleğine gelecekte de ihtiyaç duyulacağı aşikardır. 
Nanoteknoloji mühendisliği, biyomedikal mühen-
dislik, ergonomi mühendisliği gibi alanlar ile genetik 
konusunda çalışmalar yapan meslek dallarının 
yine gelecekte önemli bir yer tutması bekleniyor. 
Bunların yanısıra, ihtiyaçlar ve gelişmeler sonucu, 
günümüzde pek de bilinmeyen birçok mesleğin 
ortaya çıkacağı muhtemeldir.

Günümüz mesleklerinden bazıları gelecekte de var-
lığını sürdürecekken çok doğal olarak bazı meslek-
ler tamamen ortadan kalkacaktır. 

Amerika’da yapılan bir araştırmada, 20.yy meslek-
lerinin büyük bir oranının, makine çağı tarafından 
tükenme tehlikesi altında olduğu belirtilmiş ve  şu 
andaki mesleklerin %47’sinin gelecek 20 yıl içinde 
makineler tarafından yapılabileceği dile getirilmiştir. 
Bu çerçevede araştırmacıların tavsiyesi, insanların 

makineler üzerine üstünlük sağlayabilecek bilişsel 
ve yenilikçi beceriler kazanmaya devam etmeleri 
yönündedir. Araştırmacılar, meslekteki ortalama 
eğitim seviyesi ne kadar artarsa o mesleğin maki-
neler tarafından yapılmasının o kadar zor olduğunu 
belirtmişlerdir. Aynı zamanda genellikle daha iyi 
eğitim görmüş kişilerin çalıştığı daha iyi kazanç sağ-
layan mesleklerin makineler tarafından yapılması-
nın diğer mesleklere oranla daha zor olduğunu ifade 
etmişlerdir. Bu bağlamda eğitimin önemi özellikle 
vurgulanmaktadır. Ayrıca gelecekle ilgili olarak 
belirtilen mühim bir husus da; kişilerin ne kadar 
bildikleri değil, bildikleriyle neler yapabileceklerinin 
giderek önem kazanacağı yönündedir.

Bütün bu araştırmalar göstermektedir ki;  günümüz-
de beceri olarak algılanan pek çok özellik gelecekte 
yerini yeni becerilere bırakacak, birçok meslek 
makineler tarafından yapılacaktır. Ancak iyi eğitim 
almış, kendini belli bir alandan ziyade farklı alan-
larda da geliştirmiş, makinelerde olmayan sosyal 
ve insani becerilere sahip (ikna edebilme, keşifler 
yapabilme, liderlik, yönetim becerileri gibi) nite-
likli bireyler bu değişim karşısında ayakta kalmayı 
başaracaklardır.

“İŞKUR İstihdamda 3İ” Dergisinin 21. Sayısındaki 
“Geleceğin Meslekleri” Konulu Yazıdan Alıntılanmıştır.

Meslekler hakkında detaylı bilgilere, 
Meslek Bilgi Merkezlerimizdeki Meslek Bilgi Dosyalarından ya da 
e-ogrenme.iskur.gov.tr/oys/Common/AnonymousCourses.aspx 
internet adresinde yer alan “Meslekleri Tanıyalım” linkinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca; Kurumumuzun Youtube kanalını ziyaret ederek, meslekler hakkındaki videoları da 
izleyebilirsiniz.

 www.youtube.com/user/TurkiyeIsKurumu
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Bireysel görüşme yapar

İŞ ARAYANLAR

ÖĞRENCİLER

İŞVERENLER

 Î Yeteneklerinizi, yetkinliklerinizi 
keşfetmeniz

 Î Meslekleri tanımanız
 Î Eğitim kurumları hakkında 

bilgilenmeniz
 Î Edindiğiniz bilgileri değerlendirmeniz
 Î Alternatifleri görebilmeniz
 Î Gideceğiniz okul/meslek seçimi 

konusunda karar vermeniz
 Î Eğitim kurumlarına yönlendirilmeniz

 Î Yetenekleriniz, bilgi ve 
yetkinliklerinizin farkına varmanız

 Î Meslek edinmek isterseniz uygun 
mesleklerde meslekî eğitim 
kurslarına yönlendirilmeniz

 Î İş arama becerileri konusunda 
bilgilenmeniz

 Î İşgücü piyasası hakkında bilgi 
edinmeniz

 Î Uygun açık işlere 
yönlendirilmeniz

 Î İŞKUR hizmetleri hakkında 
bilgilendirme

 Î Yasal yükümlülükleri ve hakları
 Î Uygun adaylarla eleman 

ihtiyaçlarının karşılanması
 Î Karşılanamayan eleman 

ihtiyaçları için İşbaşı Eğitim 
Programlarının ve Meslekî Eğitim 
Kurslarının düzenlenmesi 

konularında yardımcı olur.

İŞ VE MESLEK DANIŞMANI KİMDİR?
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ÖĞRENCİLER

VELİLER

İŞ ARAYANLAR

 Î İŞKUR ve danışmanlık hizmetleri 
konularında bilgilenmeniz

 Î Meslek seçiminin önemi konusunda 
bilgilenmeniz

 Î Meslek seçerken dikkat edeceğiniz 
noktaları bilmeniz

 Î Üst eğitim kurumları ve sınav sistemi 
hakkında bilgilenmeniz

 Î İŞKUR ve danışmanlık 
hizmetleri hakkında 
bilgilenmeniz

 Î Çocuğunuzun meslek 
seçimine nasıl destek 
olabileceğiniz

REHBER ÖĞRETMENLER
 Î İŞKUR ve danışmanlık 

hizmetleri hakkında 
bilgilenmeniz

 Î Öğrencileriniz için 
bu hizmetleri nasıl 
alabileceğiniz

 Î İŞKUR hizmetleri ve 
işgücü piyasası hakkında 
bilgilenmeniz

 Î İş arama becerileri 
konusunda bilgilenmeniz

konularında yardımcı olur.

