Kariyer İMGEleri

Arketip Kariyer’in Sosyal ve Mesleki Sorumluluk Projesidir.

Kariyer İMGEleri;
- Çeşitli sektörlerden seçilen, alanında uzman ve başarılı olan rol modeli olan kişilerin,
kariyerlerini nasıl oluşturduklarını anlatan kariyer danışmanlığı röportajlarını, kariyer planlaması
yapacak kişilere aktaran,
- Kariyer planlaması yaptırıp, kariyer hedefleri koyduran,
- Kariyer yönelimlerinde uzmanlığa ihtiyaç duyanlara danışmanlık, koçluk sağlayan,
- Profesyonellere ve kurumlara kaynak sağlayan ve

1/6

Kariyer İMGEleri

- Kariyer Danışmanlığı alanının gelişmesine katkı sağlayan sosyal ve mesleki sorumluluk
projesidir.

Proje etkinlik planı 3+2 yıl için planlanmıştır. Sürdürülebilirliği; alınacak sonuçlar ve kariyer
alanındaki ihtiyaçlar doğrultusunda, ilk etap ile paralellik gösterecek şekilde ve kariyer
danışmanlığı hizmeti veren bir sosyal sorumluluk projesi olarak devam ettirilerek sağlanacaktır.

Gerekçe

İnsanlar, hayatlarının her aşamasında kendilerine rol modeli aldığı kişi(ler)den çeşitli şekillerde
etkilenirler. Problemlerinin çözümünde, önemli karar arifelerinde bu kişi(ler)in yardımına
başvururlar. Mesleki eğilim ve kariyer tercihleri aşamalarında da rol modellerinin, insanlar
üzerinde dolaylı veya direkt etkisi olmaktadır. Genç bireyler, kendileri için imge olmuş rol modeli
yetişkinleri örnek alır, bir anlamda örnek aldıkları kişinin yolunu izlerler. Bir genç için; çevresinde
çeşitli meslek gruplarından örnek alınacak rol modellerinin bulunması, O’nun kendisi için sağlıklı
kariyer kararları almasına, meslek, iş ve sektörler hakkında güncel ve doğru bilgiler edinmesine
yardımcı olacaktır.

31 Aralık 2008 nüfus sayımına göre Türkiye nüfusu 71.517.100.000 kişi olup, nüfusun yarısı
28,5
yaşından küçüktür. Türkiye’de mesleki rehberlik, kariyer danışmanlığı konularında uzman
yetiştiren lisans üstü program sayısı 1, sertifika programı sayısı 1 tanedir. Bu konular, bazı
lisans programları (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Davranış Bilimleri, İnsan Kaynakları
gibi) içerisinde ders olarak verilmektedir. Son yıllarda Kariyer Danışmanı, Kariyer Koçu, Kariyer
Planlama, Mesleki Rehberlik kavram ve görev tanımları sayısında artış gözlemlenmekte ise de
genç Türkiye nüfüsuna kariyer geliştirme, planlama ve mesleki rehberlik yapacak sayıda uzman
maalesef bulunmamaktadır.

‘’kariyer İMGEleri’’ projesi, ülkemizdeki bu ihtiyaç nedeniyle Kariyer Geliştirme Danışmanı ve
Koç olan Elif Enginer tarafından, mesleki sorumluluk bilinciyle kurgulanmış ve planlanmıştır.
Projenin tanıtım ve PR etkinlikleri ise Bilgi Üniversitesi Publica İletişim Ajansı çalışanları olan
İletişim Bölümü son sınıf öğrencileri ile birlikte hazırlanmıştır.
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Bu projenin ana hedefi; gençlerle ve kariyer planlaması yapan yetişkinlerle, onlara örnek olup
yol gösterecek rol modellerini buluşturarak kariyer yönlenmeleri konusunda rehberlik etmek ve
kariyer hedefleri belirletmektir. Rol modeli olacak kariyer imgelerinin, çeşitli mesleklerden ve
örnek alınacak niteliklerde kariyer seyri gösteren min. 30-35 yaşında yetişkin gönüllüler olması
hedeflenmiştir.

