
Değerli Velilerimiz; 
 
Meslek seçimi çok faktörlü bir süreçtir. Bu seçimin, insanın önündeki en az 30- 
40 yılı etkileyeceği düşünülürse ne kadar bilinçli geçirilmesi gereken bir süreç 
olduğu ortadadır.  
Ancak Meslek Seçimini etkileyen pek çok etken vardır. Bu etkenler arasında 
ilgiler, yetenekler, kişinin mesleki beklentileri, yaşamsal doyum kaynakları ve 
şans faktörü de işin içine girdiğinde, öğrencilerimiz ve siz velilerimiz için bu süreç 
daha sancılı  olabilmektedir.  
Rehberlik Birimi olarak yaptığımız mesleğe yöneltme çalışmalarında 
öğrencilere mesleki karar verme bilgi ve becerilerini kazandırmayı hedefliyoruz. 
Bu çalışmalar, öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini keşfetme fırsatı buldukları 
Rehberlik derslerinde yaptığımız “Kendini Tanıma Amaçlı Grup Etkinlikleri”, 
önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceğimiz öğrencilerimizin kendi ilgi, 
yetenek ve mesleki değerlerini tanımalarına yönelik “Envanter Uygulaması” ve 
tüm bu uygulamaların sonuçlarının bireysel olarak paylaşılması şeklinde 
olacaktır.  
Bu çalışmalar kapsamında hazırladığımız “Kendini Tanıma” başlıklı bültenle,  
meslek seçimi konusunda siz velilerimizi bilgilendirmek istedik. Yararlanmanız 
dileğiyle. 
                                                 
                                            
                                                                                Eyübo ğlu Eğitim Kurumları 

    Kolej ve Fen Lisesi Rehberlik Birimi 
 
 
 

 
KENDĐNĐ TANIMA                                                                                        

                                         
Bir insanın kendisine uygun mesleği seçebilmesi için 
önce kişisel özellikleri ve mesleklerin özellikleri 
konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olması gerekir. Kişinin 
kendini tanıması, kendi özelliklerini, yapabilirliklerini 
anlaması, yetenek ve becerilerini farketmesi, 
değerlerini belirlemesi atılacak ilk ve doğru adım 
olacaktır. Seçeceğimiz meslekler de çeşitli özelliklerde 
yapabilirlik gerektirdiğine göre bu konunun ciddi bir biçimde ele 
alınması gerekmektedir.    
 
MESLEK NED ĐR? 
Meslek; kişinin hayatını kazanmak için yaptığı, kuralları toplum 
tarafından belirlenmiş ve belli bir eğitimle kazanılan bilgi ve becerilere 
dayalı faaliyetler bütünüdür. Mesleğin her insanın yaşamındaki yeri 
farklıdır, ancak bireyin yaşamının önemli bir bölümünü kapsar ve yaşam 
tarzını etkiler. Birey mesleği aracılığıyla;  
 

 
 



� Çevresi ve diğer kültürlerle ilişkiye girer, 
� Yaşamını şekillendirir, 
� Kendini yaşadığı toplumun bir parçası olarak kabul eder ve 

kendine bir yer sağlar, 
� Kendini gerçekleştirir ve performansını ortaya koyar, 
� Sorumluluk bilincine sahip olur, 
� Yaratıcılığını ortaya çıkarır, 
� Ekonomik özgürlük sağlar, 

 
Kendini tanımak, şu anda oldugumuz noktayla olmak istedigimiz nokta 

arasındaki yoldur. 
 

Çocukluk yıllarının sonuna doğru, artık kişi ilgilerinin farkına varmaya 
başlayarak ve yetenekli olduğu alanlara yönelerek, aslında meslek seçme 
sürecinin ilk aşamasına girmiştir. Đkinci aşama ise kişinin ilgi ve yetenekleriyle, 
meslek özelliklerinin uygunluğunun araştırılmasıdır. Bu süreçte gence kişisel 
özelliklerini keşfetmesi konusunda anne baba ve yetişkinler olarak yardımcı 
olmak gerekir. Meslek seçiminde temel amaç; kişinin mutlu olabileceği bir 
geleceğin planlanmasıdır.  
 