İŞ VE MESLEK DANIŞMANI KİMDİR?
Grup görüşmesi yapar
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1 Öğrenme becerileri

a- Eleştirel düşünme
b- Yaratıcı düşünme
c- İşbirliği
d. İletişim

2 Okuryazarlık becerileri

a- Bilgi okuryazarlığı
b- Medya okuryazarlığı
c- Teknoloji okuryazarlığı

3  Yaşam becerileri 

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

Bu çerçevede 
21. yy.’ın 

becerilerini 
sınıflamak 

mümkündür.

Bu yüzyıl; teknolojinin hızla 
geliştiği, bilginin hızla yayıldığı, 
hareketliliğin arttığı, esnekliğin 
önem kazandığı bir çağdır. 

İş ve istihdam garantisinin eskiden 
olduğu kadar yaygın olmaması, firmaların 
kariyer imkânlarının azalması, bireylerin 
kariyer sorumluluklarını kendilerinin 
üstlenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu 
çerçevede 21. yüzyılın gerektirdiği en 
önemli beceri, kişilerin kendi kariyerini 
oluşturabilme becerisidir. Beceri, “elinden 
iş gelme durumu, ustalık, maharet” olarak 
tanımlanmaktadır. Beceriler geliştirilebilir, 
edinilebilir, aktarılabilir, dönüştürülebilir 
özellikler göstermektedir. 

O halde kariyerimize kendimizi tanıyarak 
başlamak en doğrusu olacaktır. Mevcut 
becerilerimiz nelerdir? Hangi becerileri 
edinmeliyiz ve hangilerini geliştirebiliriz? 
Bu soruların cevabını, kendimizi 
tanıyarak ve işgücü piyasasında yükselen 
meslekler hakkında bilgi sahibi olarak 
bulabiliriz. Biliyoruz ki başarılı kariyerler; 
hedeflerimizin ve yapabildiklerimizin bir 
toplamıdır.

Şüphesiz yukarıda gösterilen bu becerilere yenilerini eklemek ve listeyi uzatmak mümkündür.

 Î İletişim ağı (network) oluşturulmalı  
 Î Gönüllü çalışmalara katılmalı,
 Î Staj olanakları araştırılmalı,
 Î Ücret, mesai, mekan, şehir gibi konularda esnek olunmalı,
 Î İş ve özel hayat dengesi kurulmalı, 
 Î Yeni beceriler edinmek veya mevcut becerileri dönüştürmek için eğitimlere katılmalı,
 Î İşgücü piyasasına ilişkin gündem takip edilmeli,
 Î İlgi alanlarına ilişkin kongre, fuar, sempozyum gibi etkinliklere katılmalı.

Bu Becerileri Geliştirmek İçin Neler Yapılabilir?

21. YÜZYILDA
 ARANAN BECERİLER



TEKNOLOJİK BAĞIMLILIK
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Gençler! 
Bütün hayatınızı etkileyecek bir 
dönemdeyken zamanınızı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Teknolojik gelişmelerin sürekli artması ve aynı  
hızla günlük yaşama girmesi nedeniyle televizyon,  
cep telefonu, tablet, bilgisayar ve internet yaşamın  
vazgeçilmezleri arasına girmiştir. 

Bu araçlar kolay iletişim sağlama, istenilen bilgiye 
anında ulaşabilme, bilgi paylaşımı gibi getirdiği kolay-
lıklar yanında çok sık ve uzun süre kullanımından dolayı 
birtakım sorunlarını da beraberinde getirmiştir. 

Unutmayın ki! Cep telefonu, bilgisayar ve internet gibi 
araçları psikolojik ve bedensel gelişiminizi, sosyal 
ilişkilerinizi ve akademik başarılarınızı olumsuz yönde 
etkilemeyecek şekilde kullanmalısınız. 

Okul başarınızı etkileyen, sanal ortamda saatlerce vakit 
geçirmenize neden olarak sizleri normal yaşamınızdan 
uzaklaştıran bu araçları uygun ve doğru biçimde kullan-
manız halinde,  kitap okumak, arkadaşlarınızla buluş-
mak, ailenizle birlikte olmak, spor yapmak gibi etkinlik-
lere sosyal yaşamınıza daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Yaşamı kolaylaştıran teknolojiden uzak kalmak müm-
kün olmamakla birlikte bu kötü ya da yanlış bir araç 

değildir.  Dikkat edilmesi gereken büyük bir güç olan 
teknolojiyi doğru kullanmaktır. 



İŞ GÖRÜŞMESİNE 
EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANMAK

Başarılı bir iş görüşme-
sinin anahtarı hazırlık-
tır. Hazırlık, kendiniz 
ve işveren hakkında 

mümkün olduğunca çok 
bilgi toplamayı içerir. Böylece 
işverenin soracağı soruları 
başarılı bir şekilde cevaplamış 
olursunuz. Cevabını bilme-
diğiniz sorularla karşılaşır ya 

da deneyimlemediğiniz bir 
durum sorulursa bunu açıkça 
söylemelisiniz. Unutmayınız ki 
başarılı mülakat mutlaka tüm 
sorulara beklenen karşılığı 
vermek anlamına gelmez, 
dürüst ve açık yüreklilikle 
cevap vermek güvenilir olmak 
açısından işverende olumlu 
izlenim bırakır.

Göz Teması kurmama

Şirket hakkında çok az bilgiye 
sahip olma veya hiç bilgi sahibi 
olmama iş arayanların mülakat 
aşamasında en sık yaptıkları 
hatadır.

2000 yönetici ile yapılan bir araştırmanın 
sonuçlarına göre mülakatın ilk 
90 saniyesi içinde yöneticiler o kişiyi 
işe alıp almayacaklarını bilmektedirler.
Bir mülakatın ortalama süresi 40 dakikadır.

