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Haftalık olarak salı günü yayınlanır.

K A R İ Y E R İ N İ Z İ Ç İ N B E Ş T E M E L A N A H TA R
Kariyer hayatınıza yardımcı olması için beş farklı tavsiyemiz var.

Kendine Güven
Karar verdiğiniz ve yürüdüğünüz
yolda kendinize inanın! Sorumluluk
alın! Bu hayal ve hayat sizin, unutmayın! Konuşurken göz teması kurun! Vücut duruşunuz ve beden dilinizi iyi kullanın!
Sürekli Gelişim
Meraklı olmanız devamlı gelişimin
ilk aşamasıdır. Kendinizi yeniliklere adapte etmeye çalışmayın! Çok
yorar. Yeniliği siz yaratın! Zaten gününüz koşulları nedeniyle mevcut
inovatif gelişimleri kullanacaksınız.
Sürekli gelişim için kaliteli bilgi de
önemlidir. Dataların virüs gibi çoğaldığı bu dönemde iyi bir bilgi madencisi olun!
Özgün Olmak
Standartların dışında yapabileceğiniz şeyler olduğuna inanın! Herkesin
yaptığı şeyleri tekrarlamayın! Özgün

olmayı aykırı olmakla karıştırmayın!
Her alanda kendi tarzınızı yaratın!
İnsanlar sizi belli bir özelliğinizle
hatırlasın!
Hataları Kabul Etmek
Hatayı kabul etmek onu tekrar etmemenin garantisidir! Kabul aşamasından sonra neden hatalı şekilde
davrandığınızı irdeleyin! Yaptığımız
hatadan kendimize ders çıkardığımızda son aşamaya geldiniz sayılır!
Dikkat edilmesi gereken nokta ise
‘’her şeyi ben bilirim’’ mantığından
uzaklaşmaktır!
İyi Bir Öykü Anlatıcısı Olmak
Mizah duygusuna sahip olmak beşinci nitelikte sizi bir adım öne geçirir! Daha güçlü iletişim kurmak
için işinize, fikrinize, ürettiklerinize
uygun benzerlikler, metaforlar yaratın! Büyük resmi çizmek daha geniş
kitlelere ulaşmanızı sağlar!

KARİYER HARİTASI
Yeni Ekonomi Danışmanı
Yeni ekonomi çalışanları, iş süreçlerindeki dönüşümü takip eden, bu konularda teknik ve sosyal bilgilere sahip kişilerdir. İşletmeleri geleceğe hazırlayarak rekabetçi avantaj elde edilmesini sağlarlar.
Temel Yetkinlikler
• Trend takipçisi olma
• Ekonomi ve teknoloji odaklı düşünme
• Analitik düşünme, sorunlara farklı çözümler bulabilme
• İleri görüşlü ve açık fikirli olma
• Planlama ve organizasyon yeteneği güçlü olma
Okunabilecek Bölümler
• Uluslararası Ticaret ve Finans
• İşletme Enformatiği
• Bilgisayar Mühendisliği
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Haliç
Üniversitesi
Tarihçe
Haliç Üniversitesi, Bizim Lösemili
Çocuklar Vakfı tarafından 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununun
Vakıf Yükseköğretim Kurumlarına
ilişkin hükümlerine tabi olmak
üzere 15.01.1998 tarih ve 4324
sayılı kanunla (2809 sayılı
Yükseköğretim Kurumları Teşkilat
Kanunu Ek Madde 48) kurulan
ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir
vakıf üniversitesidir.
18 Ocak 1998 tarihli Resmi
gazetede yayınlanan 14
Ocak 1998 tarih ve 4324
sayılı kanunla kurulan ve
bünyesinde Rektörlüğe bağlı
olarak, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Tıp Fakültesi, Mühendislik
Fakültesi, İşletme Fakültesi,
Hemşirelik Yüksekokulu, Su
Ürünleri Yüksekokulu, Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,
Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve
Konservatuar yer almış olan
Üniversitemiz “23 Kasım 1998”
tarihinde eğitim ve öğretime
başlamıştır.

