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KÖK Kariyer Çalıştay Raporu 15 Haziran 2019 #KendimiTanıyorum #GeleceğimiTasarlıyorum

sunuş...

15 Haziran 2019’da yapılan “KÖK Kariyer Çalıştayı”nda farklı disiplinlerden gelen 42 katılımcı 
ile son dönemin en güncel sorunu haline gelen “kariyer” konusunu masaya yatırdık.
Kariyer konusunu 3 başlık altında inceledik:
 1) Kişisel Farkındalık 2) Alan Farkındalığı 3) Hedef Farkındalığı.
Çalıştayda ayrıca 18 Mayıs 2019’da açıklanan yeni orta öğretim lise tasarımı çerçevesinde 
önümüzdeki yıldan itibaren faaliyetine başlayacak kariyer ofislerinin nasıl organize edileceği, 
ne gibi faaliyetler yapacağı, kimlerin bu ofislerde yer alacağı, bu ofislerde öğrencilere dönük 
olarak yapılacak kariyer danışmanlığı çalışmaları ve kariyer danışmanlığı eğitimini ele aldık. 
Çalıştayda ortaya konulan fikirlerin ve çıkan sonuçların oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz.
 
Bu sonuçlar, 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde ortaya konulan yaklaşımla ve kariyer alanında, 
on yıla yakın süredir sürdüğümüz çalışma ve deneyimler sonrası ortaya koyduğumuz 
KÖK – Kişiye Özel Kariyer - Kariyer ve Yaşam Tasarımı modelimizle  birebir örtüşmektedir. 
Çalıştay katılımcıların belirlenmesi, çalıştay başlıkları ve çalıştay verilerinin toplanmasında 
kullandığımız yöntemin, bu sonucun ortaya çıkmasında etkili olduğunu gözlemledik. 
Bu başlıklar çerçevesinde;  Milli Eğitim Bakanlığı’nda genel kapsamlı,  il ve ilçelerdeki  
Milli Eğitim müdürlüklerinde yerel olarak yapılacak “kariyer” çalıştaylarının konunun 
çözümünde ve pilot çalışmalar için çok yararlı olacağına inanıyoruz. 
Bu tür çalışmalarda elde ettiğimiz deneyimlerle bu çalışmalara her zaman katkı vermeye 
hazır olduğumuzu da belirtmek isteriz.

Ayrıca kariyer ofislerinde görevlendirileceklerin alması gerektiğini düşündüğümüz ve 
Çalıştayda özenle vurgulanan kariyer danışmanlığı eğitiminin içeriğinin oluşturulması ve 
bu eğitimlerin hizmet içi eğitim olarak gerçekleştirilmesinde Çalıştaya katılan uzman ve 
akademisyenlerle birlikte sahada yer almaya hazır olduğumuzu da ifade etmek istiyoruz. 
KÖK Kariyer Çalıştayı sonuçlarının bu konuda yapılacak diğer faaliyetler ve çalışmalar için 
bir zemin teşkil etmesi dileğiyle sektöre faydalı olmasını umuyoruz.

Saygılarımızla,

Kamil Kasacı
KÖK Kariyer Merkezi 

3



1. Giriş
Biz Kimiz? Ne Yapıyoruz?

2009 yılından bu yana, kariyer ve yetenek yönetimi, tasarımı ve planlaması konusunda, 
KariyerİST Kariyer ve Girişimcilik Merkezi Projesi  ile üniversitelerden başlayıp bugün lise ve 
ortaokulları da kapsayan  bir çalışma yapıyoruz.

Ayrıca, KariyerLİS - Lisede Kariyer adı ile liselere dönük bir pilot proje yaptık. 2015'te Çamlıca Kız 
Anadolu Lisesi ,2016'da İtalyan Lisesi ile İstanbul  Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürü ve rehber 
öğretmenlerinin katılımı ile programlar yürüttük.İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünden de “İyi 
Örnekler Belgesi”aldık.

2018 Mart ayında çıkan “KÖK - Kişiye Özel Kariyer” kitabı ile bu konudaki yöntem ve modelimizi 
ortaya koyduk.   Eylül 2018'de KÖK Kariyer Merkezi' ni kurduktan sonra  okullarda ( lise ve ortao-
kullarda ) KÖK Kişiye Özel Kariyer modeli, kariyer ve yaşam tasarımı hakkında öğrencilere, okul 
yöneticilerine ve ilgili öğretmenlere yönelik faaliyetlere ve pilot çalışmalara başladık.

Halen İstanbul'da farklı okullarda seminer, atölyeler ve pilot çalışmalar yapıyoruz.

2018'in son üç ayında  farklı il ilçe milli eğitim müdürlükleri  ile "Değişen Dünya, Değişen İnsan, 
Değişen Eğitim ve Kariyer - Kişiye Özel Öğrenme " başlıklı seminerler yaptık ( İzmir ve Bursa ) ve  
yapmaya devam ediyoruz.

2019 yılı içinde ikinci öğretim döneminden itibaren İstanbul dışında bir dizi etkinlik planladık, 
bunların ilkini 12 Şubat'ta Bandırma, 14 Şubat'ta Urfa ve 14 Mart'ta Uzunköprü'de yaptık.
 

İstanbul’da Uğur Okulları, Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Açı Koleji, Ment Koleji vb. 
okullarda seminer, atölye ve sınıf bazlı pilot çalışmalar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor.Bu 
çalışmalar #kendimitanıyorum #geleceğimitasarlıyorum  projesi temelinde farklı il ve ilçelerde 
devam ediyor.
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Eğitim 2023 Vizyon Belgesi Ve Kariyer Rehberliği Sistemi

23 Ekim 2018'de yayınlanan “2023 Eğitim Vizyonu” belgesi ile eğitimde öğrencilerin kişisel 
öğrenme yolculukları konusunda oldukça önemli temel adımlar atıldı.

Belge “Temel Politikamız “ başlığı altında,

diyerek eğitimdeki temel yönünü çizmiş oldu. Ayrıca, belge müfredat kelimesinin kökünün
de “fert”ten geldiğini, her çocuğun farklı olduğunu, farklı öğrendiğini söyleyerek çerçeve bir
müfredatın yeterli olduğunu ve bu anlayışla müfredatın, çocukların ilgi, yetenek ve mizaçları
doğrultusunda esnek, modüler ve uygulamalı olarak iyileştirebileceğini belirtiyor.

Ayrıca eğitim yolculuğunda kişiselleştirilmiş bir yol haritasına sahip olma hedefi 2023
Vizyon Belgesinde yer alan “kariyer rehberliği sistemi” ile gerçeklik kazandırılacak. Belgede
bu konu şöyle ele alınıyor :

18 Mayıs 2019’da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanan yeni ortaÖğretim
tasarımında 2020-2021 eğitim yılından itibaren okullarda “kariyer ofisleri” kurulacağı ve
öğrencilerin ilgi alanı, merak, yetenek ve becerileri doğrultusunda bir kariyer yolu
çizmelerine kariyer danışmanlığı yoluyla destek olunacağı belirtilmiştir.

Bu şekilde önümüzdeki dönemde - halen bir çok belirsizliği olmasına karşın - artık eğitim ve
öğretimin kişinin güçlü yönleri olarak tanımlayabileceğimiz ilgi alanı, merak, hayal gücü,
yetenek ve beceri gibi özellikleri üzerinden kurgulanacağı görülmektedir. 

KariyerİST Projesi ile başlattığımız, KÖK Kişiye Özel Kariyer kitabında bir model olarak ortaya
koyduğumuz ve Ekim 2018’den bu yana okullar ve Milli Eğitim Müdürlüklerinde pilot
çalışmalar yoluyla hayata geçirdiğimiz KÖK Modeli 2023 Eğitim Vizyonundaki yaklaşım ile de
yüzde yüz örtüşüyor.

‘’Eğitim kurumunun temel çıkış noktası bireyin kendini bilmesini ve tanımasını
sağlamaktır. Mizaç ve yetenek temelli bir tanıma yaklaşımı, eğitim sisteminin
aktörlerinin gelişimi için kritik bir öneme sahiptir. Bireyin kendini tanıması ve bu
tanımanın takibi onun eğitim yolculuğunda kişiselleştirilmiş bir yol haritasına 
sahip olmak demektir.’’

“Kariyer Rehberliği sistemi yapılandırılacak ve tüm öğretim kademeleri düzeyinde
çocukların kendini tanıyarak (mizaç, yetenek, ilgi, değerler, kişilik ve aile) kariyer
profili oluşturması, iş-meslek tanıma yollarını, kaynaklarını öğrenmesi ve kariyer
gelişim dosyasının öğrenci e-portfolyosuyla ilişkilendirilmesi sağlanacaktır.”
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Çalışma, katılımcı bir yaklaşımla önce kendi alanlarında uzman olan katılımcıların
geliştirilebilir yanları ve yetersizlikleri belirlemeleri ile ardından bunlara yönelik çözüm
önerileri geliştirmelerini sağlayacak bir tartışma platformu şeklinde modellenmiştir.

Öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere 2 oturumda gerçekleşen çalıştay; her birinde
farklı başlıklar olmak üzere 5 masada yürütülmüştür. Her masada ilgili başlıklara ilişkin
görüşler beyin fırtınası tekniği ile belirtilmiş, post-it notlar ile tahtalara yapıştırılmıştır.

Çalıştay sonunda her masadan birer temsilci söz alarak çalıştıkları konulara yönelik
sunumlarını diğer katılımcılar ile paylaşmıştır.

Tüm başlıklara ilişkin sorunlar, çözüm önerileri ve proje önerileri oturum sonunda yapılan
genel değerlendirme ile raporlaştırılmıştır.

2. Yöntem
2.1 Araştırmanın Modeli

Çalıştay, beş ayrı masada; eğitim, insan kaynakları ve psikoloji alanlarından olmak üzere toplam  
42 katılımcı ile yürütülmüştür

Rapora esas teşkil eden Post-İt notlar – küçük 
bir sınıflandırma ve düzenleme sonrası gerekli 
dikkati çekmek amacıyla, cümlelerde  bir  dü-
zeltme yapılmadan konulmuştur.
Ayrıca masanın çözüm önerileri ve projeler ile 
ilgili kısmı rapor olarak yazılmış ve kısa bir 
sonuç raporu haline getirilmiştir. Yönetici öze-
tinde 5 masada arka arkaya ele alınan konular, 
ihtiyaç, sorun ve tespitler ve çözüm önerileri 
bir bütün olarak ele alınmış ve toplam bir sonuç 
ortaya konulmuştur.

2.2 Çalıştay Katılımcıları

2.3 Çalıştay Süreci ve Verilerin Toplanması
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Kariyer başlığını kariyer farkındalığı ve tasarımı konusunu sahadaki ihtiyaç ve sorunların tespiti, çözüm 
önerileri ve bu öneriler doğrultusunda yapılabilecek projeler aşağıdaki başlıklarda
ele alınmıştır.

1. Masa Kişisel Farkındalık ve Portfolyo: İlgi alanı, meraklar, hayal gücü, yetenek ve beceriler, kısaca güçlü 
yönler olarak belirlediğimiz kişisel özelliklerin belirlenmesi, keşfedilmesi. 
Bu masada ayrıca  kariyer planlama ve seçimine yönelik mevcut ölçek, envanter ve testler, Kişisel portfolyo 
ve  e-portfolyo ile kişisel yetkinliklerin  kaydı  konuları ele alınmıştır.

2. Masa Alan Farkındalığı : Alan belirleme-Alan Daraltma - Dar Alan :  Ders seçimi, bölüm 
üniversite seçimi, iş alanı belirleme-dar alan, meslek seçimi.
3. Masa Hedef Farkındalığı ve Kariyer yol Haritası: Hedef belirleme, kariyer konumlandırma, kişisel gele-
cek tasarımı ve kariyer yol haritası oluşturma.
4. Masa Kariyer Merkezleri, Kariyer Ofisleri Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı: Liselerde kariyer ofisleri,  
bu ofislerin nasıl kurgulanması gerektiği, kariyer ofislerinde kimlerin yer alacağı, rehber öğretmen ve 
psikolojik danışmanların okuldaki konumu, kariyer ofislerinde kariyer takibinin yapılma yöntemi.

