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Haftalık olarak salı günü yayınlanır.

İdeal Özgeçmiş Hazırlama İpuçları
Amacınız, işe alma yöneticisini hayrete düşürmek ve pozisyon
için ideal bir aday olarak sizi teşvik eden bir belge sunmaktır.

Ö

zgeçmişinizi kısaca tecrübelerinizi özetleyen “öz ilan” olarak düşünün. Özgeçmişiniz, iş başvurunuzun
en önemli parçalarından biridir. İnsan
kaynakları uzmanına başvurduğunuz iş
için sahip olduğunuz niteliklerin genel
bir görünümünü verir. Özgeçmişiniz de
kişisel bilgileriniz özet halinde olmalıdır. Adresinize sadece ilçe ve il yazılmalıdır. Mail adresiniz mutlaka adınız ve
soyadınız olmalıdır. Fotoğraflarınız arka
fonu düz renk yüzünüzün net göründüğü
ve abartıdan uzak olmalıdır.
İş Deneyiminizin Listesi
Yaklaşımınız ne olursa olsun, amacınız,
başvuruda bulunmakta olduğunuz işlerle alakalı, kronolojik bir deneyim listesi
oluşturmaktır. Bu liste mesleki iş deneyimine odaklanmasına rağmen, ödüllerinizi veya övgülerinizi, gönüllü veya
topluluk deneyiminizi , yeteneklerinizi
ve aynı zamanda meslek eğitimi progra-

mınızı almanızın ardından özgeçmişinize ekleyebilirsiniz.
Özgeçmişe Neler Dâhil Edilmeli?
Bir iş için özgeçmişinize neleri dâhil
ettiğiniz önemlidir. İdeal olarak, özgeçmişiniz başvurduğunuz işle alakalı deneyimlerinizi yansıtmalıdır. Özgeçmişiniz de gereksiz söz ve cümlelere yer
verilmemelidir.
İş ilanları için başvuruda bulunmak için
kullanılan birçok temel özgeçmiş türü
vardır. Başvurduğunuz her pozisyonun
etrafında tüm detayları yazmaya zaman
ayırmadan önce, deneyiminizi, eğitiminizi, becerilerinizi, niteliklerinizi ve diğer bilgilerinizi nasıl düzenleyeceğinize
karar vermelisiniz. Her iş başvurusuna
uygun bir özgeçmiş oluşturmaya özen
göstermelisiniz. Özgeçmişinizi diğerlerinden farklı kılmak için amaç kısmında
gelecek plan ve hedeflerinizden bahsedebilirsiniz.

KARİYER HARİTASI
Nöropsikolog

Psikoloji, psikiyatri ve tıp bilimlerinin ortak çalışma alanına
giren nöropsikoloji, beynin işlevleri ile davranışlar arasındaki
ilişkiyi inceler. Nöropsikolojideki gelişmeler birçok hastalığın
nedenlerinin bulunmasına ve tedavisine yardımcı olacaktır. İnsan davranışlarını inceleyen bilimler, karar alma faktörleri ile
ilgilenmektedirler, bu da endüstriyel nöropsikoloji ve nöropazarlama alanını ortaya çıkarmıştır.
Temel Yetkinlikler
• Sosyal ilişkileri güçlü olma
• Stres altında doğru kararlar verebilme
• Entelektüel bilgi birikimi, okuma, araştırma ve gözlem
• Muhakeme ve karar alma yeteneği
• Problem çözme
Hangi Bölüm Mezunları
• Psikoloji • Tıp • Tıp (Psikiyatri) • İşletme (Pazarlama)

YENİ EKONOMİ
SİZDEN NE
BEKLİYOR?

Ekonomi tarihi dört temel
dönemden oluşuyor. Avcı ve
toplayıcı, yerleşik olmayan
ekonomi düzeni olan doğal
ekonomik düzen, tohumun
toprağa atılması ile yerini tarım
ekonomisi düzenine bıraktı.
Mekanik enerjinin keşfi ile
sanayi ekonomisi dönemi
başladı. Sanayi ekonomisi,
dönemler halinde ele alınıyor.
Şuan içinde bulunmuş
olduğumuz dönemi de sanayi
ekonomisinin bir parçası kabul
edenler var. Ancak, ayrışma
her yeni gün hayatın her
alanında net şekilde görülüyor.
Bilgisayarların kişisel kullanıma
açıldığı, bilgi ve hizmet yoğun
bir dönem olarak yeni ekonomi
1970’lerden itibaren karşımızda
duruyor.Yeni ekonomi, hızlı
üretenin ön plana çıktığı,
daha dinamik ve rekabetçi bir
ekonomidir. Küresel ölçekte
bir ağ ekonomisidir. Yeni iş
modellerini ve inovasyonları
ağ toplumuna uygun şekilde
tasarlamalısınız. Akılcılığa ve
ahlaka dayalı olması gereken
ağ toplumu yeni ekonomi
döneminde başarı getirebilir.
Haliç Üniversitesi Öğr.Görevlisi
Mustafa ÇETİNKAYA
Yeni Ekonomi Derneği 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.
12 Şubat - 16 Şubat 2018
Kariyer Danışmanlığı
http://randevu.halic.edu.tr/
link üzerinden randevu alabilirsiniz.