KARİYER MERKEZİ ETKİNLİKLERİ
21-25 Mayıs 15:00 Konferans Salonu
Kariyer Merkezi Gönüllü Öğrencileri ile Dönem
Sonu Eğitimi
Eğitmen: Fatih CETİZ
16-20 Temmuz 2018
İngilizce Konuşma Pratiği
Eğitmen: Zişan BAŞ
17 Ağustos 2018 11.00 Konferans Salonu
Topluluk Önünde Konuşma
Eğitmen: Öğr.Gör.Mustafa ÇETİNKAYA
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EĞİTİM ÖNERİLERİ

KİTAP ÖNERİSİ

KHAN ACADEMY
BİLGİSAYAR DÜNYASI

Adı: Hız
Yazar: Jeff Cox
Baskı Yılı: 2014
Yayınevi: Optimist
Konu: Yalın Düşünce, Altı Sigma
ve Kısıtlar Teorisi tam olarak ne anlama geliyor? Bu teoriler üretim ortamında sık sık yaşanan kaosa nasıl
düzen getiriyorlar? Bu ilkelerin gücü
somut olarak izlenebilir mi? Gerçek
işletmelerden sağlanan sonuçlar ışığında yazılan hız, üç ana iyileştirme
disiplinini yine bir roman aracılığıyla aktarıyor.
Neden Okumalıyım?: Karmaşık
üretim sorunlarını basit bir dille masaya yatıran bu roman
sayesinde, imalatın temel ilkeleri ve birçok sanayi süreci
hakkında yaşamsal öngörüler kazanacaksınız. hız, iş literatüründe artık bir klasik olan amacı yazan ekip tarafından
kaleme alındı. İşletme okullarının ders programlarına dahil ettiği amaç, şirketlerin yönetim kurallarında, üniversitelerde ve fabrikalarda elden ele dolaşmaya devam ediyor
ve yeni baskıları hızla tükeniyor.

Eğitim Linki:
http://www.khanacademy.org.tr/bilgisayar-dunyasi.asp

•Algoritmalar
•Bilgi Kuramına Yolculuk
•Kriptografiye Yolculuk
•İnternet 101
•Bilgisayar Programlama
•Java Script’e Giriş
•HTML ve CSS’e Giriş
•Web Sayfası Oluşturm
•Pixar Animasyon
•Karakter Modelleme
•Efektler
•Model Üretimi

TEDx VIDEO ÖNERISI
Konuşmacı Kim?
Larry Smith / Ekonomi Profesörü
Video Başlığı ve Linki
Neden harika bir kariyere sahip olmakta başarısız
olacaksınız?
Video Linki
https://www.ted.com/talks/larry_smith_why_you_will_
fail_to_have_a_great_career?
Video’yu Neden İzlemeliyim?
Bu eğlenceli ve açık sözlü konuşmada, Larry Smith insanların tutkularını takip etmede başarısız olduklarında icat
ettikleri absürt bahaneleri yüksek sesle ifade ederken sözünü sakınmadan bu meselenin üstüne gidiyor.
Tedx Nedir?
Yayılmaya değer fikirlerin ruhuyla TEDx, insanları TED
benzeri bir deneyimi paylaşmak için bir araya getiren yerel, kendi kendini organize eden bir programdır. Bir TEDx
etkinliğinde, TEDTalks video ve canlı hoparlörler, küçük
bir grupta derin bir tartışma ve bağlantı oluşturmak için
birleşir. Bu yerel, kendi kendini organize eden olaylar,
x = bağımsız olarak TED olayının düzenlendiği TEDx
markasıdır.
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SANAT KÖŞESİ
Müze Adı: İnsan Doğası / Anthony Cragg
Açılış Tarihi: 23 Mayıs – 11 Kasım 2018
Yer: İstanbul Modern
Adres: Asmalımescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi,
No:99 34430, Beyoğlu İstanbul
Açıklama: “İnsan Doğası”nda, Cragg’in uzun yıllara dayanan heykel sanatına dair sürdürdüğü denemeler, kapsamlı ve kronolojik bir bütünlükle bir araya getiriliyor.
Sergide, sanatçının erken dönem yapıtlarından Cragg’in
yıllardır çeşitli malzeme ve tekniklerle deneyimlediği “Erken Biçimler” ve “Akılcı Varlıklar” serilerinden örnekler
de sunuluyor. Cragg, biçim, renk ve malzemenin sınırlarını zorlayarak yeniden tanımladığı heykel sanatına getirdiği çeşitlilikle çok katmanlı bir zenginlik sunuyor.
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