5. Masa Kariyer Danışmanlığı ve Kariyer Danışmanlık Eğitimi: Kariyer ofislerinde görev alacak
Kariyer danışmanlarının ( öğretmen, rehber öğretmen, psikolojik danışman vb . )  
yeterlilikleri- kariyer danışmanlığı alanında eğitim açısından yapılması gerekenler

Şekil 1: Çalıştay masaları ve üzerinde çalıştıkları konu başlıkları

01

02

04

03

05

MASA

MASA

MASA

MASA

MASA

Kişisel Farkındalık
ve Portfolyo

Hedef Farkındalığı 
ve  Kariyer Yol 
Haritası

Kariyer Danışmanlığı
 ve Kariyer  
Danışmanlık Eğitimi 

Alan farkındalığı:
Alan belirleme
Alan daraltma

Daralan

Kariyer Merkezleri 
Kariyer Ofisleri 

Rehberlik  ve Kariyer 
Danışmanlığı

Şekil 2: Masaların İş Akış Şeması

AŞAMA AŞAMA AŞAMA
Empati,
İhtiyaç tespiti
ve analizi

Çözüm 
önerileri

Önerilere
ilişkin
projeler
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KÖK Proje Çalıştayında “kariyer yolculuğu” olarak tanımladığımız “kariyer” alanında 
3 temel farkındalık konusu ele alındı. 
Kişisel Farkındalık, Alan Farkındalığı, Hedef ve Gelecek Farkındalığı.

Kişisel Farkındalık - Kendini Tanıma konusunda kariyer alanında, özellikle okullardaki 
sorunlar, eksik olarak gördüğünüz ve ihtiyaç olarak belirleyeceğiniz başlıklar nelerdir?
 
Sizce okullarda öğrenciler kendilerini tanıyabiliyor, güçlü yönlerini keşfedebiliyor mu? Bu 
konuda okullarda uygulanan envanter, test ve ölçekler yeterli midir? 

Bu tespitlerle ilgili nasıl çözüm önerileri geliştirebilirsiniz? 

Öğrencilerin ilgi alanı, merak, sevdikleri şeyler, yetenek ve becerileri nasıl ortaya
çıkarılabilir, keşfedilebilir? 

Bu konuda envanter, test ve ölçeklerin bu süreçteki yeri ne olmalı?

Yeni ortaöğretim tasarımdaki “Portfolyo” bu konuda öğrencilere ne kazandırabilir? 

Mesleklerin değiştiği, yeni mesleklerin ortaya çıktığı hatta meslek kavramının bile artık 
değiştiği, yok olduğu bir çağda ilgi alanı envanterleri ne kadar yeterli? 

Böyle bir çağda yetenek ve kişilik envanterleri ile meslekleri eşleştirmek ne kadar mümkün?

Acaba kişilik özellikleri, yetenek ve becerileri bu hızlı çağda hep aynı kalıyor mu? 

Birinci masada, ilgi alanı, meraklar, hayal gücü, yetenek ve beceriler, kısaca güçlü 
yönler olarak belirlediğimiz kişisel özelliklerin kişinin kendisi tarafından keşfi ve  
belirlenmesi ve bu sürecin kurgulanması üzerinde duruldu. 
Kişisel Farkındalık ve kendini tanıma süreci, kişinin alan ve hedef belirlemesi ve 
kendisine uygun bir kariyer yolculuğuna çıkabilmesi için bir başlangıç noktasıdır. 
Kendini tanıma “Güçlü Yönlerini keşfetmekle” başlamaktadır. 
Güçlü Yönler ise, sadece yetenek ve becerilerden ibaret değildir. Kişinin ilgi alanları, 
merakları, yapmaktan hoşlandığı, sevdiği oyun, aktivite ve dersler;  farklılıkları, iyi ve 
kolayca yaptığı şeyler, yetenekleri, becerileri, yetkinliklerinin hepsi  bireyin güçlü 
yönleri olarak kabul edilebilir.

KÖK Modelinde, “tespit” ya da “tanı” kavramından daha çok “keşif” ve “tanıma” 
kavramlarının kullanılması, bununla birlikte, bir araç ve müdahale ile tanı koymak 
yerine kişinin kendini tanıması ve keşfinin bir süreç olarak ele alması 
vurgulanmıştır. 
Kişisel farkındalık ve portfolyo’nun ele alındığı 1. Masada aşağıdaki sorulara yanıt 
aranmıştır:

3. Çalıştay Raporu

Kişisel Farkındalık ve Portfolyo01
MASA
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Ölçekler bu özelliklerin belirlenmesinde tek başına yeterli mi? Yoksa iç ve dış gözlemler, 
yapılan etkinlik, atölye çalışmaları, güçlü yönleri geliştirme çalışmalarındaki sonuçlar da 
önemli mi? 

Tespit, keşif, farkındalık kelimeleri içinde hangisi size daha yakın geliyor? 

İlgi alanı, merak, yetenek, beceri vb güçlü yönler konusunda kişinin kendi öngörüsü yani 
değerlendirmesi yani bu fikri benimsemesi, içselleştirmesi ne kadar önemli ? 

Kişisel Farkındalık İçin Gerekli Kavramlar

Çalıştay ekibinde farklı disiplinlerden gelen ve konu üzerine araştırmalar yapan, makaleler ve 
uygulamalar yürüten 7 kişi öncelikle ana sorun olarak,  şu tespiti yapmışlardır. :
Kişisel farkındalık için gerekli olan kavramların tanımlanmasındaki bir eksiklik söz konusudur. Bu 
nedenle öncelikle, yetenek, beceri, yetkinlik, ilgi alanı, merak, tutku, hayal gücü, vb. kavramların 
tanımları yapılarak “Kişisel Farkındalık” konusunu başlatmak gerekmektedir. 
“Kariyer” kavramının değişen dünya içindeki yeri, yetenek, yetkinlik, beceri, merak, hayal gücü vb. 
kavramlarının anlamları netleşmeli ve kavramların doğru tanınması sağlanmalıdır. Esnek, çevik, 
uyum yeteneği yüksek ve insanların güçlü yönlerine, potansiyeline saygı duyan güçlü bir kariyer 
karar verme modeli oluşturulabilir.

Ölçek ve Envanterler – Teori Ve Uygulaması

Çalıştayda,  kişisel farkındalık kazandırmak ve kendini tanıma için sadece ölçek, test ve envanter-
lerle yetinilmemesi, envanter uygulamalarının  sadece sorular ile kalmaması, aynı zamanda öğren-
ci gözlemleri, deneyim atölyeleri, içerik paylaşımları, etkinlik yönlendirmeleri gibi destekleyici 
uygulamaları içermesi gerektiği vurgulanmıştır.
Envanterlerin bir araç olduğu, kesinlik arz etmediği,  durum/an tespiti yaptığı, zaman içinde 
değişebileceği, farklı zaman dilimleri ve bağlamlar içerisinde farklılık göstereceği, ayrıca 
doğrulanması ve doğru yorumlanması gerektiği, kişilerin bu tür sonuçlarla kısıtlanmaması, 
bu nedenle kişinin kendini tanıması için tek başına yeterli olmadığı sonucuna varılmıştır. 
Bu nedenle envanter uygulamalarının bunu temel alarak organize edilmesi gerekmektedir.
 Özellikle 3 ana çatının aktörlerine (öğrenci-veli-öğretmen) envanterin araç olduğu görüşü 
benimsetilerek uygulamalar yapılmalıdır. 

Ayrıca envanterlerin kısa yoldan çözüm üretme isteğinin, kişiyi “etiketleme” ve “kategorize etme” 
gibi sorunlar ortaya çıkardığı, ayrıca veli ve öğrencinin envanter sonuçları ile aynı fikirde 
olmamasının da doğurduğu sorunlar vurgulanmıştır.

Envanterler yaş gruplarına göre geliştirilmeli, her kademe için farklı içeriklere sahip olmalı, 
farklı soru tipleri ile çalışma derinleştirilmeli ve beslenmelidir.
Tek tür değerlendirme yerine, farklı değerlendirme teknikleri birlikte kullanılmalıdır.
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Tespit Yerine “Keşif”

Kendini tanıma ve kişisel farkındalık çalışmalarının sadece “tespit” ve “tanı” ile kalmaması
gerektiği, bu sürecin daha çok bir keşif süreci, öğrencinin kendini tanıma ve güçlü yönlerini 
keşfetme süreci olduğu tespiti yapılmıştır. 
Bu anlamda kişisel farkındalık sürecinde, öğrencinin kendini keşfetmesine yönelik farkındalık ve 
özgürlük alanları yaratılmalı, bu çalışmalar sonucunda  “karar alma” becerisini de kazandırmayı 
hedeflemelidir.
Kişisel farkındalık çalışmalarının, KÖK modeli uygulama ve atölyeleri, Felsefe Atölyeleri P4C
(Çocuklar için Felsefe) çalışmaları, Yaşam Becerileri Atölyeleri ile desteklenmesi yararlı olacaktır.

Ayrıca, eğitim sisteminin çok fazla akademik başarı odaklı olmasının doğurduğu sakıncalara dikkat 
çekilmiş, öğrencinin kendini tanıması ve kariyer farkındalığının geliştirilmesinin ana amaç olması 
önerilmiştir.  
Bu amaçla öğrencilerin kendini tanıyıp, keşfedilebilmeleri sağlanmalı, becerilerini fark etme, 
yeteneklerini sergileyebilme ortamları oluşturulmalıdır. Okullarda çocuklarımızın ilgi ve odağını 
yakalayacak uygulamalar yapılmalı, deneyimsel oyunlar ile birey oldukları hissettirilmeli, hazır ve 
sınırsız bilgi kaynakları nedeniyle; araştırma – merak – hayat boyu öğrenme bilinci 
geliştirilmelidir.

Aile ve Çevre Etkisi – Öğrenci, Veli, Öğretmen, Okul İşbirliği  

Kişisel farkındalık aile, okul, sosyal çevre etkisinde gelişmektedir. Çalıştay’da bu çerçevede, kişisel 
farkındalığın geliştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmaların, öğrenci ile birlikte anne-baba ve 
öğretmeni de kapsayacak şekilde 3 ana çatıda şekillenmesi gerektiği vurgulanmıştır. 
Konunun tek başına çözülemez olduğu, bu süreçte  çalışmaların kapsayıcı bir şekilde ilerlemesi için 
öğrenci, veli, öğretmen, okul, tüm paydaşlar ile derin bir işbirliği ile yapılması gerektiği ifade 
edilmiştir.  Bütünsel yaklaşım önemlidir, aile+öğretmen+toplum eş zamanlı, birlikte çalışmalıdır.

Anne, Baba ve Öğretmen Eğitimi

Bu amaçla öğrenci-aile-okul üçgeninde eş zamanlı eğitim ve uygulama çalışmaları yapılması talep 
edilmiştir. Anne-babaların eğitimi kariyer farkındalığının geliştirilmesinde çok kilit bir yere 
sahiptir. Ailelerin farkındalığını artırma ve bilinçlendirme eğitimleri yapılması gerekmektedir. 
Aynı şekilde eğitimcilerin de iyi eğitilmesi gereklidir. Eş zamanlı olarak öncelikle öğretmenlerin 
konu hakkında bilgilendirilmesinin önemli olduğu görüşünde birleşilmiştir. 
Bu amaçla, özellikle eğitim fakültelerinin içeriklerinin, müfredatlarının bu çerçevede 
güncellenmesi için çalışmalar önem kazanmalıdır. 
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Kişisel Farkındalık Çalışmalarının Erken Yaşlarda Başlaması

Kişisel farkındalık konusunun gündeme yoğunlukla geldiği dönem “Üniversite Tercih” süreci 
olmaktadır, ancak yapılan çalışmaların da gösterdiği üzere en doğru dönemin okul öncesinden baş-
layarak bugüne gelmesi gerektiğini göstermektedir. Buradan yola çıkıp “Lise çok geç” denilerek,  
kişisel farkındalığın okul öncesi eğitimden itibaren gelmesi gerektiği savunulmuştur. 
Sürecin doğru yönetilmesi amacıyla, öğrencilerin kişisel farkındalık kazanma ve kendilerini tanı-
maları için 4. Sınıf sonrası, 5 ya da 6’ncı sınıftan başlayarak ilgi alanlarının, beceri ve yetenekleri-
nin, merak, tutku, hayal vb. güçlü yönlerinin ortaya çıkmasını sağlayacak farklı ölçekler, fiziksel 
farkındalık çalışmaları ve uygulamalar yapılmalıdır.
Meslek ve üniversitede bölüm seçmenin ötesinde bir konu olarak,  kişinin öncelikle kendini tanı-
ması ve bu farkındalık ile yaşam boyu seçimlerini ve kararlarını yönetmesi anlamına gelen “kişisel 
farkındalık” konusuna eğitimin her kademesinde yer verilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

Portfolyo

Çalıştay portfolyo çalışmasını, kişisel farkındalık çalışmalarının bir tamamlayıcısı olarak ele almış-
tır. Kişisel Farkındalık çalışmalarının sonuçlarının, öğretmen gözlemleri, öğrencinin akademik 
geçmiş bilgisi, etkinlik, proje, yarışma, ödül, katılım vb kayıtların tutulacağı bir portfolyo çalışması 
başlatılmalıdır.
2004’te başlamasına rağmen yeterince yaygınlaştırılamamış olan, portfolyo kullanımının önemi 
yeniden gündem yapılmalıdır. Portfolyo içeriğinin uygulanacağı alanların/okulların fiziki mekan 
tasarımı düzenlenmeli, öğretmenlerde bu farkındalığın kazandırılması için çalışmalar yapılmalı ve 
portfolyo modeli ile müfredat arasında uyum sağlanmalıdır. 

