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   Kariyer Postası
İŞ VE STAJ GÖRÜŞMELERİNDE NELERE DİKKAT ETMELİYİZ
Görüşme sürecinde ve öncesinde basit ama ortak nezaket faktörleri vardır.

Yaptığınız bir iş/staj başvurusu için mü-
lakata davet edildiğinizde yapmanız ge-
reken ilk şey heyecanınızı kontrol altına 
almaktır. Şirketi önceden araştırmak, 
davranışsal soruları yanıtlamak ve be-
cerilerinizi en iyi nasıl sergileyeceğinizi 
öğrenmek için çalışmalısınız. 
Mülakata Hazırlık
Mülakata gideceğiniz kurumun geçmi-
şini ve üst düzey yöneticileri hakkında 
kısa bir araştırma yapın. Vizyonları ve 
bakış açıları sizin gelecekten bekledik-
lerinizle uyuşuyor mu?  Şirketin geç-
miş performansı ve gelecek planları 
hakkında mümkün olduğunca fazla şey 
bilmek, şirkete nasıl değer katacağınızı 
daha iyi açıklamanıza yardımcı olabilir. 
Görüşmeden önce şirketin web sitesini, 
özellikle de “Hakkımızda” bölümünü 
gözden geçirin. Ayrıca şirketin hangi 
bilgileri paylaştığını görmek için Linke-
dIn, Facebook, Twitter ve diğer sosyal 
sayfalarına göz atın. Ayrıca mülakat ya-
pan kişi tarafından herhangi bir sorunuz 
olup olmadığı sorulduğunda yanıt ver-

meye hazır olun. Görüşmeciye sormak 
istediğiniz soruların bir listesini hazırla-
yın. Unutmayın, sadece işi almaya çalış-
mıyorsunuz - aynı zamanda bu firmanın 
ve pozisyonun sizin için uygun olup ol-
madığını değerlendirmek için işverenle 
görüşüyorsunuz.
Mülakat Sırasında
İyi bir başlangıç ve iyi bir izlenim için 
tokalaşma çok önemlidir. Görüşme ya-
pacağınız kişinin elini uygun şekilde sı-
kın. Bu kendinize güveninizi ifade eder. 
Beden dilinizle de bunu destekleyin. 
Konuşma esnasında dikkatinizi karşı ta-
rafa verin. Sorulara verdiğiniz yanıtlarla 
işe uygun bir aday olduğunuzu hissetti-
rin. Gülümsemeyi asla unutmayın. Ce-
vaplarınızı uygun bir ses tonuyla verin. 
İşe ve pozisyona olan ilginizi ortaya ko-
yun. Dinlemek, sorulara cevap vermek 
kadar önemlidir. Anlamadığınız bir şey 
olursa nazikçe detayını sorun. Şirkete ve 
ya kuruma nasıl değer katabileceğinize 
odaklanarak cevaplar verin. 

Yaratıcı endüstri disiplinlerinde 
çalışanların, yaratıcı disiplinlerin 

kendine özgü iş yapma ve 
uygulama biçimleri ile birlikte, 

özellikle gelişen ve değişen 
çalışma şartlarına bağlı olarak 
yeni çalışma alanlarına olan 

ihtiyaçları oluşmuştur. Bu ihtiyaç 
doğrultusunda Richard Florida ve 

ekibi tarafından yaratıcı olarak 
endekslenen şehirlerden birisi 
olan İstanbul’da gelişen ortak 

çalışma alanları yaratıcı endüstriler 
bağlamında incelenmiştir. 

Yaratıcı endüstrilerin içinde 
bulunan yaratıcı sınıf ve bu 

sınıfın ortaya çıkardığı yaratıcı 
ekonominin ortak çalışma alanları 

ile olan dinamik ilişkisi ve bu 
durumun özellikle 2014 yılı 

itibariyle İstanbul’da hızlı gelişimi 
ilgi çekicidir. Şüphesiz ki bilgi 

teknolojilerinin gelişmesi, bilgiye 
kolay ulaşım ve küresel olarak 
birbirine daha çok entegre olan 
bir dünyada, çalışma şartlarının 

değişmesi ve yeni çalışma 
alanlarının gelişmesi dikkatle 

incelenmesi gereken bir konudur. 
Fatih CETİZ

Kariyer Merkezi Müdürü

Ortak Çalışma 
Alanları

Havacılık Uzmanları
Havaalanlarının sayısı gün geçtikçe artacak. Ortaya çıkacak
olan işletmeleri ve projeleri yönetecek, teknik araştırmalar ya- 
pacak çalışanlara ihtiyaç olacak. Havacılık sektörünün son yıl- 
lardaki heyecan verici gelişmelerinin ardında Elon Musk var.
Uzay seyahatleri ve yerleşimleri multidisipliner astronotları
ortaya çıkaracak. Uçan araçlar, drone teknolojileri, farklı amaç-
lar için tasarlanmış insansız hava araçları hem teknoloji hem de
kullanım yönüyle yeni meslekleri doğuracak
Temel Yetkinlikler
• Tasarım odaklı düşünme
• Trend takipçisi olma
• Stres altında doğru kararlar verebilme
• Planlama ve organizasyon yeteneği güçlü olma
• Analitik düşünme, sorunlara farklı çözümler bulabilme
Okunabilecek Bölümler 
• Uçak Mühendisliği • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
• Meteoroloji Mühendisliği • Mekatronik Mühendisliği

