
Son işinizden 
neden 

ayrıldınız.! Şirket Taşındı. 
Bana nereye 
taşındığını 

söylemediler!



Kendini Tanımlamak

1. Eğitim,
2. Deneyim, hem ücretli hem 

de ücretsiz,
3. Başarılar ve Kazanımlar,
4. Beceriler ve yetkinlikler
5. Toplum hizmeti,
6. Kulüpler ve organizasyonlar,
7. Müfredat dışı etkinlikler,
8. İş ahlakı,
9. Değerler.



1. İş tanımını araştırın,
2. Uyum sağlayan özelliklerinizi eşleştirin,
3. İş çalışma koşullarını araştırın,
4. Uyum sağlayan özelliklerinizi eşleştirin,
5. Bir karar verin.

Profesyonel Özgeçmiş



• Proaktif olmak öğrenilmiş bir beceridir. 
• Proaktif olmak risk almakta cesaret verici olanaklar sağlar. 
• Proaktif olmak, kendi hatalarından  ve başkalarının 

hatalarından öğrenmektir. 
• Proaktif olmak istenen sonuçlara ulaşmamıza olanak sağlar. 
• Proaktif olmak  kendini ilerletmek demektir.

Profesyonel Davranış

Bireyin kendini yönetme becerileri 21. yüzyıl 
temel becerileri arasında yer almaktadır.



• Adı ve Yerleşkeleri
• Ortaklık yapısı,
• Ürünleri ve Pazar yapısı,
• Üst Yönetim Kadrosu,
• Gelenekleri,
• Çalışanlara sunduğu olanaklar……..

Kurumu Tanımak
Kendinizi İşbirliğine hazırlamak

İşbirliği becerileri 21. yüzyıl temel becerileri arasında 
yer almaktadır.



• Bilgi Teknolojileri Yatkınlık,
• Ekonomi,
• Dil,
• İletişim Becerileri,
• Yaratıcılık

Davranış Tabanlı Görüşme
Genel Kültür ve İşe Uygunluk

(Bilgi Beceri ve Davranışsal Boyutu)

İşbirliği becerileri 21. yüzyıl temel becerileri arasında 
yer almaktadır.

• Problem Çözme Becerileri,
• Kritik Düşünme Becerileri,
• İstek, Heves, Hırs Düzeyleri,
• Mesleki Bilgi,
• Mesleki Deneyim

İş görüşmesinde 
becerileriniz 
hakkında 
konuşmak 
olumlu sonuçlar 
üretebilir.



• Koşullardan, genlerden, olanaklardan vb., 
şikayetçi olmak veya bu konulardaki 
olumsuzluklardan etkilenmemek.

• Hayata karşı olumlu bir bakış açısına sahip 
olmak,

• Gerçekçi sınırlar içinde «Yapabilirim, yapmaya 
çalışırım, tercih ederim» gibi ifadeler 
kullanmak,

• Sahip olduğunuz enerjiyi yansıtmak: Fiziksel, 
duygusal, zihinsel ve ruhsal enerji kaynaklarınızı 
beslediğinizi gösterebilmek.

Davranış Tabanlı Görüşme
Genel Kültür ve İşe Uygunluk

(Bilgi Beceri ve Davranışsal Boyutu)



Başka bir sorunuz 
var mı?

Evet! Erken çıkmak istersem ne 
yapacağım? Haftada kaç gün tatil 

yapacağım? Mazeret İzinlerimi 
kimden alacağım? Yıllık izinlerim 

ne kadar? Tuvaletler nerede?

Lütfen anket 
sorularını dikkatli 
okuyunuz ve size 
en uygun seçeneği 
işaretleyiniz.