İşverenler adayların kıyafetlerinin 
modaya uygun veya tarz sahibi olmasını 
beklemediklerini söylemektedir.

Parlak renkler dikkat dağıtıcıdır.

Yeterince gülümsememe

• Kötü duruş
• Oturduğunuz yerde  
    çok fazla kıpırdamak

Güçsüz el sıkma

• Saçınızla oynama veya 
     yüzünüze dokunma
• Kollarınız göğsünüzün
    üzerinde kavuşturmak
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GELECEĞİN 
MÜLAKATLARINA 
IŞIK TUTAN 
BUGÜNÜN 
HATALARI
2000 yönetici ile yapılan 
araştırmanın sonuçlarından

Kaynak: www.classesand careers.com

%67

%47

%33

%70

KIYAFETİNİZ

YAPILAN ÇALIŞMALARA GÖRE İLK 
TANIŞMADA OLUŞAN ETKİ;

%38

%33

%26

%21
• Konuşurken ellerinizi 
    çok fazla hareket ettirme

%9

Yöneticiler iki aday arasında 
yapılacak tercihte kıyafetin 
karar üzerinde etkili olduğunu 
söylemektedir.

Giyim tarzımız, davranışlarımızdan ve 
kapıdan içeri ilk adımlardan gelmektedir.

Ses tonumuz, gramer 
kurallarına uymamız ve genel 
olarak kendimize güvenimizden

Ağzımızdan çıkan 
sözlerden

%65

%55

%38 %7



İŞ ARARKEN BEN

İş aramak bir bakıma kişisel beceri, yetenek ve niteliklerin sunulmasıdır.  
Sunulan kişisel beceri, yetenek ve nitelikler iş görüşmesi yapılan kişi 

tarafından bilinmez. Bunların iş görüşmesine giden sizler tarafından 
dile getirilmesi gerekmektedir. Sizin için önemsiz birer ayrıntı 

gibi görünen konular bile size iş verebilecek olanların 
ihtiyaçlarını karşılayacak özellikte olabilir. Bir iş için sizi 

en uygun aday yapan değerli yönlerinizi keşfetmek, 
müracaat ettiğiniz şirketin veya işyerinin görevi 

değil, sizin görevinizdir. Özelliklerinizi 
sizin belirtmeniz ve öne çıkarmanız 

gerekir. Bu da ancak kuvvetli ve 
zayıf yönlerinizi objektif bir 

biçimde değerlendirmenizle 
gerçekleşebilir. 

İşletmelerin personel seçimi yapacağı kitle gün geçtik-
çe büyümekte ve bu durum da iş arayan bireylerin iş 
arama becerilerini ve kendilerini ifade etme yönlerini 
geliştirmelerini ve seçim yapılacak kitle içerisinde 

kendilerini bir adım öne çıkarmalarını gerektirmektedir. 
İş aramak gerçekten bir beceridir ve sadece iş bulmakla 
değil, işte devamlılığı sağlamakla da ilgili bir beceri-
dir. İstenilen sonuca ulaşılması bakımından iş arama 
becerilerinin geliştirilmesi sürecinde bazı aşamaların 
gerçekleştirilmesi gerekli görülmektedir. Bu aşamalar; 
Kişinin Kendi Özelliklerini Tanımlaması, İşveren İstek ve 
Beklentilerinin Tanımlanması, Değerlendirme ve Sunuş 
aşamalarıdır.  
Kişinin kendi özelliklerini tanıma sürecinde -yani iş 
ararken kendisine odaklanacağı süreçte- iki aşama 
bulunmaktadır. Bunlar; ne istediğine karar verme, yani 
beklentilerini tanımlama ve ne yapabileceğini belirleme, 
yani becerilerini, yeteneklerini tanımlamadır.  
Beklentilerin tanımlanması, iş bulmada, işte devamlı-
lığı sağlamada belirleyici bir unsurdur. Ancak iş arama 
sürecinde bir iş tüm beklentilerimize cevap vermeyebilir. 
Dolayısıyla bazı beklentilerin ertelenebileceği düşün-
cesinden hareketle beklentiler derecelendirilmeli ve 
önem sırasına konulmalıdır.  Örneğin; kazanç, sosyal 
güvence, sosyal imkanlar, çalışma koşulları, çalışma 
ortamı, yatkınlıklarımız vb. beklentiler önem derecesine 
göre sıralanmalı ve seçimlerimiz buna göre yapılmalıdır. 
İş arama sürecinde şayet ertelenebilir beklentiler yerine, 
olmazsa olmaz beklentilerimizi ertelersek, iş bulunsa 
bile devamlılık açısından sorunlarla karşılaşılabilecektir. 

Kişinin kendi özelliklerini tanıma süreci yalnızca bek-
lentilerin tanımlanması değil aynı zamanda becerilerin 
tanımlaması, yapılabileceklerin de belirlenmesidir. 
Becerilerin tanımlanması aşamasında, bu becerinin 
nereden ve nasıl edinildiği, bu konuda tecrübe sahibi 
olunup olunmadığı, becerinin geliştirilmeye elverişli olup 
olmadığı da ifade edilmelidir. 
Becerilerin güncel ve geçerli, aynı zamanda da başvuru 
yapılacak işle ilgili olması gerekmektedir. Burada önemli 
olan eğitimde alınan derslerin adları değil, o derslerde 
kazanılan mesleki becerilerin ifade edilmesi, gerektiği 
şekilde tanımlanmasıdır. Öte yandan kişilerin yapabile-
ceklerinin belirlenmesinde kişilik özelliklerinin, ilgile-
rinin, fiziksel özelliklerinin de tanımlanması gereklidir. 
Örneğin, genel sağlık durumu, bedensel yönden güçlü 
ve zayıf olunan yönler, çalışma alışkanlıklarının ne 
olduğu, başarılı ve/veya başarısız olduğu ders grupları, 
özel uğraşlar, hobiler, vb. konular üzerinde durarak kendi 
özelliklerini tanımlaması gereklidir. 
Özetle, kişi iş arama sürecinde farklılığını ve özelliklerini 
ortaya koyarken diğerlerinden farklılaşabilirse iş bulma 
konusunda daha avantajlı olacaktır.