5 Ocak - 5 Mayıs 2018
Mezun Mentor Pilot Projesi
30 Nisan – 4 Mayıs 2018
English Speaking Club
Grup Yönderleri: Asya Cankaya, Hüseyin Silmez, 
Efecan Sütçügil, Oğuz Candan, Zişan Baş
30 Nisan 2018, 12.30, Sınıf: C-104
İşaret Dili Eğitimi 1.Grup
Eğitmen: Tuğçe ÜSTÜBİOĞLU, Hilal ÇELİKKOL
3 Mayıs 2018, 12.30, Sınıf: B-305
İşaret Dili Eğitimi 2.Grup
Eğitmen: Tuğçe ÜSTÜBİOĞLU, Hilal ÇELİKKOL
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TEDx VİDEO ÖNERİSİ SANAT KÖŞESİ

EĞİTİM ÖNERİLERİ KİTAP ÖNERİSİ

Konuşmacı Kim?
Betul Mardin / Halkla İlişkiler Uzmanı
Video Başlığı ve Linki
Engelleri Avantaja Cevirin
Video Linki
https://www.youtube.com/watch?v=TY4WZx_TEvg
Video’yu Neden İzlemeliyim?
Hayatta karşımıza çıkan engelleri nasıl pozitifleştirebile-
ceğimizi kavramamıza yarar sağlayacaktır. 
Tedx Nedir?
Yayılmaya değer fikirlerin ruhuyla TEDx, insanları TED 
benzeri bir deneyimi paylaşmak için bir araya getiren ye-
rel, 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. 

Müze Adı:  Bir Meteliğin Peşinde
Açılış Tarihi: 14.02.2018 - 31.08.2018
Yer: Yapı Kredi Kültür ve Sanat
Adres: İstiklal Caddesi No: 161 Beyoğlu / İstanbul
Açıklama: Yapı Kredi Sikke Ko-
leksiyonu’ndan ilhamla üretilen üç 
güncel sanat projesine ev sahipliği 
yapıyor. Sergi, Yapı Kredi Sikke Ko-
leksiyonu’ndan ilhamla üretilen üç 
güncel sanat projesinin, teşhirdeki 
sikke koleksiyonuna dahil edilme-
sinden oluşmaktadır. 2013 yılında 
Başak Şenova’nın önerisi ile davet 
edilen sanatçılar 2014 Eylül ayına 
kadar sikke koleksiyonu ve kolek-
siyonculuğu konusunda araştırmalar 
yapmıştır. Hera Büyüktaşçıyan ‘El-
den ele, elden ötedekine’ isimli me-
kanik heykeli ve çizimleri ile Osmanlı tarihindeki önem-
li tağşiş olaylarından birini yeniden hatırlatmaktadır. Ali 
Taptık ‘Apofeni Topografyası’ isimli fotografik yerleştir-
mesi ve beraberindeki metinle definecilik ve akıl sağlığı 
arasındaki ilişki üzerine düşünür. Bir taraftan definecilik 
olaylarının görsel izlerini sürerken, bir taraftan da kendi 
kayıp hazinesinin yerini paylaşan bir haritayı görüntülerin 
arasına saklar. 

Adı: Beden Dili
Yazar: Allan & Barbara Pease
Baskı Yılı: 2018
Yayınevi: Epsilon Yayınevi
Konu: İnsanların beden dili, söy-
lediklerinin genellikle düşündükle-
rinden ya da hissettiklerinden farklı 
olduğunu gösterir. Kapsamlı, şaşırtı-
cı ve eğlenceli bu rehber size beden 
dilinin sırlarını öğreterek her durum-
da güveninizin ve kontrolünüzün 
artmasına yardımcı olacak. Bir an-
laşma sırasında pazarlık yaparken ya 
da kendiniz için doğru eşi seçmeye 
çalışırken artık yere çok daha sağlam 
basacaksınız. Mimikleri ve hareket-
leri yorumlamayı, bunların altında 
yatan düşünce ve duyguları okumayı öğrendiğinizde çok 
daha gerçekçi ve yararlı sonuçlara varacaksınız. 
Neden Okumalıyım?: 
• Başarılı mülakat ve müzakerenin sırları nelerdir?
• Birinin sizinle ilgilenip ilgilenmediğini nasıl anlarsınız?
• Diğer insanlarla aranızda nasıl güçlü bağlar kurabilir, 
onlarla nasıl işbirliği yapabilirsiniz?
• Birinin yalan söylediğini nasıl anlarsınız?
• İstediklerinizi elde etmek için beden dilinden nasıl 
yararlanırsınız?
• Karşı cinsin size gönderdiği sinyalleri nasıl fark 
edersiniz?
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MICROSOFT OFFICE 
EXCEL ONLINE EĞİTİMİ

Eğitim Linki:  https://bit.ly/2z49xRF 
İş ilanlarında en çok aranan özelliklerden biri excel 
bilgisine sahip olmak. Öğrencilik hayatınız boyunca 
çeşitli şablonlar kullanarak excel kullanma yetkinli-
ğinizi geliştirebilirsiniz. 
PC veya Mac bilgisayarınızda ya da mobil cihazınız-
da Excel yüklü olduğunda şunları yapabilirsiniz:
•Otomatik doldurma ile veri girişini kolaylaştırabilir-
siniz.
•Veri çubukları, renk kodları, mini grafikler ve simge-
lerle eğilimleri ve düzenleri kolayca saptayabilirsiniz.
•Verilerinize dayalı grafikler ve PivotTable önerileri 
alabilir ya da tek bir tıklamayla bunları kendiniz oluş-
turabilirsiniz.
•OneDrive kullanarak çalışmalarınızı Excel’in için-
den paylaşın.
•Nerede olduklarından bağımsız olarak başkalarıyla 
elektronik tabloları düzenleyin.