Amaçlar
- Bireylere; kariyer kararları alma, mesleki hedefler belirleme ve bilgi toplama aşamalarında
yardımcı olmak
- Toplumda kariyer algısını yerleştirme ve bireylere meslek, sektör, iş kolları hakkında bilgi
aktarma yoluyla mesleki sorumluluğumuzu gerçekleştirmek
- Ebeveyn, Rehber Öğretmen, Kariyer ve Meslek Danışmanlarına; kaynak ve araç temin
etmek
- Ölçme değerlendirmesi yapılan projenin çıktılarını bilimsel ürünlere dönüştürerek bilime
katkı sağlamaktır.


Projenin Şekli

Belirli kriterlere göre seçilmiş, alanında uzman profesyonellerle; projenin amaçlarına hizmet
edecek formatta söyleşiler yapılacaktır. Kamerayla kayıt altına alınan söyleşiler ve profesyonel
kişinin, ‘’kariyer sepeti’’ndeki kreatif malzemelerle yapacağı ‘’kariyer çizgisi’’ yle çeşitli ürünler
oluşturulacaktır. Ürünler, hedef kitlelere göre seçilecek mecralar vasıtasıyla genç ve yetişkin
bireylerin bilgi ve faydasına sunulacaktır.
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Hedef kitleyle buluşmak amacıyla çeşitli etkinlikler yapılacaktır. Etkinlik içerikleri; kariyer
planlama ve geliştirmeyi teşvik edecek nitelikte ve rol modellerinin yapacağı kariyer adımları
resimleri olan ‘ ’kariyer çizgisi’’ çalışmalarıyla bütünlük sağlayacak, sergilere taşınabilecek
özellikte olacaktır.

Projenin Ürünleri

Kariyerim Web’te: Söyleşilerin video ve yazılı metinleri, kariyer eğilimlerini belirlemeye yarayan
test dışı teknikler, oyunlar, mini anketler, meslekler/iş dünyası/sektörler hakkında bilgi veren
ulusal ve uluslararası kısa istatistikler, makaleler, yarışmalar, uzmana sor köşesi ile kısa
danışmanlık imkanı sağlanan web sitesi

Kariyer Adımları Sergileri: Kariyer İmge’lerinin röportajlar sırasında yaptığı ‘’kariyer çizgisi’’ ile
proje hedef kitlesinin yaptığı kariyer çalışmalarının kamuoyu ile paylaşıldığı Türkiye’deki ilk
kariyer sergileri

Kariyer Video Setleri: L ise, dersane, üniversite, vakıf, kütüphaneler gibi mesleki ve kariyer
yönlendirmesi yapılan yerlerde uzmanların rehberlikte kullanacağı setler ve açıklayıcı
kitapçıkları

Kariyer Öyküleri Kitabı: Bazı imgelerin kariyer yaşamlarının okuyucusuyla buluştuğu öykü
kitabı

+++ Projenin tüm hakları Elif Enginer’e aittir.
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Proje Yürütme Ekibi:

Elif Enginer – Koordinatör

Işık Taçoğlu – Proje Yöneticisi

Emek Aydın – Proje Asistanı

Burcu Budak Albayrak – PR&İletişim Yöneticisi

Zeynep Eren – Araştırma ve Web Yöneticisi

Bahar Çolak – Sanat Yöneticisi

Proje Destek Ekibi:

Prof. Dr. Tunç Tüfekçi – Doğuş Ün.Sanat ve Tasarım Fak. Öğrt. Görevlisi)

Kamil Fırat – Mimar Sinan Ün. Fotoğrafçılık Bölümü Öğrt. Üyesi
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Hülya Denizalp - Alliance Avrupa GE Birliği Nonformal Eğitim Uzmanı

Emel Demiralp – Kariyer Geliştirme Danışmanı

Murat Akkaya – Kariyer Geliştirme Danışmanı

Neslihan Serbest – Kariyer Geliştirme Danışmanı

Özlem Peksaygılı – Kariyer Geliştirme Danışmanı

Yusuf Eraslan – Kariyer Geliştirme Danışmanı

Çözüm Ortakları:

Gençtur

Okan Üniversitesi

Printcenter
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