Kariyer Postası
Sayı: 14 Tarih: 10 Nisan 2018

Haftalık olarak salı günü yayınlanır.

KARİYERİNİZE KENDİNİZİ TANIYARAK BAŞLAYIN
Kişisel bir SWOT analizi yapmanız kendinizi tanımanızı sağlayarak
yetenekleriniz ve sınırlarınız hakkında farkındalığınızı arttıracaktır..

Yeteneklerinizin farkında olur ve kullanırsanız yaşamda başarılı olmanız muhtemeldir.
Benzer şekilde, zayıflıklarınızın ne olduğunu biliyorsanız ve bu zayıf yönleri yönetebilirseniz sizin için tehdit olmaktan çıkacaktır.
Öyleyse, bu güçlü ve zayıf yanları tanımlarken, onlardan gelen fırsatları ve tehditleri
analiz etmeye yardımcı olan SWOT Analizi
sizi yönlendirecektir.
Kişisel bir SWOT Analizi yapmak için kariyer postasına ek olarak verilen çalışma sayfasını kullanabilirsiniz.
Güçlü Yönler
İlk adım güçlü yanlarınızı listelemektir.
Bunları bilmek, bir iş görüşmesinde daha
emin olmanıza yardımcı olacaktır. Önceden
bazı şeyleri listelediğiniz için, bazı şeyleri de
hatırlamanız daha kolay olur. Bu bölümdeki
soruları cevaplarken kendi bakış açınızdan
ve çevrenizdeki insanlar açısından düşünün.
Ve mütevazı veya aşırı utangaç olmayın,
olabildiğince objektif olun. Güçlü yönlerinizi tanımlamakta zorluk çekiyorsanız, kişisel
özelliklerinizin bir listesini yazın.

Zayıf Yönler
İkinci adım zayıflıklarınızı tanımlamaktır.
SWOT bireyler tarafından kendilerini değerlendirmek ve geliştirmek için kullanılmaktadır. Zayıflıkları tanımlamak onları
iyileştirmenin en iyi yoludur. Soruları yanıtlarken dürüst ve gerçekçi olun. Sonuçta,
sadece göreceğiniz bir öz değerlendirmedir.
Fırsatlar
Güçlü yanlarınıza bakın ve bunların herhangi bir fırsata yol açıp açmayacağını kendinize sorun. Ayrıca zayıf yönlerinize bakın
ve bu zafiyetleri ortadan kaldırarak yeni bir
fırsat yakalayabilir misiniz kendinize sorun.
Tehditler
Kişisel bir SWOT analizi yaparken kendinizi bir şirket veya ürün olarak düşünmeniz
ve kendinizi başkalarına karşı değerlendirmeniz gerekir. Bu şekilde tehditleri tanımlamanız kolaylaşır. Tehditleri tanımlayın ve
yapabileceklerinizi ortadan kaldırmaya çalışın. En kolay düzeltilebilir tehditlerden biri
negatif kişilik özellikleridir.
Fatih CETİZ, Kariyer Merkezi Müdürü

KARİYER HARİTASI
Yenilenebilir Enerji Mühendisi

Sanayi ekonomisinin artan enerji ihtiyaçlarının karşılanabilmesi
için birçok ülke termik ve nükleer santral yatırımları yaptılar.
Özellikle gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde enerji ihtiyacı üretim ve hane halkları yönüyle doyuma ulaşmış durumda.
Üretirken verimlilik için de kaynakların yok olmaması büyük
önem taşıyor. Yenilenebilir enerji üretiminin teknik ve sosyal
yönlerine hâkim çalışanlara ihtiyaç Almanya ve İngiltere’de
yüksek seviyelerde, Türkiye’de ise orta vadede artacak.
Temel Yetkinlikler
• Analitik düşünme, sorunlara farklı çözümler bulabilme
• Analiz ve tasarım yapabilme
• Planlama ve organizasyon yeteneği güçlü olma
• Matematiksel ve mantıksal düşünebilme
• İleri görüşlü ve açık fikirli olma
Okunabilecek Bölümler
• Endüstriyel Tasarım
• Elektronik Mühendisliği • Makine Mühendisliği

