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KARİYERİNİZ 
SİZİNLE BAŞLAR



< A. ÖZGEÇMİŞ >
/      ""

I. Özgeçmiş Oluşturma

Özgeçmişin Tamım

Özgeçmiş, bireyin çalışma yaşamıyla ilgili bilgilerini dü
zenli bir şekilde iş verene sunmaya yarayan bir araçtır. Di
ğer bir tanıma göre özgeçmiş, “Bireye özgü belirli değerle
rin bir araya getirildiği ve sergilendiği bir reklam”dır.

Özgeçmiş, sizi iş verene tanıtan ilk araçtır. Görüşme 
aşamasında kendinizi daha fazla tanıtma imkânı bulabilirsi
niz; ancak bunun için önce görüşmeye davet edilmeniz ge
rekir. Görüşmeye davet edilme ise gönderdiğiniz özgeçmi
şin ilk elemeden geçmesi sonucu gerçekleşir. Bu nedenle 
özelliklerinizi özgeçmişinize etkili bir şekilde yansıtmak 
durumundasınız.
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Etkili özgeçmiş yazmak, iş verenin hangi bilgileri gör
mek istediğini sezinleyip mevcut özelliklerinizden iş veren 
tarafından değer taşıyabilecek olanları yazmaktır. Bu açı
dan iş vereni hiç ilgilendirmeyen bilgileri içeren üç sayfalık 
bir özgeçmiş, tamamen iş verenin pozisyon için adayları 
değerlendirirken kullanacağı temel bilgileri içeren bir say
falık özgeçmişten daha etkili değildir.

Etkili özgeçmiş yazmak, başvurduğunuz pozisyon için 
uygun olduğunuz konusunda iş vereni ikna etmek demek
tir. Bunun için önce kendinizin o pozisyon için ne kadar 
uygun olduğunuzu değerlendirmeniz gerekir. Eğer kendi
niz o pozisyon için yeterli olduğunuza inanmıyorsanız, iş 
vereni de ikna edemezsiniz. Tabii pozisyona uygunluğunu
zu değerlendirirken gerçekçi olmalı, iş duyurusunda belirti
len iş tanımı ve nitelikleri ile gerçekçi bir şekilde belirledi
ğiniz yetkinliklerinizi göz önünde bulundurmalısınız.

Etkili özgeçmiş yazmak, mevcut nitelikleriniz ve başarı
larınızla başvurduğunuz pozisyonda firmaya değer katabi- 
leceğinizi iş verene göstermek demektir. Özgeçmişinizi de
ğerlendiren firma yetkilisi, mevcut niteliklerinize ve geç
mişteki başarılarınıza bakarak firmaya değer katabileceği
niz konusunda ikna olmalıdır.

Etkili özgeçmiş yazmak, iş verene özgeçmişinizin o po
zisyon için hazırlandığı izlenimini vermek demektir. İdeal 
olarak her başvurulan pozisyon için firma kültürünü, iş ta
nımını ve iş niteliklerini göz önünde bulundurarak ayrı bir 
özgeçmiş hazırlamanızda yarar vardır. Ancak uygulamada 
bireyler genellikle tüm iş başvurularım aynı özgeçmişle 
yapmaktadır. Hele bu özgeçmiş bir örnekten “kopyalan
mış” izlenimini de veriyorsa, daha da etkisizleşmektedir.
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II. Özgeçmiş  Çeşit leri

1. Zaman Sıralı Özgeçmiş

Bu tür özgeçmişlerde iş deneyimi, eğitim vb. bilgiler, ta
rih sırasıyla sondan başlayarak yazılır. Böylece okuyanın si
zin gelişiminizi görmesi mümkün olur. İş verenlerin çoğu 
bu tür özgeçmişleri tercih ederler. Ancak çok fazla iş dene
yimine sahip bireylerin tüm deneyimlerini bu şekilde alt al
ta yazması, okuyanın kafasını karıştırabilir.