Portfolyonun öğrencinin kendisi tarafından tutulmadığı sürece amacına ulaşmadığı tespit edilmiş-
tir. Bu nedenle Kişisel Farkındalık çalışmaları ile birlikte portfolyonun tanımının yapılması ve 
öğrencinin kendine ait bir portfolyo tutma becerisini de kazanması gerekmektedir. Bu nedenle 
öğrencilerin kendi kayıtlarını tutabilmesine yönelik becerilerin kazandırılması ve teknolojik alt 
yapının sağlanması gerekmektedir. Portfolyo, yaşam boyu, dinamik ve niteliği ölçen bir portfolyo 
olmalıdır. Portfolyo için, öğretmenin kendi farkındalığı ve portfolyoya olan inancı önemli. 
Sahada olan çalıştay katılımcıları, MEB’in ve bazı özel okulların kendi ürettiği uygulamalar arasın-
da bulunan E-Portfolyo modelinin öğretmen eğitimleri ile desteklenmesi konusunda eksikler 
yaşandığını ortaya koymuşlardır. Bu sorundan yola çıkarak, uygulanacak olan KÖK çalışmaları 
çerçevesinde öncelikle uygulayıcı eğitimleri organize edilmesi önemli bulunmuştur. 
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Fırsat Eşitliği ve Sosyal Sorumluluk

Tüm bunlar ile birlikte ekip olarak önemsenen bir diğer konu ise ülkede eşit bir uygulama ile çalış-
maların yürütülmesi olmuştur. Ülkemizin sosyo-ekonomik özellikleri dolayısı ile eşitsiz eğitim 
koşulları da göz önünde bulundurularak dezavantajlı gruplara yönelik çalışmaların organize edil-
mesinin önemi vurgulanmıştır. Birçok atölye, envanter uygulaması, etkinlik gibi öğrencilerin geli-
şimlerini destekleyen çalışmaların belli ilçeler ve özel okulların bir kısmı ile sınırlı kalmasının ülke 
sorunlarına çözüm getirmemekte olduğu belirtilmiştir. Ülke kalkınmasına fayda sağlayan bir çalış-
ma yapılması hedefi ile çalışmanın bir ayağında sosyal sorumluluk çatısı ile çalışmalar organize 
edilmesi gerektiğini tespit edilmiştir. Çalıştay ekibi olarak bu çalışmaların yürütülmesinde gönüllü 
olunacağı belirtilmiştir. 
Kişisel Farkındalık Çalıştay Ekibi, envanter geliştirilmesinde ve pilot uygulamalar konusunda çalış-
malarına devam etmesine karar vermişlerdir.
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İkinci masada, öğrencinin alan belirleme sürecinin ele alındığı, Alan Farkındalığı 
konusu çalışıldı. Farkındalık kavramı kişiye özel kariyer tasarımında bir temel 
önceliktir. Farkındalık kendini tanımakla başlar, dünyayı ve çevreyi tanımakla 
devam eder. Buna Alan Farkındalığı denilmektedir. 

Alan farkındalığı, öğrencilik süresince ders seçimi, lise, üniversite, bölüm seçimi ve 
iş alanı belirleme anlamına gelmektedir. Ancak alanlar çeşitlidir ve bir alan belirle-
mek kolay değildir, ayrıca alanların çeşitlenmesiyle birlikte disiplinler arası ve 
disiplinler üstü birçok yeni alan ve dar alan ortaya çıkmaktadır. Öte yandan alan 
daraltmak ve derinleşmek bu süreçte çok önem kazanmıştır. Öne çıkmak, farklılaş-
mak ve markalaşmak ancak derinleşme ve inovasyonla mümkün olmaktadır. 

Değişen dünyada, “meslek seçimi” kavramının geride kaldığı, bunun 1900’lü 
yıllarda Parsons’ın ortaya koyduğu “meslek” kavramından “kariyer” kavramına, 
“mesleki rehberlik”te, bugün “kariyer rehberliği” ve “kariyer danışmanlığı” gide-
rek “kariyer ve yaşam tasarımı” sürecine dönüştüğü görülmektedir. Bu anlamda 
KÖK Kariyer Modelinde, alan belirleme için “tespit” ya da “tanı” kavramından daha 
çok keşif ve tanıma kavramlarının kullanımı tercih edilmektedir. Dışarıdan bir araç 
ve müdahale ile tanı koymaktan çok, kişinin kendini tanıması bir süreç olarak ele 
alınmaktadır. 

Çalıştayda okullardaki en büyük sorunun, öğrencilerin, veli hatta öğretmen ve 
yöneticilerin “alan farkındalığı”na sahip olmaması, iş alanlarını, meslekleri tanı-
maması olarak belirtildi. Bu konunun üniversite tercihi aşamasında gündeme gel-
mesinin çok geç olduğu, farklı ölçekler ve fiziksel farkındalık çalışmaları yapılarak 
6’ncı sınıf itibariyle başlaması gerektiği vurgulandı. 
Bu amaçla, iş, alan, iş alanı, meslek, kariyer tanımlarının tam olarak yapılarak, 
okullarda öğretmenler özellikle sınıf öğretmenlerinin bu kavramlarla ilgili bilinç-
lendirilmesi ve eğitilmesi, eğitim fakültelerinde de öğretmen adaylarına  bu konu-
nun ders olarak okutulması gerekliliği vurgulandı. 

Değişen dünyada, öğrencilerin gelecekte şu an mevcut olmayan mesleklerde çalışa-
cak olması nedeniyle,  “mesleki eğilim”, ilgi ya da yönelim tespiti yerine ilgi, yete-
nek, merak, hayal gücü, istekleri, güçlü-zayıf yönlerinin dikkate alınması, beceri ve 
yetkinliklerin keşfedilmesi üzerine bir kurgu gerçekleştirilmesi ve kişinin güçlü 
yanlarını, yetkinliklerini ortaya çıkaracak bir danışmanlık sürecinin yürütülmesi-
nin daha uygun olacağı düşünülmektedir. 

Alan Farkındalığı - Alan Belirleme-Alan Daraltma-Dar Alan02
MASA
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Meslek Belirleme ya da Meslek Seçimi Yerine “Alan Belirleme”

Ayrıca “meslek seçimi”, “mesleki rehberlik” kavramları artık mantıklı bir kurgu değildir, bunun 
yerine alan, ilgi alanı ve başka kavramların konulmasının gerekliliği, “meslek belirleme” ya da 
“meslek seçimi” yerine alan belirlemeye geçilmesi öneriliyor. 
Çalıştay’da ayrıca, alan farkındalığının artırılması için liselerde derslerin müfredatlarına hayata ve 
mesleklere dair beceri etkinlikleri yerleştirilmesi, gerekli beceri eğitim ve uygulamaları verilmesi, 
meslekleri deneyimleyebilmeleri amacıyla “mesleki gözlem” çalışmaları yapılması, “kariyer gün-
leri” adıyla meslek uzmanları ile öğrencilerin karşı karşıya getirilmesi gibi öneriler getirildi.
Öğrencilerin belirledikleri alanlarda, aile-okul-danışman vs. işbirliği ile deneyim yaşatma imkan-
larını artırma yolları geliştirilmeli. (mentorluk, rol model seçimi  vb.) 
Karar alma, problem çözme, eleştirel düşünme, iletişim, ekip çalışması, yaratıcılık, vb. yaşam ve 
kariyer becerilerini kazandırılmak amacıyla çalışmalar yapılmalı. Öğrencilere amp eğitimleri yapı-
labilir,  içerisinde KÖK modeli ile uygulama ve atölyeler, yaşam becerileri atölyeleri konulabilir.

Meslek ve Meslek Liseleri

Öte yandan, meslek liselerine gereken önem verilmesi, yeni bir anlayışla, ülkenin ihtiyaçlarına, 
öğrencilerin yönelimlerine ve becerilerine göre meslek liselerinin açılması ve çeşitlendirilmesi 
önerildi. 

Alan farkındalığının kazandırılması amacıyla, meslekler ve hedefler sahadan gelen bilgiler ile 
doğru tanımlanmalı,  atölye çalışmaları, meslek istasyonları yapılmalıdır.
Geleceğin meslekleri ve toplumsal ihtiyaçlar ortaya konulmalı, geleceğin mesleki fırsatlarını tanı-
tabilmek ve cazibeli hale getirmek için etkinlikler yapılmalıdır

03
MASA
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Hedef ve Gelecek Farkındalığı - Kariyer Konumlandırma – Kariyer Yol Haritası  – Bu konuda 
kariyer alanında, özellikle okullardaki sorunlar, eksik olarak gördüğünüz ve ihtiyaç olarak 
belirleyeceğiniz başlıklar nelerdir? 

Sizce okullarda öğrenciler hedef belirleyebiliyorlar mı? Belirledikleri hedefler kendi hedefleri 
mi yoksa ailelerinden, çevrelerinden etkilenerek mi karar veriyorlar? 

Hedef belirlerken kendi güçlü yönlerine uygun bir alanda mı hedef belirliyorlar, yoksa farklı 
etkenler mi var? 

Bu tespitlerle ilgili nasıl çözüm önerileri geliştirebilirsiniz? Kariyer ofislerinde portfolyo
(kariyer dosyası) ile kariyer takibi ve kariyer danışmanlığı nasıl yürütülebilir? 

KÖK Modelinde Kariyer Farkındalık kavramının son aşaması - Gelecek Farkındalığı 
olarak belirlediğimiz Kariyer Yol Haritası oluşturma – Hedef Belirleme aşamasıdır.
 
Kişi kendinin ( kişisel farkındalık ) ve çevresinin ( alan farkındalığı )  farkında 
olmakla yetinemez, öte yandan zaman içinde sürekli bir devinim ve değişim içinde 
olduğumuzun da farkında olması, bugün yaptıklarımızın geleceğimizi belirlemekte 
olduğunun bilincinde olarak, kariyer yol haritasını oluşturması gerekmektedir. 

Dünya sabit değildir ve bugün yaptıklarımız geleceğimizi belirlemektedir. İşte buna 
da “Konumlandırma” denilmektedir. Başlangıç noktası (mevcut durum), varış 
noktası ( hedef ) ve aradaki yol da yol haritasıdır. Kariyer alanı için bu Kariyer 
Konumlandırma, Kişisel Gelecek Tasarımı ve Planlama (Zaman Planı- Kariyer 
Planlama) anlamına gelmektedir.

KÖK Kariyer modelinin farkı, Kariyer Planlamanın Kariyer Tasarımı sürecinin en 
sonunda yer aldığını ortaya koymasıdır. Dolayısıyla katılımcılar olarak Kariyer 
denildiğinde esas olarak Kişisel Kariyer Tasarımı anlaşılmaktadır. 
“Tasarım – Konumlandırma – Planlama” Üçüncü masada öğrencinin Hedef Belir-
leme - Konumlandırma ve Kariyer Yol Haritası oluşturma sürecindeki tüm aşama-
lar ele alınmıştır.  

Üçüncü masada öğrencinin Hedef Belirleme - Konumlandırma ve Kariyer Yol Hari-
tası oluşturma sürecindeki tüm aşamalar ele alınmıştır. 

Hedef Farkındalığı 03
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Hedef Farkındalığı

Çalıştayda öğrencilerin, ailelerin, aynı zamanda öğretmenler ve okulların hedef belirleme bilgisine 
yeterli ölçüde sahip olmadığı, bunun sonucu olarak, öğrencinin kişiye özgü bir kariyer yol haritası 
ve planlama yapamadığı vurgulanmıştır. 
Dolayısıyla gerek öğrencilerin gerek ailelerin, hedef belirleme nedir, bu konuda bilinçlendirilmeleri 
ve eğitim almalarının sağlanması gerektiği belirtilmiştir.

