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İşgücü piyasasındaki konumunu iyileştirmek için mevcut kaynakları belirlemek ve bunlardan yararlanmak





Modül 1 : İşgücü piyasasındaki konumunu iyileştirmek için mevcut

kaynakları belirlemek ve bunlardan yararlanmak

Öğrenme Hedefleri

Ünite 1 Kendinizi Anlamak (İçsel güçlü yönler ve yetkinlikler)

Konu 1 Kişisel SWOT analizi

Aktivite 1 Aktivite 1

Ünite 2 İşgücü piyasasını anlamak

Konu 1 İşgücü piyasasını tanımlama

Konu 2 İşgücü piyasası hakkında bilgi bulma



Aktivite 2 Bazı verileri analiz edelim

Ünite 3 Mesleki gelişim planı

Konu 1 Kişisel Mesleki Gelişim Planınızı Geliştirme

Aktivite 3 Kişisel Mesleki Gelişim Planınızı Geliştirme

Konu 2 Hedeflerinize ulaşmak için eylem planı

Aktivite 4 Hedeflerinize ulaşmak için eylem planı



Öğrenme Hedefleri

● İşgücü piyasasının ihtiyaçlarını anlamak

● Kendinizi anlama

● Kariyer hedeflerinizi tanımlama

● Kendi mesleki gelişim planınızı oluşturma



Ünite 1

Kendinizi Anlamak (İçsel güçlü yönler ve yetkinlikler)



Konu 1: Kişisel SWOT analizi

Swot analizi, bir kuruluşun
Güçlü ve Zayıf yönlerini
ortaya çıkarır ve karşılaştığı
Fırsatlar ve Tehditleri
tanımlar.
Bu analiz, kişisel anlayış ve
analiz için uyguladığınızda
eşit derecede önemli ve
verimlidir.

Güçlü yönlerinizi bilerek, 
çabalarınızı iyi olduğunuz
şeylere odaklayabilirsiniz. 
Ve zayıflıklarını anlayarak, 
ne yapmanız gerekenini, 
nelerden sakınacağınızı,
hangi yönlerinizi
geliştireceğinizi ve nerede
yardım almanız gerektiğini
bilirsiniz.

Birlikte ele alındığında, 
güçlü yönleriniz ve fırsatlar, 
potansiyel uzun vadeli
kariyer hedeflerini
belirlemenize yardımcı olur. 
Zayıflıklarınız ve karşı
karşıya olduğunuz
tehditler, hedeflerinizin
ulaşılabilir kalmasını
sağlamak için yönetilmesi, 
hafifletilmesi veya
planlanması gereken
şeylerdir.





Konu 1: Kişisel SWOT analizi

Başarını saptırabilecek şeyleri çoğu zaman 
kontrol edemeseniz de, planlanlayabilirsiniz. 
Sonuç olarak, bunları ele almak ve farkında
olmak önemlidir. Bir tehtidi bildiğinde ve ona
hazırlandığında etkisinini kaybeder.

Tehtitler

FırsatlarGüçlü Yönleriniz

Zayıflıklarınız

Size açık olan fırsatları anlamaya
odaklanın.

Sizi diğer insanlardan ayıran şeyi ortaya çıkarın. Sizi
öne çıkartan hangi özelliklere sahipsiniz?
Kendinizi kişisel becerilerinizi fark edin.. Tüm
deneyimlerinizi ve büyümek ve geliştirmek zorunda
kaldığınız fırsatları keşfedin. 

Performansınızı artırabileceğiniz şeyleri ve
alanları düşünün. Bu şekilde bunları yönetebilir
ve azaltabilirsiniz. 
Unutmayın, hepimizin zayıflıkları var! İşin sırrı
onları tanımak ve uygun şekilde yönetmek.



Aktivite 1

● Kendi kişisel SWOT analizinizi oluşturmak için lütfen her bölüm için verilen

bilgilere dayanarak kutuları doldurun.  

