
Klasik Özgeçmişler Çöpe.. 

Çocukluğunda hayalini kurduğumuz Kaptan Kirk’in “Uzay Çağı” na geldik, siz hala eski 

özgeçmişlerle mi şirketlere başvuruda bulunuyorsunuz? Hemen yeni versiyonu yazmaya 

girişmeli. Nasıl mı? İşte şöyle: 

Girişte mutlaka bir Kariyer Özeti olmalı; kaç yıldır, hangi fonksiyonlarda çalıştınız, uzmanlık 

alanınızın kısa bir özeti. 

İş deneyimleri mutlaka son işten geriye doğru gitmeli; CV okuyan kişilerin beyni buna öyle 

alışmış ki, diğer sırayı anlamıyor. Deneyim kısmı önemli; burada genel eğilim, sorumluluk ve 

iş tanımı yazmaktır. Oysa asıl yazılması gereken ulaştığınız İş Sonuçları! Ve bu iş 

sonuçlarının içine, kullandığınız yetkinlikleri ustalıkla yedirmelisiniz. 

Standard Örnek; 
 
“Bu görevimde, fabrika lojistik operasyonunda Yönetici olarak, tüm satın alma işlemleri, 
tedarikçilerle ilişkilerin yönetilmesi, depolama, sevkiyat ve ERP üzerinde stok tutulmasından 
sorumlu çalıştım.” 
 
 

 

 
Olması Gereken: 
 
“ Gebze’de 10.000 m2 alana kurulu fabrikada teknik satın almada 26 firma, ekipman ve 
yatırım anlaşmalarında 5 firma ile tedarikçi anlaşmalarını yürüterek sonuçlandırdım. 
 
Yıllık TL 2.5 K tutarında anlaşmaları  7 kişilik ekiple birlikte yönettim  
 
SAP sistemi üzerinde yapılan iyileştirmelerle, stok optimizasyonu yoluyla yıllık 155.000 TL 
maliyet azalması gerçekleştirdim.” 
 

 

Ayrıca bir Yetkinlikler bölümü açarak  burada işe yönelik ve yönetsel becerilerinizi 

anlatabilirsiniz. Yetkinlikler daha çok iş üzerinde geliştirdiğimiz becerilerdir; yetenekle 

karıştırılır çoğunlukla. Yetenek   doğuştan getirilen özellikler, yetkinlik ise mevcut genetik 

temelin üzerine inşa ettiğimiz işe yönelik beceriler. Hazır yeri gelmişken bir de yetkinlik tanımı 

yapalım. “Kişinin  belli bir iş alanında sergilediği bilgi, tutum, beceri ve davranış  seti  “ 

Yetkinliği ayrıştıran en önemli yönü  bilginin davranışa dönüşmüş haline işaret etmesi yani, 

“uygulamalı” ve “ölçülebilir” olmasıdır.  

Bu bölüme yazabileceğiniz çok çeşitli yetkinlikler var. Tabi bunları şık dursun diye değil, 

mülakatta örneklerle anlatabileceğiniz, gerçekten iyi olduğunuz özellikleri seçerek 

yazmalısınız. Mülakat sarrafı IK’cılar ya da Bölüm Müdürleri neyi yapıp neyi yapmadığınızı 

en fazla 40. dakikada anlayacaklardır. Yetkinlik Örnekleri: 

 Problem çözmek 

 İnsan ilişkileri ve sosyal beceriler 

 Değişime uyum sağlamak ve yönetebilmek 



 Müşteri odaklı davranmak 

 Trendleri yorumlamak, bunları stratejik plana dönüştürmek 

 Teknoloji kullanımı 

 İnsan ve bütçe yönetimi 

 Olağandan  fazla sayıda firma değiştirdiyseniz fonksiyonel bir özgeçmiş yazmak iyi olabilir. 

Yani şirket isimlerinin karşısına çalışılan süre değil de, pozisyon ve görevleri yazıp, firma 

isimlerini arka sayfada arka sayfada ayrı başlıkta listelemek.  

İş deneyiminden sonra eğitim hayatınızı ( lütfen ilkokulu dahil etmeden) yazabilirsiniz. 

Devamında aldığınız profesyonel eğitim ve seminerler; iş dünyasına yönelik klüp- sosyal 

faaliyetler ve tabi ki varsa, sivil toplum çalışmaları yazılabilir. Şirketler artık her seviyede çok 

yönlü insanlarla çalışmak istiyor. Frenklerin “multi-tasking” dediği ( farklı birkaç işi eş-

zamanlı olarak yapabilme) Türkçe’ye çevirirken zorlandığımız beceriyi, her bölümde her 

pozisyonda istihdam ediyorlar. Dolayısı ile sivil toplum çalışmaları buna iyi bir baz oluşturur 

ve sizin çok yönlülüğünüzü gösterir. 

Uzay ve Bilgi Çağı’nda biliyorsunuz farklılaşmak önemli. Özgeçmişe çalıştığınız firmaların 

logosunu koyabilirsiniz, başlıklarda değişik- ancak çok frapan olmayan- renkler 

kullanabilirsiniz. Etkili bir zihin yönetme ve hatırlama tekniği olan Mind Map ( zihin haritaları) 

yöntemi ile bile Özgeçmiş hazırlayabilirsiniz. Google’da i-mindmap diye aramanız yeterli.  

Bir de özel ricam var, ne olur şirketlere ya da sizi belli firmalara yönlendirmesini istediğiniz 

tanıdık kişilere Kariyer.net veya diğer iş bulma sitelerindeki Standard özgeçmişinizi 

göndermeyiniz.!! Madem iş değiştirmek istiyorsunuz bu konuya itina gösterin ve zaman 

ayırın. Çalışma masanıza oturunuz, özenerek ve üzerinde uğraşarak uygar bir özgeçmiş 

hazırlayınız. Bu sizin piyasa değerinizi arttırdığı gibi size yardımcı olan kişiye de daha iyi 

hissettirecek ve uğraştığına değdiğini düşünecektir. 


