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MODÜL 6: ENGELLI KADINLARIN IŞ DANIŞMANLARINA EŞLIK EDEN STRATEJI 

 

Giriş  
 

Kurs İçeriği, Öğrenme Saatleri 

 
SESSION Hours 

1. İş danışmanının profili 1 
2. İşgücü piyasasına girmenin önündeki engeller 2 
3. Engelli kadınların tutumu 2 
4. İş Talebi 1 

5. Kişiye özel müdahale 2 

6. Sosyal ağların kullanımı 2 
7. İstihdam hizmetleri 1 

8. Engelli kadınların özgeçmişlerini yazmalarına nasıl yardımcı olunur? 2 
9. Bir röportaj için hazırlık 2 

 

1. Kariyer danışmanlarının profili 

Kariyer danışmanları, insanların eğitim, öğretim ve çalışma seçenekleri hakkında karar vermelerine 
yardımcı olur. Kariyer danışmanları, müşterilerin gelecekleri hakkında karar vermelerine ve tam 
potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmak için tarafsız iş, eğitim ve çalışma ile ilgili tavsiyeler 
sağlayacaktır.  
Daha somut olarak, insanlara şu konularda yardımcı olurlar: 

 Yeteneklerini, ilgi alanlarını ve başarılarını değerlendirmek 
 Öğrenme ve çalışma fırsatları bulmek 
 Kariyer bilgilerini ve kaynaklarını kullanmak 
 Yaşamlarına ve koşullarına uygun kararlar vermek 
 Mevcut eğitim ve çalışma seçeneklerine bakmak 
 Amaçlarına ulaşmak için bir eylem planı yapmak ve bunu gerçekleştirirken onlara 

destek vermek 
 Uygun kariyer seçenekleri 
 İyi bir CV ve kapak mektubu nasıl yazılır 
 İş başvuru süreci 
 Mevcut işgücü piyasası 
 Beceri geliştirme 
 Kurslar ve eğitim için mevcut fon sağlama 

Ayrıca şunları yaparlar; 

 İşverenler, kolejler, üniversiteler ve eğitim sağlayıcıları ile çalışma ilişkileri 
geliştirmek 

 Mesleki ve işgücü piyasası bilgilerini güncel tutmak 
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 Konuşmalar yapmak ve tartışmalara liderlik etmek 
 Kayıtları güncellemek ve diğer yönetim görevlerini tamamlamak 

 
Çalışma, yüz yüze bireysel istişareler veya grup çalışması yoluyla yürütülebilir. Alternatif olarak, 
müşterilerle e-posta, çevrimiçi sohbet, sosyal medya veya telefon yoluyla iletişim kurabilirler. 

 
 Sorumluluklar: 

Bir kariyer danışmanının şunları yapması gerekir; 
 Kariyerlerini veya eğitim seçeneklerini tartışmak için insanlarla bire bir veya küçük 

gruplar halinde görüşmek 
 Fikirlerini ve kariyer hedeflerini dinlemek 
 Beceri boşluklarını ve bunlarla nasıl başa çıkılacağını belirlemek 
 Müşterilerin kendilerine sunulan çeşitli seçenekleri belirlemelerine ve 

değerlendirmelerine yardımcı olmak ve ileriye dönük olası yolları ana hatlarıyla 
belirtmek 

 Müşterilerin kendi kariyer yönetimi becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak 
 İstihdam, eğitim ve öğretim için eylem planları hazırlamak ve müşterileri bu 

hedeflere ulaşmaları için desteklemek 
 Müşterilerle hedeflerine ulaşmanın önündeki her türlü engelin nasıl aşılacağını 

tartışmak ve uygun olduğunda tavsiye almak için diğer kurumlara yönlendirmek 
 

 Özellikli faaliyetler şunları içerebilir: 

 Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için kariyerleri, seçenekleri ve destek kuruluşlarını 
araştırmak 

 Müşterilere, ilgili eğitim kursları veya nitelikleri nasıl temin edecekleri ve hangi fonların 
mevcut olabileceği konusunda tavsiyelerde bulunmak 

 CV, başvurular, iş arama ve mülakat teknikleri hakkında tavsiyelerde bulunmak 
 Kariyer çalışmalarının tüm yönleri ve kişisel gelişimle ilgili konularda küçük grup oturumları 

veya daha büyük sunumlar yürütmek 
 Müşterilerin mevcut iş piyasasını anlamalarına yardımcı olmak 
 Bilgisayar destekli rehberlik paketlerini, beceri değerlendirme araçlarını, kariyer 

planlamacılarını, psikometrik testleri ve kişisel envanterleri kullanmak 
 

 Diğer faaliyetler şunları içerebilir: 
 

 Rapor yazma ve kayıt tutma gibi idari görevler 
 Kariyer literatürü yazmak veya hizmet içinde kullanılmak üzere başka yerlerden bilgi 

ürünleri tedarik etmek 
 Kariyer fuarlarının ve kongrelerinin planlanması ve organize edilmesi 
 İşverenleri, eğitim sağlayıcıları ve eğitim ve meslek kuruluşları tarafından yürütülen eğitim 

etkinliklerini ziyaret ederek işgücü piyasasından, mevzuat ve mesleki ve akademik 
gelişmelerden haberdar olmak 

 Bir müşteri yükünü yönetmek 
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 Beceriler: 
Sahip olmaları gerekecek; 

 Mükemmel iletişim ve dinleme becerileri 
 Bir dizi insanı motive etme ve onlarla ilişki kurma becerisi 
 Esneklik ve uyarlanabilirlik 
 Çalışmak için empatik ve yargılayıcı olmayan bir yaklaşım 
 Gizlilikle ilgili konuların anlaşılması 
 Bireysel olarak veya bir ekibin parçası olarak çalışma yeteneği 
 Kendi vaka yükünüzü yönetme yeteneği 
 Çeşitli kariyer ve eğitim fırsatları hakkında bilgi edinmek için araştırma becerileri 
 Örgütsel beceriler 
 Analitik ve problem çözme becerileri 
 Baskı altında çalışma ve sakin kalma becerisi 
 Bilgi teknolojisine aşinalık 
 Tam ehliyet de yararlıdır ve bazen işin bir gereğidir 

 

 Yüksek öğrenim 
 İş danışmanları, üniversitede Kariyer Rehberliğinde Yeterlilik (QCG) / Kariyer Rehberliğinde 

Lisansüstü Diploma alabilir. Bu bir yıllık tam zamanlı veya iki yıllık yarı zamanlı bir kurstur. 
Akademik çalışmayı iş tabanlı öğrenim yerleşimleriyle birleştirir. 

 

 İş tabanlı rota 
 Müşterilere tavsiye ve rehberlik hizmetleri sunan bir kuruluşta çalışan biri varsa, bir tavsiye 

asistanı seviyesinden kariyer rehberliği profesyonellerine kadar çalışma fırsatı olabilir. 
 
Onlar için ilk nitelikler şunları içerir: 

 Dağıtım, bilgi, tavsiye ve rehberlik seviye 2 sertifikası 
 Öğrencilerin ve çalışmanın önündeki engelleri aşmaları için müşterileri desteklemeye yönelik 

seviye 3 sertifikası 
 Tavsiye ve rehberlikte seviye 3 sertifikası 

 
Profesyonel bir kariyer danışmanı olarak kalifiye olmak için şunları almaları gerekir: 

 Kariyer bilgileri ve önerilerinde 4. seviye diploma 
 Kariyer rehberliği ve gelişiminde 6. seviye diploma 
 Alacakları nitelik, iş rolünüze, sorumluluklarınıza ve eğitim için finansman olup olmamasına 

bağlı olacaktır. Eğitim fırsatları hakkında ayrıntılar için işvereninize danışın. 
  

Diplomalar aşağıdaki gibi alanları kapsar: 

 Rehberlik teorisi, tavsiye ve rehberlik sağlama 
 Eğitim ve çalışmanın önündeki engelleri ve bunların nasıl üstesinden gelineceğini anlamak 
 Sürekli destek sağlamak ve ortak kuruluşlarla birlikte çalışmak 
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Gençler ve diğer savunmasız gruplarla çalışmak için devletin yetkili kurumu tarafından özgeçmiş 
kontrollerini geçmeleri gerekecektir. 

 
 İlgili beceriler 

 Yönetim 
 İletişim 
 Kişilerarası beceriler 
 BT 
 Organizasyon 
 Zaman yönetimi 
  

 Mesleki yol 

 Dağıtım, bilgi, tavsiye ve rehberlikte seviye 2 sertifikası 
 Öğrencilerin ve çalışmanın önündeki engelleri aşmaları için müşterileri desteklemeye 

yönelik seviye 3 sertifikası; 
 Tavsiye ve rehberlikte seviye 3 sertifikası 

 
 Temel nitelikler 

 Kariyer rehberliğinde yeterlilik (QCG) 
 Üniversitede kariyer rehberliğinde lisansüstü diploma 
 Kariyer bilgileri ve önerilerinde 4. seviye diploma 
 Kariyer rehberliği ve gelişiminde 6. seviye diploma  

 
 
1. İşgücü piyasasına girmenin önündeki engeller  

 BM KADIN organizasyonuna göre, “dünyanın her ülkesinde kadınlar işyerinde çok sayıda engelle 
ve cinsiyete dayalı ayrımcılıkla karşı karşıyadır. Ayrımcılık, kızların aldığı eğitim türünden veya 
hangi yaşa kadar, kanalize edildikleri işin türüne kadar erkenden ortaya çıkıyor. Hem özel hem 
de kamusal alanda kadınlar, kültürel zihniyetler ve klişeler nedeniyle mesleki ayrımcılık ve 
toprağa, sermayeye, finansal kaynaklara ve teknolojiye erişim eksikliği ve cinsiyete dayalı şiddet 
gibi çok sayıda engelle karşı karşıyadır. Bu engeller, kadınların iş dünyasında erkeklerle eşit bir 
zemine oturmasını zorlaştırıyor. Yasal engeller cinsiyet eşitsizliklerini daha da artırıyor." 

 Madde 27'de Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Haklarına İlişkin Sözleşme (CRPD) “engelli 
kişilerin başkalarıyla eşit bir şekilde çalışma hakkını tanır; Bu, açık, kapsayıcı ve engelliler için 
erişilebilir bir işgücü piyasası ve çalışma ortamında özgürce seçilen veya kabul edilen bir işle 
geçimini sağlama fırsatını içerir”(16). 

 CRPD, diğer hükümlerin yanı sıra, istihdamda her türlü ayrımcılığı yasaklar, mesleki eğitime 
erişimi teşvik eder, serbest meslek fırsatlarını teşvik eder ve işyerinde makul barınma talep 
eder. 

 Temel Haklar Sözleşmesi’nin 21. maddesine göre “cinsiyet, ırk, renk, etnik veya sosyal köken, 
genetik özellikler, dil, din veya inanç, siyasi veya başka herhangi bir görüş, bir ulusal azınlık, 
mülkiyet, doğum, engellilik, yaş veya cinsel yönelim yasaklanacaktır”. 

Engelliler işgücü piyasasında dezavantajlıdır. Örneğin, eğitim ve öğretime ya da mali kaynaklara 
erişimlerinin olmaması, işgücü piyasasından dışlanmalarının sorumlusu olabilir - ancak işyerinin 
doğası veya işverenlerin engellilik ve engellilere ilişkin algıları da olabilir. Sosyal koruma sistemleri, 
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engellileri işten engellilik yardımlarına bırakmaları için teşvikler oluşturabilir. İşgücü piyasasına 
girmenin önündeki temel engeller şunlardır: 

 Erişim Eksikliği 

Engelliler, istihdama fiziksel erişimi zorlaştıran çevresel engellerle karşılaşmaktadır. Bazıları işe 
gidip gelirken günlük seyahat masraflarını karşılayamayabilir. İş görüşmeleri, fiili çalışma ortamı 
ve diğer çalışanlarla sosyal etkinliklere katılmanın önünde de fiziksel engeller olabilir. Bilgiye 
erişim, görme engelli insanlar için başka bir engel olabilir. 