●

Güçlü yönleriniz: Fırsatlar

Zayıflıklarınız Tehtitler



Ünite 2

İşgücü piyasasını anlamak



Konu 1: İşgücü piyasasını tanımlama

Tanım: İşgücü piyasası, işçilerin ve çalışanların birbirleriyle
etkileşime girdiği yerdir. İşgücü piyasasında, işverenler en iyileri işe
almak için rekabet eder ve işçiler en iyi tatmin edici iş için yarışırlar.

Açıklama: Bir ekonomide işgücü piyasası talep ve işgücü arzı ile
çalışır. Bu pazarda, işgücü talebi firmanın işgücü talebidir ve arz
işçinin işgücü arzıdır. Piyasadaki işgücü arz ve talebi, pazarlık
gücündeki değişikliklerden etkilenir.

(www.economictimes.com)



Konu 2: İşgücü piyasası hakkında bilgi bulma

● EUROPEAN UNION LABOUR FORCE SURVEY (EU LFS)
● AB İşgücü Araştırması (AB-LFS), Avrupa Birliği'nin tüm AB Üye Ülkeleri, 4 AB aday ülkesi ve 3 Avrupa

Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesinde yürütülmektedir. 15 yaş ve üzeri kişilerin yanı sıra işgücü
dışındaki kişilerin işgücüne katılımı hakkında üç aylık sonuçlar sağlayan büyük bir hanehalkı
örneklem anketidir. Tüm tanımlar özel hanelerde yaşayan 15 yaş ve üzeri kişiler için geçerlidir. Askerlik
veya toplum hizmeti yapanlar, kurumlarda/toplu hanelerde olduğu gibi ankete dahil değildir.

● Farklı İşgücü Anketlerine buradan ulaşabilirsiniz.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-labour-force-survey
https://www.ilo.org/dyn/lfsurvey/lfsurvey.list?p_lang=en


Avrupa'nın işgücü piyasasına ilişkin başlıca bilgi
kaynağı, Avrupa Birliği'nin (AB) işgücü anketidir
(LFS) - daha fazla bilgi için aşağıya bakın. 15 yaş
ve üzeri nüfusa bakıldığında, bu anketin
sonuçları özel hanelerde yaşayan insanları üç
ana gruba sınıflandırmaktadır:

• İstihdam edilen;
• İşsiz;
• İşgücü dışındakiler (bazen ekonomik olarak

aktif olmayan, yavaş yavaş değiştirilen bir
terim olarak adlandırılır).

İstihdam edilenler ve işsiz kalan insanlar birlikte
iş gücü olarak anılırlar. Çalışmayan ve iş
aramayan insanlar; işgücü dışındaki nüfusa
atıfta bulunurlar ve diğerlerinin yanı sıra
,(çalışmayan) öğrencileri, evde aile
sorumluluklarıyla kalan kişileri veya emeklileri
içerirler.

🡪 Bu video işgücü
piyasası kavramlarını
açıklıyor

🡪
https://www.youtube.com/
watch?v=Bu5nJAqjz0A

https://www.youtube.com/watch?v=Bu5nJAqjz0A


Beceri-OVATE platformu
Skills-OVATE, 28 Avrupa ülkesindeki çevrimiçi iş
ilanlarına (OJA' lar) dayanarak işverenlerin talep
ettiklerine ilişkin iş ve beceriler hakkında ayrıntılı
bilgi sunmaktadır. Cedefop ve Eurostat'ın Web
Intelligence Hub bağlamındaki ortak
çalışmalarından güç almaktadır. OJA
çalışmasındaki en son haberleri ve yayınları
öğrenmek için lütfen proje sayfasını ziyaret edin.

Skills-OVATE'de özel iş portalları, kamu
istihdam hizmet portalları, işe alım ajansları,
çevrimiçi gazeteler ve kurumsal web siteleri
de dahil olmak üzere binlerce kaynaktan
toplanan milyonlarca OJA'ya dayalı bilgilere
erişebilirsiniz.

Skills-OVATE, güncel işgücü piyasası ve
beceri eğilimlerini göstermek için mevcut
son 4 çeyreğe ilişkin verileri sunar ve yılda
dört kez güncellenir. Önemli değişkenler için
yıllık ortalamalarına Cedefop'un özel beceri
zekası platformu üzerinden de ulaşılabilinir.