17www.iskur.gov.tr
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HAYALİMDEKİ İŞ

Ceren, üniversiteden 
mezun olduktan iki ay 
sonra ülkemizin en büyük 
holdinglerinden birinde 

işe girdi. Arkadaşlarına “Rüyala-
rım gerçek oldu.” diye anlatıyor-
du. “Büyük, kurumsal bir şirket, 
güzel bir unvan ve gıpta edilecek 
bir ücret… Daha ne olsun ki?”
Ceren’in sınıf arkadaşı Ata ise babasının yakın arkada-
şı olan bir iş adamının aile şirketinde işe başladı. “Hele 
bir başlasın, sonra görevini, ücretini netleştiririz.” de-
mişti babasına iş adamı, patron... O da “İşsiz gezmek-
ten iyidir.” diyerek kabul ederek çalışmaya başlamıştı.
Yukarıdaki örnekleri çoğaltmak mümkün. Gençler 
okullarını bitirince hayalini kurdukları bir işe girip ça-
lışmak, okulda öğrendiklerini uygulamak, yeni bilgi ve 
beceriler kazanarak kariyer basamaklarında yüksel-
mek, aynı zamanda da iyi bir ücret kazanarak yaşam 
standartlarını iyileştirmek veya en azından korumak 
istiyorlar. Ancak hayalimizdeki işle gerçek yaşam 
genellikle örtüşmüyor. Bu da düş kırıklıkları getiriyor.
Gelin yukarıda kısaca işe giriş öykülerini dinlediği-
miz gençlerin bir yıl sonra neler hissettiklerine kulak 
verelim…

Sınıf arkadaşları mezuniyetlerinden bir yıl sonra 
toplanırlar. Herkes geçen zaman içinde neler yaptı-
ğını anlatır. Henüz işe girememiş olanlar çalışanlara 
gıptayla bakarken iş hayatına girmiş olanlar deneyim-
lerini paylaşır.
Ceren, arkadaşlarına içtenlikle anlatır: “Çok mutsu-
zum. Bir yıldır tek bir gün saat altıda çıkıp evime gide-
medim.” Arkadaşları hayretle yüzüne bakınca devam 
eder: “En erken işten çıkma saatimiz sekiz buçuk, eve 
gitmem dokuzu geçiyor. Yorgunluktan hemen yatıp 
uyuyorum. Bir sürü şey öğrendim, iyi de para kazan-
dım ama ne öğrendiklerimi düşünecek zamanım var, 
ne de para harcayacak.” Ceren ağlamaklı bir sesle hiç 
izin alamadığını, diş doktoruna gitmek için bile izin 
istemeye çekindiğini anlatır. Yorgunluktan ve stresten 
sağlığını kaybetmek üzere olduğunu söyler. “Bu iş hiç 
de rüyalarımdaki iş değilmiş.” diyerek sözlerini bitirir.
Gençler duyduklarına inanamamışlardır. Birçoğu o 
işe girse hiç şikayet etmeyeceğini geçirir aklından. 
Ceren’in nankörlük ettiğini düşünenler bile vardır 
aralarında.
Ceren’den sonra Ata da deneyimlerini paylaşır. “Bir 
yıldır çalışıyorum ama hiçbir şey öğrenmedim.” der. 
“Hatta okulda öğrendiklerimi de unutmuş olabili-
rim.” Sözlerine küçük bir aile şirketinde çalışmanın 
sıkıntılarını anlatarak devam eder: “Patron ne derse o 
oluyor. Diğer yöneticiler planlıyor, iş bölümü yapıyor, 
ardından patron gelip başka bir işe öncelik verin diyor 
ve bütün planlar suya düşüyor.” Ata görev tanımını 
net olarak bilmediğini, ama her işe koştuğunu anlattı. 
Ardından kendini teselli eder gibi; ”Ama patronun gö-
züne girersen git iki gün dinlen diyor.” diye devam etti, 
“Bu şekilde ben çok izin yaptım.” Gülüştüler.
Ata’yı dinleyenler “Evet aile şirketlerinde çalışmak 
zor.” diye ona katılırlar. Birkaç genç ise “Aman iş 
olsun da nerede olursa olsun.” diye onlara karşı çıkar. 
Örneklerdeki gençlerin yaşadığına benzer düş kırık-
lıklarını pek çok kişi yaşıyor. Bu öyküleri anlatmamın 
nedeni kimseyi üzmek ya da moral bozmak değil el-
bette. Yalnızca bir gerçeğe dikkatinizi çekmek isterim; 
“Hayalimizdeki İş” gerçek yaşamda var olmayabilir. 
Eğer gerçekleşmeyecek bir hayali kovalarsak hiçbir 
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zaman işimizden memnun olamayabiliriz. Yıllarca işini 
kötüleyen, şikayet eden ama hiçbir şey yapmadan işe 
gidip gelen kişiler gördüm. Bu kişilerin en büyük hata-
sı onları mutsuz eden durumu iyileştirmek için “hiçbir 
şey yapmamaları”ydı.
Ben, size iyi bir haber vermek istiyorum. “Hayali-
mizdeki İş” var olmayabilir ama biz o işi kendimiz 
yaratabiliriz. Gelin isterseniz bunu nasıl yapacağımızı 
konuşalım şimdi…