 Engellilikle ilgili yanılgılar 

Engelli kişilerin işlerini yerine getirme yeteneklerine ilişkin yanılgılar, hem işsizliklerinin devam 
etmesi hem de - eğer çalışıyorlarsa - kariyerlerinde yükselme fırsatlarından dışlanmaları için 
önemli bir nedendir. Bu tür tutumlar önyargıdan veya engelli kişilerin engelli olmayan 
meslektaşlarına göre daha az üretken olduğu inancından kaynaklanabilir. Akıl sağlığı zorlukları 
ve istihdamı kolaylaştırabilecek iş düzenlemelerinde yapılacak ayarlamalar hakkında cehalet 
veya önyargı olabilir. Kavram yanılgıları genellikle sadece engelli olmayan işverenler arasında 
değil, aynı zamanda aile üyeleri ve engellilerin kendileri arasında da yaygındır. 

 Ayrımcılık 

İşverenler, yetenekleriyle ilgili yanlış anlamalar nedeniyle veya onları işgücüne dahil etmek 
istemedikleri için engelli kişilere karşı ayrımcılık yapabilirler. Farklı bozukluklar, akıl sağlığı 
sorunları olan kişilere karşı sergilenen en güçlü önyargı ile farklı derecelerde önyargı ortaya 
çıkarır. Şizofreni hastalarının% 29'u bir iş bulmada ya da işte kalmada ayrımcılığa maruz kalmıştır 
ve% 42'si iş, eğitim veya öğretim için başvururken durumlarını gizleme ihtiyacı hissetmiştir. 

 İş kanunlarında aşırı koruma 

Bazı ülkeler, özellikle Doğu Avrupa'daki bazıları, engelli işçilere karşı koruyucu bir bakış açısına 
sahiptir. Çalışma yasaları, örneğin, daha kısa çalışma günleri, daha fazla dinlenme süresi, daha 
uzun ücretli izin ve ihtiyaca bakılmaksızın engelli işçiler için daha yüksek işten çıkarma 
tazminatını zorunlu kılar. Bu düzenlemeler iyi niyetle yapılsa da, bazı durumlarda işverenlerin 
engelli çalışanların daha az üretken ve daha maliyetli olduğunu ve dolayısıyla engelli 
olmayanlara göre daha az cazip olduğunu görmelerine yol açabilir. 

 
2. Engelli kadınların tutumu 

Engelli kadınların yoksulluk içinde yaşama olasılığı daha yüksektir ve iş danışmanlarını da 
içerebilecek destek kaynaklarından kopuk hissederler. Engelli kadınlar, bir işe sahip olmanın ve 
herhangi bir ayrımcılık davranışıyla karşılaşmamanın tartışılmaz bir hakkı olduğunu akılda tutmalı 
ve bu hakkı kullanmak için çaba göstermelidir. Bunu başarmak için, kişinin profesyonel bir ortamda 
yerleşmesine yardımcı olacak bazı davranışsal özellikleri benimsemek ve geliştirmek önemlidir.  
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1) Karar Verme Yeteneği  

Osa-Edoh'a göre: “Karar verme sürecine katılma, bir işçi olarak kendini algılama ve öz yeterlilikleri 
test etme fırsatlarının olmaması, sınırlı erken deneyimlerin sonucu olabilir ve kariyer gelişimini 
engelleyebilir”. Harrington (1997), kaç engelli bireyin karar vermede başarılı deneyim için çok az 
fırsata sahip olduğunu ve bu nedenle karar verme yeterliliğinden yoksun olduğunu uygun bir şekilde 
tanımlamıştır. Yukarıdakileri göz önünde bulundurarak, günlük yaşamda karar vermeyi tavsiye 
etmek ve bu tutum özelliğini geliştirmek için kişinin kararının sorumluluğunu üstlenmek önemlidir. 

2) Öz imaj 

Osa – Edoh'un aynı bilimsel makalesine göre “Toplum genellikle engelli insanlar için azalmış 
beklentilere sahiptir. Bu tutumlar yaygındır ve hepimizi aynı derecede etkilerler. Bir sınıf olarak, 
engelli insanlar ayrımcılığa uğramışlardır. Irksal ve etnik azınlık gruplarının üyelerine benzer şekilde 
engelli bireyler, damgalanma, marjinallik ve ayrımcılık gibi yaygın sosyal sorunlarla karşı karşıyadır. 
Dahası, ırksal ve etnik azınlık grubu üyeleri arasındaki engellilik oranlarının nüfus genelindeki 
oranlardan (Rehabilitasyon Hizmetleri İdaresi) orantılı olarak daha yüksek olduğu göz önüne 
alındığında, birçok engelli birey çifte tehlike ile karşı karşıyadır. Karar vermede deneyim eksikliği ve 
zorluk, yalnızca engelliliğin sonucu değil, aynı zamanda sosyal tutumların ve kalıp yargıların bir 
sonucudur. Engelliliğe yönelik sosyal tutumlar, engelliliğin kendisi kadar önemli olabilir, zira 
diğerinin olumsuz tutumu, engelli bireyin yaşam rolünü şekillendirmede rol oynar. Önyargılı 
tutumlara bu uzun vadeli maruz kalmanın sonucu, olumsuz bir öz değerlendirme ve olumsuz bir işçi 
öz kavramı ile sonuçlanabilir. Bu nedenle, kendini sınırlayan önyargı ile şekillenen, çarpık bir öz imaja 
sahip olmak tamamen anlaşılabilir bir durumdur”.  

3. İş Talebi 

Proje çerçevesinde yapılan nitel araştırma sonuçlarına göre engelli kadınların iş bulma fırsatlarının 
daha fazla olduğu iş sektörlerine odaklanın. 

Neredeyse tüm işler engelli biri tarafından yapılabilir ve doğru ortam verildiğinde engelli çoğu 
insan üretken olabilir. Ancak, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde çeşitli çalışmalarla 
belgelendiği üzere, çalışma yaşındaki engelliler, engelli olmayan kişilere göre önemli ölçüde daha 
düşük istihdam oranları ve çok daha yüksek işsizlik oranları yaşamaktadır. Düşük işgücü piyasasına 
katılım oranları, engelliliğin yoksulluğa yol açabileceği önemli yollardan biridir. (8 iş ve istihdam 
pdf) 

Avrupa Engellilik Forumu'na göre, Avrupa 2020 strateji hedefi, AB'de% 75 istihdam oranına 
ulaşmayı hedefliyor. Bununla birlikte, AB düzeyinde, engelli olmayanların% 72'sine kıyasla, engelli 
kişilerin yaklaşık% 47'si istihdam edilmektedir. AB'de 20-64 yaş arası engellilerin işsizlik oranı, 
engelli olmayanların% 10'una kıyasla% 17'dir ve engelli kişilerin AB faaliyet oranı, engelli 
olmayanların% 80'ine kıyasla% 57'dir. Dahası, engelli kadınlar, genç engelliler ve yüksek düzeyde 
desteğe ihtiyaç duyan kişilerin ayrımcılığa uğraması ve işgücü piyasasından dışlanması daha 
olasıdır. Avrupa Engellilik Forumu için, istihdam ve mesleğe erişimin güvence altına alınması, 
Avrupa'da 80 milyon engelli kişinin ekonomik ve sosyal katılımı için çok önemli bir unsur olduğu 
için kilit bir konudur. 
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EPSO, eşitliği ve çeşitliliği aktif bir şekilde destekleyen Avrupa Personel Seçme Ofisidir. 

Engelli AB vatandaşlarının teşvik ve refahına dahil olan tüm AB kuruluşlarına yönelik ilgili işbirliği 
çağrısı hakkında daha fazla bilgi: https://epso.europa.eu/content/join-our-network-disability-
organisations_en  

4. Kişiye özel müdahale 

Engelli kadınlar için kişiselleştirilmiş bir kişisel güzergah nasıl tasarlanır?

 

 Yetişkinlere farklı sorunlarla nasıl başa çıkacaklarını öğretmeye odaklanan eğitim modeli.  
Bu yaklaşım büyük atılımlara yol açsa da, rehabilitasyon danışmanlarının müdahale için didaktik 
ve aşırı yönlendirici bir yaklaşıma geçmesi, tüketicinin kendi sesini ve gücünü sınırlama eğilimi 
oluşturabilir. 
 

 Girişkenlik Eğitimi: Girişkenlik eğitimi, depresyon, sosyal kaygı ve ifade edilmeyen öfkeden 
kaynaklanan sorunlar gibi belirli durumlar için etkili bir tedavi olabilir. Girişkenlik eğitimi, 
kişilerarası becerilerini ve öz saygı duygusunu geliştirmek isteyenler için de yararlı olabilir. 
(https://www.mindtools.com/) 
 

5. Sosyal ağların kullanımı 

Sosyal ağ, arkadaşlarınız, aileniz, meslektaşlarınız, müşterileriniz veya müşterilerinizle bağlantıda 

kalmak için İnternet tabanlı sosyal medya sitelerinin kullanılmasıdır. Sosyal ağların sosyal bir amacı, 

bir iş amacı veya diğerlerinin yanı sıra Facebook, Twitter, LinkedIn ve Instagram gibi siteler 

aracılığıyla her ikisi de olabilir. Sosyal ağ, müşterilerle etkileşim kurmak isteyen pazarlamacılar için 

önemli bir kaynak haline geldi. 

 

Bazı sosyal ağ örnekleri: 

 Classmates (http://www.classmates.com ) - Liseden mezun olan kişileri birbirine bağlamak için 

en büyük ve en çok kullanılan web sitelerinden biri ve onlarla ve gelecekteki toplantılarla iletişim 

halinde kalmalarına izin veriyor. 

Tasarım İşgücü ve 
Eğitim güzergahı

Destek planının 
tanımı

Güzergahın 
yürütülmesinde, 
izlenmesinde ve 

değerlendirilmesinde 
destek

https://epso.europa.eu/content/join-our-network-disability-organisations_en
https://epso.europa.eu/content/join-our-network-disability-organisations_en
http://www.classmates.com/
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 DeviantArt (https://www.deviantart.com ) - Orijinal sanat eserlerini paylaşmak için bir sosyal 

medya platformu. 

 Facebook (https://www.facebook.com) - İnternetteki en popüler sosyal ağ sitesidir. Facebook, 

kullanıcıların kişisel alan kurması ve arkadaşlarıyla bağlantı kurması, resim paylaşması, film 

paylaşması, yaptığınız şey hakkında konuşması vb için popüler bir destinasyondur.  

 Google+ (https://plus.google.com) - Google'ın en son sosyal ağ hizmeti. 

 Instagram (https://www.instagram.com) - İPhone, Android ve Windows Phone platformları için 

kullanılabilen bir mobil fotoğraf paylaşım hizmeti ve uygulaması. 

 LinkedIn (https://www.linkedin.com) - Mevcut ve geçmiş iş arkadaşlarınızla ve gelecekteki 

potansiyel işverenlerle bağlantı kurmak için en iyi konum olmasa da en iyilerden biri. 

 Mastodon (https://joinmastodon.org) - İki milyondan fazla kullanıcısı olan ücretsiz, birleşik, 

sosyal bir mikroblog hizmeti. Herhangi bir Mastodon kullanıcısı, kendi teması ve kuralları olan 

bir düğümü (sosyal alt alan) çalıştırabilir. 

 Mix (https://mix.com) - Sevdikleri ve beğenmedikleri web sayfalarına oy veren çok popüler 

İnternet kullanıcıları topluluğu. Mix ayrıca, kullanıcıların karşılaştıkları ilginç sitelerin kişisel 

sayfalarını oluşturmalarına da olanak tanır.  

 MySpace (https://myspace.com) - Bir zamanlar en popüler sosyal ağlardan biri ve internette 

görüntülenen web sitesi.  

 Pinterest (https://www.pinterest.com) - Herkesin resim paylaşmasına, koleksiyon 

oluşturmasına ve daha fazlasını yapmasına olanak tanıyan popüler bir resim ve paylaşım 

hizmeti. 