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/skills-online-vacancies


Aktivite 2 – Bazı verileri analiz edelim

Bağlantıyı takip edin: 
Mesleklerdeki beceriler | CEDEFOP (europa.eu)

Bu pano, (a) beceri gruplarının farklı mesleklerdeki önemini gösterir. En ayrıntılı
beceri grubunu seçmek, bunu gerektirenOJA'ların payına göre sipariş edilen
mesleklerin bir listesini sağlayacaktır.
Panoda sağlanan becerilerin listesine bir göz atın ve önünüzdeki verilere göre
aşağıdaki soruları yanıtlamaya çalışın. 

Soru 1 Olası Yanıt

ESCO sınıflandırma 0 düzeyde
beceriler nasıl sınıflandırılır? 

Beceriler, bilgi, tutumlar ve değerler, 

diller



Aktivite 2 – Bazı verileri analiz edelim

Soru 2 Olası Yanıt

ESCO sınıflandırma 1. düzeyi için
en değerli 5 beceriyi adlandırın ve
aşağıdaki grafiği doldurun

1. İletişim, işbirliği

2. Tutumlar

3. Bilgisayarlarla çalışma

4. İşletme ve hukuk

5. Bilgi ve iletişim



Aktivite 2 – Bazı verileri analiz edelim

0 5 10 15 20

1

2

3

4

5

ESCO sınıflandırma 1. seviyesi en
değerli beceriler



Aktivite – Bazı verileri analiz edelim

Soru 3 Olası Yanıt

ESCO sınıflandırma 3. düzey için en değerli
10 beceriyi adlandırın ve aşağıdaki grafiği
doldurun

1. Değişime uyum sağlayın

2. Diller 

3. Kişisel beceriler ve gelişim

4. Ekipler halinde çalışma

5. Yazılım uygulaması

6. Dijital verilere erişme ve analiz etme

7. İşbirliği için dijital araçları kullanma

8. Olayları planlama ve zamanlama

9. Bilgisayar kullanımı

10. Toptan ve perakende satışlar



Soru 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Aktivite – Bazı verileri analiz edelim

Soru 4 Olası yanıtlar

ESCO sınıflandırma 3. düzey beceri
'dilleri' ile bağlantılı ilk üç mesleği
söyleyin. (Onları bulmak için her 
becerinin yanındaki renkli çizgisini
tıklayın) 

Üniversite ve yükseköğretim öğretmenleri

Yaşam bilimleri teknisyenleri ve ilgili iş ortakları

Yönetim profesyonelleri



Ünite 3

Mesleki gelişim planı



Konu 1: Kişisel Mesleki gelişim planınızı geliştirme

Kariyer Görevi Bildiriminizi düşünün (Neyi ve neden
başarmayı düşünüyorsunuz.)1

Daha önce tanımladığınız zayıflıklara ve becerilere göre doldurmanız gereken beceri ve bilgi
boşluklarına dikkat edin. İşgücü piyasasının seçtiğiniz meslek veya bölümle ilgili sağladığı
verileri de kullanabilirsiniz. Mevcut yeteneğinizi aşağıdaki ölçeği kullanarak sıralayın ve bunu
profesyonel geliştirme planınıza not edin: 

A - Bu beceride yüksek düzeyde yetkinlik gösteriyorum.
B - Bu beceriye/yetkinliğe sahibim, ancak bazı iyileştirmeler yapılabilir.
C - Bu beceriyi/yetkinliği geliştirmem gerekiyor.
D - Bu beceriyi/yetkinliği geliştirmek için önemli işler ortaya koymam gerekiyor.
E - Bu yetkinliğim çok az /neredeyse hiç deneyimim yok.

🡪 Bu beceri sıralamalarını her altı ayda bir yeniden yapın (bunu şimdi yapmak için bir
günlük girişi yapın). Bu, odaklanmanızı ve hedefte kalmanızı sağlayacaktır.

3
Şimdi altı Temel Kariyer Hedefinizi düşünün (Kariyer görevinizi
ilerletmek için orta vadede neleri başarmanız gerekiyor.)

