
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETENEK 

MESLEKİ İLGİ 

DEĞERLER 
 

 

 

HAZIRLAYAN: Gülşen ŞANLI 

OKUL REHBERLİK SERVİSİ 

BİLECİK 
ERTUĞRULGAZİ 

LİSESİ 

 

MESLEK NEDİR? 
 Kişilerin belli bir eğitimle edindikleri ve 

hayatlarını kazanmak için sürdürdükleri 
düzenli ve kurallı faaliyetler bütünüdür. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞ NEDİR? 
 Belli bir iş yerinde sürdürülen benzer 

etkinlikler bütünüdür. 

 Mesleki bilgi ve becerilerin uygulamaya 
konulmasıdır. 

 İş ve meslek birbiri ile çok ilintili ve sıkça 
karıştırılan kavramlardır. Bir kimsenin mesleği 
olabilir ancak işi olmayabilir.  

 

Hayatımızın kırk yılı aşkın bir 
bölümünün işte geçtiğini 
biliyorsunuz değil mi?

 

Seçtiğimiz Meslek Yaşamımızda 

 

 

 

 

 

 

 

Hayatımızın kırk yılı aşkın bir 
bölümünün işte geçtiğini 
biliyorsunuz değil mi? 

Seçtiğimiz Meslek Yaşamımızda 
Neleri Etkiler? 

►Gelir düzeyi  

►Sosyal statü 

►Özel yaşam ve sosyal ilişkiler  

►Zamanı kullanma biçimi  

►Kendimizi ifade etme, gerçekleştirme fırsatı  

 



 Yanlış Meslek Seçimi… 

 İşinden memnun olmama  
 İsteksiz Çalışma  
 Sık sık iş değiştirme 
 Verim düşüklüğü 
 Mesleki yenilikleri takip edememe 
 İş yerinde ekonomik zarar yol açma 
 Özel hayata olumsuz yansıma  

 

Öyleyse Mesleğimi 
NASIL Seçmeliyim? 

 Kendimi tanımalıyım. 
 Meslekleri tanımalıyım. 
 Kendi özelliklerimle örtüşen mesleği seçtikten 

sonra ‘Nerelerde eğitim alabilirim?’ 
araştırmalıyım. 

 Bir plan oluşturmalıyım.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kendimizi tanırken… 

Yetenekler 

 Yetenek; öğrenme gücü, belli bir eğitimden 
yararlanabilme gücü olarak tanımlanabilir. 

  Yetenek, kalıtımla getirilen gizilgücün, 
eğitimden ve çevre etkisi ile geliştirilmiş 
kısmını ifade eder.  

 Yapılan işlerin karmaşıklık düzeyi arttıkça 
gerektirdiği yetenek düzeyi de artar. Örneğin, 
ilkokulda başarılı olabilmek için orta düzeyde 
bir genel akademik yetenek yeterli olabilirken, 
ortaokulda ya da lisede başarılı olabilmek için 
daha üst düzeyde yetenek gereklidir. 

 Çalışma hayatında çeşitli yetenekleri farklı 
düzeylerde gerektiren pek çok meslek vardır. 
Bir kimse bir meslek ya da onu hazırlayan bir 
eğitim programını seçerken hangi yetenek 
türüne ne derece sahip olduğunu düşünmeli 
ve en çok sahip olduğu yeteneğini 
kullanabileceği çalışma alanını araştırmalıdır. 

 

İlgiler 

 Herhangi bir zorlama olmadığı ya da kendisine 
bir ödül vaat edilmediği halde bir kimse 
kendiliğinden bazı faaliyetlere girişiyor ve 
bundan doyum sağlıyorsa bu kimsenin o 
faaliyete karşı ilgisinin olduğu söylenebilir. 

 Eğer yapmaktan hoşlanmadığımız bir 
etkinliğin yer aldığı mesleği seçersek ne kadar 
yetenekli ve çalışkan olursak olalım o mesleği 
yaparken mutlu olamayız. Bu da bir süre sonra 
iş başarımızı etkiler.  
 

 

 

 

Değerler 

 Meslek faaliyetlerinin sonunda beklenen 
doyum genellikle “ meslek değeri” olarak 
adlandırılır.   

 Bir kimsenin “Ben ne için çalışıyorum”, 
“Mesleğimden, hayattan ne bekliyorum” gibi 
sorulara verdiği cevaplar o kişinin meslek 
değerini yansıtır. Bu cevaplar “Yeteneklerimi 
geliştirmek için”, “Sevdiğim faaliyetleri yapıp 
mutlu olmak için” ya da “ “Çok para kazanıp 
zengin olmak için”... vb olabilir.  

  

Meslekleri Tanırken… 
 Mesleğin gerektirdiği genel özellikler 
 Çalışma ortamı ve koşulları 
 Meslek eğitiminin verildiği yerler, meslek eğitimine 

giriş koşulları 
 Eğitimin süresi ve içeriği 
 Eğitim sonunda alınan diploma-belge 
 Çalışma alanları ve iş bulma olanakları 
 Mesleğin getireceği kazanç 

 

 

Kimlerden /Nerelerden 
faydalanabiliriz?  

 Öğretmenler, Rehber öğretmenler, anne baba, 
tanıdıklar, arkadaşlarımızdan, İŞKUR Mesleki Bilgi 
Merkezleri…  

 

 

 

 

 