Kariyer ile ilgili toplumun ve bireylerin bakış açılarının geliştirilmesi ve kariyer yolunda yapılacak 
tercihlerde meydana gelen değişiklikleri yönetebilmek için eğitimler düzenlenmeli ve öğrenciler bu 
konuda gerekli farkındalığa sahip kılınmalıdır. Yerleşik bakış açıları değişmeli, kariyer bakış açısı 
kazandırılmalı, araştırma ve geliştirme nasıl yapılır, bununla ilgili modüller geliştirilmelidir.
Öğrencilerin hayal kurabilmesi ve motive olabilmesi için bir hedef belirlemesi çok önemlidir. 
Öğrencilerle bireysel alan - hedef görüşmesi yapılmalı, her öğrencinin bir hedef belirleyebilmesi 
için bireysel hedef takip sistemi kurulmalıdır. Bu şekilde, “tek tip insan” yerine kariyer alanında, 
kişiye özel bir yol / model geliştirilmelidir.  
Kariyer yolunca verilecek kararlarda, ilgi alanı – yetenekler – ihtiyaçlar ( pazar )  kesişim kümesi 
dikkate alınmalı, bu çerçevede kazanılacak yetkinliklerle bağlantı sürdürülebilmeli.     

Ailenin Hedef Belirlemedeki Rolü

Hedef belirlerken, öğrencilerin üzerinde etkin olan kişilerin ve özellikle ailenin rolü dikkate alın-
mış, bu konuda kamuoyu farkındalığı yaratılması gerektiği vurgulanmıştır. Ailelerin hedef farkın-
dalığı konusunda bilgilendirilmesi gereklidir. Çalışma ortamında, kurumlarda ve şirketlerde çalı-
şan anne babaların farkındalığını artıracak etkinlikler yapılabilir. 

Tek Bir Alan/dar Alan/ Meslek Yerine Disipilinler Arası Çalışma, 
Çoklu Kariyer 
Gelecekte tek bir alana/uzmanlığa bağlı olunmayacağı için, pasif gelir modelleri ve bağımsız, yarı 
zamanlı, freelance çalışmalar artabilir. Bu konuda farkındalık sağlanmalıdır.

Hedef Belirlemede Yöntem ve Model

Hedef kavramının ilgili kaynaklardan araştırılarak genel geçer bir çerçeve içerisinde ele alınması 
sağlamalıdır. 
Çalıştayda, KÖK modelinde bir yöntem olarak belirlenmiş olan hedef belirlemenin dört adımının 
uygulanması ve sonuçlarının istatistiksel olarak incelenmesi önerilmiştir.
1-Kendini tanı, güçlü yönlerini keşfet, sevdiğin şeyleri belirle, 
2-bunlara göre kendine alan belirle, 
3-Alanını daralt, 
4-Hedef ( varış noktası ) belirle. 
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Fırsat Eşitliği ve Toplumsal Farkındalık

Hedef belirlemede fırsat eşitliği sağlanmalı ve kişiye özel hedef belirleme üzerinde çalışılmalı. 
Fırsat eşitliği yaratılmalı, herkes için geçerli olacak çözümler geliştirilmeli ve fırsat eşitliğine dayalı 
bir sistem kurulmalı.

Hedef farkındalığı bir sosyal proje olarak ele alınabilir ve Medya üzerinden farkındalık oluşturula-
bilir.  (Sosyal medya, TV, Radyo vb.) 

İletişim her alanda hayati önem taşıyor. Gençlerin sözlü, yazılı iletişim yetkinlikleri geliştirilmeli 
(CV yazma, mail, sosyal medya yazışmaları, mülakat vb. ) Herkesin uzmanlık alanında, yetenekli 
olduğu formatta içerik üretebilir hale gelmesi sağlanmalı.

04
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Kariyer alanında, özellikle okullardaki sorunlar, eksik olarak gördüğünüz ve ihtiyaç olarak 
belirleyeceğiniz başlıklar nelerdir? 

Sizce okullarda/ gerek lise, gerekse üniversitelerde, ya da okul dışında bu hizmetleri veren 
Kariyer Merkezleri var mı? Okullarda ne tür merkezler var?

Ne gibi hizmetler veriyorlar? Kariyer Günleri- Kariyer Fuarları dışında öğrencilere birebir 
kariyer danışmanlığı yapan yerler var mı? Bu konuda en büyük eksiği nerede görüyorsunuz? 
Bu tespitlerle ilgili nasıl çözüm önerileri geliştirebilirsiniz?

Bu merkezlerde Kariyer Danışmanlığı nasıl verilebilir? Liselerde Kariyer Ofisleri nasıl orga-
nize edilmeli? Kimlerden oluşmalı? 

Okullardaki Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanlarının, Sınıf öğretmenleri ve Branş 
öğretmenlerinin rolü ne olmalı?

KÖK Kariyer Modelinde Farkındalık, harekete geçmenin bir önceki aşamasıdır. 
Hedefini belirleyen ve Kariyer Yol Haritasını çizen kişi harekete geçmektedir.  Öte 
yandan kariyer yolculuğuna çıkan kişiler, bu bilinmez ve inişi, çıkışı çok olan yolcu-
lukta “yol arkadaşı”na ihtiyaç duymaktadır. İşte bu “yol arkadaşları” başlangıçta 
anne baba ise de, anne baba yeterli olmamaktadır, hatta bir süre sonra sahneden 
çekilmelidir, o noktada öğretmenler, rehber öğretmen, psikolojik danışman, 
mentor, koç ve kariyer danışmanları devreye girmelidir. Bu sürece Kariyer Danış-
manlığı süreci olarak bakılabilir. Bu noktada Kariyer Merkezleri olarak tanımlaya-
bileceğimiz, son Orta Öğretim Tasarımında “Kariyer Ofisleri” olarak nitelenen 
merkezler önemli bir rol oynayabilir.
Bu masada  öğrencinin  Kariyer Merkezlerinde – Kariyer Ofislerinde nasıl bir destek 
alabileceği ile ilgili tüm imkan ve ihtimaller ele alınmış, katılımcılar konuyu 3 aşa-
mada aşağıda verilen sorular üzerinden incelemişlerdir. 

Kariyer Merkezlerinin Önemi

Kişisel farkındalığın ve alan farkındalığının okullarda oturtulması için Kariyer Merkezlerinin 
kurulması gerektiğine inanılmaktadır. 
Kariyer merkezlerinin ( ofislerinin ) nasıl oluşturulacağı, paydaşların kimler olduğu çalışacak kişi-
lerin kimler olacağı özelliklerinin neler olacağı, nasıl çalışacağı belli değildir. Bu ofislerde çalışacak 
kişilerin, uzmanların yeterli ölçüde bulunmaması çözülmesi gereken en önemli konulardan biridir.  
Kariyer merkezlerinde yer alacak, kariyer danışmanı diyeceğimiz kişiler, kimleri kapsıyor ve kari-
yer danışmanlığı kavramından ne anlaşılıyor, bu konu netleştirilmeli.  MEB’in bu konuda bir açık-
laması henüz bulunmamaktadır. 

Kariyer Merkezleri 04
MASA
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Kariyer Mezkezlerinde Görev Alacaklar

Kariyer merkezlerinde rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar elbette olacaktır, olmalıdır, 
ancak başka kişiler de yer alabilir. Sadece rehber öğretmenlerin görevlendirilmesi ve zorunlu bir 
görevlendirme ile bu merkezlerin yürütülmesinde zorluk çekilebilir. 
Buradan, Milli Eğitim Bakanlığına bir öneri götürülebilir. Tüm paydaşların yer aldığı bir model öne-
risi getirilebilir. 
Kariyer merkezlerinde rehber öğretmenlerin bir ağırlığın olması kabul edilmekle birlikte, sadece 
rehber öğretmenlerden oluşmalı şeklinde bir kırmızı çizgi olmamalı, söyleyecek sözü olan her eğit-
men ve öğretmenlerin bu merkezlerde görev alabilmelidir.
Kariyer ofislerinde görev alacaklar arasında, MEB, İŞKUR, ilgili STK ve platformların oluşturduğu 
bir çalışma grubu içerisinden görevlendirilenler olabilir. İŞKUR’dan iş ve meslek danışmanları, 
ilerde yapılacak bir branşlaşma sonucunda,  bazılarının kariyer danışmanlığına doğru evrilmesi ile, 
bu sürecin sonucunda kariyer ofislerinde görev alabilir. 

Kariyer Alanındaki Kişilerin Birbirleri İle İlgili Farkındalığı ve İşbirliği 

Sahada yer alan kişilerin ( okul yöneticileri, öğretmenler, rehber öğretmen ve psikolojik danışman-
lar, akademisyenler, koç, mentor ve kariyer danışmanları, insan kaynakları uzmanları vb. ) birbir-
lerinin ne yaptıkları konusunda bilgileri sınırlı kalmaktadır. 
Kariyer merkezleri ile farklı disiplin ve alanlardan temsilci ve uzmanlar - gelişim psikologları, 
fütüristler, eğitim tasarımcıları, sektör temsilcileri, girişimciler, kariyer ve yetenek yönetimi 
uzmanları, kariyer koçları, STK temsilcileri -  arasında işbirliği geliştirilebilir.
Kariyer merkezleri ve sektörel kurumlar, MEB, özel okullar arasındaki işbirlikleri zayıftır, 
geliştirilmelidir.

Kariyer Merkezlerinin Kapsamı ve Görevi

Okullarda kurulacak olan kariyer merkezleri etkin çalışmalı, öğrenci, bu konudaki danışmanlık 
hizmetine rahatlıkla ulaşabilmelidir. MEB’de öğrenci sayısının çok fazla olması ve  çok sayıda 
öğrenciye danışmanlık hizmeti verme gerekliliği, bu alandaki en büyük zorluklardan biridir.  

Kariyer merkezlerinde meslek temelli eğitim vermek, meslek danışmanlığı yapmak yerine, kişinin 
kendini tanıması ve “ben kimim ne istiyorum” sorusunun cevabını bulması çok önemlidir. Kariyer 
merkezleri bünyesinde yetenek ve beceri temelli bir çalışma daha uygun olabilir. 
Kariyer merkezlerinde, öğrencilerin kariyer farkındalıklarını erken yaşlarda arttırmak için etkin-
likler,  yol haritası oluşturma, kişisel gelecek tasarımı, dünya nereye gidiyor, gelecekte iş hayatında 
neler bekleniyor vb. çalışmalar yapılmalıdır.  
Paralel, çoklu kariyer geliştirme için bilinçlendirme ve yönlendirme eksikliğinin giderilmesi için 
tanıtım faaliyetleri yapılmalı.
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Kariyer Takip Sistemi

Kariyer merkezleri ile birlikte, kariyer bilinçlendirmeyi takip edebilecek dijital takip mekanizması 
kurulmalı, kariyer merkezleri ve kariyer derslerini destekleyecek kimi okullarda danışman ya da 
mentor öğretmen, kimi yerlerde koç öğretmen olarak isimlendirilen destekleyici öğretmenlerden 
oluşan bir sistem olmalı ve bu tek bir merkezden koordine edilmeli.

Kariyer merkezlerinin yanı sıra okullarda bir kariyer dersinin olması  ve bu dersin bir müfredatının 
oluşturulması yararlı olabilir. Okul uygulamalarında “kariyer” konusunu müfredat içerisine dahil 
etmenin alternatifleri oluşturulabilir. 

Çalıştay katılımcıları arasından kariyer merkezlerinin okul  dışında da olabileceği yönünde öneriler 
verilmiştir. Kariyer ofislerinin okul dışında da olması söz konusu olabilir, bu merkezlerde sadece 
rehber öğretmenler değil, diğer branşlardan öğretmenler de olabilir. 
Eğitim değişiyor, dijital olarak büyüyen eğitim şirketleri, platformlar, nitelikli eğitimler var, bunun 
doğal sonucu olarak rehber öğretmenin de misyonu değişecektir. Bu sebeple rehber öğretmenlerin 
de branşlaşması gerekmektedir.

05
MASA
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Kariyer Eğitimi - Bu konuda kariyer alanında, özellikle okullardaki sorunlar, eksik olarak 
gördüğünüz ve ihtiyaç olarak belirleyeceğiniz başlıklar nelerdir? 

Sizce okullarda/ gerek lise, gerekse üniversitelerde, ya da okul dışında bu hizmetleri veren 
kişiler nasıl bir eğitim alıyorlar? Ne gibi donanımlara sahipler? 

Hangi alanlardan gelen, hangi üniversite/ yüksek okul ve bölüm mezunları bu tür bir destek, 
danışmanlık yapabilirler? Bu konuda asgari bir koşul olmalı mı? 

Okullarda Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlarının kariyer alanında aldıkları eğitim 
yeterli mi? Nasıl ek eğitimler alınabilir?

Kariyer ofislerinde görev alacaklar nasıl bir eğitimden geçmeli? Bu eğitimleri kimler 
verebilir? 
Bu tespitlerle ilgili nasıl çözüm önerileri geliştirebilirsiniz? 

Kariyer Danışmanlığı Kimlerden oluşmalı?

Okullardaki Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanlarının , Sınıf öğretmenleri ve Branş 
öğretmenlerinin rolü ne olmalı? 
 