 Reddit (https://www.reddit.com) - Kayıtlı kullanıcılar topluluğu (redditörler), topluluk 

tarafından olumlu oylanan içeriği gönderir. Reddit'in hemen hemen her kategori için bir alt 

dizini (kurulu) vardır. 

 Tumblr (https://www.tumblr.com) - Sosyal ağ yeteneklerine sahip bir mikroblog platformu. 

 Twitter (https://twitter.com) - Kullanıcıların telefonlarından ve İnternet üzerinden 140 karakter 

uzunluğunda gönderi göndermelerine olanak tanıyan bir hizmet. Dünyada olup bitenlerin 

nabzını tutmanın bir yolu. 

 Yik Yak - Birbirine yakın kullanıcıları birbirine bağlayan akıllı telefon sosyal ağı. 

 YouTube (https://www.youtube.com) - Video blogları veya vlog'lar ve diğer eğlenceli ve 

heyecan verici videolar yayınlayan mükemmel bir kullanıcı ağı. 

 

https://www.deviantart.com/
https://www.facebook.com/
https://plus.google.com/
https://www.instagram.com/
https://www.linkedin.com/
https://joinmastodon.org/
https://mix.com/
https://myspace.com/
https://www.pinterest.com/
https://www.reddit.com/
https://www.tumblr.com/
https://twitter.com/
https://www.youtube.com/
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Sıkı rekabete rağmen Facebook, 2019 yılının başlarında mevcut olan en son verilerle Ekim 2018 

itibarıyla ABD mobil kullanıcılarının% 90'ına erişimiyle en popüler sosyal ağ olmaya devam ediyor. 

Statistica.com'a göre en popülerler ise; Instagram, Facebook Messenger, Twitter ve Pinterest. 

 

Ağ oluşturma, iş arayanlar için inanılmaz önemlidir. Fırsatların büyük çoğunluğu kişisel haber ve 

bağlantılardan gelir ve bu kadar yeni çevrimiçi ağının mevcut ve görünür bir üyesi olmak önemlidir. 

Bu ağ, sınırların ve okyanus ötesine ulaşır ve dünyanın her yerinden milyonlarca kişiyi içerir. Bu ağ 

içine sürekli değişimler gelir ve bunlar sürekli olarak gösterilir. İşin püf noktası, bu fırsatlardan 

yararlanmaya hazır olmak ve bunu yapmak için müşterimizi uyarlamamız ve kendimizi stratejik bir 

şekilde sunmamız gerekir. 

 

Birkaç yararlı ağ oluşturma sitesi vardır ve her birinin kendi güçlü ve zayıf yönleri vardır. Bir iş 

arıyorsak, bu sitelerin olabildiğince çoğundan yararlanmak akıllıca olur. Görünür bir çevrimiçi varlık 

oluşturmak için, birden çok çevrimiçi mekanda tutarlı bir görüntü oluşturmamız gerekir. Bugünlerde 

çoğu profesyonelin ve şirketin yukarıda listelenen tüm ağ sitelerinde profilleri var ve bizim de 

aynısını yapmamız akıllıca olacaktır. Aslında çoğu site, profillerimizi birbirine bağlamamıza izin verir, 

böylece örneğin Twitter profilimizi görüntüleyen herkes anında LinkedIn, Facebook ve Google+ 

profillerimize de gidebilir. Potansiyel bir işveren Facebook sayfamıza yönlendirilirse, onların da daha 

profesyonel LinkedIn profilimizi görmelerini kolaylaştırmak isteriz. 

 

Özellikle bilgisayarlarla çalışmayı zor bulursak, bu göz korkutucu görünebilir, ancak durum o kadar 

da karmaşık değildir. Bu siteler, süreci olabildiğince kullanıcı dostu hale getirmek için ustalıkla 

tasarlanmıştır. Zamanımızı alıyor, fakat bir işverene göstermekten gurur duyacağımız bir imaj 

yarattığımızda, bizi ne kadar fırsatın beklediğine şaşırabiliriz! 

 

Ayrıca pazarlama şirketleri için sosyal ağ, orada çalışmak için çok yararlı bir araçtır. Pazarlamacılar, 

marka bilinirliğini artırmak ve marka sadakatini teşvik etmek için sosyal ağları kullanır. Bir şirketi 

yeni müşteriler için daha erişilebilir ve mevcut müşteriler için daha tanınır hale getirdiğinden, sosyal 

ağ, bir markanın sesini ve içeriğini tanıtmaya yardımcı olur. Pazarlamacılar, dönüşüm oranlarını 

artırmak için de sosyal ağları kullanır. Bir takip oluşturmak, yeni ve eski müşterilere erişim ve 

etkileşim sağlar. Sosyal medyada blog yayınlarının, resimlerinin, videolarının veya yorumların 

paylaşılması, takipçilerin tepki vermesine, şirketin web sitesini ziyaret etmesine ve müşteri haline 

gelmesine olanak tanır. 
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 Sosyal Ağların Avantaj ve Dezavantajları 

Müşteriler, şirketin tekliflerine iltifat edebilir ve başkalarını ürün veya hizmetleri satın almaya teşvik 

edebilir. Müşteriler sosyal ağlarda bir şirket hakkında ne kadar çok konuşursa, marka otoritesi o kadar 

değerli hale gelir. Bir marka güçlendikçe, daha fazla satış sonucu oluşur. Artan şirket gönderileri, 

şirketi arama motorlarında daha üst sıralara yerleştirir. Sosyal ağ, bir markanın meşru ve güvenilir 

olarak oluşturulmasına yardımcı olabilir. 

 

Bir şirket, müşteri hizmet seviyesini göstermek ve tüketicilerle ilişkilerini zenginleştirmek için de 

sosyal ağları kullanabilir. Örneğin, bir müşteri Twitter'daki bir ürün veya hizmet hakkında şikayette 

bulunursa, şirket sorunu hemen ele alabilir, özür dileyebilir ve düzeltmek için harekete geçebilir. 

Ancak bir markaya yönelik eleştiri sosyal medyada çok hızlı yayılabiliyor. Bu, bir şirketin halkla ilişkiler 

departmanı için sanal bir baş ağrısı yaratabilir. 

 

Not: Sosyal ağın sürekli gelişmekte olduğu gerçeği de değişikliklere ayak uydurmayı zorlaştırır.  

 
6. İstihdam Hizmetleri  

 
ILO'ya göre, istihdam hizmetleri işgücünün verimli bir şekilde gelişmesini, entegrasyonunu ve 

kullanımını teşvik etmektedir. Günümüz işgücü piyasalarının zorlukları nedeniyle, kronik işsizlik veya 

eksik istihdamdan demografik değişimlere ve dijital ve teknolojik evrimin etkisine kadar giderek 

daha karmaşık bir dizi sorunla boğuşuyorlar. 

Kamu istihdam hizmetleri, istihdam ve işgücü piyasası politikalarının uygulanmasında en önemli 

kanallardan biridir. Şimdi, daha güçlü istihdam hizmetleri, iş eşleştirmede, istihdam edilebilirliği 

artırmada, beceri uyumsuzluklarını gidermede ve çeşitli aktif işgücü piyasası programlarını 

yürüterek desteği doğrudan işveren ve işçilere bağlamada giderek daha önemli bir rol 

oynamaktadır. 

Uygun bir şekilde düzenlendiği durumlarda özel istihdam hizmetlerinin ortaya çıkışı, hizmet 

sunumunda işbirliği için fırsatlar sunar ve işgücü piyasasındaki çeşitli gruplara erişimi arttırır. Kar 

amacı gütmeyen kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile kapsamı genişletmek ve belirli hedef 

gruplara ek hizmetler sağlamak için de işbirliği kurulur. 

Projeye katılan ülkelerde istihdam hizmetleri: 
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Not: Daha fazla bilgi için https://www.readywomentraining.eu/women/ bölümüne bakın, her ortak 

ülkedeki istihdam için ulusal web sitelerini ve hizmetleri öğrenmek için 8 dilde mevcuttur. 

7. Engelli kadınların kendi özgeçmişlerini yazmalarına nasıl yardımcı olunur?  

Modern bir özgeçmiş oluşturun ve ön yazı, işin her sektöründe esastır. 

Özgeçmiş veya sadece CV olarak da kısaltılan meslek yaşamının özeti, becerilerini ve 

yeterliliklerini göstermenin bir yolu olarak bir kişinin eğitim yörüngesini ve mesleki deneyimlerini 

anlatan bir belgedir. 

Güçlü bir özgeçmişe sahip olmak, reddedilmek veya bir görüşmeye davet edilmek arasında 

fark yaratabilir, bu yüzden kendimizi en iyi şekilde satmak için buna zaman harcamaya değer. 

 

 CV'nizde dürüst olmak. Bu, onlara her şeyi söylememiz gerektiği anlamına gelmez (örneğin, 

engelliliğimizden söz edip etmememiz tamamen bize bağlıdır), ancak örneğin boşlukları 

doldurmak için bir şeyler uydurabileceğimiz anlamında da gelmez. Bizi iyi satacak bilgileri 

eklemeniz yeterli. 

 

 Yazdığımız her CV, tam olarak başvurduğumuz işe göre uyarlanmalıdır. Bu, özgeçmişimizin 

tanımladığımız beceriler veya işe alım görevlisinin ne aradığına bağlı olarak farklı 

deneyimlere verdiğimiz vurgu açısından değişebileceği anlamına gelir. 

Özgeçmişimiz A4'ün iki yüzünü geçmemeli, net bir yazı tipi (minimum nokta 10) ve kalın başlıklar ve 

kısa ifadeler veya madde işaretleri kullanılarak iyi yerleştirilmiş olmalıdır. 

 

− Contact information 

 

CV'nizin üst kısmına sadece adı, e-posta adresini ve / veya telefon numarasını yazıyoruz. Adresi, 

doğum tarihini, medeni halini veya diğer ilgisiz bilgileri belirtmeye gerek yok. 

 

− Kişisel profil  

Bu iş için sahip oldukları gereksinimlerle ilgili olarak sahip olduğumuz belirli nitelikleri belirten 

sadece birkaç kısa ifade ekliyoruz. İş ilanında mükemmel iletişim ve kişilerarası becerilere ve harika 

bir telefon görüşmesine sahip birini aradıkları belirtiliyorsa, bahsettiğimiz üç şey bunlar olacaktır. 

Ancak detaylara dikkat eden, kendi başlarına çalışabilecek birine ihtiyaçları varsa, o zaman 

bahsettiğimiz nitelikler de bunlar olacaktır. Önce bu kısmı okuyacaklar ve aradıklarıyla eşleşmezsek 

okumaya devam etmeyebilirler. 
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− İş geçmişi 

Bu, geleneksel olarak CV'de bir sonraki bölümde yer almaktadır, ancak iş geçmişimiz bizim 

hakkımızda bilmelerini istediğimiz ilk şey değilse (belki uzun bir işsizlik dönemimiz olmuştur veya 

çalışma geçmişimizde çok fazla boşluk vardır veya iş geçmişimiz başvurduğumuz işle alakalı değil) 

bu bölüm beceriler bölümünden sonra gelebilir. 

Yaptığımız her işi en yenisiyle birlikte listeleyin. İş unvanını, işvereni ve orada çalıştığımız tarihleri 

yazın. Her işin altına, oradayken elde ettiğimiz sonuçları yazın. Örneğin, "üç aylığına Ayın Çalışanı 

ödülüne layık görüldü" veya "hizmeti iyileştirmek için bir projede iş arkadaşlarına yardım etti". 

− Beceriler  

Uygulamamızla daha alakalı olduğunu düşünürsek, bu konu Çalışma Geçmişi bölümünden önce 

görünebilir. İş ilanında belirtilen becerileri listeleyin ve her birinin yanına bu beceriyi nasıl başarılı 

bir şekilde kullandığımızı gösteren kısa bir ifade koyun. Bazı örnekler: 

− Müşteri hizmetleri: "Müşterileri dinlemek, uygun tavsiyelerde bulunmak ve onları daha 

fazla bilgi kaynağına yönlendirmek" 

− Veri analizi: "Veritabanındaki hataları tanımlama ve doğruluğunu sağlamak için bunları 

çözme" 

Tanımladığımız beceriler, başvurduğumuz işin gereksinimlerine bağlı olarak değişecektir. Ücretsiz 

faaliyetler de dahil olmak üzere herhangi bir kapasitede geliştirilen becerileri dahil edebiliriz.  