Zaman sıralı özgeçmiş, iş deneyiminiz çok fazla değilse 
yararlı olabilir. Bu tür özgeçmişlerde boşluklar hemen gö
rüldüğünden, iş geçmişinizde aralar yoksa, bu sizin için bir 
avantaj olabilir. Özellikle hep aynı tür işlerde çalışmışsanız, 
zaman sıralı yöntemi kullanmakta yarar vardır. Böylece is
tikrarlı bir iş geçmişiniz olduğu mesajını vermiş olursunuz.

Zaman sıralı özgeçmişte, son iş deneyimine daha fazla 
yer ayırmak gerekir. Çünkü en son kazanılan deneyim, ye
ni işe en kolay aktarılabilecek deneyimdir. Bununla birlik
te, daha önceki iş deneyimlerinizden başvurduğunuz pozis
yonla en çok ilgili olanlarına, diğerlerine nazaran daha faz
la yer ayırmanız gerekir.
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2. Fonksiyonel -İşlevsel- Özgeçmiş

İşverenler tarafından pek tercih edilmese de, bazı du
rumlarda fonksiyonel özgeçmiş hazırlamak yararlı olabilir. 
Bu tür özgeçmişlerde o güne kadar yapılanlar, uzmanlık 
alanlarına göre belirli gruplar -örneğin pazarlama, insan 
kaynaklan, halkla ilişkiler vb.- altında toplanarak yazılır. 
Her gruba yazılanları kendi içinde sondan başlayarak tarih 
sırasına koymak mümkündür. Çalışılan iş yerleri, tüm grup
ların altında topluca gösterilir. Ancak bu özgeçmişten hangi 
deneyimin hangi iş yerinde kazanıldığı açıkça görülmez.

Bu tür özgeçmişler, çok uzun iş deneyimi olup farklı 
alanlarda deneyim kazanmış kişilerce tercih edilebilir. Çün
kü iş deneyimini birbirleriyle ilgili gruplar alfanda toplamak, 
değerlendirenin deneyimleri daha kolay algılamasını sağlar.

Bu tür özgeçmişlerde, sadece başvurulan pozisyonla il
gili yapılanlara yer verilebilir. Böylece iş verene başvurulan 
pozisyonla ilgili özelliklerin bilindiği mesajı verilmiş olur; 
ayrıca ilgisiz deneyim ve eğitimlerle değerlendirenin kafası
karıştırılmaz.

Tüm bunlara ek olarak sık iş değiştirenler, uzun süre 
çalışmaya ara verenler tarafından da bu tür özgeçmişler
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tercih edilebilir. Böylece değerlendirenin dikkati tarihler
den daha çok deneyime çekilir. İş verenlerin bu tür özgeç
mişleri tercih etmemesinin bir nedeni de iş değiştirme sık
lığım ve çalışmadaki uzun süreli aralan görememesidir.

3. Kariyer Hedefi

Kariyer hedeflerini özgeçmişte belirtmek, çok hassas 
bir konudur. Çünkü kariyer hedefini özgeçmişte belirtmek 
bazı yararlar sağlarsa da, bazı sakıncaları da beraberinde 
getirebilir.

Eğer kariyer hedefinizi çok net olarak tanımlamış ve 
başvurduğunuz pozisyon da bu hedefe uygunsa, bunu öz
geçmişte belirtmeniz yarar sağlayabilir. Kuşkusuz tüm öz
geçmişinizi de bu hedef doğrultusunda oluşturmanız gere
kir. Böylece iş verene “ben ne olduğumu ve ne istediğimi 
biliyorum...” mesajını vermiş ve özgeçmişinizi oldukça etki
li hâle getirmiş olursunuz.

Başvurduğunuz pozisyon, kariyer hedeflerinizle çok 
uyum sağlamıyorsa, pozisyona uygun gerçek olmayan kari
yer hedefleri yazmak yerine özgeçmişinizde bu konuya hiç 
yer vermemek daha uygun olabilir.