Eğitim Vizyon 2023 Belgesi – Kariyer Rehberliği sistemi ve Kariyer Danışmanlığı 
Kariyer Danışmanlığı konusu 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde yer alan Kariyer Reh-
berlik Sistemi ve portfolyo başlıkları ile gündeme gelmiştir. 18 Mayıs’ta açıklanan 
yeni ortaöğretim tasarımında Kariyer Ofisleri ve bu ofislerde yapılacak kariyer 
danışmanlığının 2020-2021 öğretim yılında uygulamaya konulacağı net olarak 
belirtilmiştir. 
KÖK Modelinde  Kariyer Danışmanlığının yeri KÖK Kişiye Özel Kariyer kitabında ele 
alınmıştır. Kariyer yolculuğunda kişilere destek olacak kişilerin Kariyer Danışman-
lığı eğitiminden geçmelerinin önemli olduğuna inanılmaktadır. 
Kariyer Eğitim, İnsan Kaynakları ve Psikoloji alanlarından beslenen bir alandır. 
Dolayısıyla tarih boyunca Mesleki Rehberlik olarak başlayan ve “kariyer müdahale-
si” olarak anılan bu sürecin bugün aldığı şekli görmek önemlidir. Bu anlamda hem 
dünyada hem Türkiye’de kariyer alanında öğrencilere ve kişilere destek olacak 
olanların nasıl bir donanıma sahip olacakları da önemli bir konudur.  Çalıştayda 5. 
Masada öğrencinin kariyer yolculuğunda ona destek olacak ve “yol arkadaşlığı” 
yapacak kişilerin nasıl bir donanıma sahip olmaları ve nasıl bir eğitim almaları 
gerektiği konusu ele alınmıştır.  

Masanın başlığı aşağıdaki sorular çerçevesinde, 3 aşamalı olarak çalışılmıştır :

Kariyer Danışmanlığı - Kariyer Danışmanlığı Eğitimi05
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Kariyer ve Kariyer Danışmanlığı Kavramı ve Türkiye Uygulaması 

Kariyer’’ ve “kariyer danışmanlığı” kavramı Türkiye’de yeterli ölçüde algılanmamıştır. ’Kariyer‘’ 
konusundaki akademik çalışmaların güncel son dönem akım ve trendleri kapsamıyor olması 
önemli bir eksikliktir.
Milli eğitimde bu sürecin alt dinamiklerinin nasıl olacağı, okul ve üniversite ortamında nasıl bir 
işbirliği yapılacağı konusunda henüz bir netlik bulunmamaktadır.
Okullarda rehberlik, şu anda rehber öğretmenler tarafından yapılmaktadır. Bazı liselerde rehber 
öğretmenlerle birlikte grup yöneticileri bu süreci yönetmektedir. Rehberlik uygulamaların  ne 
kadar “kariyer rehberliği” içerdiği, ya da ne kadar doğru bir yol ya da yöntem izlendiği üzerinde 
tartışılması gerekmektedir.
Okullarda sayısal yetersizlik vb. farklı nedenlerle rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar ağır-
lıklı olarak psikolojik sorunlara yönelik bir çalışma içindedirler. 
Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar daha çok “sorun odaklı” olarak, “sorun” teşkil eden 
öğrencilere dönük bir faaliyet sürdürmekte, “kariyer” ile ilgili geleceğe dönük çalışmalara zaman 
ayıramamaktadırlar..  
PDR - Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik mezunlarının ‘’kariyer’’ başlığı altında lisans dersleri-
nin bulunmayışı, “meslek” ile ilgili derslerinin yetersizliği söz konusudur. 
PDR’nin yapabilecekleri, PDR’den beklentilerin ne olduğu, süreçte sadece PDR’nin mi olacağı gibi 
konularda yeterli bir bilgi ve netlik bulunmamaktadır.
PDR mezunları psikolojik danışmanlık ve kariyer danışmanlığı alanlarından birinde uzmanlaşabi-
lirler. PDR mezunları arasından dileyenler, uzmanlaşmaya ve branşlaşmaya yönelerek, kariyer 
danışmanlığına yönelebilir ve bu alanda kendilerini geliştirebilirler. 

Kariyer Danışmanlığı alanında yeterli donanıma sahip, uygun sayıda uzman eleman bulunmamak-
tadır. Kariyer danışmanı olarak çalışan kişilerin ‘’kariyer’’ konusunda yaklaşımları sınırlıdır. 
Genellikle kariyer danışmanlığı sürecinin nasıl yürütüleceği,  nasıl bir model ve yöntem uygulana-
cağı ile ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır.

Kariyer Danışmanlığı süreci, adımları, kullanılacak yöntem ve model üzerinde çalışılmalı ve bu 
süreç net olarak tanımlanmalıdır. Kariyer merkezlerinde, kariyer danışmanlığını  kimlerin yapacağı 
ve danışmanların nasıl bir eğitim sürecinden geçmesi gerektiği belirsizdir.
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Mesleki Rehberlik Yerine Kariyer Danışmanlığı

Kariyeri, meslek bazında görmek, meslek seçimi ile tanımlamak çok yetersiz kalmaktadır. Meslek 
üzerinden bir kurgu yapmak artık mantıklı değildir. Meslek yerine alan (iş alanı), ilgi alanı ve başka 
tanımlar (kavramlar) konulması gerekmektedir. 
Meslek yerine kariyer süreci boyunca etkili olacak beceri, yetenek ve yetkinlikler (güçlü yönler ) 
üzerine bir kurgu yapılabilir. 
Mesleklerin değişimi söz konusudur, mesleklerde beceri ve yetenek temelli bir evrilme olmaktadır. 
Beceriler değişmekte  ve çeşitlenmektedir, bunun sonucu güncel mesleklerin ortadan kalkması ve 
yeni mesleklerin oluşması gündemdedir.  Bu nedenle  beceri ve yetenek temelli bir kurgunun ve 
eğitimlerin olması, ya da eğitimin bunların üzerine kurulması gerekmektedir.

Okullarda öğrencilere kariyer yerine daha çok tercih danışmanlığı yapılmaktadır.
Kariyer Danışmanlığı yapan kişi, sadece tercih danışmanlığı, ya da meslek tanıtımı yapıyor ise, 
bunun yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Kariyer danışmanı olacak kişinin öğrenciyi bir 
bölüme ya da mesleğe yönlendirmek değil, iş alanına/alanlara yönelik bir farkındalık kazandırması 
ve bu doğrultuda öğrencinin araştırmaya başlamasını sağlaması gerekmektedir. 
Araştırmalarda, şu an ilkokul ve ortaokulda okuyanların önemli bir kısmının halen mevcut olmayan 
mesleklerde çalışacağı belirtiliyor. Bu nedenle bir mesleki rehberlik ya da meslek danışmanlığı 
değil, kişinin güçlü yönlerini, yetkinliklerini ortaya çıkartacak, bu güçlü yönlere uygun bir alan 
belirlemesini, alanını daraltmasını ve bir kariyer yol haritası oluşturmasını sağlayacak bir kariyer 
danışmanlığı süreci yürütülmelidir. 

Kariyer danışmanlığı süreci öğrenci ve veliye iyi anlatılmalı, öğrenci sürece dahil edilmeli, kariyer 
sürecinde yeterli bilgi sahibi olmalı, nereye başvuracağını bilmelidir..
Kariyer danışmanlığı yapacak kişinin aile ile iyi bir iletişim içinde olması, doğru ilişkiler içinde 
olması, onların güvenini kazanması gerekli. Aile, anne, baba, rehber öğretmen ya da psikolojik 
danışman, diğer öğretmenler ve kariyer danışmanının birlikte çalışması gerekmektedir.
Çalıştayda, lise düzeyinin kariyer danışmanlığı için geç olduğu,  kariyer danışmanlığı sürecinin en 
geç 4. Sınıf sonunda öğrencinin kendini tanıması – kişisel farkındalık aşaması ile  başlamasının 
uygun olacağı vurgulanmıştır. 
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Kariyer Danışmanlığı Eğitimi

Kariyer Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı

Çalıştayda ele alınan bir diğer konu ise Kariyer Danışmanlığı eğitimidir.
Kariyer danışmanlığı ile ilgili eğitim yetersizdir, yeterli düzeyde kariyer danışmanlığı eğitimleri 
bulunmamaktadır. Kariyer danışmanlığı eğitimini kim/kimlerin vereceği, nasıl bir yeterliliğe sahip 
olacağı, eğitimin içeriğinin ne olacağı belirlenmelidir. Bu tür bir eğitim programının içeriği ve 
süresi önemlidir, eğitim çok yönlü olmalıdır. Kariyer danışmanlığı yapacak kişilerde, iş hayatı 
deneyimi ve özel sektör tecrübesi önemli bir etken olarak dikkate alınmalı. 
Kariyer danışmanlığı yapacak kişilerin karşısındakini dinleme becerisi gibi koçluk becerilerine 
sahip olması son derece önemlidir. Kariyer danışmanlığı verecek kişilerin, sadece belirli süreli 
kurslardan alınacak eğitim alması yeterli değildir, eğitim sonrasında daha tecrübeli olanların 
yanında sahada, belirli bir saat bir stajyer öğretmen gibi çalışmalı, belli bir deneyim süreci geçir-
melidir. 
Kariyer Danışmanlığı eğitiminin içeriği, müfredatı, süresi konusunda ilgili  tüm paydaşların ( KÖK 
Kariyer Çalıştayına katılan konuyla ilgili uzman ve akademisyenler, ilgili üniversite ve bölüm tem-
silcileri, MEB yetkilileri vd. )   katılabileceği ayrı bir Çalıştay yapılarak konuyla ilgili bir çözüm 
yoluna gidilebilir. 
Sonuç olarak, Kariyer Danışmanlığı süreci, adımları, kullanılacak yöntem ve model üzerinde çalı-
şılmalıdır. Hayatımızın uzun bir bölümünü kapsayan, kariyer yolculuğumuzda destek verecek kişi-
lerin yetkin kişiler olması, iş hayatı deneyimi, koçluk becerileri gibi yetkinlikleri edinmesi önemli-
dir.  Kişilerin bu yetkinlikleri edinebileceği Kariyer Danışmanlık Eğitimi ve sonrasındaki saha dene-
yimi süreçleri uzmanlar tarafından ele alınmalı, kariyer danışmanlığı eğitiminin içeriği, müfredatı, 
süresi, kariyer danışmanlığı eğitimini kim/kimlerin vereceği, nasıl bir yeterliliğe sahip olacağı 
belirlenmelidir.

Kariyer Danışmanlığı ve Eğitimi masası katılımcıları bu amaçla bir Proje olarak, tüm paydaşların 
katılabileceği bir Kariyer Danışmanlığı Eğitimi çalıştayının yapılmasına karar vermişlerdir. 
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SONUÇ

Bireylere ve özelimizde öğrencilere yönelik  “kariyer” çalışmalarının, kişisel farkındalık kazan-
dırma, kendini tanıma ve güçlü yönlerini keşfetme çalışma ve uygulamaları ile başlaması uygun 
olacaktır. 

Kişisel farkındalık çalışmaları sadece ölçek ve envanter uygulamaları ile anlık ve bir sefere 
mahsus yapılmakla kalmamalı, esas olarak kendini keşfetme süreci olarak algılanmalı, çalışma-
lar öğrenciye etki eden tüm çevre unsurların katılımı ile tüm eğitim yaşamı boyunca ve sonrasın-
da sürdürülmelidir. 
Bu keşif sürecinde, öğrencinin özelliklerini ve yaşamı boyunca etkinliklerini görebileceği bir 
portfolyo sistemi, kariyer takibi, esnek ve hızlı karar verme için önemli bir zemin oluşturacaktır.

Kişisel farkındalığa sahip, kendini tanıyan ve güçlü yönlerinin farkına varmış öğrenciler kendile-
rine uygun bir alan belirleme ve bir dar alan oluşturma aşamasına geçebilirler. Alan daraltma 
günümüzde artık disiplinler arası bir konudur, tek bir meslekte ömür boyu çalışma anlayışı, 
yerini çoklu kariyer modellerine bırakmıştır.

Kişisel ve alan farkındalığına sahip öğrenciler kendilerine bir hedef belirleyerek,  kişisel kariyer 
yol haritası oluşturmaya başlayabilir. 
Bu yol haritasını oluştururken, kariyer merkezi ( ofisi ) vasıtasıyla, tüm paydaşlar ve ailenin katı-
lımı ile verilecek kariyer danışmanlığı destek mekanizması, öğrencinin yalnız kalmamasını, 
özgüvenini ve motivasyonunu yüksek tutmasını sağlayacaktır.