2



Aktivite 3: Developing your personal Professional development plan

Name: Current Position: Date started:

Career Mission Statement (What you intend to accomplish, and why)

Major Career Goals (What you need to accomplish in the medium term to further your mission)

Goal 1: Date:
Goal 1:

Date:

Goal 2:
Date:

Goal 2:
Date:

Goal 3:
Date:

Goal 3:
Date:

Skills analysis

A - I indicate high levels of competence in this skill.

B - I have this skill/competency, but some improvements 
could be made.

C - I need to improve this skill/competency.

D - I need to put in considerable work to develop this 
skill/competency.

E - I have little/almost no experience with this competency.

Skill / Competency
Rank

Skill / Competency
Rank

Now 6m 1 yr 3 yr Now 6m 1 yr 3 yr

Fill in the gaps to develop your own Professional development plan. 



Konu 2: Hedeflerinize ulaşmak için eylem planı

Koşullarınıza en uygun planlama dönemini seçin ve bunu Eylem Planınıza
ekleyin. Genellikle, bir planlama dönemi önümüzdeki altı ila 12 ay 
olacaktır.

Sonunda Eylem Planınızı bir araya koymaya hazırsınız (sayfa 22). Bu, Temel
Kariyer Hedeflerinize ulaşmak için üzerinde çalışmaya başlayabileceğiniz
kısa vadeli Gelişim Hedefleri ve Eylemleri içerir; ve önceki adımlarda
tanımladığınız beceri boşluklarına odaklanır.

Her Ana Kariyer Hedefi için, planlama döneminizde neleri başarmanız
gerektiğini düşünün. Ardından, Beceri Analizinizde tanımladığınız beceri
boşluklarının her birini dikkatlice değerlendirin ve nasıl kapatmayı
düşündüğünüzü düşünün. 🡪 Bu Geliştirme Hedeflerini Eylem Planınıza Dahil 
Edin.

Koşullarınıza en uygun planlama dönemini seçin ve bunu Eylem Planınıza 
ekleyin. Genellikle, bir planlama dönemi önümüzdeki altı ila 12 ay olacaktır.



Aktivite 4: Hedeflerinize ulaşmak için eylem planı

Action Plan for the next _________ months (6/9/12).

Goal Action steps
Completed 
by (Date)

Challenges / Solutions

Önceden belirlediğiniz hedeflere ulaşmak için kendi Eylem planınızı geliştirmek için boşlukları doldurun!



Özet...

Kendinizin, becerilerinizin ve zayıflıklarınızın net bir imajına sahip

olarak, işgücü piyasasındaki yerinizi geliştirmenin yollarını bulmak

daha kolaydır. 

Kendinizi anlama

01

İşgücü piyasasının ihtiyaçlarını öğrenerek ve anlayarak, beceri ve

yetkinliklerinize dayalı ve buna dayalı bir mesleğe hazırlanmanız

daha kolay olur.

İşgücü piyasasını anlamak

02

Gelecek için hedefler ve misyonlar belirlemek ve onlara bağlılık, 

işgücü piyasasındaki yolculuğunuz için çok önemlidir. Güçlü

yönlerinizi bilerek, onları daha da geliştirebilir ve zayıflıklarınızı ve

zorluklarınızı bilerek, bunlar üzerinde çalışabilirsiniz. Bu şekilde

kendinizi sürekli olarak geliştirebilir ve sonuç olarak işgücü

piyasasında daha büyük bir konuma sahip olabilirsiniz. 

Kişisel mesleki gelişim planı

03



Telif Hakkı Feragatnamesi

Tüm görsel-işitsel materyallere ücretsiz çevrimiçi stok görüntü platformlarından ve/veya YouTube'dan ücretsiz

olarak erişildi ve herhangi bir telif hakkını ihlal etme niyeti olmaksızın adil kullanım yasaları uygulandı. Telif

haklarının ihlal edildiğini düşünüyorsanız, konuyu onarıcı adalet çerçevesinde çözmek için lütfen https://act-

positive.eu/ adresinden bizimle iletişime geçin.


