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Takım çalışmasına 
yatkın mısınız? 

emen hemen her iş mülakatlarında karşınıza 
çıkacak sorulardan biridir “Takım çalışmasına 
yatkın mısınız?” sorusu… Ne yazık ki 

vereceğiniz olumlu yanıt tek başına yeterli 
olamayacaktır. Özellikle üniversiteden yeni mezun 
arkadaşlarımızın takım çalışmasına ‘gerçekten’ yatkın 
olduklarını kanıtlamaları ancak bu konuda deneyim 
kazanmaları ile mümkün. Lise ve üniversite yıllarında 
okul spor takımlarından birinde düzenli bir şekilde yer 
almak, bir koro ya da orkestra ile müzik çalışmaları 
yapmak, folklor oynamak, kulüp çalışmaları yapmak, 
dergi çıkarmak, belli bir zaman ve enerji gerektiren 
örneğin kısa film çekmek gibi bir tecrübeyi bir ekiple 
yaşamak mülakatta örnek olarak sunabileceğiniz 
takım çalışması deneyimleridir.  

İş hayatındaki pek çok çalışmanızda bireysel olarak ne 
kadar yetenekli olduğunuzun önemi olduğu kadar 
becerilerinizi takım içerisinde ne kadar ortaya 
çıkarabildiğinizin de önemi yüksektir. Beceri ve 
yeteneklerinize güveniyor olabilirsiniz, ancak 
bulunacağınız organizasyonların içerisindeki diğer 
üyelerle uyum içerisinde çalışamıyorsanız gerçekte 
var olan birikiminizi asla pratiğe dökme şansı 
bulamayabilirsiniz. 

Takım içerisinde çalışma becerilerinizi artırmak için 
içinde bulunduğunuz ödev grupları, yarı zamanlı 
çalışmak, staj yapmak, gönüllü çalışmalarda 
bulunmak bulunmaz birer fırsat olabilir. 

 

Nereden başlamalıyım? 

İŞKUR ülkemizde 
kamu desteğiyle 

istihdam 
programlaması 

yapan bir istihdam 
platformu. Ancak 

İŞKUR'un sunduğu hizmetler sadece istihdam 
yaratmayla sınırlı değil. Özellikle son yıllarda 
çeşitlenen hizmetleriyle İŞKUR, ücretsiz eğitimler 
düzenleme, işsizlik maaşı süreçlerini yürütme, işbaşı 
eğitim programları düzenleme, teşvikler, mesleki 
eğitim kursları gibi çok çeşitli alanlarda ülke 
istihdamına ve vatandaşların mesleki ilerlemesine 
katkı sağlıyor.  

Web sitesi üzerinden de çeşitli online hizmetler sunan 
İŞKUR’un ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz 
hizmetlerinden biri "CV Hazırlama" bölümü. İŞKUR 
web sitesi üzerinden özgeçmişinizi önerilen formatta 
hazırlayabilirsiniz.  

İŞKUR'un üniversite gençleri için organize ettiği bir 
diğer önemli hizmet ise "İş Kulübü" isimli eğitim 
programı. Üniversitemizde ÖMER organizasyonuyla 
geçtiğimiz dönem İş Kulübü eğitimi 4 kez düzenlendi. 
İŞKUR İş Kulübü eğitimleri bu dönemde devam 
edecek. Gelişmeleri ÖMER'in sosyal medya 
hesaplarından takip edebilirsiniz. 

https://www.iskur.gov.tr/ 

Ne okusam? 

  

Prof. Dr. Üstün Dökmen’in akıcı anlatımı, kültürümüz 
ve yaşam biçimimizden sunduğu örneklerle İletişim 
Çatışmaları ve Empati, mutlaka okumanızı 
önerdiğimiz bir kitap.  

Dökmen kitabında iletişim çatışmalarının ne 
olduğunu, etkili bir iletişim için nasıl bir ortam 
hazırlanması gerektiğini ve empatinin iletişimdeki 
önemini anlatıyor. 

“Sevmek yeterli değil. Anlamak da gerekli. 
Anlayarak sevmek, büyük bir erdem olsa gerek…” 

Dökmen’e göre insanların birbirlerine karşı tavır alıp 
aktif çatışmaya girmelerinin, belirgin ya da örtük 
çeşitli sebepleri olabilir. Örneğin karşımızdaki bir kişi 
ile ilgili olumsuz bir geçmiş yaşantımız varsa, bugün 
bizim düşündüğümüz bir şeyi bile dile getirse, yine de 
ona sinirlenebiliriz. Oysa başarılı bir iletişim için bu 
çatışmaların çözülmesi gerekir.  

Hem psikolojiye hem kişisel gelişime ilgi duyanlara 
okumalarını öneririz.  

Haftanın Blog Önerisi 

 
 
ÖğrenciKariyeri sayfası özellikle üniversite öğrencisi 
gençlerin iş hayatına hazırlık konusunda kendilerini 
geliştirebilecekleri başarılı bir adres. 

2013 yılında kurulan platform, 2017 yılında çıkardığı 
mobil uygulama ile kişisel verilerinize göre uygun 
gelişmeleri anında sizinle buluşturuyor. 

ÖğrenciKariyeri Mobil uygulaması Burs, Staj, Etkinlik, 
Kariyer – Kişisel Gelişim içerikleri, kampanyalar 
kısacası öğrenciyi ilgilendiren her türlü gelişmeyi 
barındırırken aynı zamanda öğrenci kongreleri, 
öğrenci kulüpleri, gençlik organizasyonları gibi pek 
çok anlamlı etkinliğe de destek veriyor. 

https://ogrencikariyeri.com/ 
 

Ne izlesem? 

  
Yapımı: 2015 – ABD, 120 Dakika 
Yönetmeni: Alex Gibney 
Oyuncuları: Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth 
Rogen, Jeff Daniels, John Steen, Michael Stuhlbarg. 
 
Tüketici elektroniği sektöründe dünya devi Apple’ın 
kurucusu ve efsanevi yöneticisi Steve Jobs’ın hayatını 
ele alan film, Walter Isaacson’ın kendisiyle yüz yüze 
yaptığı görüşmelerle tamamladığı biyografik 
kitabından uyarlanmış. 

Filmde, girişimciliği, yenilikçiliği, yönetim becerileri ile 
olduğu kadar, hırslı ve detaycı kişiliği ile de tanınan 
Jobs’ın iş dünyasında yükselişinin öyküsünü özel 
yaşamından kesitlerle birlikte izleyebilirsiniz.  

İş dünyasında başarı merdivenini tırmandıkça 
yalnızlaşan Jobs’ın inişleri ve çıkışları, başarı ve 
başarısızlıklarından hepimizin çıkarabileceği dersler 
var. İzlemenizi öneririz. 
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