Kariyer yol haritalarını kendilerine uygun olarak belirleyebilen öğrenciler, öğrenmede ve akade-
mik başarıda da gerekli seviyeyi yakalamakta zorluk çekmeyeceklerdir. 
Öte yandan sadece akademik başarıyı değil, kendi kişisel potansiyellerinin azamisini ortaya 
koyarak yaşam başarısı konusunda da öne çıkacaklardır. 
Özgüvene sahip, kişisel yol haritasını bilen, hedeflerine odaklanarak katma değer yaratma 
yolunda adım atan öğrenciler, kendilerine, ailelerine, topluma, ülkeye yararlı bir birey olarak 
mutlu bir yaşam sürme imkanı kazanacaklardır.

Sonuç olarak, bir yolculuk olarak tanımlanabilecek bu kariyer danışmanlığı sürecinin, karmaşık 
adımlarla değil, belirlenmiş bir model ve yöntem ile yapılması, bu yolculukta “yol arkadaşı” 
olacak,  destek verecek kişilerin de yetkin, yeterli  kişiler olması, sürecin sağlıklı işlemesi için en 
önemli mihenk taşı olmaktadır.

Çalıştayda birinci, üçüncü ve beşinci masalarda ortaya konulan proje önerileri; 1)Kişisel farkın-
dalık için mevcut ölçekleri değerlendirme ve bir ölçek geliştirme - 
2) Kariyer farkındalığını toplumda artırmak amacıyla bir Medya Çalıştayı yapılması -
3) Kariyer Danışmanlık Eğitimi içeriğini ve yöntemi için bir çalıştay düzenlenmesi 
önümüzdeki dönemde hayata geçirilmeye çalışılacaktır.

KÖK Kariyer Çalıştayı, önümüzdeki dönemde düzenlenecek bir Kariyer Konferansı için bir ilk 
adım niteliği taşımaktadır. 
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Çözüm Önerileri

Kariyer Farkındalığı
Kariyer farkındalığı ve kariyer olgunluğunun geliştirilmesi ana  amaç olmalıdır.

Kişisel farkındalığın geliştirilmesi amacıyla, çocuk-aile-okul üçgeninde eş zamanlı 
bir eğitim olmalıdır.

Kişisel farkındalığın geliştirilmesi için -meli,-malı cümlelerinden önce neler yapılacağı 
örneklerle ifade edilmelidir.

Kişiye özel farkındalık dosyası oluşturulmalıdır.

Envanterler doğru yorumlanmalıdır. 

Tek tür değerlendirme yerine, farklı değerlendirme teknikleri birlikte kullanılmalıdır.

Çocuğun keşfetmesine yönelik farkındalık ve özgürlük alanı yaratılmalıdır.

“Yetenek, yetkinlik, beceri, merak” kavramlarının anlamları netleşmeli ve kavramların
 doğru tanınması sağlanmalıdır. 

Kariyer, Meslek Kavramlari, Akademik Başarı, Dezavantajli Bölgeler 

Kariyerin tek boyutlu, sınırlı algılanması. Değişen dünyada akışta kalmaması

Pozitif belirsizlik , meslek seçiminin anlık değil, bir süreç olmasının fark edilmesi

Ailelerin ileride geçim sıkıntısı endişesi nedeniyle çocukları belli alana yönlenmeye
 zorlaması

Çocukların bilinçsizce gözde mesleklere yönlendiriliyor olması

Eğitim sisteminin çok fazla akademik başarı odaklı olması

Ebeveynlerin öğrenci gelişimi ile ilgili bilgisinin  yetersizliği

Kişisel farkındalık gelişimi için, dezavantajlı bölgelere (çocuk , aile , bölge) 
odaklanılamaması
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Deneyim Yaşama-Yaşama Becerileri Kazandırma
Deneyim yaşama konusu önemli,  aile-okul-danışman vs. işbirliği ile gençlere deneyim yaşama 
fırsatı tanınmalı. 

Deneyim yaşatma imkanlarını artırma yolları geliştirilmeli. (mentorluk vb.) 

P4C (Çocuklar için felsefe) dahil edilmeli, eleştirel düşünme, sorun çözme, öğrenme. karar alma 
gibi 10 yaşam becerisi kazandırılmalı

Yaşam becerilerini geliştirmek için çalışmalar yapılmalı

Çocuklara /Gençlere kamp eğitimleri yapılabilir,  içerisinde KÖK modeli ile uygulama ve atölyeler, 
yaşam becerileri atölyeleri konulabilir. 

Portfolyo

Eğitim başlangıcında portfolyo çalışması yapılmalı

Portfolyo konusu 2004’te başlamasına rağmen yeterince yaygınlaştırılamamıştır. 

Portfolyo kullanımının önemi yeniden gündem yapılmalı 

Portfolyo içeriğinin uygulanacağı alanların/okulların fiziki mekan tasarımı düzenlenmeli

Farkındalık ve portfolyo için, öğretmenin portfolyoya olan  inancı önemli. 
Öğretmenlerde bu farkındalığın kazandırılması için çalışmalar yapılmalı. 

Yaşam boyu/dinamik/gerçekten ölçme yapan, niteliği ölçen bir portfolyo. olmalı.

Portfolyo modeli ile müfredat arasında uyumsuzluk bulunmakta, bu nedenle müfredatların yeni-
den yapılanması sağlanmalı 

Karar Verme, Meslek Seçimi Yerine Karar Alma Becerisi
Esnek, insanların güçlü yönlerine, potansiyeline saygı duyan güçlü bir kariyer karar verme modeli 
oluşturulabilir.

Karar alma becerisi geliştirilmeli

Çocukların meslekleri onlar adına seçilmemeli, çocukların karar verme becerileri geliştirilmeli 

“”Ben hangi mesleğe uygunum”, “Benim çocuğum neyi yapar‘’ gibi yanlış yaklaşımlardan 
çocukların ve ailelerin uzaklaştırılması gerekir. 

Bütün çocuklar üniversite okumalı” düşüncesi doğru değil, bu konuda alternatifler geliştirilmeli. 

Öğrencinin kariyere inancı ve istekli olması önemli. 
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Ebeveyn ve Eğitimciler
Eğitimcilerin iyi eğitilmesi gerekli, öğretmen olmak ve öğretmenlik yapmaya gereken önem 
verilmeli. 
Ebeveyn ve öğretmenlerin açık görüşlü olması gerekli, baskı altında olmamalı

Anne-babaların eğitimi farkındalığının geliştirilmesinde çok kilit bir yere sahiptir.

Anne baba tutumları önemli, ailelerin farkındalığını artırma ve bilinçlendirme eğitimleri yapılmalı.

Bütünsel yaklaşım önemli, aile+öğretmen+toplum eş zamanlı, birlikte çalışmalı

Dezavantajlı Bölgeler / Profiller İçin Projeler 
Dezavantajlı bölgeler/profiller için farklı projeler ( AB, Kalkınma Ajansı vb. )  yapılmalı. 
Bu konuda diğer STK’larla işbirliği yapılabilir.
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İkinci Masada konu başlığı ile ilgili olarak belirlenen sorun alanları, çözüm önerileri 
ve konuya ilişkin proje önerilerinin yazıldığı post-itler kategorik olarak birleştirilip, 
aşağıda sıralanmıştır:  

Alan Farkındalığı - Alan Belirleme-Alan Daraltma-Dar Alan02
MASA

İhtiyaçlar-Sorunlar-Tespitler
Okullardaki en büyük sorun, öğrenci, veli hatta öğretmen ve yöneticilerin “alan farkındalığı” 
konusunun farkında olmaması 
Toplumda yerleşik bir genel algının varlığı, ailenin, öğretmenlerin bu konuda yetersiz 
bilgiye sahip olması. 
Alan belirleme konusunda çocukların, gençlerin ilgi, yetenek, istekleri, güçlü-zayıf yönleri-
nin dikkate alınmaması. Bu konuda yeterli farkındalık çalışmalarının yapılmadığı görülmek
tedir. 
Sayısal, eşit ağırlık ve sözel alanlar için öğrencilerde ve toplumda iş alanları ve mesleklerle 
ilgili “ben bu mesleği yapabilirim ya da yapamam” gibi bir algıdan çok, “çalışkan öğrenciler 
sayısal okur” “biraz daha az çalışkan öğrenciler eşit ağırlık ya da sözel okur” algısının 
olması. Bu algının kırılması gerekmektedir.

Öğrencilerin üniversite bölüm tercihlerinde yanlış tercihler yapması ve örneğin tıp fakültesi 
ya da mimarlık bölümünü kazanan bir öğrencinin “hocam çok mutsuzum, bu alan bana hiç 
uygun değil” ya da “ bu hiç yapılacak iş değil” diyerek bölümünü yarıda bırakması.
 

İş, iş alanı, meslek, kariyer tanımlarının tam olarak yapılamamış olması.  
Öğrencilerin gelecekte şu an mevcut olmayan mesleklerde çalışacak olması, 
bu nedenle “mesleki eğilim” ya da yönelim tespiti, “meslek seçimi”, “mesleki rehberlik” 
kavramlarının artık mantıklı gelmemesi, bunun yerine alan, ilgi alanı ve başka kavramların konul-
masının gerekliliği.
İş ve meslek alanlarından kişilerin eğitimle ilgili görüşlerinin kendi çocuklarıyla sınır kalması.
İş ve meslek uzmanları ile kopukluk.
Eğitim fakültelerinde öğretmenlere bir disiplin olarak öğrencilerin kariyer yönetimlerinin 
okutulmaması.
Öğrencilerin mesleki becerilerin tespit edilmemiş olması,
Öğrenciler tarafından iş alanlarının, mesleklerin tanınmaması,
Öğrencilerde beceri farkındalığının olmaması,
Öğrencilerin meslekleri deneyimleyememesi,
Öğrencilerle bireysel hedef-alan görüşmelerinin yapılmaması.
Nitelikli okul sayısının az olması bu okullara gidemeyen öğrencilerin mecburen meslek lisesine 
yönelmesi, bu okuldaki alanlara mecbur bırakılması.
Meslek liselerine gereken önemin verilmemesi
Toplumdaki meslek statü algısındaki sorun.
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Kariyer Merkezleri - Kariyer Dersi - Kariyer Takibi
Kişisel farkındalığın ve alan farkındalığının okullarda oturtulması için Kariyer Merkezlerinin 
kurulması gerektiğine inanılmaktadır. 

Kariyer merkezlerinde rehber öğretmenlerin bir ağırlığın olması kabul edilmekle birlikte, sadece 
rehber öğretmenlerden oluşmalı şeklinde diye bir kırmızı çizgi bulunmamaktadır. Söyleyecek sözü 
olan her eğitmen ve öğretmenlerin bu merkezlerde görev  alabilmelidir.
Kariyer merkezlerinin yanı sıra okullarda bir kariyer dersinin olması  ve bu dersin bir müfredatının 
oluşturulması gerekli. Rehber öğretmenler bu müfredatın oluşmasında daha çok emek harcamalı. 

Kariyer merkezleri ve kariyer derslerini destekleyecek kimi okullarda danışman ya da mentor 
öğretmen, kimi yerlerde koç öğretmen olarak isimlendirilen destekleyici öğretmenlerden oluşan 
bir sistem olmalı ve bu tek bir merkezden koordine edilmeli. 

Okullarda kurulacak olan kariyer merkezleri etkin çalışmalı. Burada çalışacak kişiler yeterli bilgiye 
ve birikime sahip olmalı. Öğrenci, bu konudaki danışmanlık hizmetine rahatlıkla ulaşmalı.

Kariyer bilinçlendirmeyi takip edebilecek dijital takip mekanizması kurulmalı.
Öğrencilerin hayal kurabilmesi ve motive olabilmesi için bir hedef belirlemesi çok önemli. 
Öğrencilerle bireysel alan - hedef görüşmesi yapılmalı, her öğrencinin bir hedef belirleyebilmesi 
için bireysel hedef takip sistemi kurulmalı.

Öğrencinin Kendini Tanıması - Kişisel Portfolyo

Öğrencinin akademik geçmiş bilgisi arşivlenmeli.
Öğrencinin güçlü ve zayıf yönleri gerçekçi bir biçimde tespit edilmeli.
Öğrenciler alan farkındalıklarının korunması için 6’ncı sınıftan başlayarak ilgi alanlarının, 
beceri ve yeteneklerinin, güçlü zayıf yönlerinin ortaya çıkmasını sağlayarak uygulama 
çalışmaları yapılmalı.
Okullarda öğrencilere bilinçli danışmanlık yapılmalı.
Alan farkındalığı, farklı ölçekler ve fiziksel farkındalık çalışmaları yapılarak 6’ncı sınıf itibariyle 
başlamalı.
Mesleki eğilim tespiti yerine beceri ve yetkinliklerin keşfedilmesi üzerine bir kurgu 
gerçekleştirilmeli.