 

− Nitelikler ve eğitim 

Yeni mezun isek, bu bölümün CV'de daha fazla görünmesi gerekir, ancak çok fazla deneyimimiz ve 

becerimiz varsa, ancak az sayıda resmi yeterliliğimiz varsa, daha aşağıda. Resmi bir yeterlilik 

sağlamayan bir eğitimi tamamladıysak, başvurduğumuz işle alakalıysa bunu dahil ederiz. 

 

− Ek Bilgiler 

Yalnızca başvurumuzu destekleyecek bilgileri ekleriz; örneğin, ödüller kazandıysak, gönüllü çalışma 

yaptıysak veya ilgili dergilerde yayınlarımız varsa. İlgisiz hobilerimiz varsa, onları dışarıda bırakırız. 

 

− Engellilikten bahsetme 

Herhangi bir engellikten bahsetmek için yasal bir zorunluluk yoktur ve bunu yapmamayı seçebiliriz. 

Bahsetmeye değer olan yer şudur: 
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o İşe alma sürecinde makul ayarlamalar yapılmasını istiyoruz (kapak mektubunda 

belirtilmiştir) 

o Engelimiz işveren için ek fayda sağlayabilir (örneğin, bazı işverenler aktif olarak Otistik 

Spektrumda adayları takip eder veya benzer engellere sahip kişilerle çalışmanın bir rolü 

olabilir) 

o İşveren, asgari kriterleri karşılayan engelli başvuru sahiplerine garantili görüşmeler sunar 

 

 CV şablonları için farklı formatlar vardır: 

− Avrupa CV modeli: Resmi uygulamalar için  

Europass, en iyi bilinen ve en çok kullanılan CV modelidir. Avrupa vatandaşlarının beceri ve 

niteliklerinin sunumunu kolaylaştırmak ve standartlaştırmak amaçlanmaktadır. 
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− Temel CV modeli: Avrupa Birliği'ndeki işler için ve rekabet eden sadeliğe değer verenler 

için 

Temel Ofis CV’si, çok basit ve objektif bir özgeçmiş örneğidir. Vurgu, kişisel deneyimleri ve 

becerileri tanımlamaya yöneliktir. Kısa ve pragmatik adaylar için iyi bir özgeçmiş seçeneği olabilir. 

 

 

 

− CV'nin işlevsel modeli: görevleri ve başarıları göstermek için 

 

Bu tür özgeçmiş bilgilerinin düzenlenmesi, gerçekleştirilen işlevleri ve elde edilen başarıları 

listeleyen CV konularının her biri ile konulara göre yapılır. İşlevsel model, mesleki deneyimi az olan 

ve kariyerlerinin başında olan veya aday olarak avantajları vurgulamak isteyenler için endikedir. 
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− Kronolojik CV modeli: tüm profesyonel deneyimleri vurgulamak için 

Bu model, profesyonel ve eğitim deneyimini kronolojik sıraya yerleştirerek işe alım görevlisinin 

çalışmasını kolaylaştırır. 
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− CV tasarım şablonu: çoğu aday arasından sıyrılmak için 

 

Farklılıkla öne çıkan ve dikkat çekebilen bir CV tasarım modelidir. 

 

 
 

− Kayıtlı CV modeli: adayı gayri resmi olarak sunmak için  

Bu özgeçmiş modeli, kendisini bir geçmişle sunabilen adayın adı ve bir özeti ile başlar. 

 

 Orijinal bir özgeçmiş hazırlamak için ipuçları: 

1. Mesleki deneyimi özetleyin 

2. Basit yazın 

3. Ayrıntıları dışarıda bırakarak objektif olun 

4. Bir hikaye anlatın 

5. Bilgileri ölçün 

6. Tasarıma yatırım yapın 

 

 Yaratıcı ve özgün bir müfredat oluşturmak için fikirler: 

Orijinal bir özgeçmiş, belirli iş türleri için diğerlerinden daha uygundur. İletişim ve tasarım alanları, 

yaratıcı bir özgeçmiş sunmaya en uygun olanlardır. Örnekler: 
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 Çizgi roman özgeçmişi 

 Hava raporu özgeçmişi 

 Kartonda özet özgeçmiş  

 Post-its özgeçmişi 

 3B kitap özgeçmişi  

 Kartpostalda özgeçmiş 

 Film afişinde özgeçmiş 

 Metro hatlarında özgeçmiş 

 Kullanım kılavuzundaki özgeçmiş 

 Soy ağacı özgeçmişi 

 Masa oyununda özgeçmişi 

 Gelir özgeçmişi 

 Tişörtlerde özet özgeçmiş 

 Bir süpermarket broşüründe özgeçmiş 

 Açık artırma sayfası reklam sayfasında kısa özgeçmiş 

 Facebook Profil özgeçmişi 

 Google arama sonucunda kısa özgeçmiş 

 CD kutusunda özgeçmiş 

 Paketlenmiş süt, tahıl veya çikolata özgeçmişi 

 Pasaportta özgeçmiş 

 Video özgeçmişi 

 Video oyununda özgeçmişi 

 Katlanabilir özgeçmiş 

 Bulmaca özgeçmişi 

 

Tüm özgeçmişlere bir kapak mektubu / sunum mektubu eşlik etmelidir. 

Kapak mektubu, bir şirket için resmi bir sunum aracıdır ve özetlenmeli, basit ve çekici olmalıdır. 



   

“Ready Women” Projesi, Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle finanse edildi. Bu yayın, yazarın görüşünü 
yansıtmaktadır ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu 
tutulamaz. 
 

Nº project: 2018-1-ES01-KA204-050765 

 
 

 Kapak mektubu nasıl yapılır: 

1. Mektubunuzu her zaman doğru kişiye yönlendirin: şirkette işe alımdan kimin 

sorumlu olduğunu bilmiyorsanız, arayın ve sorun. 

2. Mektubunuzdaki tüm hataları ortadan kaldırın: dilbilgisi hataları tamamen 

yasaktır. 

3. Çarpıcı bir resme sahip olun: Kapak mektubu, CV'niz kadar grafik olmalıdır. 

4. Özgün olun: Farklı bir dile sahip olun. 

5. Şirkete odaklanın: Bağlılığınızın faydalarına dair mektubu vurgulayın. 

6. Mütevazı kelimelerden kaçının: becerileriniz konusunda özgün ve iddialı olun. 

 

 Bir kapak mektubu nasıl yapılandırılır: 

− paragraf: şirketi neden aradığınızı ve işe başvurmak istediğinizi belirtin. 

− paragraf: şirket faaliyetleriyle ilgili eğitiminizi ve deneyiminizi listeleyin ve söz 

konusu işlev için nasıl yararlı olabileceğini gösterin. 

− paragraf: kendinizi bir röportaj için uygun hale getirin. 

− paragraf: içtenlikle vedalaşın. 
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Not: Mektup, tarih atılmalı, imzalanmalı ve beraberindeki özgeçmişe atıfta bulunmalıdır. 

 
8. Mülakata hazırlık 

 

Bir röportaj için hazırlık yapmak korkutucu görünebilir, ancak başarılı bir görüşmeye 

hazırlanmak için hesaba katılması gereken birkaç adım vardır. Bir görüşmeye hazırlanmak, 

öncelikle pozisyon ve işverenle ilgili hedeflerimizi ve niteliklerimizi düşünerek değerlendirmek 

için zaman ayırmak anlamına gelir. Bu nedenle, şirket üzerinde araştırma yapmalı ve neden 

uygun olduğumuzu anlamak için iş tanımını dikkatlice gözden geçirmeliyiz. Aşağıdaki 

maddelerle bir görüşme hazırlık kontrol listesi oluşturabiliriz: 

 

1. İş tanımını dikkatlice inceleyin 

Hazırlık çalışmamız sırasında, işverenin ilan ettiği iş tanımını bir rehber olarak kullanmalıyız. İş 

tanımı, işverenin ideal bir adayda aradığı niteliklerin, becerilerin ve geçmişin bir listesidir. Bu 

ayrıntılarla ne kadar uyumlu hale gelirsek, işveren nitelikli olduğumuzu o kadar çok görebilir. İş 

tanımı ayrıca bize işverenin görüşme boyunca sorabileceği sorular hakkında fikir verebilir. 

 

2. Neden röportaj yaptığımızı ve niteliklerimizin ne olduğunu düşünün 

Görüşmemizden önce, işi neden istediğimizi ve neye uygun olduğumuzu iyice anlamalıyız. 

Fırsata olan ilgimizi ve neden rol için en iyi kişi olduğumuzu açıklamaya hazırlıklı olmalıyız. 

 

3. Şirket ve rol hakkında araştırma yapın 

Başvurduğumuz şirketi araştırmak, mülakata hazırlanmanın önemli bir parçasıdır. Yalnızca 

görüşmelerimiz için bağlam sağlamaya yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda 

görüşmecileriniz için düşünceli sorular hazırlarken bize de yardımcı olacaktır. 

Şirketi ve rolü olabildiğince araştırmak bize rekabette bir avantaj sağlayacaktır. Sadece bu değil, 

aynı zamanda bir röportaj için tam olarak hazırlanmak sakin kalmamıza yardımcı olacak, böylece 

elimizden gelenin en iyisini yapabilir. 

 

 Ürün veya hizmeti araştırın 

Rol doğrudan şirketin ürün veya hizmetiyle ilgili olmasa bile, yine de ekibin bir parçası olmak 

istiyoruz. Şirketin ürettiği ve tanıttığı ürün veya hizmet hakkında elimizden gelen her şeyi 

öğrenmek önemlidir. Her bir ayrıntıyı, özellikle teknik bir ürünse ve teknik olmayan bir pozisyon 
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için görüşme yapıyorsak, mutlaka anlamamız gerekmiyor, ancak şirketin sunduğu ana ürün veya 

hizmetler hakkında temel bir anlayışa sahip olmalıyız. 

 

 Rolü araştırın 

İş tanımını dikkatlice okumak ve onunla birlikte gelen tüm gereksinimleri ve sorumlulukları 

anladığımızdan emin olmak önemlidir. Bu bizi sadece görüşme sırasında pozisyon hakkında 

düşünceli, hedeflenmiş sorularla hazırlamakla kalmayacak, aynı zamanda işi alırsak 

sorumlulukları yerine getirmek için gerçekten nitelikli ve hazırlıklı olmamızı sağlayacaktır. 

Görüşme sırasında, bir iş teklifi alırsak hazır olduğumuzdan emin olabilmemiz için görevle ilgili 

açıklama veya ayrıntı istememiz gerekir. Mülakattan önce rolü araştırmak da pozisyonun bizim 

için doğru olup olmadığına karar vermemize yardımcı olacaktır. 

 

 Şirket kültürünü araştırın 

Modern şirketlerin genellikle şirket kültürlerini ve sektörlerini tartışan sosyal medya hesapları ve 

blogları vardır. Bu bilgiler bize şirketin tonu ve kişiliği ile neye değer verdiklerine dair bir izlenim 

verebilir. Bir iş ne kadar iyi görünürse görünsün, şirket kültürüne uymamız ve benzer bir kişiliği 

ve değerleri paylaşmamız önemlidir. 

 

İşyeri ortamı, kültürü, kişiliği veya değerleri hakkında sorularımız varsa, görüşme sırasında 

sormamız gerekir. Bu sorular, şirket tarafından kullanılan yazılım ve araçlardan, tatil ve hastalık 

zamanı politikalarına kadar değişebilir. Mülakat, şirketin rol için uygun bir yer bulması kadar, 

kendi çalışma ortamımıza da uygun bir yer bulmakla ilgilidir. Değerlerimizin şirket ile 

örtüştüğünü bilmek, mutlu profesyonel bir yaşam sağlar. Bu aynı zamanda şirket hakkında daha 

fazla bilgi edinmek ve görüşmeciye nasıl uyacağımızı göstermek için mükemmel bir fırsattır. 

