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Haftalık olarak salı günü yayınlanır.

Kariyer Hayatınızda Seçimlerinizi Etkileyen Faktörler
Gelecekteki kariyer seçimi hayatımızdaki önemli kararlardan biridir.
Bu yüzden iyi düşünmek, tüm artıları ve eksileri tartmak zorundayız.

G

elecekteki meslek ve kariyer seçiminde ilk başta düşünülen maaş,
kariyer, iş tanımı, gerekli beceriler ve
eğitim gibi belirli faktörler dışında bazı
önemli faktörleri de göz önüne almalıyız.
Farklı Yaşam Rolleri
Her insan hayatında farklı roller oynar,
bu rollerde kendisini düşünür ve hangi
rolü üstleneceğine karar verir. Bu karar,
kariyer seçimini ve kişinin çalışmalarına
bakış biçimini etkileyebilir.
Kişilik ve Çıkarlar
Hepimiz farklıyız. Seçimlerimiz, tercihlerimiz ve huylarımız farklı.Belli bir iş
konumunda birinin başarısı bunlara da
bağlıdır.
Önceki İş Tecrübesi
Belirli bir kariyer ya da iş deneyiminde
birisi olumlu bir rol modeliyse, gelecekteki iş seçimini de etkileyecektir.

Mali Açıdan
Herkesin farklı ihtiyaçları ve yaşam
biçimleri vardır. Bu nedenle, doğru ve
mantıklı bir seçim yaparken sizin yaşama tarzınıza izin vermeyecek işi seçecekken iki kez düşünebilirsiniz.
Yaşamın Sosyal ve Ekonomik
Koşulları
Yaşamak zorunda olduğumuz toplumu
seçemeyiz, ancak yaşam biçimini seçebiliriz.Ekonomik ve sosyal yaşantılarımızda gerçekleşen farklı durum ve
koşullar bize kesin bir seçenek sunar ve
tercihlerimizde belirli bir etkisi vardır.
En İyi Kariyerinizi Bulun
Faydacı faktörlerin yanı sıra, iş seçiminde etkili olabilecek duygusal faktörlerde
vardır. Zevk alacağınız kariyeri seçmek
önemlidir. Kariyer tutkunuzu bulun ve iş
her zaman sizin için bir mutluluk olsun.

KARİYER HARİTASI
Kent Tasarımcısı
Şehirlerin yerleşimi ve estetiği, inşaat alanındaki çalışmalarda
belirleyici olmaya başlıyor. Özellikle kentleşme sürecindeki
sorunların fazlalığı, döngüye girmiş olan kentsel dönüşüm ve
yaşam alanı talepleri kentlerin iyi planlanmasını gerektiriyor.
Ulaşım çözümleri, yeşil şehirler, ekonomik ve kültürel kent tasarımları bu alanın kapsamına giriyor.
Temel Yetkinlikler
• Entelektüel bilgi birikimi, okuma, araştırma ve gözlem yeteneği
• Tasarım odaklı düşünme
• Problem Çözme
• Analitik düşünme, sorunlara farklı çözümler bulabilme
• Stres altında doğru kararlar verebilme
Hangi Bölüm Mezunları
• Mimarlık 		
• İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
• İnşaat Mühendisliği • Şehir ve Bölge Planlama
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YETENEKLİ
ÇALIŞANLAR
ARANIYOR!

Küresel çapta rekabetin hız
kazandığı ve ülkeler arası
sınırların ortadan kalktığı
günümüz bilgi çağında
örgütlerin sürdürülebilir rekabet
avantajı kazanabilmesinde,
yetenekli çalışanları cezbederek
işletmeye çekme, geliştirme ve
elde tutabilme becerileri giderek
daha çok önem kazanmaktadır.
İşletmeler açısından yetenekli
çalışan olabilmek; gelecek
vizyonu olan, yeteneklerinin
farkında ve yeteneklerini
sürekli geliştiren, ne iş olsa
yapan değil, yetenekleri
doğrultusunda en iyi işi yapan,
çalışacağı/çalıştığı örgütün
stratejik vizyonunda kendini
konumlandırabilen, araştıran,
öğrenen, yaratıcı, yenilikçi,
sorumluluk sahibi, disiplinli,
bilgi ekonomisi yetkinliklerine
sahip ve yüksek katma değer
üretebilen bireyler olabilmekten
geçiyor.