Eğer çok net bir kariyer hedefiniz yoksa, ille de bir kari
yer hedefi yazacağım diye kendinizi zorlamayın. Çünkü bu 
durumda adaylar, “Eğitim ve yeteneklerimi en iyi şekilde
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kullanabileceğim  gelecek vaat eden bir pozisyon...”
gibi pek de açık olmayan genel ifadeler kullanırlar. Her 
gün okudukları yüzlerce özgeçmişte yer alan bu sıradan ifa
delerle iş vereni etkilemeniz olanaksızdır.

Üstelik bu tür ifadeler, sizin firmaya katkınızdan çok fir
manın size neler katabileceğim ön plana çıkarır. Bu tür bir 
izlenim ise henüz kendinizi tam olarak tanıtma fırsatı bula
madığınız bir ortamda sizin için olumlu bir gelişme değil
dir. Kuşkusuz sizin firmaya katkılarınız kadar, firmanın da 
size katkıları önemlidir. Firmalar da bunun farkındadırlar; 
ancak bu tür hususları belirtmenin yeri özgeçmiş değildir.

4. İletişim Bilgileri

Bir özgeçmişte olmazsa olmaz bir bölümdür. Çünkü 
isim ile adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgilerini kapsar. 
Bu bölümü yazmadığınız takdirde -ön mektup da gönder
memişseniz- kendinizi hiç o işe başvurmamış sayın!.. Bir an 
için niteliklerinizin uygun görüldüğünü düşünsek bile ön 
görüşmeye nasıl çağrılacaksınız?..

İletişim bilgileri genellikle sayfanın üst ortasına yazılır. 
İsmin büyük harflerle ve diğer iletişim bilgilerine nazaran 
daha büyük harf karakterleriyle yazılması, ilk bakışta göze
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çarpmasını sağlar. İletişim bilgilerinin sola yanaşık yazılma
sı durumunda, özgeçmişiniz dosyalanınca okunması güç 
olabilir.

İletişim bilgilerini özgeçmişinizin üst kısmının ortasına 
konulmuş bir kartvizitiniz olarak varsayın. Sizinle temasa 
geçilmesi gerektiğinde iletişim bilgilerinizin kolayca görüle
bilmesi gerekir. İlk önce yazılmasının nedeni de budur.

5. Bilgisayar Bilgileri

Bundan birkaç yıl öncesine kadar iş başvuru formların
da “bilgisayar ve ofis araçları” başlıklı bir bölüme, bildiği
niz bilgisayar programlarını ve işletim sistemlerini, kullan
dığınız ofis araçlarının cinslerini yazmanız yeterli idi. Önce 
bilgisayar ve ofis araçları ayrı bölümlere yazılmaya başlan
dı, daha sonra bilgisayar bölümü,

• Donanım
• Programlama dilleri
• İşletim/ağ sistemleri
• Ofis programlan
• Veritabanı programlan
• Özel amaçlı programlar
• Web uygulamalan gibi alt-bölümlere aynldı ve bun- 

lann hangi düzeyde kullanıldığı bilgisi de istenmeye başladı.
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Hatta bazı firmalar daha da ileri giderek bünyelerinde kulla
nılan tüm programlarım yukandakine benzer başlıklar alfan
da iş başvuru formlarına koyarak, adaylardan bu programla
rı hangi düzeyde kullandıklarım işaretlemelerini istemektedir.

Kuşkusuz yukarıdaki örnek sınıflandırma da, bilişim tek
nolojisinin baş döndürücü gelişimine paralel olarak kısa süre
de değişecektir. Yabancı dilde olduğu gibi, bilişim teknoloji
sine ait tüm konularla ilgili bilgi düzeyinizi ve bu teknolojile
ri kullanma derecenizi özgeçmişinize yansıtmak zorundasınız.

Bu programları tanınmış bir sertifika programıyla öğ
renmişseniz, programın adını, tarihini ve aldığınız dereceyi 
belirtmeniz, yazdığınız bilgileri destekler. Ayrıca geçmişte 
kullandığınız, ancak uzun süre kullanmadığınız programla
rın yeni versiyonları çok farklı olabilir. Bu yüzden en son 
ne zaman kullandığınızı da yazmanızda yarar var.