Yeni Ekonomi Derneği Günün ve Geleceğin Meslekleri 2017 Raporundan alınmıştır.
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KULÜP ETKİNLİKLERİ

KİTAP ÖNERİSİ

Haliç Üniversitesi Psikoloji Kulübü olarak amacımız; öncelikle Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencilerinin, üyelerimizin ve diğer tüm takipçilerimizin bireysel
olarak psikoloji biliminin güncel konularının takibine yardımcı olmak, düzenleyeceğimiz etkinlikler ile gelişimlerine ve kariyerlerine katkıda bulunmak, sosyal olarak diğer
üniversiteler arası psikoloji bölümlerinin iletişim halinde
olmasını sağlamaktır.
Psikoloji bilimine ilgi duyan bütün Haliç Üniversitesi
öğrencilerini bir çatı altında toplayıp, disiplinler arası bir
paylaşım yaratmak, dersler dışında da alan hakkında fikir
edinmek adına öğrencilerin kaynaşmasını ve beraberliklerini sağlamaktır.
Aktivite Planı
Literatür Okuması, Film Okuması, Mezunlar Günü, Psikoloji Günleri, Psikoloji Seminerleri, Etkinlik İletişim Şebekesi, Sosyal Faaliyetler

Adı: Tasarlanacak Ne Kaldı?
Yazar: Otto Von Busch
Çeviren: Tuçe Yasak, Hülya Ertaş
Baskı Yılı: 2015
Yayınevi: Puna Yayın
Konu: İçerisinde 30’a yakın makalenin yer aldığı Tasarlanacak Ne
Kaldı? Kitabı, üç ana bölümden oluşuyor: Tasarımın mevcut ekonomik
sistem içerisindeki konumunu sorgulayan Tüketimciliğin Derin Suları,
tasarımcının rolünü irdeleyen Tasarımın Politik Gerçekliği ve sosyal tasarımın topluluklarda
bıraktığı izlerle tasarımcıların kendilerini bu eylem alanı
içinde konumlayışını ele alan Tasarım, Eylem ve Direniş.
Neden Okumalıyım?: Otto von Busch 2008’den beri XXI
Mimarlık, Tasarım ve Mekan dergisine yazdığı yazılarında sosyal tasarım, sürdürülebilirlik ve tüketimcilik üzerine
odaklanıyor. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı dünyamızda tasarımcıların iyi niyetlerle başladıkları projelerin
topluluklara verebileceği zararları, tüketim alışkanlarını
değiştirmeyen ama daha iyi bir dünya yaratacağını vaat
etmekten geri kalmayan ürünlerin bolluğunu, tasarımın
doğası gereği içine işli politik gerçekliğinden kaçmaya
çalışan tasarımcının düştüğü çıkmazı gündelik yaşamdan
tanıdık örneklerle anlatıyor.

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?
Bilgi Ekonomisi
Konu Çevresinde Ne Değişiyor?
Yeni teknolojilerin ortaya çıkışı birçok üretici için yıkıcı anlamlar taşır. İnovasyon ve yaratıcılığı destekleyen
ortamlar, sistemlerin görev, yetki ve sorumluluğu beyaz
yakalılar üzerinde yeniden dağıtması ve yönetici etkisinin
azalması değişimin göstergeleri olarak kabul edilebilir.
Neden Önemli?
Bilgi ekonomisi global ağlar etrafında şekillenir. Hiyerarşinin azaldığı, aynı kademede bulunan kişilerin birbirlerine karşı sorumlu olabildikleri matris örgütlenmelere doğru bir gidiş söz konusu. Bu yapılar, korumacılığın yerini
paylaşımcılığın aldığı, değer üreten herkesin kazanacağı
şekilde tasarlanmalı.
Nasıl Olmalı?
Özel mülkiyet sahibi olmak yerine mevcut mülkleri paylaşarak kullanma fikrinin geliştiği günümüzde bunun gücünü kullanmalıyız. Mülk sahibi olunmasının özendirilmesi
yerine mevcut kaynakların birbirine güven çerçevesinde
paylaşımlı olarak kullanılması, bireysel kalkınma yerine
kolektif kalkınmayı gündeme getirecektir.
Fatih Cetiz, Kariyer Merkezi Müdürü - 12.02.2018

Ekonomi
2018’deki risklerin yapısal ve birbiriyle bağlantılı olması,
toplumların, ekonomilerin ve uluslararası ilişkilerin dayandığı sistemi tehdit etmektedir.
Teknoloji
Quantum Computing’in küresel pazarı öngörülen sürede
artmakta ve ön plana çıkması beklenmektedir.
Meslekler
Akademik özgürlüğün savunulması önümüzdeki yıl akademik çevrenin en önemli nedenlerinden biri olacaktır.
Çevre
İngiltere’nin önde gelen araştırma kurumlarından hava
kirliliği ile ilgili yeni verilerin hükümet verileri ile birleştirilmesi çok güçlü ve anlayışlı bir kanıt oluşturacaktır.
Yaşam Biçimi
Hane halkı ve kişisel bakım ve ilaç endüstrilerinden gelen
artan talep ile birlikte tüketici yaşam tarzlarındaki değişimin global etoksilat pazarını yönlendirmesi bekleniyor.

Psikoloji Kulübü
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Metin, ForeKnowledge tarafından geliştirilen Yapay Zeka ve
Intellexer’den alınan metin analizleri tarafından oluşturulmuştur.
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