Unutmayalım ki yaşamda mutlu olmak için önce 
kendimizden beklentilerimizi yükseltmemiz, 
dışarıdan, çevremizdekilerden beklentilerimizi ise 
düşürmemiz gerekir. Bu ilke yaşamın her alanında 
olduğu gibi iş yaşamında da geçerlidir. Demek isti-
yorum ki “Birileri bana gelişmem için yardım etsin, 
bana yol göstersin, bana bilgi versin, eğitsin.” diye 
beklemek yok. Kendimiz inisiyatif alıp araştırma-
lı, öğrenmeli, kendimizi geliştirmeliyiz. Bakın o 
zaman önünüzde yollar nasıl açılıyor… Eğer bir yol 
açılmazsa siz donanımlı olduğunuzdan kendinize 
kolaylıkla yeni bir yol açabilirsiniz.
Bilelim ki kolay olanı herkes yapar, fark yaratmak 
için zoru başarmak lazım. Öyleyse işten, sorum-
luluktan kaçmayalım. Kalabalığın içinde yıldız gibi 
parlayan, fark yaratan mutlaka dikkat çeker ve 
kendine yeni kapılar açabilir.
Kendi yaşamımızın lideri olalım. İşlerimizi, daha 
doğrusu yaşamımızı planlayalım. Planlar bozula-
bilir, hiç önemli değil, hemen yeni bir plan yapa-
lım. Bir planımız varsa başrol bizimdir, eğer bir 
planımız yoksa başkalarının planlarında figüran 
rolü düşer. Onun için kendi hedeflerimiz doğrultu-
sunda planlar yapalım. Bizi hedeflerimize ulaştı-
racak işlere öncelik verelim. Başladığımız işi biti-
relim. Zorluklar, engeller olacaktır ama yılmadan 
çalışmak gerek. İşleri yarıda bırakırsak kendimize 
güvenimizi kaybetmekle kalmaz, çevremizdekile-
rin güvenini de kaybederiz.

Şans kolay kolay kimsenin ayağına gelmez. Şans 
geldiğinde de kişinin hazır olması gerekir. Önü-
nüzde bir kapı açıldığında o kapıdan geçebilecek 
alt yapıyı, bilgi ve donanımı edinmiş olmamız ge-
rekir. Onun için çok çalışmak gerekir. Bilgi dağar-
cığımızı dolduralım. Bulunduğu yere değer katan, 
yüksek kaliteli iş yapan kişinin önünde kapılar 
kendiliğinden açılır. Biz yeter ki hazır olalım.
Ücret önemlidir, ancak istatistiklere bakıldığın-
da düşük ücret yüzünden işten ayrılmalar diğer 
nedenler arasında alt basamaklarda yer alır. 
Kendimizi geliştirebildiğimiz, yeni şeyler öğrendi-
ğimiz, değer katabildiğimiz bir işimiz varsa temel 
gereksinimlerimizi karşılayabildiğimiz bir ücretle 
de mutlu olabiliriz. Ücret, kariyer basamaklarında 
yükseldikçe iyileşecektir.
Hayal ettiğimiz işi bulmanın bir başka yolu da gi-
rişimci olmaktır. Kişinin en iyi yaptığı işi belirleyip 
o alanda kendi işini kurması mesleki gelişimi açı-
sından büyük bir katkı sağlar. Hem aklının, hem de 
kalbinin yattığı işi yapmak herkese kısmet olmaz 
değil mi? Girişimci olmadan önce dünyada kendi 
işini kurarak başarıya ulaşmış kişilerin yaşamlarını 
inceleyerek ders çıkarmak iyi bir yol olabilir. Başarı 
bir sonuç değil, bir süreçtir. Siz de adım adım bu 
süreci yöneterek hayalini kurduğunuz işi yarata-
bilirsiniz.

İnanıyorum ki bilgili, öğrenmeye ve gelişmeye açık, 
hoşgörülü, dürüst ve çalışkan bireylerin yaşamın 
her alanında ve özellikle de iş yaşamında yolları açık 
olacaktır.  Bu özelliklere sahipseniz “hayalinizdeki işi” 
yaratmak için gereken güce de sahipsiniz demektir.
Yolunuz açık olsun.

Özden ASLAN 
Yazar, Danışman
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NİYET MEKTUBU
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Üniversitelerin yüksek lisans 
ve doktora eğitimlerine 
başvuru sırasında istenen 
niyet mektubu, artık 
işverenler tarafından da iş 
başvurularında kullanılır 
olmuştur.
Başvuru yapmayı 
düşündüğünüz işe neden 
başvurduğunuzu, çalışmak 
istediğiniz pozisyonu, 
tecrübelerinizi, katkıda 
bulunabileceğiniz konuları 
ve işten beklentilerinizi, 
hazırlayacağınız bir niyet 
mektubu ile anlatın.
Niyet mektubunu 
göndereceğiniz kuruluştaki 
irtibat kişisinin adını 
ve eğer biliyorsanız 
kuruluşun ayrıntılarını 
yazın. Başvurunuzun doğru 
adrese gitmesi önemlidir. 
Eğer elinizde bir irtibat kişisi 
bulunmuyorsa, kuruluş ile 
irtibata geçip başvurunuzu 
kime göndereceğiniz 
hakkında bilgi almanız 
önemlidir.
Açılış hitabı ve irtibat kişisinin 
adını yazın. Eğer irtibat kişisi 
bilgilerine sahip değilseniz, 
genel bir hitap cümlesi ile 
başlayın, Sayın Bay/Bayan 
gibi.
Mektubu göndermeden önce 
heceleme, gramer, yazım 
hataları ve argümanları 
kontrol edin. Kısa ve net olun.

GİRİŞ PARAGRAFI
Yazma nedeninizi ifade edin 
(hangi pozisyon için başvurdu-
ğunuzu, bu pozisyona alım yapı-
lacağını nereden öğrendiğinizi, 
eğer gelişigüzel bir başvuru ise 
sizi neyin başvuruya yönlendir-
diğini, vb.)