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.
29 Ocak - 2 Şubat 2018
Kariyer Danışmanlığı
http://randevu.halic.edu.tr/
link üzerinden randevu alabilirsiniz.
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Haliç Uni GS

Okulumuzdaki Galatasaraylıların buluşma noktası
ultrAslan UNI kulübü olarak Galatasaray isminin olduğu
her yerde sevdamızın peşinden koşmaya devam ediyoruz.
Sosyal sorumluluk projelerimizle aydınlatmaya çalıştık
karanlık hayatları, kararmış zihinleri. Statlarda, salonlarda kimi zaman sesimizle kimi zaman koreografilerle, kimi
zaman da boyadığımız pankartlarla haykırdık sevdamızı.
Son boyadığımız ‘KENETLENİN! BAŞKA GALATASARAY YOK!’ pankartımızla çok büyük yankı uyandırdık,
beklenenin ötesine geçtik ve herkes bahsetmeye başladı
uA UNI HALİÇ isminden. Okulumuzun adını yükseklere
taşımanın gururunu yaşadık, yaşamaya da devam edeceğiz.
Kulüp Başkanı: Emirhan DORUM
İnstagram: @uaunihalic
Twitter: @uAUNIHalic

KİTAP ÖNERİSİ
Adı: Gelecek Daha Güzel Günler mi Getirecek?
Yazar: Alain De Botton, Steven Pinker, Matt Ridley,
Malcolm Gladwell
Baskı Yılı: 2017
Yayınevi: Domingo
Konu: Gelişim. Modern çağın ışıltılı kavramlarından biri.
Teknolojinin yaygınlaştığı, kişisel
özgürlüklerin, küresel ilişkilerin hiç
olmadığı kadar güçlendiği dünyamızda, insanlık altın çağına mı yaklaşıyor? Yoksa gelişim kavramının
bir gerçeklik değil sadece bir ideoloji, Batı’dan çıkma bir illüzyon olduğunu söyleyen muhalifler mi haklı?
Dünyaca tanınmış dört düşünür, günümüzün en sıcak tartışmalarından
birini ele alıyor.
Neden Okumalıyım?: Pinker ve
Ridley geleceğin daha güzel günler getireceğine dair Botton ve Gladwell’e meydan okuyor.
Botton ve Gladwell, ekseriyetle bilimsel düşünce ve teknolojik imkanlar doğrultusunda desteklenen bu görüşe
doğada ve insan yaşamındaki bozulmalarla karşı çıktılar.
Elbette her iki tarafın argümanlarını burada saymaya vakit
yetmez. Bu yüzden yapacağınız en güzel şey kitabı edinip
okumaktır.

GELECEK HARİTASI

DÜNYA TRENDLERİ

Konu Ne?
Gönüllülük
Ne Değişiyor?
Kendinden başkasını düşünme erdemi ile çıktığın yolda
yeni projeler, yeni dostluklar, aidiyet, yardım, farkındalık,
toplumsal gelişim ister istemez kişisel gelişim, oluşuyor.
Çocuklar ışığınla aydınlanıyor, büyükler imreniyor, bitkiler yeşeriyor, hayvanlar iyileşiyor. Dünya ise her geçen
gün biraz daha güzelleşiyor.
Neden Önemli?
Gönüllülük, sorumluluk almaya başladıktan sonra anlam
kazanır. Sorumluluk alan toplumun her bireyi geleceğe daha sağlam bağlanır ve sürdürülebilir projeler üretir.
Bir gönüllünün hayali binlerce insana etki edecek kadar
güçlüdür. Kalıcılık, anlam, bensizlik, özgünlük, iç disiplin, uyum, farklılıklar... gibi kavramları yaşatan bireyler
yetiştirmek, mutlu etmek, mutluğun özüne erişebilmek ve
buraya asla sığmayacak binlerce nedenden dolayı Gönüllülük önemlidir.
Nasıl Olmalı?
Gönüllülük, en kıymetli zamanlarınızı, hayallerinizi başkalarının mutluluğu için kullandığınız zaman ortaya çıkar.
Gönüllülük çıkar gözetmeden kalpten gelmeli, kalplere
dokunmalıdır.

Ekonomi
Petrol fiyatlarının, OPEC’in öngördüğü üretim indirimleri
ve büyümekte olan bir küresel ekonomi sayesinde 2018’de
artmaya devam etmesi bekleniyor.
Teknoloji
Sanallaştırma teknolojilerine yönelik farkındalığın artırılması ve işletmeler arasında yönetilen hizmetlerin eğilimlerinin yükselmesi önümüzdeki yıllarda piyasada birkaç
büyüme fırsatı sağlayacaktır.
Meslekler
Önümüzdeki yıl Sağlık Koçları, bireylerin sağlıklı davranışları benimsemelerine yardım ederek hastalığın hafifletilmesi çabasında tıp camiası tarafından önemli bir bileşen
olarak tanınan bir ana kaynak haline gelecektir.
Çevre
Uzaydan güneş enerjisi üretmek, bilinen herhangi bir yöntemle dünya üzerinde enerji üretmekten daha ucuz olacaktır.
Yaşam Biçimi
Önümüzdeki yıl içinde gözetim teknolojilerinde daha
yüksek ve kaliteli gelişme beklenirken alışveriş ve seyahat
alanında daha sıradan uygulamaları getirmesi bekleniyor.

Esra Demir, 27.01.2018
T.C. Haliç Üniversitesi Öğrenci Konsey Başkanı
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Metin, ForeKnowledge tarafından geliştirilen Yapay Zeka ve
Intellexer’den alınan metin analizleri tarafından oluşturulmuştur.
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