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
SEM NEDİR?
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi olarak;
bilimsel ve çağdaş anlayışımız
ile işletmelerimizin gereksinim
duydukları kuramsal bilgileri
uygulama alanlarına en sağlıklı
şekilde aktararak ülkemiz
ekonomisine katma değer
kazandırmak ve sektöre destek
sağlamak amacı ile; Kişisel
gelişim programlarından
iş sağlığı ve güvenliği
programlarına, yönetim ve
organizasyon programlarından
bilişim sistemleri programlarına
kadar bir çok inovatif eğitim
programı ile kişisel ve sektörel
ihtiyaçları karşılamaktayız ve
sektör tarafından gereksinim
duyulan programlara T.C. Haliç
Üniversitesi bünyesinde ev
sahipliği yapmaktayız.
Nisan 2018 itibari ile her öğrenim
düzeyinde bulunan ve tümüyle
meslek edindirmeye yönelik olan
finans, yazılım, hizmet ve sağlık
alanlarında yeni eğitim ve sertifika
programları açarak bireysel yada
kurumsal çalışan personellerin
sahip olması gereken bilgileri
katılımcılarına en gelişmiş çağdaş
eğitim yöntemleriyle sunmayı
hedeflemekteyiz.

HaliçSEM Müdürü
Dekan Yrd. Dr. Öğr. Üyesi
Mehmet KAHVECİ

KARİYER MERKEZİ ETKİNLİKLERİ
5 Ocak - 5 Mayıs 2018
Mezun Mentor Pilot Projesi
9 - 13 Nisan 2018
English Speaking Club
Grup Yönderleri: Asya Cankaya, Hüseyin Silmez,
Efecan Sütçügil, Oğuz Candan, Zişan Baş,
Özden Sarar, Büşra Kaya
9 & 11 Nisan 2018, 15:00, B-306 & B-304
Italian Culture Club
Eğitmen: Elif Şeyma ŞİŞMAN
11 Nisan 2018, 15:00, Sütlüce Yerleşkesi
Excel Eğitimi
Eğitmen: İbrahim ORMAN
13 Nisan 2018, 16:00, Lab014
Octopod Eğitimi
Eğitmen: Gökhan YILMAZ

Yeni Ekonomi Derneği Günün ve Geleceğin Meslekleri 2017 Raporundan alınmıştır.
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KULÜP ETKİNLİKLERİ
9 Nisan 2018 15.30-16.30
Seminer Salonu
Müslüman Kadının Şahsiyeti
İslami Araştırmalar Kulübü
10 Nisan 2018, 13.30-16.30
Konferans Salonu
Dermatolog Canan Hanım İle Söyleşi
Ebelik Kulübü
11-16 Nisan 2018
Mimarlık Söyleşisi Benim Geleceğim Projesi
(Diyarbakır - Şanlıurfa)
Gönüllülük Kulübü

KİTAP ÖNERİSİ
Adı: Her Şey Seninle Başlar
Yazar: Mümin Sekman
Baskı Yılı: 2013
Yayınevi: Alfa
Konu: Çaresizlik öğrenilmiştir. Başarılı olmak da öğrenilebilir. Sende
sandığından fazlası var! Gelebileceğin en iyi yerde değilsin. Yeni bir
hayat için gereken, yeni bir akıldır.
Doğru şeyi yapmak için yanlış zaman yoktur. Rüzgârı suçlamayı bırak, yelkenleri kullanmayı öğren!
Seyirci koltuğundan sıkıldıysan,
sahneye çık. Zirvede her zaman bir
kişiye daha yer var. Başkaları yapabildiyse, sen de yaparsın. Her şey
seninle başlar! Hayatta ya tozu dumana katarsın, ya da tozu dumanı
yutarsın. Seçim senin!
Neden Okumalıyım?: Her denemede istediği sonucu alamasa da sürekli yeni seçenekleri zorlamayı anlattığı için
zorluklar karşısında yalnız olmadığınızı anlayacaksınız.
Başarılı olmak için bilinmesi gereken, en kritik bilgileri,
bir kitapta bulabileceksiniz.