SONUÇ PARAGRAFI:
İş görüşmesi için uygunluk 
durumunuzu belirtin, okuyucu-
ya zaman ayırdığı için teşekkür 
edin, onlardan haber almayı 
sabırsızlıkla beklediğinizi belir-
tin, mektubun ekinde CV’nizin 
olduğundan bahsedin vb.

GELİŞME PARAGRAFI
Tavsiye edilen 1-3 paragraftır.
- İş deneyiminizin iş tanımında 
belirtilen gereklilikleri ve işve-
renin ihtiyaçlarını karşılamanıza 
nasıl yardımcı olacağını açıkla-
yın.
- Eğitim ve yeterliliklerinizin iş 
tanımında belirtilen gereklilikler 
ve işverenin ihtiyaçlarını karşıla-
manızda nasıl yardımcı olacağını 
açıklayın.
- İlgili kazanımlar ve ödüllerden 
örnekler vererek, yüzleştiğiniz 
sorunlar ve yeteneklerinizi kulla-
narak bunların üstesinden nasıl 
geldiğinizi vb. anlatarak güçlü 
yönlerinizi belirtin. 

… 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

… için detaylı özgeçmişimi ekliyo-
rum.
… tarihi itibarı ile işe başlamak 
için uygunum.
… şansına erişmek için sabırsız-
lıkla bekliyorum.
… bir görüşme yapmaktan mutlu-
luk duyarım.
… ayrıntılı görüşebilmeyi umut 
ediyorum.
Lütfen bana … dan ulaşın.
Zaman ayırdığınız için teşekkür 
ederim.
Size yardıma hazırım.
Özgeçmişimin kilit unsurları …
lardır.
Anahtar yeteneklerim … konula-
rında beni yeterli kılıyor.
Size sağlayabileceğimi düşündü-
ğüm artı değer …dır.
… olacağına eminim.
Ekte CV’mi bulabilirsiniz.

… -na cevaben…
… -le ilgilendiğimi ifade etmek 
isterim.
… -e başvurmak isterim.
… değerlendirilmek isterim.
… olarak … ile ilgileniyorum.
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İNFOGRAFİK ÖZGEÇMİŞ (CV) HAZIRLAMA
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Farklı oluşuna farkındalık sağla…  
Kolay, etkili, anlaşılabilir bir CV…
Sportif yarışmalarda dünya rekorları çok küçük zaman 
aralığında gerçekleşmektedir. Günümüz rekabet orta-
mında ise ne kadar farklıysanız o kadar kazanırsınız. İş 
yaşamında ve öncesinde çok küçük farklılıklar sizi her 
zaman ön plana çıkaracaktır. Siz de farklı olmak ve bunu 
karşı tarafa yansıtmak istiyorsanız küçük bir dokunuşla 
farkınızı yaratabilirsiniz. 
İş yaşamında rekabet ortamının ana kaynağı teknolojik 
inovasyonlardır. İnfografik kavramı ülkemizde oldukça 
yeni bir kavram olmakla beraber aslında yurtdışında 
talebi olan değerli bir kavramdır. Info (bilgi) + Grafik 
birleşimi (bilgi + grafik tasarım) olarak karşımıza çıkıyor. 
Aslında bu kavramda bahsedilen; bilginin görsellikle 
birleşmesidir. Kurumsal firmalar anket sonuçlarını, 
bilgilendirmelerini veya firma ile ilgili detaylı bilgilerini 
infografikler ile sunuyorlar. Günümüzde okuduğumuz 
raporları düz yazı olarak okumaktansa infografik olarak 
okumak okuyucuda kolay, kullanışlı ve etkili bir izlenim 
bırakmaktadır.
Günümüzde neredeyse her alanda kullandığımız infog-
rafik, artık iş dünyası ile bütünleşmiştir. Diğer bir deyişle 
bilgilendirme grafikleri; bilgi birikiminin görselliğe 
dönüştürülmesinde hızlıca yayılan bir anlatım olarak 

karşımıza çıkmaktadır. İşe alımların ve iş ilanlarının 
internet üzerinden yapılmaya başlanması ile, hazırlanan 
profesyonel CV’lerin işe girişlerde rekabetin vazgeçilmez 
bir parçası olduğunu görüyoruz. İşverenler; yenilikçi 
olmanız, deneyimleriniz ve kariyer seçimlerinizdeki 
bütünlüğünüz ve bir belge üzerinde yaptığınız fedakârlık 
ile sizi diğer adaylardan ayırabilir. Bu sebeple infografik 
CV’ler farklılığınıza bir farklılık daha katabilir. 

Özgeçmişinizi yazmadan, yaratıcılığınızı kanıtlayabile-
ceğiniz bu yöntemle dikkatleri üzerinize çekin. İnfografik 
CV hazırlamak için internet ortamında pek çok farklı site-
den bu konuda destek alabilirsiniz. Görsel özgeçmişinizi 
oluşturmanız için tasarımcı olmanıza gerek yok, dikkat 
etmeniz gereken tek husus renk tercihiniz olmalıdır. Ha-
zırladığınız grafikler dikkat çekicidir ve tüm renklere yer 
vermek yerine birkaç yumuşak tonlar üzerinde çalışma-
nızı yapabilirsiniz. 

Yeni nesil olarak, yeni nesil özgeçmişlerinizle birlikte iş 
hayatına ilk adımınızı yaratıcılığınızı ortaya koyarak atın.