Meslek seçme aşamalarını doğru biçimde tamamlayan genç, yanlış meslek 
seçiminin psikolojik etkilerinden korunmuş olur. Böylece zihinsel gelişimini, 
duygusal yaşamını, sosyal gelişimini ve kişiliğini de şekillendirir. 
 

MESLEK SEÇ ĐMĐNDE KENDĐNĐ TANIMA ĐLE ĐLGĐLĐ ĐPUÇLARI 
 
Yetenekler:  Yetenek kısaca öğrenme veya bir eğitimden yararlanma 
gücüdür.Yetenekler doğuştan olmakla birlikte çevre etkisiyle de 
geliştirilebilir.Kişinin doğuştan getirilen ve geliştirdikleri yetenekleri onların hangi 
meslekleri daha iyi yapabilecekleri konusunda ipuçları verir. Başarılı 
olabileceği mesleği araştırırken gençlerin “Ben neler yapabilirim?” sorusuna 
cevap bulabilmesi için yeteneklerini tanıması gerekir.  
Örneğin: Sosyal Bilimler ile ilgili daha başarılı olan öğrencilerin sosyal 
alanlarda, matematik ve fen bilimleri ile ilgili derslerde daha başarılı olan 
öğrencilerin fen ve matematik ile ilgili teknik meselelerde daha başarılı 
olabileceklerini söylemek mümkündür. 
 
Đlgi ve Đstekler:  Đnsan doğasında ilgi duyduğu, istediği şeyleri severek yapmak 
vardır. Gençlerin hoşlandıkları ve sevdikleri dersler ve etkinlikler ilgilerin 
belirlenmesinde en önemli ipuçlarıdır. Burada dikkat edilecek en önemli şey 
“ilginin uzun süreli”  olmasıdır. Severek yapılan bir iş ve meslek başarının ve 
mutluluğun temel koşullarından biridir. Çünkü meslek seçmek aynı zamanda 
bir yaşam tarzı belirlemek ve bu doğrultuda hayatını devam ettirmektir. Bu 
nedenle gençlerin “Ben neleri yapmaktan hoşlanırım?” sorusunun cevabını 
aramaları ve mesleki yönelimlerini bu soruya verdikleri cevapları da dikkate 
alarak gerçekleştirmeleri önemlidir. 
 



Mesleki De ğer: Mesleki Değer, mesleki faaliyetlerin sonunda beklenen 
doyumdur. Gençlerin “Ben niçin çalışıyorum?” “Mesleğimden, yaşamdan ne 
bekliyorum?” “Ne tür bir iş yapmalıyım?” gibi soruları kendine yönelterek 
bunlara verilecek cevaplarla dünya görüşlerini geliştirmeleri ve meslek 
seçimini, verdikleri cevaplar doğrultusunda yapmaları yaşamdan alacakları 
doyum açısından önem taşımaktadır.  
 
Bazı Meslek Değerleri 

� Yaratıcılık 
� Bağımsızlık 
� Değişiklik 
� Kazanç 
� Rekabet 
� Đnsanlarla Çalışma 
� Düzenli Hayat 
� Sosyal Güvence 
� Yenilik 
� Saygınlık 
 

Bireysel Özellikler: Her insanın doğuştan getirdiği ve zamanla çevrenin 
etkisiyle şekillenen ataklık, sabırlılık, girişkenlik, çekingenlik, sinirlilik, uysallık vb. 
farklı karakter özellikleri vardır. Ayrıca herkesin fiziksel özellikleri, istek, beklenti 
ve yetenekleri de farklıdır. Özellikle ergenlik dönemi bireysel farklılıkların öne 
çıktığı, gencin hem kendisini hem dünyayı anlamaya, tanımaya ve kendisine 
göre bir dünya görüşü oluşturmaya başladığı bir dönemdir. Gencin kendi 
bireysel özelliklerini tanıması, bu özelliklerin mesleğin uygulanması sırasında ne 
gibi etkileri olduğunu değerlendirmesi gerekir. Gencin bunu 
gerçekleştirebilmesi için meslekleri tanıması da önemlidir. Böylece sağlıklı bir 
karşılaştırma yapabilir. 
 

