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İş Arama Becerileri 
Çoğu zaman iş arama sürecini özgeçmiş hazırlamak ve 
bir yerlere göndermek olarak tarif ederiz. Oysa hem 
yeni mezun hem de çalışan kategorisinde o kadar çok 
iş arayan var ki özgeçmişimizi bir yerlere göndermiş 
olmak iş arama sürecinin ilk adımı olmadığı gibi 
sürecin bütünü de asla değil. İş arama süreci, nasıl bir 
iş aradığımızı veya gelecekte şu andaki işimizden farklı 
olarak neleri yapmak istediğimizi keşfetmemizle 
başlar. Çalan her telefonun bir iş görüşmesi daveti 
olabileceğini düşünecek kadar dikkatli olmakla, 
sağlığınıza ve dış görünüşünüze günlük rutininiz 
içinde bile daha fazla dikkat etmeye başlamakla 
devam eder. Aslında iş arama eylemi sizin işe 
ihtiyacınız olduğu anda değil, birilerinin doğru 
elemanı aramaya başladığında sizin o işverenlerin 
farkındalık alanına girebilmeniz gerektiğini 
anlamanızla başlamalıdır.  

 
Tüm bu sebeplerle iş aramak, size iş bağlantısı 
sağlayabilecek kişiler ile iletişime geçmeyi, bu 
ilişkilerinizi taze tutmayı, mesleki gelişmeleri 
yakından takip etmeyi, anlık davetler aldığınızda bile 
bir mülakat performansı gösterebilecek kadar ne 
aradığınızın ve ne verebileceğinizin farkında olmayı 
gerektiren bir süreçtir. İş arama becerilerinin bir 
boyutu da düzenli başvuru yapmak kadar, 
başvurularınızda takipçi olmaktır. Pek çok iş arayan 
aday yetersiz oldukları için değil iş arama sürecinde 
yeterince aktif ve takipçi olamadıkları için istihdam 
şansını kaybedebilmektedir. İş arama becerilerinizi 
geliştirmek için seminerlerimize katılabilir ya da 
bireysel kariyer danışmanlığı talep edebilirsiniz. 

Nereden başlasam? 
KOSGEB, ülkemizde küçük ve orta ölçekli sanayiyi 
desteklemek ve geliştirmek 
amacıyla kurulmuş, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığına bağlı olarak 
çalışan bir kurum. KOSGEB 
aynı zamanda Türkiye’de 
girişimcilik altyapısının desteklenmesi için de 
çalışmalar yapıyor. KOSGEB tarafından çeşitli 
kurumlarda açılan Girişimcilik Eğitim programlarına 
katılarak girişimcilik eğitimi alabilir aynı zamanda da 
kendi işinizi kurduğunuzda 150.000 TL’ye kadar varan 
hibe ve desteklerden yararlanabilirsiniz.  

www.kosgeb.gov.tr 

Ne okusam? 

 

İş hayatına yeni başlayan bir gencin bir firmanın ve 
özellikle insan kaynakları departmanının 
fonksiyonlarını öğrenme sürecini bir karakter 
üzerinden romanlaştırarak anlatan kitap hem kolay 
okunabilir ve hem de akılda kalıcı bir anlatım diline 
sahip. #istinyeli öğrencilerimize iş hayatında 
karşılaşabilecekleri durumları hikayeleştirerek 
anlatan bu kolay okunabilir kitabı, bir hafta sonu 
kitabı olarak öneriyoruz. 

Haftanın Blog Önerisi 

  
 

İstanbul İşletme Enstitüsü hem öğrencilerin hem de iş 
yaşamındaki profesyonellerin yararlanabileceği 
online eğitimlerle ve başarılı içerikler üreten blog 
sayfasıyla dikkat çekiyor. Sayfayı takibe alarak birçok 
ücretsiz sertifika programından yararlanabileceğiniz 
gibi, iş yaşamına ve kariyer gelişimine yönelik 
makaleleri de okuyabilirsiniz. 

https://www.iienstitu.com/blog 

Neden katılmalıyım? 

Mülakat Teknikleri 
İş başvuru sürecinin önemli bir adımı olan mülakat, 

hala birçok işletme için en önemli eleme kriteri. 

Mülakatta göstereceğiniz başarı ise sağlam bir 

özgeçmiş kadar, özgüven, iletişim, sunum teknikleri 

gibi becerilerinize bağlı. Mülakat teknikleri 

seminerlerimize katılarak mülakat türleri, en çok 

sorulan sorular, mülakatta yapılması gerekenler 

konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. 

Ne izlesem? 

Marslı (The Martian)  

Yapım: 2015 (2s 24dk) (ABD) 
Yönetmen: Ridley Scott 
Oyuncular: Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen 
Wiig 
Bilim kurgu meraklıların hem kitabını hem de filmini 
başarılı buldukları yapımda Mars’taki bir üste tek 
başına mahsur kalan bir bilim adamının hayatta kalma 
ve kurtuluş mücadelesi anlatılıyor. Marsta ekibiyle 
görev yapan Mark Watney, şiddetli bir fırtına sonrası 
öldü sanılarak ekibi tarafından terk edilir. Watney, 
elindeki sınırlı olanaklarla, zekâ ve dayanıklılığını 
kullanarak dünyaya yaşadığına dair bir sinyal 
göndermeyi ve hayatta kalmayı başarır. Motivasyon, 
azim, yaratıcılık ve zorlu koşullarda karar verme 
süreçlerini Mark Watney karakteri üzerinden 
izleyebilirsiniz.  

https://www.iienstitu.com/blog

