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Haftalık olarak salı günü yayınlanır.

Başarılı İlk İş Görüşmesi İçin İpuçları
İlk iş görüşmesi genellikle gergin geçer ve başarılı bir görüşme
tecrübesinin anahtarı, mülakata hazırlanmak ve sakin olmaya çalışmaktır.

U

nutmayın ki, herkesin çalışma geçmişinde ilk iş görüşmesi vardır.
Bu ilk iş görüşmelerinde bazı endişeler
normaldir ve kaygılarınız iyi kullanıldığında bir aday olarak odağınızı keskinleştirebilir. Görüşme öncesi için vereceğimiz bazı ipuçları ile yapacağınız
hazırlıklar sizi psikolojik olarak daha
rahat hissettirecektir.
Şirketi Araştırın!
İnternette şirketler hakkında birçok bilgi
var ve görüşeceğiniz şirketi araştırmak
için biraz zaman ayırın. Şirketin nasıl
çalıştığına dair verimli bir araştırma yaparak mülakatı yapan insan kaynakları
uzmanlarına işi ciddiye aldığınızı göstermiş olursunuz.
Mülakat Simülasyonu Yapın!
İnternetten tipik mülakat soruları ve cevaplarını gözden geçirin, ardından çevrenizden birinden size sorular sormasını
isteyin, böylece cevapları uygulayabi-

lirsiniz. Bu mülakat simülasyonu size
süreci daha rahat görmenizde yardımcı
olacaktır.
Giyim Tarzınızı Belirleyin!
Görüşme yaptığınız konum için basit,
şık ve uygun giysiyi seçin. Ne giymeniz gerektiğinden emin değilseniz iş
hayatında aktif çalışan kişilerden fikir
alabilirsiniz. Bunun yanında çok hafif
bir parfüm tercih edin veya hiç kullanmayın.
Özgeçmişinizi Gözden Geçirin!
Hatasız bir özgeçmiş görüşmeci üzerinde iyi bir etki bırakır. Özgeçmişinizin
bir kopyası yanınızda bulunsun. Özgeçmiş yazmak için resmi iş deneyimine ihtiyacınız yok. Gayri resmi deneyimleri,
grup çalışmaları, proje çalışma grupları,
yarışmalar, gönüllü işler, akademik başarılar ve spor veya kulüplere katılımınızı dâhil edebilirsiniz.

KARİYER HARİTASI
Tasarımcı

Tasarım, zihinde canlandırılan şekil ve süreçlerin gerçek hayatta ortaya çıkardığı her türlü esere denir. Grafik tasarımdan
endüstriyel ürün tasarımına, iş tasarımından kariyer tasarımına,
mimari tasarımdan kent tasarımına, moda tasarımından eğitim
tasarımına kadar çok geniş bir alanı kapsıyor. Önümüzdeki yıllarda iyi tasarımcılara olan ihtiyaç artacak.
Temel Yetkinlikler
• Tasarım odaklı düşünme
• Planlama ve organizasyon yeteneği güçlü olma
• Kreatif düşünme
• Entelektüel bilgi birikimi, okuma, araştırma ve gözlem yeteneği
• Trend takipçisi olma
Hangi Bölüm Mezunları
• Mimarlık, Mühendislik, İletişim Fakülteleri bölümleri.
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Y KUŞAĞI GENÇLER
“İŞE EL KOYDU”!!!
---------------------1980-1999 arası doğan ve
insan kaynakları literatürüne
‘Y Kuşağı’ olarak geçen yeni
jenerasyonun sahip olduğu
kişisel özellikler şirketlerin
İnsan Kaynakları Yönetimi
(İKY) politikalarını yeniden
gözden geçirmelerini ve
bu doğrultuda yeniden
şekillendirmelerini zorunlu
kılmaktadır. Çünkü
Türkiye’de işgücünün
yaklaşık %50’sini bu
kuşak oluşturmaktadır. Y
Kuşağı iyi yönetildiğinde
ve ilham verildiğinde
işletmeler açısından
çok zengin bir yetenek
kaynağıdır. “Yönetici
olma hırsı ve girişimcilik
eğilimi yüksek”, şirketler
açısından “yetenekli” ancak
“sadakat duyguları az” bu
jenerasyonun en önemli
ortak özellikleri “bireycilik”,
“kendine güven”,
“özgürlüğüne düşkün”
ve “seçici” olmalarıdır.
Ayrıca “hız” ve “teknoloji
tutkunluğu” da ortak
paydalarıdır.
Yrd.Doç.Dr. Özlem ATAN

Strateji ve İş Geliştirme Daire Başkanı

KARİYER MERKEZİ ETKİNLİKLERİ
5 Ocak - 5 Mayıs 2018
Mezun Mentor Pilot Projesi
17 mezun öğrencinin mentorluk yapacağı pilot projeye
26 öğrenci ataması yapıldı. Pilot projenin sonuçlarına
göre tüm mezun ve öğrenciler için bu uygulamayı başlatmak istiyoruz. Bu proje ile Haliç Üniversitesi mezun
ve öğrencilerinin iletişimde kalarak gerçek bir network
ağı oluşturması beklenmektedir.
5 Şubat - 9 Şubat 2018
Kariyer Danışmanlığı
http://randevu.halic.edu.tr/
link üzerinden randevu alabilirsiniz.
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KULÜP ETKİNLİKLERİ