Çözüm Önerileri

Alan Farkındalığı – İş, Meslek Kariyer Kavramları

Meslek belirleme ya da meslek seçimi yerine “Alan Belirlemeye” geçilmesi 

Mesleki eğilim tespiti yerine kişinin güçlü yanlarını, yetkinliklerini ortaya çıkaracak bir 
danışmanlık sürecinin yürütülmesi 
Alan farkındalığının kazanılması ve “çalışkan öğrenciler sayısal okur” algısının kırılabilmesi için, 
kişisel farkındalığın çok önceden okullarda oturtulması gereki.

Alan farkındalığı ülkemizde üniversite seçiminde gündeme gelmekte. Oysa alan farkındalığı , farklı 
ölçekler ve fiziksel farkındalık çalışmaları yapılarak 6’ncı sınıf itibariyle başlamalıdır.

Okullarda öğretmenler özellikle sınıf öğretmenleri alan-kariyer konusunda bilinçlendirilmeli
ve eğitilmeli.

Eğitim fakültelerinde öğretmenlere bir disiplin olarak öğrencilerin kariyer yönetimlerinin
okutulması gereklidir.
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Mesleki Beceriler - Meslek Lisesi

Liselere meslek hayatı için gerekli beceri eğitim ve uygulamaları verilmeli.
Tüm derslerin müfredatlarına hayata ve mesleklere dair beceri etkinlikleri yerleştirilmeli. 
Mesleki beceriler ders içeriklerine yerleştirilmeli,
Alan farkındalığının artırılması için, liselerde “kariyer günleri” adıyla meslek uzmanları ile 
öğrencilerin karşı karşıya getirilmesi gerekli. 
Ayrıca öğrencilerin yanlış bölüm tercihleri yapmasını önleyebilmek için lisede “mesleki gözlem” 
çalışmaları yapılmalı.
Meslek liselerine gereken önem verilmeli, ülkenin ihtiyaçlarına ve öğrencilerin yönelimlerine ve 
becerilerine göre meslek lisesi açılmalı, meslek liseleri çeşitlendirilmeli.
İhtiyaca göre üniversite bölümleri ve okullar açılmalı.
Toplumdaki meslek stajı algısının değişmesi için okullar ve diğer kurumlar aracılığıyla
aileler eğitilmeli.

Bilinçlendirme

Eğitimciler bu konuda bilinçlendirilmeli.
Ailelerin bu konudaki bilinç düzeyleri arttırılmalı.
Bilinçlendirme seminerleri yapılmalı ve bu seminerlere öğrenci ile birlikte aile de dahil edilmeli.
Eğitimciler, aileler, öğrenciler bilgilendirilmeli ve bilinçlendirilmeli. Aile, öğrenci, öğretmen 
bilinçlendirme seminerleri yapılmalı.

Proje Önerisi

Her öğrencinin bir koça sahip olacağı 
“Her Öğrenciye Koç” projesinin geliştirilmesi 
planlanmaktadır.

KÖK Kariyer Çalıştay Raporu 15 Haziran 2019 #KendimiTanıyorum #GeleceğimiTasarlıyorum

33



Üçüncü Masada Hedef Farkındalığı konu başlığı ile ilgili olarak belirlenen sorun 
alanları, çözüm önerileri ve konuya ilişkin proje önerilerinin yazıldığı post-itler 
kategorik olarak birleştirilip, aşağıda sıralanmıştır:  

Masa Hedef Farkındalığı – Kariyer Konumlandırma 
Kariyer Yol Haritası – Gelecek Tasarımı03

MASA

İhtiyaçlar-Sorunlar-Tespitler

Ailenin Rolü

Hedef Belirleme
Hedef nedir? Nasıl belirlenir? Öğrencilerin etkin hedef belirlemenin öneminin farkında 
olması gerekmektedir. 
Hedef belirlemenin nasıl yapılacağı bilinmediği için kişiye özgü kariyer hedefi etkin olarak 
belirlenmiyor.
Aileler, öğretmenler ve okullar yeterli hedef belirleme bilgisine sahip değildir.
Herkesin üniversite okuma zorunluluğu var mı? Varsa nedeni ortaya konulmalı. 

Öğrencilerin  güçlü yönlerini bilmedikleri gözlenmektedir. Güçlü yönlerin keşfine yönelik 
çalışmalar yapılmalı. SWOT Analizi metodu öğrencilere okullarda oluşturulacak kariyer
merkezlerinde uygulanarak güçlü yönler-zayıf yönler-fırsat ve tehditler belirlenmeli. Güçlü 
yönlerin desteklenmesi konusunda öğrenciler-aileler-okullar bilinçlendirilmeli.

Yetkinlik farkındalığı yok! Kendini tanıma yetersiz! Öğrencinin-gencin yetkinlik farkındalığı 
geliştirmesi için Türkiye’ye uyarlanmış ve etkin sonuç veren kişilik envanteri uygulanmalı.

Farkındalıkları erken yaşlarda arttırmak için kariyer merkezleri etkinlik yapmalı. Alanında 
uzman kişilerin yer aldığı “Farkında Ol Sor” başlıklı bir konuşma etkinliği olabilir.

Farklı tercihler arasından karar verebilme yetkinliği önemli. Dünya nereye gidiyor, gelecekte 
iş hayatında neler bekleniyor, bunların üzerinde çalışmalar yapılmalı.

Paralel / çoklu kariyer geliştirme için bilinçlendirme ve yönlendirme eksikliği var. Bu eksikli-
ğin giderilmesi için okullarda kariyer merkezlerinde mesleki kariyer konusunda tanıtım 
faaliyetleri yapılmalı.

Kariyer seçimi üniversite eğitimi ile sınırlandırılmış durumda, tek sefere mahsus düşünülü-
yor, oysa tüm yaşamı içine alan bir seçim olduğu konusunda gençler bilinçlendirilmeli.  
Kariyer ilgi alanları ve yetkinliklerle bağlantılı ve sürdürülebilir olmalı. 

Yol haritası oluşturma, eğitim süresince gelecek tasarımı yapılması konusunda oluşturula-
cak kariyer merkezlerinde çalışmalar yapılmalı.

Öğrencilerin-gençlerin oradan oraya arayış içinde savrulması değil, daha verimli çalışabil-
mesi için kariyer yol haritalarının ilköğretim seviyesinde oluşturulması gerekli.

Hedef belirlemede ailenin rolü 

Anne babalar, hedef belirleme nedir, tam anlamıyor,  bu konuda eğitim almaları 
sağlanmalı. 

Anne – babanın meslek – kariyer farkındalığı olmadığı için, gençleri yönlendirmeleri 
zorlaşıyor. Bu konuda okullarda kurulacak kariyer merkezlerinde anne-baba farkındalık 
eğitimi verilmeli.
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Bireysel ve Toplumsal Etkenler - Yöntem

Uzun ve kısa vadeli hedefler neler olmalı? Nasıl belirlenmeli? 
Hedef belirlemede yöntem nasıl olmalı?
Hedef belirlemede bireysel ve toplumsal unsurlar nelerdir? 
Hedef belirlemede kamuoyu farkındalığı yaratılmalı
Hedef belirlemede etkin olan kişiler kimler? Tespit edilerek bu konuda eğitilmeli
Hedef belirlemede rol model olacak kişinin önemi ve etkisi irdelenmeli
Kariyer ile ilgili toplum ve bireylerin bakış açılarının geliştirilmesi için eğitimler düzenlen-
meli 
Kişisel marka farkındalığının olmaması nedeniyle kariyer tasarımının hatalı olmasının 
önüne geçilmeli. Kişisel marka oluşturma nedir? Hangi konularda gelişim sağlanmalı? vb. 
konularda okullarda etkinlik yapılmalı.
Araştırma ve geliştirmeyi öğretme ve öğrenme konusunda gelişim sağlanmalı. Okullarda 
kariyer merkezleri oluşturularak bu konuda eğitimler verilmeli.
Tercihlerde meydana gelen değişiklikleri yönetebilmeli.
Sorundan haberdar olan tarafların kendilerini imha etmemek için, çözüm için adım atma-
ması, önemli bir sorun.
Yapalım denilen konularda harekete geçilmemesi. 

Hedef belirlerken kimler ne kadar etkin, bunlar araştırılmalı.  
Hedef için olması gerekenler neler, belirlenmeli ve hayata geçirilmeli.  
Tercihlerde meydana gelen değişiklikleri yönetebilmek önemli
Tercihlerini yönlendirecek etkinlikler ve etkenler nelerdir, bu konuda öğrenciler gerekli 
farkındalığa sahip kılınmalı. 
Yerleşik bakış açıları değişmeli, kariyer bakış açısı kazandırılmalı. 
Öğrencilerin kendini tanıyıp, keşfedilebilmeleri sağlanmalı, becerilerini fark etme, 
yeteneklerini sergileyebilme ortamları oluşturulmalı.

Okullarda çocuklarımızın ilgi ve odağını yakalayacak uygulamalar yapılmalı, deneyimsel 
oyunlar ile birey olduklarının hissettirilmeli.

Hazır ve sınırsız bilgi kaynakları nedeniyle; araştırma – merak – hayat boyu öğrenme 
bilinci geliştirilmeli.

Yetkinlikleri güçlendirmek için etkinlikler yapılmalı.
Bu konularda araştırma ve geliştirme nasıl öğretilir, bu konuda modüller geliştirilmeli. 

Çözüm Önerileri
Hedef Belirleme
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Tek tip insan haline gelmek yerine kişiye özel yol / model geliştirilmeli.  
Gelecekte tek bir alana/ uzmanlığa bağlı olunmayacağı için, pasif gelir modelleri ve 
bağımsız, yarı zamanlı çalışmalar artabilir.  Bu konuda  farkındalık sağlanmalı.

Geleceğin meslekleri ve toplumsal ihtiyaçlar ortaya konulmalı.
Geleceğin mesleki fırsatlarını tanıtabilmek ve cazibeli hale getirmek için etkinlikler
yapılmalı.

Mesleklerin ve hedeflerin sahadan gelen bilgiler ile doğru tanımlanması – 
atölye çalışmaları, meslek istasyonları yapılmalı

Para (Gelir) odaklı kariyer planı yapılıyor. Popüler rol modeller yerine görsel medya-sosyal 
medya araçları kullanılarak farklı rol modeller öne çıkarılmalı.

Kariyer yolunca verilecek kararlarda, ilgi Alanı – yetenekler – pazar kesişim kümesi
dikkate alınmalı, bu çerçevede kazanılacak yetkinliklerle bağlantı sürdürülebilmeli.     

Hedef kavramının ilgili kaynaklardan araştırılarak genel geçer bir çerçeve içerisinde ele 
alınması sağlamalıdır. Kök kitabındaki hedef belirlemenin dört adımının yöntem olarak 
kullanılması ve sonuçların istatistiksel olarak incelenmesi gerekir : 1-kendini tanı, güçlü 
yönlerini keşfet, sevdiğin şeyleri belirle, 2-bunlara göre kendine alan belirle, 3-Alanını 
daralt, 4-Varış noktası belirle.

Anne Baba Eğitimi

Anne Baba eğitimi nasıl olacak? Yöntemi belirlenmeli

Ailelerin bilinçlendirilme çalışmaları yapılmalı 

Ailelerin hedef farkındalığı konusunda bilgilendirilmesi ve şirketlerde şirket içi eğitimlerle 
gerekli bilgilendirmelerin sağlanması gerekir.

Çalışma ortamında anne babaların farkındalığını artıracak etkinlikler yapılmalı.

Çalışan anne babaların farkındalığını artıracak etkinlikler yapılmalı.

Medya İletişim

Medya üzerinde konu hakkında farkındalık oluşturulmalı

Medya üzerinden farkındalık oluşturulmalı ve hedef farkındalığı bir sosyal proje olarak ele 
alınmalıdır.

Sosyal proje olarak gündeme alıp hareket etmeli. (Sosyal medya, TV, Radyo vb.) 

İletişim her alanda hayati önem taşıyor. Gençlerin sözlü, yazılı iletişim yetkinlikleri 
geliştirilmeli (CV yazma, mail, sosyal medya yazışmaları, mülakat vb. ) 

Herkesin uzmanlık alanında, yetenekli olduğu formatta içerik üretebilir hale gelmesi 
sağlanmalı.
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Ölçme - Liyakat Fırsat Eşitliği

Ölçme değerlendirme iyi yapılarak süreçler takip edilmeli

Fırsat eşitliği yaratılmalı, herkes için geçerli çözüm geliştirilmeli ve fırsat eşitliğine dayalı 
bir sistem kurulmalı.

Hedef belirlemede fırsat eşitliği sağlanmalı ve kişiye özel hedef belirleme üzerinde
çalışılmalı.

Etik değerler ve ahlaki sorunların çözülmesi.

Liyakati aktifleştirmek gerekli.