İpek TEKDEMİR
Atılım Üniversitesi 
Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Koordinatörlüğü 
Koordinatörü

KİŞİSEL BİLGİLER

İLETİŞİM

İŞ DENEYİMİ

BECERİLER/YABANCI DİL

BAŞARILAR

AHMET
GÜNDÜZ

EĞİTİM

Doğum Tarihi : 24.05.1990
Medeni Durumu : Bekâr
Askerlik Durumu : Yaptı

...........  Mahallesi, .............. Sokağı,
No: ............ Yenimahalle ANKARA

Mobil: 05XX XXX XXXX
..................@ttnet.tr

2015-2017    ......... MÜŞAVİRLİK/Ön muhasebe 
2013-2015    TÜBİTAK/Geçici eleman
2012-2013    .......... KİTABEVİ/Satış Elemanı

MUHASEBE BİLGİSİ

2016    A. Ü. SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ
2012    ANKARA KURTULUŞ LİSESİ
2008  BAHÇELİEVLER İLKÖĞRETİM OKULU

İNGİLİZCE/İYİ SEVİYE

BİLGİSAYAR / KİTAP OKUMA / BASKETBOL

2015  .............  MÜŞAVİRLİK
 EN ÇALIŞKAN ELEMAN/
2013  KİTAP OKUMA BİRİNCİLİĞİ
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ÖZGEÇMİŞ (CV) ÖRNEĞİ

Özgeçmiş hazırlamak ciddi bir emek ve zaman 
işidir. Detaysız, özensiz hazırlanmış, kendini iyi 
ifade edemeyen, yazım ve ifade hataları ile dolu, 
eksik bilgilerin yer aldığı özgeçmişler baştan 

kaybeder. Günümüzde etkili hazırlanmış ve mesleki 

becerilerinizi ön plana çıkaran özgeçmiş, sizin bir adım 
daha öne geçmenizi sağlar. Özgeçmişinizi şirket ve iste-
nilen iş pozisyonunun özelliklerini düşünerek hazırlayın. 
Farklı pozisyonlar için, farklı özgeçmişler yazın. 

Ahmet YILMAZ

……. Caddesi 18/6 .... ANKARA

GSM: 05XX XXX XX XX

Ev Tel: 0 312  XXX XXXX

E- posta: ……..@.............

Doğum Tarihi 14.11.1993

Askerlik Durumu Yaptı

Medeni Durumu Bekar

Eğitim Durumu Ankara XX Endüstri Meslek Lisesi, 2011   
 Elektrik Bölümü

İş Deneyimi  xxxxx Firması  (Stajyer Teknisyen), 

 2010 (11.sınıfta 6 ay süreli staj)

 Çanta kaynak makinesi imalatında trafoların

 sarılması ve monte edilmesi çalışmaları

Sahip Olduğu Sertifika/ 

Katılım Belgeleri Radyo-TV Tamirciliği Sertifikası 

Kariyer Hedefi Elektrik Teknikeri

Burslar/Ödüller/

Başarılar/ Projeler Liselerarası teknik proje yarışması il 3.lüğü

İlgi Alanları Futbol oynamak, resim yapmak, amatör

 düzeyde beste çalışmaları yapmak

Referanslar Hüseyin DEMİR
 XXX Firması Atölye Şefi, (0 xxx  xxx xx xx)
 Selçuk KARAHAN
 Elektrik Öğretmeni, (0 xxx  xxx  xx xx)  

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

leri…

Eğitim Durumu: Eğitim sü-
reci, kurslar gibi tarih içeren 
bölümler kronolojik olarak 
en güncel olandan geriye 

doğru yazılmalıdır.

İş Deneyimi: İş deneyiminiz 
varsa kronolojik olarak en 

güncel olandan geriye doğ-
ru yazılmalıdır. Bu bölüme 

stajlarınızı da yazabilirsiniz.

Sertifika ve Belgeler: Ta-
mamladığınız kurs ve semi-
nerlerden almış olduğunuz 
belgeleri (sertifika, katılım 
belgesi gibi) bu bölümde 

belirtiniz.

Kariyer Hedefi: Özgeçmişte 
bulunması zorunlu 

olmamakla beraber kariyer 
hedefi belirlemişseniz 

belirtebilirsiniz.

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

Referanslar: Referansınıza 
özgeçmişinizden bir kopya 
vererek referanslarınızda 

ona yer verdiğiniz konusun-
da haberdar edin. Birinci 
derece yakınlarınızı refe-
rans olarak göstermeyin.

İlgi Alanları: İlgi alanları, 
özel bilgiler ve niteliklerde 

sizi diğerlerinden ayırt edici 
olan etkinlikleri yazın. İşe 
alınmanız için fark yarata-

caksa doldurun.

Fotoğraf: İş başvuru-
su işlemleri için işletme 

tarafından özellikle 
belirtilmedikçe özgeçmi-

şinizde fotoğraf bulunması 
gerekmemektedir. Fotoğraf 

istenmesi halinde ise son 
6 ay içerisinde çekilmiş 

bir vesikalık fotoğrafınızın 
hazırda bulundurulması 

uygun olur.

Başarılar: Kazandığınız 
bir burs, ödül, başarı ya da 

katıldığınız bir proje var 
ise başarınızı vurgulaması 
açısından önemli olup, bu 

bölümde yer verebilirsiniz.
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KİŞİSEL BİLGİLER  Ahmet Aksakal
 ………. Mah. ………Cad. No:28/4 69321, 06620 ANKARA (Türk�ye)
+90 123 4567899

 …………@.................
 www.ornek.com

 C�ns�yet Erkek I Doğum Tar�h� 10 Tem 74 I Uyruk Türk

TALEP EDİLEN İŞ Avukat

İŞ DENEYİMİ

08/05/1998–07/03/2010   Avukat
……….. Hukuk Bürosu
………Mah. …..….Cad. No: 36/6 Ankara (Türk�ye)
Müvekk�ller� tems�l etmek, baro toplantılarına katılmak
İşletme veya sektör D�ğer H�zmet Faal�yetler�

