
 

 
 
Modül 5 – Kendinizi nasıl satarsınız – Linkedln ve Özgeçmiş 
 
Ders 1: ÖZGEÇMİŞ YAZMA 
 
Özgeçmiş, becerilerinizi, bilginizi ve deneyiminizi hassas ve olgusal bir format kullanarak bir 
işverene gösterme fırsatınızdır. Başvurduğunuz iş ile ilgili eğitiminizi, iş deneyimlerinizi, ilgi 
alanlarınızı ve diğer bilgilerinizi özetlemelisiniz. 
 
Öğrenme Hedefleri: 
 
Bu ünitenin başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından öğrencilerin eşik düzeyinde 
aşağıdakileri yapabilmeleri beklenir: 
 

o Kariyer kararlarını verme bağlamında kendi becerilerini, ilgi alanlarını ve 
motivasyonlarını tanımlamak ve göstermek 

 
o Bir özgeçmişin niteliğini ve amacını anlama 

 
o Becerilerinizi, deneyiminizi ve eğitim geçmişinizi doğru bir şekilde temsil eden 

eksiksiz bir özgeçmiş oluşturma, biçimlendirme ve dağıtım   

 
Özgeçmiş Nedir? 
 
Özgeçmiş, bugüne kadarki yaşamınızın bir özetidir ve bu, potansiyel bir işveren, veya 
üniversite kabul görevlisi için ilgi çekici yönleri vurgular. 
 
Neleri dahil etmeliyim? 
 
Temel (Gerekli) Kişisel Ayrıntılar: 
 
Ad – Soyad 
 
Adres 
 
Telefon Numarası 
 
Doğum Tarihi 
 
Uyruk 
 
Eğitim ve öğretim (okulunuz, kolejiniz, eğitim programınız vb.) 
 
Okulda kazanılan nitelikler 
 
Okul dışında kazanılan yeterlilikler / sertifikalar 
 
İstihdam ve iş deneyimi 
 
İlgi alanları ve hobiler 
 
Gelecek hedefleri / Eylem planı 



 

 
Referanslar - 2/3 referansın isim ve adresleri



 

 
 
 İşverene ne “pazarlıyorsunuz”?’’sunuyorsunuz’’? 
 
Becerileriniz ve deneyiminiz satılıktır - özgeçmişiniz pazarlama broşürünüzdür. İlk olarak, 
şirketin web sitesini ve pazarlama materyallerini keşfederek ve daha fazla bilgi için irtibat 
kişisi ile iletişime geçerek işverenin ihtiyaçlarını araştırmalısınız. Çünkü işverenlere ihtiyaç 
duydukları becerileri satmanız gerekir, böylece sizi istihdam edebilirler. Görüşme aşamasına 
geçmek için diğer başvuru sahiplerinden öne çıkmanız gerekir. Öne çıkmak, kendinizi 
doğrudan işverene uyarlamak ve benzersiz becerilerinizi ve yeteneklerinizi vurgulamak 
anlamına gelir. Bunu profesyonel özgeçmişinizle yapabilirsiniz. 
 
Biliyor musunuz? 
 

• İşverenler genellikle özgeçmiş taramaya bir dakikadan az zaman harcarlar.  
• Özgeçmişinizi okumak ve takip etmek kolay olmalıdır. 
• Her özgeçmişi ilgili işe hedeflemelisiniz.  
• Açıkça belirttiğinizden ve iyi sunduğunuzdan emin olmalısınız. 

 
• Tüm bilgilerinizi listeleyebileceğiniz bir ana – temel özgeçmiş oluşturmak ve bunu 

belirli bir iş/işveren için özel bir özgeçmiş oluşturduğunuzda ilgili ayrıntıları seçmek 
için kullanmak iyi bir fikirdir. 

 
Özgeçmiş ipuçları 

 
• Sektörünüze uygun profesyonel sunum kullanın 
• Geçmiş zamanları, özellikle de başarılar ve beceri geliştirilen bölümler altında tutarlı 

bir şekilde kullanın 
• Mülakat kazanmak için yeteneklerinizi bir işverene satın 
• İş tanımı gerektiriyorsa özgeçmişinizde BT / bilgisayar becerilerini listeleyin 
• Uluslararası bir öğrenciyseniz mengenenizi ve / veya çalışma durumunuzu belirtin 
• İşvereni araştırın ve özgeçmişinizi uygun şekilde uyarlayın. 
• Özgeçmişiniz yalnızca ilgili sayfanın 2-4 sayfası arasında olabilir. 