Proje Önerisi

Hedef Farkındalığı ile ilgili “Medya Çalıştay”ı yapılması. 
Yazılı ve görsel medya da bu konuda fikir önderliği yapacak 
basın temsilcilerinin ve akademisyenlerin çağrıldığı 
bir çalıştay-sempozyum yapılabilir.
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Dördüncü Masada Kariyer Merkezleri ile ilgili olarak belirlenen sorun alanları, 
çözüm önerileri ve proje önerilerinin yazıldığı postitler kategorik olarak
birleştirilip, aşağıda sıralanmıştır:  

Kariyer Merkezleri – Kariyer Ofisleri04
MASA

İhtiyaçlar-Sorunlar-Tespitler
Sorunların başında paydaşların kimler olduğu konusundaki karmaşa gelmektedir.

Sahada yer alan kişiler olarak ( okul yöneticileri, öğretmenleri rehber öğretmen ve psikolojik 
danışmanlar, akademisyenler, koç, mentor ve kariyer danışmanları, insan kaynakları 
uzmanları vb. ) birbirimizin ne yaptığını bilmiyoruz.

Kariyer ofislerinde çalışacak kişilerin kimler  olacağı konusunda netlik bulunmamaktadır. 

Kariyer ofislerinde çalışacak kişilerin özellikleri neler olacak, bunlar belirlenmeli. Bu ofisler-
de çalışacak kişilerin, uzmanların yeterli ölçüde  bulunmaması en önemli çözülmesi gereken 
konulardan biri.  

Kariyer danışmanı diyeceğimiz kişiler, kimleri kapsıyor ve kariyer danışmanlığı 
kavramından ne anlaşılıyor, bu konu netleştirilmeli. 

Özellikle MEB’de öğrenci sayısının çok fazla olması ve  çok sayıda öğrenciye danışmanlık 
hizmeti vermenin zorluğu.

Üniversitelerdeki kariyer merkezlerinin, daha geniş bir çerçeve yerine esas olarak ‘’CV 
danışmanlığı’’ ve ‘’mülakat simülasyonu’’ gerçekleştirmesi.

Ailelerin okulların ve öğretmenlerin çocukları ve isteklerini genel olarak hafife alması.

Çözüm Önerileri
Kariyer Merkezleri

Kariyer merkezleri, sadece iş sektörlerine hazırlayacak hizmetler sunmaktadır,
oysa farklılaşması gerekir

Kariyer ofislerinde İşkur’dan iş ve meslek danışmanları görev alabilir.  

Kariyer merkezlerinde görev yapacak kariyer danışmanları MEB, İŞKUR, ilgili STK ve platformların 
oluşturduğu bir çalışma grubu içerisinden alınabilir.

Kariyer merkezleri ile farklı disiplin ve alanlardan temsilci ve uzmanların (gelişim psikologları, 
fütüristler, eğitim tasarımcıları, sektör temsilcileri, (mentör olarak) girişimciler, yetenek yönetimi 
uzmanları, STK temsilcileri )  arasında işbirliği geliştirilebilir. 

Kariyer merkezleri ve sektörel kurumlar, MEB, özel okullar arasındaki işbirlikleri zayıf, 
geliştirilmeli.

Kariyer merkezleri, şu anda sadece kurulduğu üniversitelerin öğrencilerine ya da bağlı 
k12 kurumlarına hizmet vermektedir, oysa hizmetler yaygınlaştırılmalıdır.
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Kariyer Merkezleri ve Okullarda Yapılacaklar

Öğretmen, Yönetici - Aile Eğitimi

Lise düzeyi kariyer danışmanlığı için çok geç, en geç  4. Sınıf sonunda kariyer danışmanlığı 
başlamalı

Eğitimde “içinde bulunduğunuz yüzyılı tanıyor musunuz?” sorusunun cevabının 
verilmesi gerekli.

Öğretmen ve yöneticilerin kuşakları tanıması lazım.

Okul uygulamalarında “kariyer” konusunu müfredat içerisine dahil etmenin alternatifleri 
oluşturulabilir. 

Zincir okullara uygun uygulama modellemesi yapılabilir. 

Ben kimim sorusunun cevaplanması, yetenek ve becerilerin farkındalığının sağlanması.
uzmanlaşma ve branşlaşma gerekli

Bu amaçla oyun ve simülasyonlardan yararlanılabilir.

Güncel konularda sürekli olarak öğretmenlerin ve yöneticilerin eğitilmesi gerekli.

Online eğitim sistemleriyle işbirliği, önemli bir yere sahipler (Coursera vb.) 

Sosyal medya çalışmaları yapılmalı (farkındalık sağlamak için)

Aile farkındalığının geliştirilmesi için çalışmalar yapılması 
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Beşinci Masada Kariyer Danışmanlığı ve Eğitimi ile ilgili olarak belirlenen sorun 
alanları, çözüm önerileri ve proje önerilerinin yazıldığı post-itler kategorik olarak 
birleştirilip, aşağıda sıralanmıştır:  

Kariyer Danışmanlığı - Kariyer Danışmanlığı Eğitimi05
MASA

Kariyer Alanı ile İlgili Eksikler

Kariyer Danışmanlığı

İhtiyaçlar-Sorunlar-Tespitler

’’Kariyer’’ kavramının Türkiye’de yeterli ölçüde algılanmamış olması

Milli eğitimde bu sürecin alt dinamiklerinin nasıl olacağı, okul ve üniversite ortamında nasıl 
bir işbirliği yapılacağı konusunda henüz bir netlik bulunmamaktadır.
Okullarda sayısal yetersizlik vb. farklı nedenlerle rehber öğretmen ve psikolojik
danışmanların ağırlıklı olarak psikolojik sorunlara yönelik bir çalışma içinde olmaları.

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanların daha çok “sorun odaklı” olarak, “sorun” teşkil 
eden öğrencilere dönük bir faaliyet sürdürmeleri, “kariyer” ile ilgili geleceğe dönük
çalışmalara zaman ayıramamaları.  

PDR - Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik mezunlarının ‘’kariyer’’ başlığı altında lisans 
derslerinin bulunmayışı, “meslek” ile ilgili derslerinin yetersizliği.

PDR’nin yapabilecekleri, PDR’den beklentilerin ne olduğu, süreçte sadece PDR’nin mi 
olacağı gibi konularda yeterli bir bilgi ve netlik bulunmamaktadır.

‘Kariyer’ konusundaki akademik çalışmaların güncel son dönem akım ve trendleri
 kapsamıyor olması.

Kariyer Danışmanlığında yeterli donanıma sahip eleman olmaması.

Kariyer danışmanı olarak çalışan kişilerin ‘’kariyer’’ konusunda yaklaşımlarının çok sınırlı 
olması. Mevcut koşullar üzerinden bir bakış açısıyla sınırlanmış durumda olmaları.

Kariyer danışmanı olarak çalışan kişilerin iş hayatı deneyimlerinin çok az olması, özel sektör 
tecrübesi çok önemli.

Kariyer Danışmanlığı sürecinin nasıl yürütüleceği,  nasıl bir model ve yöntem uygulanacağı 
ile ilgili  yeterli bilginin olmaması.

Kariyer danışmanlığının alt boyuttaki çocuklara nasıl yapılacağı, nasıl belirleneceği, tanı ve 
tespitin hangi aşamada, nasıl yapılacağı gibi süreçlere ilişkin açıklayıcı bilgilerin olmaması.
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Öğrenci ve Aile Açısından

Okullarda öğrencilere kariyer yerine daha çok tercih danışmanlığı yapılması.

Öğrenciler iş alanları ve  meslekleri çok fazla tanımaması. 

Öğrencilerin kariyer sürecinde yeterli bilgi sahibi olmaması, nereye başvuracağını bilmemesi.

Öğrenci koçluğu adlarıyla yapılan çalışmaların, daha çok sınava hazırlama amacıyla yapılması 
ve öğrencilerin kariyer tasarım sürecine yardımcı olmaması

Aileye anne babaya öğrencinin kariyer süreci ile ilgili yapılacak bilgilendirme ve danışmanlı-
ğın nasıl yapılacağının belirli olmaması. 

Ailenin danışmanlığı kabul etmemesi, danışmana güvensizliği 

Diğer Sorunlar ve Tespitler

RAM’ların bu süreçteki yerlerinin  ne olacağı konusundaki belirsizlik

Toplumsal cinsiyet kavramına duyarlılığına çok fazla hassasiyet gösterilmiyor olması

Kariyer Danışmanlığı Eğitimi

Kariyer danışmanlığı ile ilgili eğitimin  yetersiz olması, yeterli düzeyde kariyer danışmanlığı 
eğitimlerinin bulunmaması.

Kariyer danışmanlığı eğitimini kim vereceği, nasıl bir yeterliliğe sahip olacağı, eğitimin 
içeriğinin ne olacağı konularında yeterli bilginin olmaması.

Kariyer danışmanlığını  kimlerin yapacağı ve danışmanların nasıl bir eğitim sürecinden
geçmesi gerektiğinin belirsizliği. 
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Çözüm Önerileri
Kariyer Danışmanlığı Süreci
Milli eğitimde sürecin alt dinamikleri,  okul ve üniversite ortamında nasıl bir işbirliği olacağı 
net olarak belirlenmeli.  
Hedeflerin genel bir çerçevesinin belirlenmesi lazım.

Okuldaki çalışma pozisyonu tanımı net bir şekilde yapılmalı. 

Kariyer Danışmanlığı süreci, adımları, kullanılacak yöntem ve model üzerinde çalışılmalı. 
‘Kariyer ’ hayatımızın çok uzun bir bölümü. Dolayısıyla bu alana dokunacak kişilerin yetkin 
kişiler olması gerekli.
Kariyer danışmanlığı yapacak kişilerde, iş hayatı deneyimi önemli bir etken olarak dikkate 
alınmalı. 

Kariyer danışmanı koçluk becerilerine sahip olmalı. 
Pilot uygulama yapılmalı, danışmanlık eğitimi çok iyi projelendirilmeli.
Kariyer danışmanları öğrenmeye aç, hayat boyu öğrenme isteğine sahip kişilerden seçilmeli.
Kariyer danışmanlığı alınan eğitim sonrasında hemen yapılacak bir iş değil, eğitim
sonrasında daha tecrübeli olanların yanında sahada, belirli bir saat çalışmalı, belli bir
deneyim süreci geçirmeli.

Kariyer danışmanlığı açısından, öğrencinin gelişim düzeyinin sürece etkisi dikkate alınmalı.
Öğrenciler kariyer sürecinde iyi bilgilendirilmeli, nereye başvuracağını bilmeli. 
Kariyer danışmanlığı açısından, danışmanlığı aşan durumlarda ne yapılacağı, kime ve ne 
şekilde yönlendirileceği önemli. 
PDR mezunları psikolojik danışmanlık ve kariyer danışmanlığı alanlarından birinde 
uzmanlaşmalı.

PDR mezunları arasından dileyenler, uzmanlaşmaya ve branşlaşmaya yönelerek, kariyer 
danışmanlığına yönelebilir ve bu alanda kendilerini geliştirebilirler. 
MYK ( Mesleki Yeterlilik Kurumu ) mesleki standartlar ve yeterlilik süreci gözden geçirilmeli. 
Kariyer psikolojik danışmanlığı nedir, neyi kapsıyor? Kariyer danışmanlığı ile farkı nedir, neyi 
içeriyor? İş ve meslek danışmanlığı ile aralarındaki farklar nedir? Sahadaki kavramsal ve statü 
olarak karışıklık giderilmeli. 
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Kariyer Danışmanlığı Eğitimi

Kariyer danışmanlığı eğitiminin içeriği belirlenmeli – öneri – Proje 

Kariyer danışman eğitiminde hangi parametrelere dikkat edilecek, belirlenmeli 

Kariyer danışmanlığı eğitimini kim/kimlerin vereceği, nasıl bir yeterliliğe sahip olacağı 
belirlenmeli.

Kariyer danışmanlığı eğitiminin içeriği, müfredatı, süresi belirlenmeli. 

Sahada yeterli uzman yetiştirmek üzere, gereklilikler sağlanarak kariyer danışmanlığı 
eğitimleri açılmalı.

Öğrenci ve Veli Açısından Öneriler

Kariyer danışmanlığı hizmet alanının lise ve ortam kurgulanmalı. 

Diğer Öneriler

Özel okullar birliği eğitim sempozyumlarında konu ele alınabilir, bu ve benzeri konularda 
sponsorlardan destek almak lazım

Proje Önerisi

Kariyer Danışmanlığı eğitiminin içeriği, müfredatı, 
süresi konusunda MEB, okul, YÖK ve ilgili bölüm temsilcilerinin
 yer aldığı bir Çalıştay yapılmalı.
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