EĞİTİM VE ÖĞRETİM

09/10/1993–10/06/1997   Avukat
Ankara Ün�vers�tes� Hukuk Fakültes�, Ankara (Türk�ye)
• Temel Hukuk B�lg�s�
• İlet�ş�m Becer�ler�

KİŞİSEL BECERİLER  

Ana d�l(ler) Türkçe

Yabancı d�ller ANLAMA KONUŞMA YAZILI ANLATIM

D�nleme Okuma Karşılıklı Konuşma Sözlü Anlatım

İng�l�zce  B1 B1 B1 B1 B1

Sev�yeler: A1/A2: Temel Sev�ye Kullanıcı - B1/B2: Orta Sev�ye Kullanıcı - C1/C2: İler�  
Sev�ye Avrupa D�ller� Öğret�m� Ortak Çerçeve Programı

İlet�ş�m Becer�ler� İlet�ş�m Becer�s�, Değ�şken ortamlara uyum becer�s�, Takım ruhu

Organ�zasyonel/
Yönet�msel Becer�ler  L�derl�k, Proje yönet�m�

İlet�ş�m Becer�ler�   İcra ve İflas mevzuatına çok �y� derecede hak�m�yet, Hukuk s�stemler�  
arasında karşılaştırma yapab�lme becer�s�

B�lg�sayar Becer�ler� M�crosoft Off�ce araçlarına �y� derecede hak�m�yet, UYAP programına  
 hak�m�yet

D�ğer Becer�ler S�nema

Sürücü Belges� B

İLAVE BİLGİ

Yayın:
…………. Derg�s�nde Türk�ye İcra ve İfl as Hukuku s�stem� hakkında makale
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24 İŞKUR MSD DERGİSİ

ÖNEMLİ ADRESLER

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

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.megep.meb.gov.tr 

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

www.hayatboyuogrenme.gov.tr

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

www.ua.gov.tr 

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

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

ec.europa.eu/ploteus/ 

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

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

www.tuik.gov.tr 

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

www.yok.gov.tr 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen 
faaliyetler hakkında bilgi alabilirsiniz.www.csgb.gov.tr

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

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

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

39 meslek ve 6 danışmanlık filmine (İş Başvuru Kaynakları, İş ve Meslek Danış-
manlığı Hizmetleri, Meslek Seçimi, Mülakat Teknikleri, Mülakata Hazırlık, Sunum 
Araçları) ulaşabilirsiniz.

 www.youtube.com/user/
TurkiyeIsKurumu

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

www.europass.gov.tr



• MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ
• MESLEKLERİ/ KENDİNİZİ/ EĞİTİM YERLERİNİ 

TANIMALISINIZ
• MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNDEN 

NASIL YARARLANABİLİRSİNİZ?
• MESLEK BİLGİ MERKEZİ (MBM)
• MESLEKİ YÖNELİM VE EĞİLİM
• İŞ VE MESLEK DANIŞMANI KİMDİR?
• İŞ GÖRÜŞMESİNE EN İYİ ŞEKİLDE 

HAZIRLANMAK
• İŞ ARARKEN BEN
• EYVAH MÜLAKAT VAR!
• İŞVEREN BEKLENTİLERİ
• GİRİŞİMCİLİK
• 21.YÜZYILDA ARANAN BECERİLER
• BAŞVURU MEKTUBU ÖRNEĞİ
• NİYET MEKTUBU
• ÖN YAZI ÖRNEĞİ
• ÖZGEÇMİŞ ÖRNEĞİ
• ÖZGEÇMİŞ (CV) HAZIRLAMAYA BAŞLAMADAN 

ÖNCE İYİ BİR ÖZGEÇMİŞ İÇİN 5 TEMEL İLKE
• EUROPASS CV

• SINAV STRESİ
• BİR ÜNİVERSİTELİNİN GÖZÜNDEN; 

SINAVA HAZIRLANIRKEN ZAMAN 
YÖNETİMİ

• MOTİVASYON VE HEDEF
• POPÜLER ÜNİVERSİTE Mİ, UYGUN 

MESLEK Mİ?
• EĞİTİM SİSTEMİMİZ
• TEKNOLOJİK BAĞIMLILIK
• ÇOCUĞUNUZU NASIL 

DESTEKLERSİNİZ?
• GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA, İŞYERİNDE STAJ 

ve İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI
• ÇOCUĞUNUZUN EĞİTİMİNE 

AVRUPA’DA DEVAM ETMESİNİ İSTER 
MİSİNİZ?

• KARİYERİNİ KENDİN OLUŞTUR
• İŞ ARAMADA ÇOCUĞUNUZUN KENDİ 

ÖZELLİKLERİNİ TANIMASI
• ÇOCUĞUNUZUN ANNE BABASI 

MI YOKSA ARKADAŞI MI OLMAK 
İSTERSİNİZ?

• ÇOCUĞUMLA NEDEN 
ANLAŞAMIYORUM?

Ö
N

C
EK

İ S
A

YI
LA

R
IM

IZ

Dergimizin önceki sayılarına 
www.iskur.gov.tr internet adresimizden ve 
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimiz ile 
Hizmet Merkezlerimizden ulaşabilirsiniz.

İŞKUR ile 
gelecek senin...

MESLEK SEÇİMİ 
HAKKINDA HER ŞEY... 

Meslek Danışmanlığı 
Hizmetlerinden Nasıl 

Yararlanırsınız?

Çocuğunuzu Nasıl 
Desteklersiniz?

Meslek Seçerken
Nelere Dikkat Etmeli?

T Ü R K İ Y E  İ Ş  K U R U M U  Y A Y I N I D I R

ANNE, BABA VE 
ÖĞRENCİLER İÇİN

Y K U R U M U  Y A Y I N I D I R



www.facebook.com/TurkiyeIsKurumu

www.twitter.com/TurkiyeIsKurumu

www.youtube.com/user/TurkiyeIsKurumu


