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GELECEĞİ PLANLAMA: MESLEK SEÇİMİ 

 

Meslek seçimi konusuna ebeveyn olarak çoğunlukla  “her şeyden önce çocuğum mutlu 

olsun” değerlendirmesi ile yaklaşırız. İnsan ömrünün iş yaşamında geçen zamanını 

düşündüğümüzde elbette ki meslek hayıtımızda maddi kazanımlarının yanı sıra 

kendini gerçekleştirme, üretkenlik, yaratıcılık ve başarı gibi kazanımlara ulaşmayı ve 

mutlu olmayı bekleriz. Bu noktada meslek seçiminin gençlerin; ilgileri, yetenekleri, 

sahip oldukları değerler ve akademik süreçleri doğrultusunda lise çağlarında karar 

vermeleri gereken önemli bir konu olduğunu söyleyebiliriz.  

 

Son yıllarda çok duymaya başladığımız “geleceğin meslekleri”, “önümüzdeki beş yılın 

öne çıkan meslekleri” şeklindeki başlıklar da geleceğine yön vermek isteyen gençler 

için “doğru seçim yapabilecek miyim?” sorularına neden olabilir. Bu süreçte meslek 

seçimine yaklaşım ortaya koyarken temel bilimlerden yola çıkarak; yani Fen Bilimleri 

ya da Sosyal Bilimler alanında ilerlemek gibi bir kararı verdikten sonra meslekler 

konusunda daha derin araştırma yapmak doğru karar vermede kolaylaştırıcı bir yol 

izlenmesini sağlayacaktır. 

 

Meslek Seçiminde İlgiler ve Yetenekler 

Meslek seçimi sürecinde; gençlerin kendilerini ve meslekleri tanımaları, kişiliklerine ve 

becerilerine uygun gerçekçi algılara dayanarak meslek seçimi yapmaları önemlidir. 

Gençlerin, hangi alanlarda daha yetenekli olduğu, ilgisini çeken alanların neler 

olduğuyla ilgili çocukluk yaşlarından itibiren gözlemleri ve okul yaşantılarındaki 

deneyimleri sonucunda farkındalıkları gelişmeye başlar. Lise çağlarında da bu ilgiler 

doğrultusunda meslekler hakkında oluşturdukları algılara dayanarak, geleceğe ilişkin 

idealleri oluşur ve mesleki eğilimleri şekillenmeye başlar.  
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Akademik Performans Göstergeleri 

Mesleki yönelimde akademik süreçler de ilgiler ve yeteneklere paralel bir ölçüt olarak 

dikkate alınmalıdır. Gençlerin yönelmek istediği meslekle ilgili derslerde akademik 

performansın güçlü olması hem üniversiteye kabul hem de üniversite süresince önemli 

bir gerekliliktir.  Bu nedenle çocuklarımızın akademik olarak ilgi duydukları ve daha 

güçlü performans ortaya koydukları dersler de bizlere hangi mesleğe yönelmeleri 

gerektiği ile ilgili veri sağlayacağını söyleyebiliriz. 

 

Meslekleri Hakkında Bilgilenmek 

Mesleki yönelim sürecinde çocuklarımızın kendilerini tanımaları kadar meslekleri 

tanımaları da gerekir. Gençlerin meslekleri araştırırken;  

“Seçmek istediğim mesleğin iş kolları neler?”   

“Çalışma koşulları nasıl?”  

“Çalışma ortamı nasıl?” 

“Seçmek istediğim meslek beklediğim yaşam standardına uygun mu?”  

Sorularını sormaları karar verme sürecinde gerçekçi ve bilinçli bir yaklaşımla yol 

almalarını sağlayacaktır. Bu süreçte meslek uzmanlarının görüşlerine başvurmak 

gençlerin mesleklerle ilgili algılarının gerçekçi bir zemine oturmasını, yönelmek 

istedikleri mesleklerin hangi iş kollarında karşılığı olduğu gibi detayları öğrenerek 

seçimleri konusunda farkındalık geliştirmelerine katkı sağlayacak ve mesleğin 

kendilerine uygun olup olmadığına karar vermelerinde onlara yol gösterecektir. 

 

Yetkinlikler ve Değerler  

Öğrencilerin seçmek istedikleri mesleklerle ilgili hangi üniversitede okumak istedikleri 

yönünde araştırma yapmaları da geleceği planlama sürecinde yapılması gereken 

hazırlıklardan biridir. Yine bu süreçte gençlerin, ilgi duydukları alanlarda staj ve sosyal 
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sorumluluk çalışmalarında aktif olarak yer almaları deneyimlerini artıracaktır.  Son 

yıllarda meslekle ilgili bilgi ve beceriler kadar; süreç yönetimi, zaman yönetimi, uyum 

ve problem çözme gibi beceriler ve yetkinliklerin geliştirilmesi yönünde etkinliklere 

katılmaları öğrencilerin değerlerini fark etmelerini ve geliştirmelerini sağlayacaktır. 

 

Meslek Seçimi Sürecinde Ebeveyn Tutumu 

Çocukluktan yetişkinliğe geçiş süreci olan ergenlik döneminin gençler için en sancılı 

konularından biri meslek seçimidir.Bu süreçte en çok da ebeveyn desteğine ihtiyaç 

duyarlar. Yine bu dönemde kendi ideallerimiz ve beklentilerimizden çok çocuklarınızın 

ideallerine saygı göstermemizin, ilgi ve yeteneklerine uygun mesleklere yönelim 

gerçekleştirmeleri için objektif ve destekleyici tutumla yaklaşmamızın çocuklarımız için 

ne kadar değerli olduğunu unutmayın. 