 
Özgeçmişinizin her bölümü için kendinize sorun 
 

• Alakalı mı? 
• Olumsuz algılanabilir mi? 
• Bunu olumlu bir şekilde çalışabilir miyim? 
• Uygulamama değer katıyor mu? 

 
Eklenecek isteğe bağlı bölümler: 
 

• Kariyer Profili/ Amaç: Her iş başvurusunda bulunduğunuzda belirli işverenlere veya 
pozisyonlara göre uyarlanmalıdır. Araştırmalar, dikkatli bir şekilde ifade edilmiş bir 
'Kariyer Profili' ve 'Anahtar Güçlü Yönler' bölümü yazdığınızda özgeçmişinizin işe 
alımçılar tarafından okunma olasılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir. 

• Lise: Belki liderlik pozisyonlarını, kayda değer başarıları veya müfredat dışı 
faaliyetleri içerebilir 

• Temel Mesleki - Profesyonel Beceriler: Daha önce çalışmışsanız uygundur. 



 

• Zorunlu saha deneyimi / klinik yerleşimler: Tarihi, süreyi, işvereni ve geliştirdiğiniz 
becerilerin kısa bir açıklamasını eklemeniz gerekir. 

 
• Üyelikler: Yalnızca ilgili kuruluşlara üyelikleri dahil edin. 

 
• Çok kültürlü deneyim / diğer diller 

 
 
Çalışma geçmişi ipuçları 
 

• Hedeflenen yerleşiminizi önceki işiniz ve deneyiminizle olabildiğince yakın hizalayın 
• En güncel ile başlayın ve geriye doğru çalışın 
• Konum başlığını, sonra şirket adını listeleyin 
• Pozisyonda geliştirdiğiniz tüm beceri ve sorumlulukları listeleyin 
• Beceriler enine veya jenerik beceriler açısından çerçevelenmelidir 
• Pozisyondaki başarılarınızı listeleyin - işin bir parçası olmayan yeni sorumluluklarınız 

oldu mu? 
• Kabul edilen veya uygulanan herhangi bir öneri yaptınız mı? 
• Işyerine daha verimli veya kâr artışına katkıda bulundunuz mu? 
• Benzer bazı işleriniz varsa, beceriler vb. Listelemek için bunları gruplayabilirsiniz. 
• Genellikle Çalışma Geçmişinize ne kadar ileri giderseniz, o kadar az ayrıntı gerekir 
• Herhangi bir gönüllü veya topluluk çalışmasını ekleyin 
• İşte kazandığınız başarıları veya ödülleri eklediğinizden emin olun 

YAP YAPMA 
Örnek kenar boşlukları kullanın (her tarafta 2-3 
cm) Kalabalık bilgi 

  
Değerli alanınızı boşa harcamamak için kişisel 
bilgilerinizi ilk sayfanın üstünde tutun 

Sizi rekabetten çıkarabileceği için olumsuz veya 
tartışmalı olabilecek  bilgiler 

  
  
  

Sola hizalanmış başlıklar okunabilirliği arttırır 

Kısaltmalar kullanmak, çünkü iş verenler neyi 
kastettiklerini bilemeyebilir 
Örneğin; ‘’do not’’ yerine ‘’don’t’’ 

  
  

Bilgi başlıkları arasında boşluk bırakın 
Bir sayfanın üzerine, giderek bilgileri başlık 
altında ayırma 

  
Bilgileri bir arada tutma  

  

Yazımı ve dilbilgisini denetle 

Alakasız bilgiler de dahil olmak üzere kendinize 
‘bu bilgi parçası uygulamaya değer katıyor mu?’ 
sorun 

(Otomatik yazı denetimine güvenme)  
  
  



 

  
 

 
 

Belirgin başlıkları (özgeçmiş, İsim, Telefon), bu 
dağınıklığı ortadan kaldırın Özgeçmişinize maaş beklentisi verilmesi 
  

  
Gözü önemli alanlara çekmek ve genel görünüme 
ve okunabilirliğe katkıda bulunmak için altı çizili, 
kalın veya italic baskı kullanın 

Özgeçmişinizi süslü klasörlere veya ciltlere 
koymak 

  
  

  



 

 


