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İŞ ARAMA VE CV HAZIRLAMA TEKNİKLERİ 

 

1. Yeni mezun da olsanız, eski de, iş arama süreci çetin bir süreçtir. Panik olmayın, 

ümitsizliğe kapılmayın. Her okuyan iş bulacak diye bir kural yok diyen büyüklerimize 

de kulak asmayın. Çünkü siz iş bulacaksınız. Buna kendiniz ilk önce inanacaksınız ki 

iş görüşmesinde de size inansınlar. Bu yüzden özellikle yeni mezunlar kendi 

aralarında yaşasın mezun olduk artık işsiziz geyiğini bıraksınlar. Bodrum’da bilmem 

kaç müdürlük yaptıktan sonra Antalya’da CV bırakmadık otel bırakmayan ben 

hepsinden ret edildikten sonra İzmir marşı ile Bodrum’a dönerken iş teklifi alıp tekrar 

Antalya istikametine döndüm. Dolayısı ile sizlerin yaşaması muhtemel hayal 

kırıklıkları benim tarafımdan da yaşanmıştır. Benim gibi yapın ve pes etmeyin. 

2. Yukarıda örnek bir CV veriyorum. Bu genel bir çerçevedir. Buna mutlaka sadık kalın 

demiyorum. Bu CV üzerinden altta yer alacak açıklamaları dikkatlice okuyunuz: 



 

a. CV nin amacı işverene kim olduğunuz hakkında açık, kısa bilgi vermektir. CV 

yazarken ne çok kısa ne de gereksiz bilgilerle çok uzun bir CV yazın. 

Kendinizi işverenin yerine koyun ve bu iş için gerekli bilgileri işverene yeteri 

kadar açık ve öz bir şekilde verdim mi sorusunu kendinize sorun. 

b. İşvereni CV oluşturmadan önce mutlaka araştırın. CV nizi buna göre 

şekillendirmeniz, tek bir CV hazırlayıp her yere aynısını göndermeye göre 

daha akıllıca olacaktır.Eğer başvurunuzu mail edecekseniz, sayın ilgili yerine 

sayın Adem Yavaş gibi isim kullanmak çok daha iyi olacaktır. Dolayısı ile 

başvurunuzu kimin değerlendireceğini öğrenmeye çalışıp, o kişinin ismi ile 

mail atmanız daha iyi olacaktır. 

c. Mail atacaksanız ilgili kişiye kısa bir cover letter şeklinde yazı yazmanızda 

fayda vardır. Diğer bir ifade ile sakın Sayın Yavaş, ekte CV yer almaktadır gibi 

bir mail atmayın. İyi bir örneğe bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

http://www.biymed.com/haberci/haber_oku.asp?haber=269  Bu yazıdan 

hareketle kendinize uyarlama yapabilirsiniz. Bu yazıda Temmuz ayı içinde 

uygun olabilirim türü ifade kullanmayın. Siz yeni mezun olduğunuz için şu an 

için bu lükse sahip değilsiniz. 

d. Genelde Ariel veya Times New Roman 12 punto yazım kabul görür. Bunun 

dışına çıkmayın. Yeni mezunlar için bir sayfa, en fazla iki sayfa özgeçmiş 

yeterlidir. 

e. Siz bir ürünseniz, CV de sizin ambalajınızdır. Ambalajda hata yapmayın. 

Bunun anlamı hiçbir yazım hatası olmamasıdır. CV yi yazdıktan sonra 

ailenizden veya arkadaşlarınızdan herhangi bir yazım hatası var mı diye 

kontrol etmelerini mutlaka isteyin. Bazen ne kadar baksak da kendi 

hatalarımızı göremeyebiliriz. 

f. CV nizi çıktı olarak alırken en kaliteli kağıda, en kaliteli baskıyla almanız 

önemlidir. İşveren CV nizi eline aldığında silik, buruşuk, boynunu büken bir 

kağıt istemeyecektir. 