 

4. Genel mülakat sorularına verdiğimiz yanıtları değerlendirin 

Bir röportajda sorulacak her soruyu tahmin edemeyecek olsak da, yanıtlarını planlayabileceğimiz 

birkaç ortak soru vardır. Ayrıca kim olduğumuzu, ne yaptığınızı ve ne istediğimizi hızlı bir şekilde 

açıklayan bir asansör konuşması geliştirmeyi düşünebiliriz. 

 

5. Ses ve beden dili konuşma pratiği yapın 

Görüşme sürecinde olumlu ve kalıcı bir izlenim bırakmak önemlidir. Bunu kendinden emin, güçlü 

bir konuşma sesi ve arkadaş canlısı, açık vücut dili uygulayarak yapabiliriz. 
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6. Görüşmeci (ler) için birkaç düşünceli soru hazırlayın  

Birçok işveren, şirket ve pozisyon hakkında düşünceli sorular soran adaylara güveniyor. Görüşme 

yapanlar için, şirketi araştırdığımızı ve pozisyon hakkında bilgili olduğumuzu gösteren birkaç soru 

hazırlamak için görüşmeden önce zaman ayırmalıyız. 

− Bu pozisyondaki bir kişi için tipik bir gün nasıl görünür? 

− Neden burada çalışmaktan zevk alıyorsunuz? 

− En başarılı çalışanlarınız hangi niteliklere sahip? 

 

7. Sahte röportajlar yapın 

Topluluk önünde konuşmada olduğu gibi, röportaj yapmak kaygıyı hafifletmenin ve kendimize 

güvenimizi artırmanın en iyi yoludur. Uygulama sıkıcı olabilir, ancak mülakat sürecini tekrar 

tekrar yaşamak bizi daha rahat hale getirecek ve doğru izlenimi vermemize yardımcı olacaktır. 

 

8. CV'nin basılı kopyalarını yazdır 

Çoğu işveren, uygulamayla birlikte özgeçmişimizin dijital kopyalarını ister, ancak görüşme 

sırasında ona kolay erişimleri olmayabilir. Birden fazla görüşmeciye sunulacak kopyaların olması, 

hazırlıklı ve organize olduğumuzu gösterir. Birden fazla görüşmeciye sunmak için en az üç 

nüshaya sahip olmalısınız, artı bir tane de takip etmelisiniz. 

 

9. Seyahat düzenlemelerimizi hazırlayın 

İş görüşmeleri çoğu insan için birçok nedenden dolayı stresli olma eğilimindedir, ancak 

görüşmeye gitmek kendi başına bir zorluk olabilir. Görüşmemiz alışılmadık bir alan veya hatta 

tamamen yeni bir şehirse, yolumuzu bulmak ve zamanında geldiğimizden emin olmak bir endişe 

kaynağı olabilir. 

 

İşe gidip gelirken fazla endişelenmekten kaçınmak için, toplantı gününde her şeyin yolunda 

gitmesini sağlamak için hazırlıklı olmamız gerekir. 

 

10. Kendini sat 

Bir röportajdaki en büyük zorluklardan biri kendinizi satmaktır. Çoğu insan bu fikirden 

rahatsızdır, ancak kendimizi doğru ve olumlu bir şekilde sunmak bir satış gibi hissetmek zorunda 

değildir. Gerçek şu ki, bizi diğer başvuru sahiplerinden ayırabilecek mesleki becerilerimiz ve 
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deneyimlerimiz var, bu nedenle bunları potansiyel işverenimize sunmamız kabul edilebilirdir ve 

böyle olması da beklenmektedir. 

 

Kişisel öz değerlendirme, bir iş görüşmesine gitmeden önce dikkate alınması gereken en önemli 

hususlardan biridir. Görüşmenin başarısı veya başarısızlığı, diğer eşit derecede önemli yönlerin 

yanı sıra, kişisel öz değerlendirmeyle ilgilidir. 

 

Dolayısıyla, Kişisel Öz-değerlendirme, hem kişisel yaşamlarımızda hem de profesyonel 

yaşamımızda güçlü yönlerimizi, yani büyümemize ve ilerlememize yardımcı olacak olanları 

bilmek için kendi özelliklerimize eleştirel bir bakış atmanın pratik egzersizidir. Öz 

değerlendirme, bir iç gözlem etkinliğidir. 

 

 Kendimi nasıl değerlendirebilirim: 

 

 Çevreyi hazırlayın  

Seçilen mekan rahat ve sessiz olmalı, sessiz ve kesintisiz bir ortam yaratılmalıdır. 

 

 Bir periyodiklik belirleyin 

Bu değerlendirmenin ne kadar süreceğini belirlemek bu sürecin bir parçasıdır. 

 

 Güçlü ve zayıf yönlerinizi kaydedin 

1) En iyi ne yaparsınız? 

2) Çalışma ortamında hangi durum hakimdir? 

3) En iyi özelliğiniz nedir? 

4) Kilit özellikleriniz nelerdir? 

5) En çok hangi durumlarda rahatsız oluyorsunuz? 

6) En büyük zorluğunuz nedir? 

 

Not: Güçlü ve zayıf yönler ortaklar gibi anlaşılmalıdır. 

 

 Şu an bulunduğunuz anı ve gelecekte nerede olmak istediğinizi düşünün 

Hangi özelliğin öne çıktığını, bunun sürekli olarak sizin lehinize kullanılması gerektiğini, profesyonel 

ve kişisel bir motivasyon olarak düşünebilirsiniz. 
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 Güçlü yönlerinizi günlük olarak güçlendirin 

Erdemleri ve nerede öne çıktığınızı belirleyerek, bunu iş performansınızı iyileştirmek ve bu yeteneği 

genel olarak mesleki ve kişisel yaşamınızda daha da genişletmek için kullanabilirsiniz. 

 

 Şu anda kariyerinizin hangi anında olduğunuzu ve bir sonraki adımın ne 

olduğunu düşünün. 

Günlük yaşamınızda ortaya çıkan ana engeller veya zorluklar hakkında düşünerek zayıflıkları 

sıralayın. İdeal olan, onları tamamen değiştirmeye giderek daha fazla teşvik edecek küçük girişimler 

oluşturmaktır. 

 

 Şu anda kariyerinizin hangi anında olduğunuzu ve sonraki ne olduğunu 

düşünün 

Daima ana hedefi aklınızda tutun. Profesyonel hayatınızda neyi başarmak istiyorsunuz? Şimdi 

yolculuğunuzun hangi anında olduğunuzu ve bundan sonra ne olacağınızı düşünün. 

 

Not: Bir iş arayışında, mülakat aşaması ve sonrasında işe alınmak kadar önemli olan, onları nasıl 

koruyacağını bilmektir.  

 

 İşi korumak için ipuçları: 

1. Proaktif olun 

o Yeni işlevlere ilgi gösterin ve iş sorunlarına çözüm getirme istekliliği sergileyin. 

 

2. Ağınızı geliştirin 

o Çalıştığınız şirket içinde iletişim ağına sahip olmak ve bu ağı güçlendirmek esastır. 

 

3. Gecikmeleri ve makul olmayan izinleri takip edin 

o Sebepsiz gecikmeler ve devamsızlıklardan kaçının. 

 

4.  Katılımcı bir yaklaşım benimseyin 

o Çalışma ortamında daha katılımcı bir tutum benimseyin. 

 

5.  Güncel kalın 
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o Bunu yapmak için, uzmanlaşmak, bilginizi genişletmek ve yeni işler almanıza ve 

hatta daha iyi bir finansal getiri elde etmenize olanak sağlayacak becerileri 

geliştirmek için öğreniminize yatırım yapın.  
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MODÜL 6: ENGELLI KADINLARIN IŞ DANIŞMANLARINA EŞLIK EDEN STRATEJI 

 

Eğitim Müfredatı:  

1.  Eğitimin amacı 

Bu modülün amacı, projeye katılan kadınların istihdama erişimi için eşlik eden sürecin 
uygulanmasına yönelik iş danışmanları hazırlamaktır. 

Ayrıca, bu modül hedef gruptaki kadınları istihdam sorunları, mevcut işgücü piyasası durumu ve 
eğilimleri, bu pazarla ilgili öğrenme stratejileri ve araçları ile tanıştırmayı ve son olarak iş bulma 
şanslarını artırmayı amaçlamaktadır. 

2. Anahtar kelimeler ve kelime öbekleri 

Bu modüle odaklanılması gereken ana kavramlar şunlardır: iş danışmanı, işgücü piyasasının 
önündeki engeller, ayrımcılık, işgücü piyasası, iş talebi, müdahale, istihdam hizmetleri, özgeçmiş, 
mülakat 

− İstihdam edilebilirlik 

− Yeni iletişim teknolojileri (ICT) 

− Mesleki hedef 

− Çalışma pazarı 

− İşe alım Mülakatı 

− Profesyonel Ağlar (Linkedin, Viadeo, Xing) 

− Stratejiler 

− Bloglar 

− Ağ oluşturma 

− Aktif İş Arama (BAE) 

− Profesyonel Profil 

− İş portalları 

3. Hedefler 

Eğitimin özel hedefleri şunlardır: 

 Engelli kadınlar için eşlik eden stratejilerin geliştirilmesi 

 İhtiyaç duyulan özel müdahaleyi gerçekleştirmek 

 SWOT analizinin tasarımı 
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 İşgücü piyasasının ve talep edilen profillerin öğrenilmesi 

 Mesleki hedeflerin tanımlanması 

 “Aktif iş arama” sürecinden önce motivasyonun artırılması 

4. Öğrenme Çıktıları 

Eğitim faaliyetine katılan kadınlar (20 ile 60 yaşları arasında 15 engelli kadın planlanmıştır), işgücü 
piyasasına katılımlarını iyileştirmek ve aktif bir iş arama gerçekleştirmek için mesleki ve kişisel 
beceriler kazanacaklardır. bUnlar; 

 Mesleki hedefin analizi, 

 Profesyonel profilin tanımı ve analizi, 

 İş portalları ve web siteleri,  

 Profesyonel ağlar, ICT ve iş görüşmesi ve  

 Özel kamu ve özel engellilik kaynakları (Özel istihdam merkezleri, özel istihdam portalları, 
engelliler için özel yardımlar) 

Modülün tamamlanmasından sonra, kursiyerler şunları yapabilecektir: 

 İş danışmanının temel görevlerini bilmek 

 İşgücü piyasasının önündeki engelleri belirlemek 

 Hedef grup ihtiyaçlarını ve işgücü piyasası teklifini dikkate alarak müdahaleleri planlamak 

 Engelli kadınların özgeçmişlerini hazırlamalarına ve bir görüşmeye gitmelerine yardımcı 
olmak 

 Engelli kadınların kariyer bilgilerine ve rehberliğine erişmesine yardımcı olmak için gereken 
temel bilgi ve becerileri edinmek 

5. Ders içerikleri 

Eğitmenler için içerikler: 

 İş danışmanının profili 

 İşgücü piyasasına girmenin önündeki engeller 

 Engelli kadınların tutumu 

 İş Talebi 

 Kişiye özel müdahale 

 Sosyal ağların kullanımı 

 Istihdam hizmetleri 

 Engelli kadınların özgeçmişlerini yazmalarına nasıl yardımcı olunur? 
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 Bir röportaj için nasıl hazırlanılır 

Kursiyerler için içerikler: 

Modülün genel amacına ulaşmak için kavramlar ve tanımlar verilecektir: mevcut işgücü piyasasının 
özelliklerini dikkate alarak, her birinin kişisel ve mesleki özelliklerini göz önünde bulundurarak, işe 
dahil etmeyi iyileştirmek, istihdam edilebilirlik derecelerini iyileştirmek ve yeni istihdam kaynakları 
yaratmak. 