6. Eğitim Bilgileri

•ecooe 
C' ' - o©©©©   .... ;• t OG«X»
r 00< X 50
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COCOO ..........
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İş deneyiminiz hiç yoksa veya çok az ise özgeçmişini
ze eğitiminizle devam etmeniz uygun olur. İş deneyimi 
uzun olanların, önce iş deneyimlerini belirtmelerinde ya
rar vardır. Çünkü belirli bir süre sonra deneyim, eğitimin 
önüne geçmektedir. Eğitim bölümüne okul eğitimleri,
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kurslar, seminerler, tez ve proje çalışmaları, burs ya da 
ödüller yazılabilir.

Okul eğitimlerinde aşağıdaki bilgileri vermekte yarar 
vardır:

• Mezuniyet yılı -eğitime ara vermemiş ve normal 
süresinde mezun olmuşsanız giriş yıllarını da 
yazmanız önerilir...

• Okulun adı ve yeri -okulun adından anlaşılıyor 
veya bilinen bir okul ise yerini yazmaya 
gerek yoktur...

• Bölümü...
• Mezuniyet derecesi -iyi bir derece ile mezun 

olmuşsanız...
Eğer üniversite mezunuysanız, bitirdiğiniz lisenin baş

vurduğunuz pozisyona bir katkısı yoksa, lise eğitimini be
lirtmeye gerek yoktur. Mezun olduğunuz lise, başvurduğu
nuz pozisyon için bazı yetkinlikleri destekliyorsa -yabancı 
dille eğitim yapan lise, meslek lisesi, teknik lise vb.- belirt
menizde yarar vardır. Ayrıca mezun olduğunuz lise eğitimi
nin üstünlüğüyle bilinen bir lise veya mezunlarının daya
nışması bulunan bir lise -örneğin Darüşşafaka lisesi- ise yi
ne yazmanızda fayda vardır.

Master/doktora eğitimine devam ediyorsanız, bunu da 
mezuniyet tarihini boş bırakarak belirtebilirsiniz. Böylece 
eğitiminizin sürekliliğim de göstermiş olursunuz.

Katıldığınız kurs ve seminerlerde ise aşağıdaki bilgileri 
verebilirsiniz:

• Kurs/seminerin konusu
• Kurs/semineri veren kurum veya kuruluşun 

adı ve yeri
• Kurs/semineri bitirme tarihi
• Kurs/seminerin süresi...
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Aldığınız kurs/seminerlerden bir haftanın üzerinde 
olanları ve pozisyonla ilgili olanları yazmanız önerilir. Eğer 
iş deneyiminiz fazla değilse, pozisyonla ilgili olmak koşu
luyla bir haftadan kısa süreli olanları da belirtebilirsiniz.

Tez ve proje çalışmalarına, yine pozisyonla ilişkiliyse 
yer verilebilir. Eğer akademik kariyere devam etmiş ya da 
çalışma konunuz proje hazırlamak ise ve bu arada pek çok 
proje çalışmanız olmuşsa, bunları özgeçmişte belirtmek ye
rine, ayrı bir kâğıda hazırlayıp ön görüşme sırasında da ve
rebilirsiniz.

Eğitimle ilgili aldığınız burs ve ödülleri eğitim bölümün
de belirtebilirsiniz. “Bölümün en iyisiydim...” gibi “ben”e 
yönelik ve açık olmayan ifadeler yerine, “Yüz altmış kişilik 
bölümde birinci oldu...” gibi somut ifadeler kullanmanız 
önerilir. Burs ve ödüllerin sayısı çok fazlaysa, ayrı bir bö
lüm altında belirtilebilir.

Yeni mezun adaylarda eğitim kriteri olarak üniversite 
mezunu olmak haricinde ne tür eğitim özelliklerine önem 
verildiği...