g. İsim soyadınızın sağında ki boşluğa resminizi koyunuz. Erkekler için resim son 

tarihli, traşlı ve gömlek kravatlı olsun. Bayan arkadaşlar da yine son tarihli, 

bakımlı ama aşırı makyaj ve takı olmayan bir fotoğraf koysunlar. Kafanızı 

aman ben prezentabl mıyım diye takmayın. Prezentabl olmak yakışıklı, güzel 

olmak anlamına gelmiyor. Kendine bakan, temiz anlamında kullanılıyor. Eğer 

diğer türlü olsaydı bu sektörde başta benim iş bulmam mümkün olmazdı. 

Fotoğraf çektirirken pasaport tipi fotoğraf çektirirseniz daha iyi olacaktır.  

h. İletişim bilgilerinizi sıkı kontrol edin. Daha bu sene staj için bir otele CV 

gönderen arkadaşınıza eksik telefon numarası yazdığı için otelin genel müdürü 

ulaşamadı. E-mail adresiniz isim soyad şeklinde olmalı. 

cilginhocaadem@hotmail.com, a_d_e_m_y_a_v_a_s@gmail.com, 

olumunefenerli@yahoo.com gibi mail adreslerinden sakının. 

i. Kişisel bilgiler kısmında erkekler tecil tarihlerini belirtsin. Yapıldıysa yapıldı 

şeklinde ibare düşsünler. Eğer tecil tarihleri çok yakınsa, ileri bir tarihe tecil 

http://www.biymed.com/haberci/haber_oku.asp?haber=269
mailto:cilginhocaadem@hotmail.com
mailto:olumunefenerli@yahoo.com


ettirerek başvuru yapmaları daha faydalı olacaktır. Tabii ki bayan öğrenciler 

askerlik durumunu yazmayacaklar. 

j. Medeni durum kısmına sadece evli veya bekar yazılır. Sözlü, nişanlı, taze 

ayrıldı gibi çılgın ibareler sakın yazmayın. 

k. Kariyer hedefi kısmı olmazsa olmaz değildir. Ancak işin içeriğine göre kısa 

ama etkileyici bir cümle hem hangi departmanda çalışmak istediğinizi hem de 

hedefleriniz olduğunu belirtmek açısından önemlidir. Burada bir tercih 

yapmanız gerekiyor. Eğer amaç iş bulmaksa departman belirtmeyecek bir 

kariyer hedefi, ama belirli bir departman olana kadar bekleyeceğim derseniz iş 

verene hangi departmanı istediğinizi belirtecek bir kariyer hedefi yazmanız 

gerekiyor. Cümle önbüro departmanında çalışmak istiyorum şeklinde değil, 

önbüro alanında uzmanlaşmak, ilerlemek, değer yaratmak, fark yaratmak vb 

olmalıdır. ( hepini birden değil ) Gelecek 10 sene içerinde sizin koltuğunuzda 

oturmak, sizin genel müdürünüz olmak gibi cümleler kurmayın.  

l. Eğitim bilgilerini en son bitirdiğiniz okuldan başlayarak sıralayınız. Eğer 

okulda başarı elde etmişseniz ( okulda derece, yüksek not ortalaması gibi ) 

bunu belirtin. Ortalama düşükse mezuniyet derecesi kısmını hiç yazmayın. 

Eğer yurtdışında okuduğunuz bir dönem olmuşsa bunu da tarihi ile birlikte 

belirtin. Dikkat çekecektir.  

m. Mesleki tecrübe ve stajlar konusunda da yine en son çalıştığınız yerden 

başlayarak eskiye doğru kronolojik bir şekilde yazın. İş yerinin ismi, hangi 

departmanda, hangi görevde çalıştığınızı belirtin. Çalışmadığınız yerleri asla 

yazmayın, çalışma sürelerini asla şişirmeyin. İş Kanununa göre işvereni 

yanılttığınız için işten atılma sebebidir. 

n. Yabancı dil bilgisi içinde aynısı geçerlidir. Dil bilginizi olduğundan fazla 

abartmayın. 

o. Bilgisayar bilgisinde MS Office tüm ofis programlarını bildiğinizi ifade eder. ( 

Word, Excell, Powerpoint ) Bunlar haricinde işveren açısından değerli 

olabilecek programlar biliyorsanız yazın. Asla facebook, twitter vb. yazmayın. 