 İstihdam edilebilirlik 

 Mesleki hedefin öz değerlendirmesi 

 İş arama teknikleri 

 İş görüşmesi 

6. Öğrenme Saatleri  

Bu modül için öğrenme saatleri, ülkeye ve iş danışmanlarının gözlemlenen ihtiyaçlarına bağlı olarak 
esnek olmalıdır. 30 dakika ile 2 saat arasında 5 seans şeklinde düzenlenen toplam 6 saat arzu edilir. 

Engelli kadınlara yönelik eğitimin uygulanması durumunda, toplam etkinlik süresi 12 saat olacak ve 
yaklaşık 3 saatlik 4 seansa bölünecektir. 

7. Öğretme ve öğrenme yöntemleri 

Eğitim yöntemleri: seminerler ve çalıştaylar, hem gruplar halinde hem de tüm sınıfı içeren 
tartışmalar ve bağımsız pratik çalışma, beyin fırtınası, vaka çalışması analizi. 

8. Değerlendirme Yöntemi 

Ödev, Aktif-katılımcı açıklayıcı metodoloji (beyin fırtınası, rol yapma). 

9. Kaynaklar 

 https://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/resources-guidance/toolkit  
 

 https://www.open.edu/openlearn/education-development/careers-education-and-
guidance/content-section-0?intro=1 
 

 https://www.brookings.edu/opinions/removing-barriers-to-womens-labor-force-
participation/ 

  
 https://www.sirius-project.eu/sites/default/files/attachments/SIRIUS%20WP1-

%20D1.4_0.pdf 
  
 https://blogs.worldbank.org/jobs/invisible-door-three-barriers-limiting-women-s-

access-work 
 

https://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/resources-guidance/toolkit
https://www.open.edu/openlearn/education-development/careers-education-and-guidance/content-section-0?intro=1
https://www.open.edu/openlearn/education-development/careers-education-and-guidance/content-section-0?intro=1
https://www.brookings.edu/opinions/removing-barriers-to-womens-labor-force-participation/
https://www.brookings.edu/opinions/removing-barriers-to-womens-labor-force-participation/
https://www.sirius-project.eu/sites/default/files/attachments/SIRIUS%20WP1-%20D1.4_0.pdf
https://www.sirius-project.eu/sites/default/files/attachments/SIRIUS%20WP1-%20D1.4_0.pdf
https://blogs.worldbank.org/jobs/invisible-door-three-barriers-limiting-women-s-access-work
https://blogs.worldbank.org/jobs/invisible-door-three-barriers-limiting-women-s-access-work
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 Bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, projeksiyon, yazı tahtası ve sarf malzemeleri (kağıt ve 
kalemler) 
 

10. Referanslar   

 Cedefop (2015). Tackling unemployment while addressing skill mismatch: lessons from policy 
and practice in European Union countries. Luxembourg: Publications Office. Cedefop research 
paper; No 46. http://dx.doi.org/10.2801/648140  

 Cedefop (2016) Labour market information and guidance 

 Corbanese, V. and G. Rosas (2013). Surfing the labour market: Job search skills for young people. 
Facilitators’ guide and toolkit 

 Föbker, S. (2019). “This is not a career move” - accompanying partners’ labour market 
participation after migration. CMS 7, 6 https://doi.org/10.1186/s40878-018-0104-4  

 Nathan, R. & Hill, L. (2006). Career counselling (2nd ed). SAGE Publications, London: Thousand 
Oaks, Calif 

 

1. EK - OTURUM PLANLARI: (Ekteki tabloya bakınız) 

Modül nº 6 / adı: Engelli Kadınların İş Danışmanlarına Eşlik Eden Stratejisi Çalıştayı 
Beklenen süre: 6 saat 
Genel Hedefler: Yukarıda verilen bilgilere bakın 
Kaynaklar: Eğitim müfredatı https://www.readywomentraining.eu/trainers-educators/ adresinde 
mevcuttur. 
 
6.1. İş danışmanının profili  
 
Öğrenme çıktıları: 
 
İş danışmanının temel görevlerini öğrendiler. 
 
Yöntemler / kilit noktalar: 
 

− Açıklayıcı yöntemler (dijital platformlarda dinamik sunumlar); 
− Açık tartışmalar yaratan sorgulayıcı yöntemler; 
− 1-1-2-4-tümü yöntemi 

Faaliyetler (zaman, ayrıntılı açıklama,…): 
 
Atölye çalışmasının bu kısmı 1 saat sürmektedir. Eğitmen bir resim aracılığıyla “iş danışmanı” kelimesini 
gösterir ve “1-1-2-4-tümü yöntemi” ni tanıtır. Bu yöntem, iş danışmanının rolünü ve görevlerini 
tanımlamak için kullanılacaktır. 
 
1-1-2-4- tümü yöntemi süresi 12 dakikadır ve aşağıdakilerden oluşur: 
1. Bir soru olarak çerçevelenmiş, paylaşılan bir meydan okumada bireylerin 1 dakikalık sessiz kendini 
düşünmesiyle başlayın; 
2. Çiftler halinde fikirler üretmek için 2 dakikanızı ayırın, kendi kendini yansıtmaktan elde edilen fikirler 
üzerine inşa edin; toplam kursiyer sayısı eşitsiz ise, eğitmen bir kişi ile katılacaktır. 
3. Dörtlü gruplar oluşturun ve çiftinizle tartıştığınız fikirleri paylaşmak ve geliştirmek için 4 dakika kullanın. 
Benzerlik ve farklılıklara dikkat edin. 

http://dx.doi.org/10.2801/648140
https://doi.org/10.1186/s40878-018-0104-4
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4. "Konuşmanızda öne çıkan fikirlerden biri nedir?" Her grup bir önemli fikri paylaşır. Gerekirse döngüyü 
tekrarlayın. 
(Kaynak: http://www.liberatingstructures.com/1-1-2-4-all/) 
 
Döngü tamamlandığında, iyi bir iş danışmanının on emirini birleştirmek için sanal bir poster tasarlarız 
(eğitmen, bileşik için https://www.genial.ly/ veya https://www.canva.com/ gibi bazı uygulamaları 
önerebilir ve kullanabilir). 
 
Değerlendirme: 
 
Bu bölümün değerlendirilmesi, iyi bir iş danışmanı ürünü için oluşturulan nihai on emre / yönergelere 
dayanmaktadır. Bu ürün, https://www.readywomentraining.eu/ portalına yüklenebilecektir.  
 
 
6.2. Engelli kadınlar için işgücü piyasası 
 
Öğrenme çıktıları: 
 

− Engelli kadınların işgücü piyasasında karşılaştıkları engelleri ve iş ararken benimsedikleri tutumlar 
belirlendi 

− Engelli kadınların iş arama sürecinde karşı karşıya kaldıklarında sahip oldukları tutumlar delirlendi. 
− Engelli kadınların kariyer bilgilerine ve rehberliğine erişmesine yardımcı olmak için gereken temel 

bilgi ve beceriler öğrenildi. 
− İş talebi ve işgücü piyasası teklifi kavramları tanımlandı 
−  

Yöntemler / kilit noktalar: 
 

− Tartışma 
− Takım çalışması 
− Bilgisayar kullanımıyla araştırma 
− Bireysel çalışma 
− SWOT analizi 
− Özel ihtiyaçları olan kadınlara destek olan bir iş danışmanı için belirli bir profilin oluşturulması 

 
Faaliyetler (zaman, ayrıntılı açıklama,…): 
 
Atölye çalışmasının bu bölümü en az 2 saat sürmelidir.  
Eğitmen ortak bir şekilde çalışmak için sınıfı 3-4 kişilik gruplara ayırır. Bu sınıfın süreci, aşağıdaki ön görevler 
ve son görevler üzerindeki çalışma grubuna dayalı olacaktır: 
 
1. Eğitmen her gruba bir kart verir. Her grup kartta iki bölümle karşılaşır: biri engelli kadınların iş aramadaki 
engellerini tanımlamak ve diğeri de kadınların bu engellerle karşılaştıklarında benimsedikleri tutumları 
yazmaktır. Her grup bu görevde 15 dakika çalışır. 
 
2. İlk ön görev tamamlandıktan sonra, her gruptan bir kişi, üzerinde çalıştıkları kartı eğitmenin duvara 
hazırlayacağı büyük bir postere koyar ve sonuçları tüm grupla paylaşır. Tüm gruplar sunumlarını 
bitirdiğinde, eğitmen ana sonuçları özetler.  
 
3. Bilgisayar kullanarak her grup, işgücü piyasasında engelli kadınlar için bulunan iş taleplerini araştırır. Bu 
görev 15 dakika sürer. 
 
4. Her grup yukarıda açıklanan ön görevleri tamamladıktan sonra, eğitmen SWOT analizi yöntemini ve her 
grubun önceki bilgileri kullanarak nasıl bir sunum oluşturacağını tanıtır. Her grup 20 dakika boyunca SWOT 
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analizi üzerinde çalışır. Gruplar hazırladıkları posterleri duvara koymak ve SWOT analizini açıklamak için 
10’ar dakika kullanırlar (afiş tüm atölye boyunca orada kalacaktır). 
 
5. Etkinliklerin sonunda, eğitmen 15 dakika boyunca, engelli kadınlara destek olan bir iş danışmanı için elde 
edilen tüm bilgiler ve akılda tutulması gereken temel beceriler ve yetenekler hakkında tüm sınıfla tartışır. 
Tartışmadan sonra, eğitmen sonuçları oturumun önceki bölümünde geliştirilen on emre ekler. 
  
Değerlendirme: 
 
Bu bölümün değerlendirilmesi, iyi bir iş danışmanı ürünü için nihai on emre / yönergelere dayanmaktadır. 
Bu ürün, https://www.readywomentraining.eu/ portalına yüklenebilecektir. 
Ek olarak, değerlendirme şunlara dayanacaktır: 

− Grup çalışmasıyla üretilen eserlerin sözlü olarak geliştirilmesi ve değerlendirilmesi 
− Bilgisayarlarda yapılan araştırma çalışmalarının değerlendirilmesi 
− Oluşturulan profillerin değerlendirilmesi 
− Grup değerlendirmesi 

 
 
6.3. Kişiye Özel Müdahale 
 
Öğrenme çıktıları: 

− Müdahaleleri hedef grubun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak planlamayı öğrendiler. Bu 
grup, eğitecekleri sonraki kurslarda eğitmen olacaktır. (fiziksel ve / veya duyusal engelli kadınlar). 
 

Yöntemler / kilit noktalar: 
 
− Tartışma 
− Takım çalışması 
− Bilgisayar kullanımıyla araştırma 
− Bireysel çalışma 
 
Faaliyetler (zaman, ayrıntılı açıklama,…): 
 
Atölye çalışmasının bu bölümünün 30 dakika sürmesi beklenmektedir, eğitmen ortak bir şekilde çalışmak 
için sınıfı 3-4 kişilik gruplara ayırır. Bu sınıfın süreci, aşağıdaki görevdeki çalışma grubuna dayanacaktır: 
 
1. Hedef grubun ihtiyaçlarını anlamak için pazarı incelemek üzere bir anketin hazırlanması 
Kursiyerler, geliştirecekleri bir sonraki eğitime katılacak kadınların veya gelecekte tavsiye verecekleri 
kadınların ihtiyaçlarını ve temel zorluklarını araştırmak için işbirlikçi bir şekilde bir anket hazırlayacaklardır. 

 
Değerlendirme: 
 
Bu bölümün değerlendirilmesi, anket sonuçlarının nihai değerlendirmesine dayanmaktadır. Bu ürünler, 
https://www.readywomentraining.eu/ portalına yüklenebilecektir. 
Ek olarak, değerlendirme şunlara dayanacaktır: 
 

− Grup çalışmasıyla üretilen eserlerin sözlü değerlendirilmesi ve değerlendirilmesi 
− Bilgisayarlarda yapılan araştırma çalışmalarının değerlendirilmesi 

 
 
6.4. Sosyal Medya ve Istihdam Hizmetlerinin Kullanımı 
 
Öğrenme çıktıları: 
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− Engelli kadınların iş bulmalarına yardımcı olmak için sosyal ağların kullanımından nasıl 
yararlanılacağını öğrendiler. 