HUGİP

Kulübümüz 2012 yılında kurulmuştur. Bu 6 sene içinde
dönemlik, yıllık hedefleri ile gerekli aksiyon planını çıkartıp takım çalışması ve yaratıcı düşünme modelleme yapılarımız ile doğru soruları sorarak, üniversite öğrencilerine
hitap eden başarılı projeler ortaya çıkartmaya devam ediyoruz.HUGİP iş hayatının mini bir simülasyonudur. Zor
zamanlarda hızlı kararlar verme, iletişim becerisini arttırma, takım çalışmalarını ve tecrübelerini aktarmaya yönelik aksiyon dolu bir yapıdır.
HUGİP Mobil Uygulaması
Uygulamamızda ajanda, not defteri, çeşitli kulüp ve etkinlik anketlerinin bulunduğu, etkinliklerimizde etkinlik
sonrası konuşmacının oylamanızı istediği soruları anında
görebileceğiniz, e-dergimize de erişim imkânı sunan çok
amaçlı bir uygulama.
Kulüp Başkanı: Berke YILMAZ
İnstagram: @hugip / Twitter: @hugipa

KİTAP ÖNERİSİ
Adı: Yaratıcı Düşünme Sanatı
Yazar: Rod Judkins
Baskı Yılı: 2017
Yayınevi: Pegasus
Konu: İnsanoğlunun yaratıcılık yönünü daha iyi anlayarak kendimizi
ve işimizi nasıl geliştirebileceğimizi,
toplumu nasıl dönüştürebileceğimizi
gösteriyor. Rod Judkins, toplumun
her kesiminden tarihe adını yazdırmış başarılı yaratıcı düşünürleri
araştırıyor. Dada Manifestosundan
Nobel ödüllü ekonomistlere, Andy Warhol’ün stüdyosundan Einstein’ın çalışma masasına kadar çeşitli ilham verici
örneklerden yararlanarak bir ömürlük deneyimi özetliyor
ve daha yaratıcı düşünmenizi sağlamak için tüm bunları
kısa, öz ve şaşırtıcı bir kitap haline getiriyor.
Alıntı: ‘‘Bazen başarılı bazen de başarısız olursunuz ama
önemli olan her şeyi denemek ve neler olacağını görmektir.’’
Neden Okumalıyım?: Bu kitapla tren seferiniz iptal olduğunda neden mutlu olmanız gerektiğinin farkına varacak,
eğitim tarihinin –her öğrencisi Nobel Ödülü kazanan– en
başarılı sınıfıyla tanışacak, topluluk önünde konuşma yaparken çıplaklığın neden hem dezavantajlı hem de şaşırtıcı
derecede ikna edici olabildiğini keşfedeceksiniz.

GELECEK HARİTASI

DÜNYA TRENDLERİ

İstediğimiz olumlu gelecekte yaşamanın yolu onu tasarlamaktır. Bir konuda gelecek haritası çıkarmak istediğimizde, aşağıdaki gibi dört soru ile başlayabiliriz.
Konu Ne?
Atıklar
Konu Çevresinde Ne Değişiyor?
Bence atıkların yeniden kullanılmasında ve geri dönüştürülmesi konusunda farkındalığımız artmış durumda. Farkındayız ama su, yemek, enerjiyi ve daha fazlasını heder
etmeye devam ediyoruz.
Neden Önemli?
İnsan ömrü uzadı ve dünya nüfusu gittikçe artıyor, bu sebeple mevcut kaynaklarımız üzerinde büyük bir baskı var.
Biz hala önümüzdeki dönemde, iklim değişikliğinin ne
boyutta zarar vereceğinden emin değiliz.
Nasıl Olmalı?
İdeal, olmasını beklediğimiz dünyada, faydalı olan hiçbir
şeyi atmamalıyız. Sadece alışveriş yapma uğruna gereksiz şeyler satın almamalı, kaynakları tüketmemeliyiz. Biz
tüketiciler olarak ihtiyacımız olduğu kadarını satın almalı
ve satın aldığımız kaynakları maksimum fayda sağlayacak
şekilde kullanmak için özen göstermeliyiz.
Marizanne KNOESEN
Fütürist -12.03.2014

Ekonomi
2018’de Hindistan en çok büyüyen ülke olacak ve Çin’i
geride bırakacak.
Teknoloji
2030’a gelindiğinde Birleşik Devletler ‘deki işlerin yüzde
40’ına kadar olan kısmı tamamen makineler ve AI tarafından değiştirilebilir.
Meslekler
Yiyecek alımını doğru bir şekilde izleyen teknoloji, tüm
dünyadaki topluluklara ve savunmasız insanlara gıda kaynaklarını daha iyi dağıtmaya yardımcı olabilir.
Çevre
İklim değişikliği, yüzyılın sonuna kadar Dünya’nın toprak
yüzde 22’sine büyük etkiler oluşturacaktır.
Yaşam Biçimi
2022 yılına kadar, makine öğrenimini, biyometri ve kullanıcı davranışını birleştiren güvenlik teknolojisi, tüm dijital
kimlik doğrulamalarının yüzde 10’undan azını şifrelere
indirgeyecektir.
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Metin, ForeKnowledge tarafından geliştirilen Yapay Zeka ve
Intellexer’den alınan metin analizleri tarafından oluşturulmuştur.
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