• Yabancı dil -bir veya birden fazla- %92
• Bilgisayar kullanımı %71.3
• Master derecesi %37.6
• Çeşitli meslekî kurslara katılmış olması %24.8
• Kendisini bireysel ve sosyal olarak yetiştirmiş 

olması %5.9
• İş, tatil veya öğrenim amaçlı yurt dışı tecrübesi %2.0
• Staj tecrübesi %2.0
• Mezuniyet derecesi %1.0
• Özel bir eğitim kriteri aranmıyor %1.0
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7. Yabancı Dil Bilgileri

Ekonomik açıdan giderek küreselleşen dünyamızda ti
carî ilişkiler, eskisine oranla çok daha fazla ülke sınırlarını 
aşmıştır. Yabancı firmalarla artan ticarî ilişkilerin yanında, 
gerek yabancı firmaların ülkemizde doğrudan veya yerli 
bir ortakla yatırım yapması, gerekse Türk firmalarının yurt 
dışındaki faaliyetleri, birçok pozisyon için yabancı dili ter
cih edilir bir özellik olmaktan çıkarıp zorunlu bir nitelik hâ
line getirmiştir. Hatta bazı firmalar bu gelişmeleri abartıp 
yabancı dile çok fazla gereksinim olmayan pozisyonlar için 
bile çok iyi yabancı dil bilme şartını koşar olmuşlardır.

Özgeçmişinize yabancı dil bilme durumunuzu yazar
ken, sadece bildiğiniz yabancı dili yazmanız yetmez. O di
li ne düzeyde bildiğinizi de göstermek durumundasınız. 
Genellikle çok iyi yabancı dil gerektiren pozisyonların iş 
duyurulan o dilde yapılır ve yine o dilde yazılmış özgeçmiş 
gönderilmesi istenir. Özgeçmişinizi yabancı dilde yazmak - 
eğer bir yerden yardım almadan yazmışsanız- yabancı dili 
bilme düzeyiniz hakkında bir fikir verebilirse de kesin bir 
bilgi veremez.

Yabancı dil düzeyiniz hakkında aşağıdaki konular daha 
fazla fikir verebilir:
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• Yabancı dille eğitim yapan bir okuldan mezun 
olmanız,

• Yabancı dili bir kursta öğrenmiş iseniz, aldığınız 
dereceyi, kursun adım, yıllarını, süresini ve haftada 
kaç saat ders aldığınızı belirtmeniz,

• Yabancı dil düzeyini ölçen bilinen sınavlardan 
-TOEFL, GMAT, PROFICIENCY, KPDS vb.- 
aldığmız dereceyi ve sınav tarihini belirtmeniz,

• Yurt dışındaki bir okuldan mezun olmamz veya 
dil okuluna gitmeniz,

• Uzun süreli yurt dışında kalmanız durumunda 
tarihlerini belirtmeniz.

8. Kişiliği Anlamak

Duygularınızı ve davranışlarınızı değişik durumlarda 
gözlemlerseniz, değişik durumlarda nasıl davrandığınızı ve 
düşündüğünüzü öğrenebilirsiniz. Örneğin bir grup içinde 
veya birebir ilişkilerde, hızlı veya yavaş değişen koşullarda, 
kaos dönemlerinde, stresli ortamlarda, ayrıntılı bir işi ya
parken ve risk almanız gereken durumlarda başkalarından 
farklılıklarınız nelerdir?
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Bu noktada kim olmak istediğiniz önemli değildir. Şu 
anda gerçekten kim olduğunuz önemlidir. Düşüncelerinizi 
ve duygularınızı, tavır ve davranışlarınızı değerlendirirken 
kendinize karşı dürüst olmak, işin püf noktasıdır.