− Projeye katılan AB ülkelerindeki istihdam hizmetleri hakkında bilgi sahibi oldular. 
 

Yöntemler / kilit noktalar: 
 

− Tartışma 
− Takım çalışması 
− Bilgisayar kullanımıyla araştırma 
− Bireysel çalışma 
 
Faaliyetler (zaman, ayrıntılı açıklama,…): 
 
Atölye çalışmasının bu bölümünün 30 dakika sürmesi beklenmektedir. 
Eğitmen, “Ready Women” projesinde her katılımcı ülkede mevcut olanlara dayalı olarak bilgi ve iş arama 
için https://www.readywomentraining.eu/ portalında paylaşılan kaynakları tanıtacaktır. 
 
Ardından eğitmen, engelli kadınlara iş ararken yardımcı olmaya uygun bazı sosyal ağların (Facebook, 
LinkedIn, Indeed,…) nasıl kullanılacağını anlatır. 

 
Değerlendirme: 
 
Profil örneklerinin sunumu ve bunlar hakkında meslektaşlarla açık sohbet 
 
Sunulan farklı profillerin avantaj ve dezavantajlarının tartışılması 
 
 
6.5. Engelli kadınları özgeçmişlerini ve iş görüşmelerini hazırlamak için nasıl hazırlanır? 
 
To Öğrenme çıktıları: 

 
− Engelli kadınların özgeçmişlerini hazırlamalarına yardımcı olmayı öğrendiler. 
− Engelli kadınları bir iş görüşmesine nasıl hazırlayacaklarını öğrendiler. 

 
Yöntemler / kilit noktalar: 

 
− En iyi modeli seçmek için farklı özgeçmişlerin oluşturulması ve izleyicilere sunumu 
− Rol yapma / sanal sunum yoluyla engelli kadınları bir iş görüşmesine gitmeye nasıl hazırlayacağınızı 

bilmek 
− Bir iş görüşmesi için en iyi ipuçlarını içeren bir makalenin dijital formatta sunumu 
 
Faaliyetler (zaman, ayrıntılı açıklama,…): 
 
Atölye çalışmasının bu bölümünün 2 saat sürmesi beklenmektedir. 
Eğitmen, özgeçmiş şablonlarının bazı örneklerini tanıtacak ve grupla kadınlar için ideal şablon hakkında 
tartışacaktır. 
Engelli kadınlar için CV şablonlarını seçtikten sonra, eğitmen bir iş görüşmesinde iletişim kurmak ve kendini 
tanıtmak için bazı yöntemleri açıklayacaktır. 
Çalıştayı eğer yüz yüze gerçekleştirilebilirse, iki stajyerin görüşmeci ve iş arayan rolünü oynadığı ve grubun 
geri kalanının etkinliği gözlemleyip değerlendirdiği bir iş görüşmesi yapılabilir. 
Çalıştayın çevrimiçi olarak uygulanması gerekiyorsa, eğitmen asansör sunumunun bir videosunu 
kullanabilir (örn. https://youtu.be/hGkIVxwxrCk) ve bu yöntemin engelli kadınlarla bir iş görüşmesi ve 
eğitim almak için nasıl kullanılacağını açıklayabilir. 
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Değerlendirme: 
 

− Özgeçmişlerin sunumu 
− Doğrudan gözlem 
− İnsanların etkileşiminin değerlendirilmesi 

 
Tablo 6.1. İş danışmanları için eğitim planı 

 

Ünite nº 6 / adı: Engelli kadınlar için iş aramaya eşlik edilmesi 
 
Beklenen süre: 15 saat 
Genel Hedefler: Engelli kadınlara yardım etmek: İşgücü piyasasını ve talep edilen profilleri bilmek, Mesleki 
hedefi belirlemek, Aktif iş aramadan önce motivasyonu artırmak 
Kaynaklar: Bilgisayarlar, internet bağlantısı, yazıcı, tepegöz, yazı tahtası ve sarf malzemeleri (kağıt ve 
kalemler) ve https://www.readywomentraining.eu/ portalında bulunan kaynaklar 
 
6.1. İstihdam Edilebilirlik 
 
Öğrenme çıktıları: 
 
15 kursiyer işgücü piyasası ve en çok talep edilen profesyonel profilleri hakkında bilgi aldı. 
 
Yöntemler / kilit noktalar: 

 
− https://www.readywomentraining.eu/ portalında kendilerine sunulan araçların desteğiyle dinamik, 

katılımcı, yüz yüze ve çevrimiçi form 
− Beyin fırtınası, tartışma grupları 
 
Faaliyetler (zaman, ayrıntılarda açıklama…): 
 
Bu oturumun yaklaşık 3 saat sürmesi beklenmektedir. İş danışmanları için müfredatta olduğu gibi çalışma 
gruplarında ve iş danışmanları için atölyelerde geliştirilen anketlere dayalı olarak eğitim verilecektir. 
Bu oturumda kursiyerler sorunları, ihtiyaçları ve istihdam ve iş arama fırsatlarını içeren bir poster 
hazırlayacaklardır. 
Eğitmen, https://www.readywomentraining.eu/ portalını ve onlar için kaynakları tanıtacaktır. 
 
 
Değerlendirme: 
 
Teorik, pratik ve öğretim kadrosunun memnuniyet anketi 
 
 
6.2. Mesleki Amacın Öz Değerlendirmesi 
 
Öğrenme çıktıları: 
 
15 kursiyer profesyonel profillerini analiz etti (SWOT Analizi). 
 
Yöntemler / kilit noktalar: 

 
− https://www.readywomentraining.eu/ portalında kendilerine sunulan araçların desteğiyle dinamik, 

katılımcı, yüz yüze ve çevrimiçi form. 



   

“Ready Women” Projesi, Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle finanse edildi. Bu yayın, yazarın görüşünü 
yansıtmaktadır ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu 
tutulamaz. 
 

Nº project: 2018-1-ES01-KA204-050765 

 
Faaliyetler (zaman, ayrıntılarda açıklama…): 
 
Bu oturumun yaklaşık 3 saat sürmesi beklenmektedir. Profesyonel profilin (SWOT) bireysel hazırlanması 
sağlanacaktır. Eğitmen, her kadının çalışmasını destekleyecek ve oturumun sonunda son tartışmaya her 
kadının katılımını yönlendirecektir.  
 
Kadınlar SWOT analizini kendi portföylerine kaydedecek ve sonraki seanslarda geliştirmeye devam 
edeceklerlerdir. 
 
Değerlendirme: 
 
Teorik, pratik ve öğretim kadrosunun memnuniyet anketi 
 
 
6.3. İş Araştırma Teknikleri 
 
Öğrenme çıktıları: 
 
15 kursiyer bugün en çok kullanılan iş arama teknikleri ve araçları hakkında bilgi aldı. 
 
Yöntemler / kilit noktalar: 
 
− https://www.readywomentraining.eu/ portalında kendilerine sunulan araçların desteğiyle dinamik, 

katılımcı, yüz yüze ve çevrimiçi form. 
 

Faaliyetler (zaman, ayrıntılarda açıklama…): 
 
Bu oturumun yaklaşık 3 saat sürmesi beklenmektedir. Engelli kadınlar için iş arama açısından en uygun 
arama kanallarını içeren bir dosyanın hazırlanması sağlanacak ve kursiyerler özgeçmişlerini tasarlayıp 
planlayacaklardır. 
 
Kadınlar iş arama dosyasını ve özgeçmişlerini kendi portföylerinde saklayacaklar ve bir sonraki oturumda 
geliştirmeye devam edeceklerdir. 
 
 
Değerlendirme: 
 
Teorik, pratik ve öğretim kadrosunun memnuniyet anketi 
 
 
6.4. İş Görüşmesi 
 
Öğrenme çıktıları: 
 
15 kursiyer bir iş görüşmesinden önce gerekli beceriler konusunda eğitim aldı. 
 
Yöntemler / kilit noktalar: 
 
− https://www.readywomentraining.eu/ portalında kendilerine sunulan araçların desteğiyle dinamik, 

katılımcı, yüz yüze ve çevrimiçi form. 
 

Faaliyetler (zaman, ayrıntılarda açıklama…): 
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Eğitmen, etkili iletişim yöntemlerini ve bunların farklı iş görüşmelerinde nasıl kullanılacağını tanıtacaktır. 
Eğitmen, farklı iş görüşmeleri türlerini de tanıtacak ve beyin fırtınası yöntemiyle kadınlar iş görüşmeleri 
hakkındaki temel endişelerini tartışacaklardır. 
 
Eğitmen daha sonra, iş görüşmeleri üzerinde çalışmak için rol yapma yöntemini kullanır. Bazı kadınlar 
görüşmeci, diğerleri iş arayan ve diğerleri değerlendirici / gözlemci olarak etkinliğe katılır. 
Seansın sonunda kurs bir anket aracılığıyla değerlendirilir ve ayrıca eğitmen de bireysel portföyleri 
değerlendirir. 
 
Değerlendirme: 
 
Teorik, pratik ve öğretim kadrosunun memnuniyet anketi 
Her kadının bireysel portföyünün gözden geçirilmesi 
 

Tablo 6.2. Engelli kadınlar için eğitim planı 

 

2.  Gözlemler / Diğer tavsiyeler 

- Engelli kadınlar için Eğitim Eyleminin içeriği - 

İŞGÜCÜ PİYASASI VE MESLEKİ HEDEF 

İş arama sürecinin başlangıcında dikkate alınması gereken, işgücü piyasası bilgisi ve mesleki hedef 
gibi iki temel unsura odaklanacağız. 

Beklenen hedefe ulaşmak istiyorsak, profesyonel kariyerimizi mevcut işgücü piyasasında yeri olan 
net bir hedefle planlamalıyız. Neyin var olduğunu, ne istediğimizi ve neyi başarabileceğimizi bilmek 
ve anlamak çok önemlidir (SWOT analizi). 

Mevcut konumumuza dayanarak gerçek kararlar alacağımız alana bağlı olarak işgücü piyasamızı 
bilmek esastır. Bölge hakkında konuşurken, seyahat etme durumumuza bağlı olarak yerel, bölgesel, 
ulusal veya uluslararası olabilir. 

İşgücü piyasası bilgisi, arama alanımızda ortaya çıkan meslekler ve şirketler tarafından en çok değer 
verilen ve talep edilen profesyonel profiller hakkında bilgi sahibi olmayı ifade eder. 

Son yıllarda ulusal ve uluslararası işgücü piyasası sosyolojik, ekonomik ve teknolojik düzeyde 
değişikliklere uğramış, bu değişiklikler bazı işlerin ortadan kalkmasına ve yenilerinin ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. Bu, yeni istihdam kaynakları olarak adlandırılan, istihdamın arttığı 
mesleklerdir. Yeni bilgi teknolojileriyle ilgili olanların hepsi çok günceldir. 

Yine, son yıllarda, çalışma koşulları, mevcut şirketlerin taleplerine göre değişikliklere uğradı, çok özel 
profilleri olan ve çalışanlar ile şirketler arasındaki yeni biçimlere ve çalışma ilişkilerine uyum 
sağlayan insanlar talep ediyorlar.  

İstihdam kaynakları, toplumumuzda yeni ihtiyaçların ortaya çıkmasının bir sonucu olarak belirli 
faaliyet sektörlerinde ortaya çıkmaktadır. Bunlar, büyük büyüme potansiyeline sahip işgücü piyasası 
ile ilişkilidir. Şu anda, büyüme ve iş yaratma açısından yüksek potansiyele sahip profesyonel alanlar 
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var. İstihdam kaynaklarına örnek olarak ev hizmetleri, çocuk bakımı, bilgi ve iletişim teknolojileri, iş 
oryantasyonu, çevre vb. verilebilir. 

Mevcut işgücü piyasasında, eğitim ve deneyim hakkında konuşmaktan YETERLİLİKLER hakkında 
konuşmaya, TUTUMA yeteneklerden daha fazla değer vermeye geçtik. 