GELECEK HARİTASI

SANAT KÖŞESİ

İstediğimiz olumlu gelecekte yaşamanın yolu onu tasarlamaktır. Bir konuda gelecek haritası çıkarmak istediğimizde, aşağıdaki gibi dört soru ile başlayabiliriz.
Konu Ne?
Hedef Belirlemek
Konu Çerçevesinde Ne değişiyor?
Bilgi çağı ile enformasyona hızlı erişim hedeflerimizi çeşitlendiriyor. Sanayileşme dönemindeki gibi tek bir alanda
uzmanlaşıp ömrümüz boyunca aynı işi yapmıyoruz.
Neden Önemli?
Hedef belirleme, ne yapmak istediğinize karar verme ve
arzu ettiğiniz sonuca ulaşmak için bir plan tasarlama sürecidir. Bu hedef belirleme tanımı, hedef ayarının üç bölümlü bir süreç olduğunu vurgular. Etkin hedef belirleme
için, ne yapmak istediğinize karar vermekten daha fazlasını yapmanız gerekir; Ayrıca, kendiniz için belirlediğiniz
hedefe ulaşmak için de çalışmak zorundasınız - yani bir
plan oluşturmanız gerekir, böylece işiniz gitmek istediğiniz yere gelir.
Nasıl Olmalı?
Hedeflerimizi farklılaştırırken birbiriyle olan ilişkilerine
dikkat etmek zorundayız. Ana hedeflerimizin yanında hayatımıza anlam katacak ve bizi tamamlayacak hedefler de
gerekmektedir. Ve bizim ana karakterimizle uyumlu olmalıdır.Rotası olmayan gemiye hiçbir rüzgâr yardım edemez.
Hayattaki tutkularımız, yapmaktan haz aldığımız işler başarılabilir hedefler koymamızı sağlayabilir.

Adı: Toprağın Mirası Sergisi
Tarih Aralığı: 12 Şubat-31 Ekim 2018
Yer: Rezan Has Müzesi
Adres: Cibali Kampüsü,
Kadir Has Üniversitesi
Konu: Anadolu, insanlığın uygarlaşma serüveninde, bir başka deyişle
ilk köylerden karmaşık kentli yaşam
biçimine ulaşmada önemli adımların
atıldığı bölgedir. Günümüzden yaklaşık 9 bin yıl öncesinde başlayan bu
süreci anlamaya, toplumların doğaya
karşı verdikleri yaşam savaşını, günlük alışkanlıklarını, sosyal ilişkilerini
ve inançlarını öğrenmeye çalışırken,
onlardan kalan izleri göz önünde tutarız. Bunun için yerleşim yerlerini, tapınakları, mezarlıkları, yarı göçebe yaşam
alanlarını ve doğal çevreyi araştırır; buralarda ele geçen
buluntular yardımıyla insanoğlunun serüvenini, yani tarihi
yorumlarız. Bu sürecin en önemli tanıkları ise, şüphesiz
insanın üretimi olan günlük araç-gereçtir.
Toplumsal yaşamdaki gelişmelere paralel olarak değişip,
şekillenen, antik dönemin günlük hayatına kapı aralayan
‘Toprağın Mirası’ sergisi, Neolitik dönemden Selçukluya
dek uzanan arkeolojik koleksiyonumuzdan özenle seçilerek tasarlandı.

Fatih CETİZ, Kariyer Merkezi Müdürü
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