Kişilik özelliklerini değerlendirirken kendinize sorma
nız gereken bir kaç soru:

• Dünya ile etkileşimimi nasıl sağlıyorum?
• Bilgiyi nasıl elde ederim?
• Kararlarımı nasıl alırım?
• Tercih ettiğim çevre nedir?
Yeni mezun adaylarda eğitim ve tecrübe dışında aranan 

kişisel özellikler:
• Çalışkan/istekli/aktif/hırslı/agresif olması %21.7
• İnsanlarla iyi iletişim kurabilmesi/sosyal/dışadönük 

olması %15.8
• Dış görünümün/davranışlann-konuşmaların 

düzgün olması %14.9
• Eğitim/tecrübe/teknik yeterlilik/beceri sahibi 

olması %14.9
• Kişilikli ve kültürlü olması % 13.9
• Yabancı dil bilmesi/bilgisayar kullanabilmesi % 11.9
• Yaratıcı olması/risk almasını bilmeli %9.9
• Şirket kültürüne ters düşmemesi %8.9
• Hedeflerini belirlemiş olması/ilerleme 

potansiyelinin olması %8.9
• Takım çalışmasına yatkın olması %7.9
• Güvenilir/dürüst olması %7.9
• Öğrenmeye hevesli olması %5.9
• Seyahat etme engelinin olmaması %3.0
• Erkeklerde askerliğin yapılmış olması %2.0
• Yeni mezun adaylar işe alınmıyor %7.9
• Diğer %4.0
• Özellikle arana bir unsur bulunmuyor %5.9
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Tecrübeli adaylarda eğitim ve tecrübe dışında aranan 
kişisel özellikler:

Konusunda bilgi sahibi olması %21.7
• Kültürlü/çalışkan/istekli/eneıjik/esnek 

olması %19.8
• Tecrübe ve beceri sahibi olması % 15.8
• Referanslarının kuvvetli olması/başarılı bir 

geçmiş %13.9
• Gelişime/değişme/öğrenmeye açık olması %11.9
• Kurum yapısına uygun olması %10.9
• insanlarla iyi iletişim kurabilmesi/sosyal 

olması %9.9
• Takım çalışmasına yatkın olması %8.9
• Dürüst olması %5.9
• Yabancı dil bilmesi %5.9
• Yaratıcı olması %4.0
• Özgüven sahibi olması %4.0
• Hedeflerini belirlemiş olması %3.0
• Tecrübeli elemanlar çok fazla alınmıyor %11.9
• Özellikle aranan bir unsur bulunmuyor %4.0

Davranışlarımızı değerlendirirken, geliştirirken, hatala
rımıza veya doğrularımıza karar verirken, davranışlarla il
gili özellikleri bilmekte yarar vardır:

• Davranışlar doğuştan gelmez.
• Davranışlar, davranışları doğurur.
• Nasıl davranacağımıza kendimiz karar veririz.
• Seçtiğimiz davranışlar insanlarla ilişkilerimizi 

olumlu veya olumsuz yönde etkiler.
• Davranışlar çok etkili bir silahtır.
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İş hayatına atılmış gençlerin davranışları açısından 
olumlu yönleri:

• Atak/girişken/atılgan/dinamik/müteşebbis 
olmaları %24.9

• Yeniliğe/gelişmeye açık/yaratıcı/araştırıcı 
olmaları %15.8

• Kendilerine güvenmeleri/rahat/açık fikirli 
olmaları %15.8

• Hırslı/azimli/rekabetçi olmaları %12.9
• Öğrenmeye hevesli olmaları %10.9
• Sosyal ilişkileri kuvvetli/genel kültür sahibi 

olmaları %7.9
• Zeki/mantıklı olmaları %7.9
• Teknolojiye yatkın/teknolojik bilgi sahibi 

olmaları %6.9
• Uyumlu/çalışkan/katılımcı olmaları %5.9
• Planlı/organize olmalan/ne istediklerini 

bilmeleri %4.0
• İyi eğitimli/nitelikli olmaları %2.0
• Davranışlarını genelde olumlu buluyorum %7.9
• Olumlu davranışları olduğunu 

düşünmüyorum %7.9

İş hayatına atılmış gençlerin davranışları açısından 
olumlu yönleri:

• Sabırsız/aceleci olmaları/çabuk karar 
vermeleri %31.7

• Her konu hakkında fikir sahibi olduklarım 
düşünmeleri %10.9

• Davranış ve iş adabım bilmemeleri/disiplinsiz 
olmaları %8.9
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• Tecrübesiz olmaları/temel bilgilerinin eksik 
olması %5.9

• Beklentilerinin çok yüksek olması %5.9
• Az çalışmaları/iş sorumluluğu taşımamaları %4.0
• Değer sistemlerinde boşluk olması %3.0
• Olumsuz davranışları olduğunu 

düşünmüyorum %31.7

9. Bireysel Yetkinlikler

Yetkinlikler firmaların birçok insan kaynaklan uygula
masında dikkate alınmakta, iş ile doğrudan ilişkilendiril- 
mektedir. Yetkinlikler bireysel kariyer yönetimi açısından 
da çok önemlidir. Yetkinliklerinizi belirlemeden, yapabile
ceğiniz işleri de belirleyemezsiniz. Eğer başvurduğunuz po
zisyonun gerektirdiği yetkinlikler sizin yetkinliklerinizden 
fazlaysa, işe alınsanız bile bir süre sonra büyük olasılıkla 
baş ansız olursunuz.

Yetkinliklerinizin fazla olması durumundaysa, potansi
yelinizin bir kısmını kullanamayacaksınız demektir. Böyle 
bir durumda bir süre sonra yaptığınız işten sıkılmaya baş
larsınız. (Bu arada yeni mezunlann genelde yetkinliklerini
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olduğundan daha fazla değerlendirdiklerini ve iş yaşamının 
başlarında “işin mutfağını görmeleri” amacı ile yaptırılan 
alt düzey işleri “potansiyellerinin değerlendirilememesi” 
olarak yorumladıklarını belirtmekte yarar vardır.)

Her ne kadar işe alım aşamasında, başvurduğunuz fir
manın insan kaynakları bölümü sizin yetkinliklerinizi de
ğerlendirecek ve pozisyonla uyumlu olmasına çalışacaksa 
da, bundan önce sizin böyle bir değerlendirmeyi yapmanız 
daha iyi olacaktır. Kendinizi tanımak, güçlü ve zayıf yönle
rinizi öğrenmek, sizi neyin motive ettiğini anlamak, kendi
niz hakkında neleri sevip neleri sevmediğinizi bulmak için 
zaman harcamanız gerekir.

Genellikle firmalar iş duyurularında kısaca da olsa iş ta
nımını ve gerekli nitelikleri belirtirler. Bu bilgilere bakarak 
o pozisyon için yetkinliklerinizin uygun olup olmadığını 
değerlendirmeye çalışabilirsiniz. Kesinlikle yetersiz olduğu
nu düşünüyorsanız, o pozisyon için hiç başvurmamalısınız. 
Böylece hem kendinizin, hem de başvuruyu değerlendire
ceklerin zamanını boşa harcamamış olursunuz.

Yukarıda belirtilen karşılaştırmayı yapabilmek için kuş
kusuz hangi yetkinliklere ne düzeyde sahip olduğunuzu be
lirlemeniz gerekir. Bilgi, beceri ve davranıştan oluştuğunu 
belirttiğimiz yetkinliklerinizi belirlemek için de bazı faali
yetlerde bulunmanız gerekir.

Yetkinliklerin bilgi boyutu, diğerlerine nazaran daha 
kolay ölçülebilir. Hatta bunların bazılarında -yabancı dil, 
bilgisayar, meslekî yeterlik vb.- yapılan çeşitli sınavlarla ol
dukça objektif bilgiler edinilebilir. Ancak tüm yetkinlikler, 
bilgi boyutunu ölçmek için bu tür test araçlarına sahip de
ğildir. Yeni mezunsanız okul derecesi, çalışıyorsanız iş ar
kadaşlarınız ve yöneticilerinizin değerlendirmeleri size bu
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