Her iş aramada, bize sunulan FIRSATLARdan nasıl yararlanmamız gerektiğine ve kendimizi olası 
TEHDİTLERDEN nasıl önleyeceğimize dair bir analiz yapmalıyız. 

Fırsatlardan bahsettiğimizde, istihdam elde etmede avantaj sağlayan olumlu ve faydalı faktörlere 
atıfta bulunuyoruz. 

Tehditlerden bahsederken de, bizi başarısızlığa ve bir iş bulmamaya götürebilecek, çevreden gelen 
durumlardan bahsediyoruz. 

PROFESYONEL PROFİL VE HEDEF 

POZİTİF FAKTÖRLER (AVANTAJLAR) NEGATİF FAKTÖRLER (DEZAVANTAJLAR) 
 

GÜÇLÜ YÖNLER  ZAYIF YÖNLER  
 

FIRSATLAR  TEHDİTLER 
 

 

Ayrıca, ya kamu ya da özel istihdam yoluyla ya da serbest meslek alanında, işgücü piyasasına erişim 
yollarının da hesaba katılması gerekecektir. 

Şu anda, işgücü piyasası modeli esnektir ve diğer seçenekler dikkate alınarak karakterize 
edilmektedir. Bu seçeneklerden biri uluslararası işgücü piyasasına erişmeyi seçmektir. Diğer 
seçeneklerin yanı sıra, dikkate almamız gereken kendi gereksinimleri olan bir pazardır: 

 

BİLGİ ALIN  
 

ANALİZ  KAMU HİZMETLERİ İLE 
İLETİŞİM  

EĞİTİM 

Hangi ülkeyi 
arayacağınıza 
karar vermeden 
önce 

 

Dil bilgisi 
 

Size seçtiğiniz 
ülkede gelişmeyi 
öğrettikleri yer 

 

Yurtdışında eğitim 
girişimleri sunan 
programlar (Eures 
ağı, dünya çapında 
çalışma, yönetici 
eğitim programı) 

 
 

İŞ ARAMA 

Yeni bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) ve dijital beceriler çağında yaşıyoruz. 
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Dijital yeterlilik, teknolojik araçların ve kaynakların kullanımına yönelik bilgi, beceri, yetenek, tutum 
ve motivasyon kümesidir. 

− ÇEVRİMİÇİ İŞ ARAMA İÇİN DİJİTAL YETKİNLİKLER: 

1. Dijital bilgi 

2. Ağ üzerinde iletişim 

3. Bilgi yönetimi 

4. Ağ oluşturma 

5. Sürekli öğrenme 

6. Stratejik vizyon 

7. Ağ liderliği 

8. Sonuçlara odaklanmak 

Bilinen iki iş araması şunlardır: 

− Çevrimdışı iş arama: Teknolojik olmayan yollarla geleneksel işe alma biçimidir: Özgeçmiş, basın 
teklifleri, reklam panoları ve kişisel bağlantıların elden teslimatı. 

− Çevrimiçi iş arama: Bu tür arama, internet üzerinden e-posta, belirli iş portalları, sosyal ağlar 
veya web sayfaları gibi araçlara erişilerek yapılır. 

Çevrimiçi iş aramanın avantajları hız, güncel ve doğrudan bilgi, daha geniş erişim ve zamandan 
tasarruftur. 

Bunun için internette nasıl gezineceğimizi, mobil uygulamanın temel kullanımını bilmeli ve CV 2.0'ı 
nasıl hazırlayacağımızı bilmeliyiz. 

CV 2.0, bir iş ararken verilerimizi ve mesleki becerilerimizi İnternet üzerinden görünür kılmamızı 
sağlayan dijital bir araçtır. Endicho’da da CV 2.0 bağlantısını ekleme seçeneğimiz var, özgünlük ve 
ilgiyi yansıtıyor, CV'nin birkaç dilde yayınlanmasına izin veriyor ve profesyonel niteliklerin ve 
başarıların vurgulandığı videoların (http://www.tumeves.com/) eklenmesine izin veriyor. 

− ONLINE İSTİHDAM KAYNAKLARI 

Giderek daha fazla şirket, personel seçmek için çevrimiçi araçları kullanıyor ve bu amaçla sosyal 
ağların kullanımı artıyor. Ağ üzerinden şirket ve aday arasındaki doğrudan temas, ara bağlantı 
yoluyla her iki taraf için de avantajlar sağlar. Şirket için adayın motivasyonlarını, yeteneklerini ve 
tutumlarını bilmesini sağlar. 

Aday için, çalışmak istediğiniz şirketi tanımanıza ve profilinize en uygun olanla iletişime geçmenize 
olanak tanır. 
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Mevcut istihdam kaynakları: 

İş portalları 

Pazardaki teklif ve talebi gösteren web siteleri (isbul.net, eleman.net, kariyer.net) 

İş arayanlar 

Farklı iş portallarında yayınlanan işleri bulmanızı sağlar. 

Geçici çalışma şirketleri 

Kullanıcı şirketlere belirli bir süre için kendi çalışanlarını atayan şirketler  

Geçici iş ajansları 

Bazen kamu istihdam hizmetleriyle koordine edilen veya bir anlaşma yoluyla kamu istihdam 
hizmetleriyle işbirliği yapan kuruluşlardır. 

Şirket web siteleri 

Türk şirketlerinin neredeyse% 70-80'inin web sayfaları var ve bu rakam giderek artıyor. 

Sosyal ve profesyonel ağlara teklif vermek 

En çok kullanılan sosyal ağlar Facebook ve Twitter'dır. Profesyonel ağlar, profili veya profesyonel 
kariyeri yönetmeyi amaçlayan platformlardır. En çok kullanılanlar: LinkedIn, indeed.... 

Diğer çevrimiçi istihdam kaynakları, bir veya daha fazla yazarın kendi fikirlerini ve fikirlerini 
yayınlamak için kullandıkları bir web sitesi olan Blog'lardır. 

İstihdam uyarı hizmetleri, ilgilendiğimiz bir konu hakkında her güncelleme geldiğinde bize 
bildirimler gönderir. En çok kullanılanlar: Google uyarıları’dır. 

− İŞ GÖRÜŞMESİ VE TİPLERİ 

İş görüşmesi, bir şirketteki boş bir pozisyonu doldurmak için bir seçim sürecindeki bir adımdır. Bu, 
yalnızca boş pozisyona dahil edilme olasılığı olan adayların erişebildiği sürecin en önemli anıdır, 
ancak mülakat tek başına nihayi seçilen adaylar olduğumuzu garanti etmez. 

Görüşme bir sorgulama değil, hem görüşmecinin hem de görüşülen kişinin şüphelerini çözmeye 
çalışacakları sorular ve cevaplarla bir diyalogdur: görüşmeci, adayın boş pozisyon için ideal kişi 
olmasını ve aynı zamanda işe uygun ve ilgisini çeken adayları sağlamaya çalışacaktır. 

İş görüşmesinin yapısı. Bir istihdam görüşmesinin yapılandırıldığı üç ana aşama şunlardır: 

 Sunum. Kendinizi görüşmeciye tanıttığınız ilk andır ve iş pozisyonunu kısaca açıklar: O anda,, 
ilgilenin ve kararlı olun. 

 Geliştirme. İşe alım görevlisi, eğitiminizin ayrıntılarını, mesleki deneyiminizi, becerilerinizi 
vb. bilmek ister. Kendinizin en iyi imajını göstermek için bu andan yararlanın. 
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Özgeçmişinizde görünen verileri ve tarihleri iyi hatırlamanız ve vurgulamak istediğiniz 
yönler, sahip olduğunuz beceriler ve sizi diğerlerinden ayıran şeyler ve neden bu iş için ideal 
olduğunuzu düşündüğünüz konusunda net olmanız çok önemlidir.  

 Kapanış. Kapanış anında iş ve şirket hakkında bazı sorular sorabileceğiniz (saatler, sözleşme 
türü, maaş vb.) veya anlamadığınız herhangi bir noktayı netleştirebileceğiniz zamandır. 

İyi bir röportaj için temel hususlar: 

 Görüşmeden önce göz önünde bulundurulması gereken hususlar: Neler sunabileceğiniz 
konusunda net olun, şirketi ve iş pozisyonunu öğrenin, görüşmeciye sormak için sorular 
hazırlayın, özgeçmişinizin verilerini ve ayrıntılarını hatırlayın, giyim ve kişisel hijyeninize 
dikkat edin. 

 Kaçınmanız gereken olumsuz yönler: elverişlilik veya hareketlilik sorunları göstermek, 
saldırganlık veya az kontrol belirtileri göstermek, sertlik veya zayıf uyarlanabilirlik belirtileri 
göstermek, çok sorumlu görünmemek, çok dinamik görünmemek, geç kalmak, kendine 
güvenmiyormuşsun gibi görünmek. 

 

Görüşme türleri. Seçimin amacına bağlı olarak farklı görüşme türleri vardır. 

 Kapalı görüşme. Kapalı mülakat, karşılaşacağınız en spontane mülakat olmayacaktır. 
Yeteneklerinizi ve niteliklerinizi tam olarak anlamaya çalışan bir dizi sorudan oluşur. 

 Açık görüşme. Görüşmeyi yapanın çok az veya çok genel sorular sorduğu 
yapılandırılmamış bir görüşmedir. Adayın bilinmeyen bir ortamda nasıl geliştiğini, 
önerilen içerikleri analiz etme, tartışma, belgelendirme ve sentezleme kapasitesini, 
profesyonel bir ortamda çalışabilme yeteneğini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 

 Karışık röportaj. Bu röportaj, önceki ikisinin yaygın olarak kullanılan bir karışımıdır. 

 Gerginlik veya stres röportajı. Bu tür bir görüşme, nasıl tepki verdiğini gözlemlemek için 
başvuranı stres sınırına getirmeyi amaçlamaktadır. Baskıya karşı yüksek bir tolerans 
gerektiren bir pozisyon ise, görüşmeciler, gelecekte sorunlardan kaçınmak için aşırı 
hassas veya aşırı gergin kişileri elemeye çalışacaktır. Sorular tuhafsa, kişiselse ve hatta 
kapsamı birinden diğerine büyük farklılıklar gösteriyorsa, stresli bir görüşmeye tabi 
tutulduğunuzu fark edeceksiniz. 

 Yetkinliklere göre mülakat. Bu röportajda muhatabınız, pozisyon için akademik olarak 
hazır olup olmadığınızın ötesinde, bir takımda yönetmek veya çalışmak için kişisel 
becerilere sahip olup olmadığınızı anlamaya çalışacaktır. En zorlarından biri olabilir, 
ancak seçilirseniz, işe değer olduğunuza ikna olabilirsiniz. 

 Yapılandırılmış görüşme. Yapılandırılmış bir röportajda bulacağınız şey, cevapların tam 
bir karşılaştırmasını yapmak için tüm başvuru sahiplerine belirli soruları tekrarlayan bir 
görüşmeci olacaktır. Tipik olarak, hevesli profesyonelin sadece kariyer veya karakter 



   

“Ready Women” Projesi, Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle finanse edildi. Bu yayın, yazarın görüşünü 
yansıtmaktadır ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu 
tutulamaz. 
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özelliklerini değil, aynı zamanda başvurduğunuz belirli işle ilgili sorunları da sormak için 
uyarlanırlar. 

 Grup görüşmesi. Altı ila on arasında bir dizi aday atanır, sonuca varmak için bir konunun 
tartışılması gereken bir grup durum simülasyonu yapılır. Bu görüşmenin amacı, bir 
gruptaki adayların ilişki kapasitesi ve davranışları hakkında bilgi elde etmektir. 

 Görüşme paneli. Birden fazla görüşmecinin olduğu bir iş görüşmesine rastlamış 
olabilirsiniz. Bu bir röportaj paneli niteliğindedir. Görüşmeciler genellikle adaya sorular 
sorar ve hepsi görüşlerini daha da beslemek için geri bildirimlerini dinler.  
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