( bunları yazmanın tek koşulu sosyal medya eğitimi almışsanız olabilir, 

örneğin soysal medyada facebook kullanımı vb gibi ) 

p. Diğer bilgiler kısmında işverenin dikkatini çekebilecek, eğitim hayatınızda 

katıldığınız kurslar, öğrenci olarak başarılarınız, sınıf temsilciliği gibi görevler 

varsa yazınız. Burada en önemli kriter bu yazdıklarınızın iş veren gözünde 

değerinin olmasıdır. Örneğin sınıf temsilciliği gibi bir görev, sorumluluk 

üstlendiğiniz, arkadaşlarınız tarafından seçildiğiniz için iletişim becerilerinizin 

yüksek olduğu gibi sonuçlara varılmasında yardımcı olur. Eğer katıldığınız çok 

sayıda kurs varsa bunu Alınan Diğer Eğitimler adında bir başlık altında 

toplayıp diğer bilgileri Diğer Bilgiler başlığı altında da toplayabilirsiniz. Kurs 

almak için halen geç değildir. Kısa kurslar araştırıp CV nizi güçlendirmek için 

gayret sarf edebilirsiniz. Ufuk Tarhan’ın ( Fütüristler derneği Başkanı ) kısa 

süreli kurslar sayfasına bakabilirsiniz. http://www.m-gen.biz/detay.asp?id=294 

Bu kurslar 3 saat gibi 50 – 100 TL arası olması ile CV nizi, bütçenizi 

http://www.m-gen.biz/detay.asp?id=294


sarsmadan güçlendirecektir. ( Ufuk Hanım’la hiçbir ticari ilişkim yoktur bu 

arada )  

q. Referanslar kısmına genelde 3 referans yazılması istenir. Referans yazdığınız 

kişilerle mutlaka konuşun, izin isteyin veya daha önce izin verdilerse bile 

hatırlatın. Bu kişiler başvurduğunuz yerden telefon gelirse, bir an için bile olsa 

duraklarlarsa veya hatırlayamazlarsa iyi olmayacaktır. Referanslara anne, baba 

vb akrabalık ilişkilerini olan aynı soyadı taşıyan kişileri yazmayınız. 

r. Yukarıda ki CV formatı standart değildir. Başka örneklerden de 

yararlanabilirsiniz; 

 http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1346/type.FileConte

nt.file/CVExamples_tr_TR.pdf ( europass ( avrupa komisyonu ) cv 

örneği ) 

 Yaratıcı CV ler de hazırlayabilirsiniz. İşverenin dikkatini çekmede işe 

yarayacaktır. Ancak eğer iş yaratıcı unsurlar içeriyorsa bu tip CV ler 

oluşturun. Aksi taktirde olumsuz etki de yapabilir. Aşağıda ki linkte 

bu tip örnekler bulabilirsiniz. http://fotogaleri.ntvmsnbc.com/en-

yaratici-grafiker-cvleri.html?position=0  

 Örneğin servis departmanına başvuruda mönü şeklinde bir CV 

bastırtmak, maliyetli olsa da başarı şansınızı artıracaktır. 

s. Son olarak ekli linkleri de okumanızda fayda var. İş buldukça beni haberdar 

edin. Yolunuz açık olsun. Yrd. Doç. Dr. Adem YAVAŞ 

 

http://www.hrturkiye.com/index.php/etkili-ozgecmis-yazma-teknikleri/ 

 

http://www.hrturkiye.com/index.php/onyazi-neden-onemlidir/ 
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