MESLEKLER Đ TANIMA ĐLE ĐLGĐLĐ ĐPUÇLARI 
 

Gençlerin meslekleri araştırırken; 
� Çalışma koşulları, 
� Çalışma ortamı, 
� Çalışanlarda aranan nitelikler, 
� Đş bulma olanağı ve işe ilk giriş (staj vb.),  
� Meslekte Đlerleme, 
� Kazanç, 
� Mesleğin geleceği ve kariyer gelişimi, 

 
konularını çeşitli kaynaklardan (öğretmenler, meslek elemanları, üniversiteler, 
çeşitli meslekleri tanıtan dökümanlar vb.) araştırması gerekir. Yaşamın en 
önemli kararlarından biri olan meslek seçimi sadece tesadüflere ve şansa 
bırakılacak bir karar değildir. Alan seçiminden başlayarak devam eden ve 
üniversite eğitimi ve sonrasını da içine alan çok uzun bir süreçtir. Bu süreçte 
yanlış ve yukarıda değindiğimiz konular gözardı edilerek verilen kararlar daha 



sonra başarısızlık, mutsuzluk ve yaşam kalitesinin önemli ölçüde düşmesine 
neden olmaktadır. Çünkü seçilen mesleği değiştirme şansı yaş ilerledikçe 
giderek azalmaktadır.  
 
Son Olarak;  
 

� Sizlerin anne baba olarak gençlerin seçmeyi istedikleri mesleğe yönelik  
olumlu ya da olumsuz tutumları, gençlerin kararını önemli ölçüde 
etkilemektedir. Çünkü yaşamı ile ilgili böylesine önemli bir süreçte genç 
oldukça zorlanmaktadır. Ve bu konuda desteğe ihtiyacı vardır. Ancak 
bu destek, ona “ne yapacağını söylemek” ya da tam tersi “sen ne 
istiyorsan o olsun” şeklinde değil, gencin kendi özelliklerini ve isteklerini 
keşfetmesi yönünde bir destek olduğunda ancak genç sağlıklı bir karar 
verebilir. 

� Aileler çocuğun yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacak bir ortam 
sağlamalıdır. Bazı yetenekler aile tarafından anlamlı bulunmadığı için 
ihmal edilebilir ya da bastırılabilir. 

� Anne baba belirli mesleklere yönelik olumlu ya da olumsuz yargılarını, 
düşüncelerini gence yansıtabilir. Bu durum, özellikle gencin kafası 
karışıksa kendi gerçeklerinden uzaklaşıp ailesinin benimsediği yöne 
kanalize olmasına neden olabilir. 

� Meslek seçiminde en büyük risklerden biri, anne babanın kendi 
ideallerini çocuklarına yansıtmalarıdır. Anne baba olarak “beklentisiz” 
olabilmek gerçekten çok zor bir şeydir ve doğal olarak çocuklarımızdan 
beklentilerimiz olacaktır. Ancak “kendi beklentilerimiz” eğer 
“çocuğumuzun beklentilerinin” önüne geçiyorsa o zaman genç kendi 
istekleri ile ailenin istekleri arasında sıkışıp kalacak ve sağlıklı bir seçim 
yapmakta zorlanacaktır. 

� Anne baba olarak çocuğunuzun meslek seçimi ile ilgili yol gösterip 
fikrinizi söylemeniz ona yeni bakış açıları sağlayacaktır ancak 
“yönlendirmek” ile “zorlamak” arasındaki sınırı iyi belirlemek  önemlidir. 
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