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İŞ GÖRÜŞMESİNE HAZIRLIK

• Başarılı iş görüşmesi için yapacağınız ön hazırlık çok 

önemlidir.

• Performansınıza yüz üzerinden bir puanlama ile evde 

yapacağınız ön hazırlık ile yetmiş puanı cebinize 

koyarak görüşmeye gidebilirsiniz.

• Ön hazırlık yapan bir birey öz geçmişi daha kuvvetli 

olan bir adayın dahi önüne geçerek işe alınabilir.
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İŞ GÖRÜŞMESİNE HAZIRLIK

• Hangi pozisyon için çağrıldığınızı öğrenin.

• Çünkü tüm stratejinizi bunun üzerine kurmalısınız.

• Başvurduğunuz pozisyonun gereksinimleri sizin 
deneyimleriniz eğitiminiz kişisel becerileriniz ve kariyer 
hedefleriniz ile örtüşmelidir.

• İş görüşmesine hazırlık yaparken temel strateji bu ortak 
kümeyi ortaya çıkarmak ve ikna edici bir dilde 
anlatabilmektir.
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İŞ GÖRÜŞMESİNE HAZIRLIK

• Kimle görüşeceğinizi öğrenin.

• Sizi iş görüşmesine davet ettiklerinde  görüşmeyi kiminle 
yapacağınızı öğrenmeye çalışın.

• İş görüşmesini yapacak kişinin adı ve firmadaki görevini öğrenin.

• İnternette veya sosyal medyada bu kişi ile ilgili araştırma yapın.

• Aynı okulda mezun olabilirsiniz veya ortak arkadaşınız çıkabilir.

• İş dışında ortak bir hobiniz olabilir.

• Görüşme yapacak kişileri iyi tanırsanız görüşmede fark 
yaratabilirsiniz.
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İŞ GÖRÜŞMESİNE HAZIRLIK

• Firma ve sektör hakkında araştırma yapın.

• Şirketin sosyal medya hesaplarını inceleyin.

• Özgeçmişinizin (CV) detaylarına hakim olun. 

• Aranan özellikler ile kendi özelliklerinizi karşılaştırın. 

• Mülakat provası yapın.

• Mülakatta soracağınız soruları belirleyin. 

• İş görüşmesine giderken kalem, not defteri, varsa projeleriniz vb. 
şeyleri yanınızda götürün.
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MÜLAKAT TEKNİKLERİ

1. Mutlaka birkaç dakika erken gidin, asla geç kalmayın. 

2. Böylece bulunduğunuz ortama alışmak ve varsa 
heyecanınızı kontrol altına almak için zamanınız olur.

3. Ayrıca zamanın değerini bildiğinizi ve işinizde 
disiplinli olacağınızı göstermiş olursunuz. 

4. Sizi özellikle bekletebilirler.

5. Sakin olun ve agresif  olmayın.

10



MÜLAKAT TEKNİKLERİ

1. Samimi bir şekilde tokalaşın ve kendinizi tanıtın.
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MÜLAKAT TEKNİKLERİ

1. Görüşme boyunca doğal olmayı ihmal etmeyin.

2. Çünkü pozisyon kapabilmek için büründüğünüz 

karakter, aynı zamanda iş kaybetmeniz içinde ilk 

sebep olabilir.
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MÜLAKAT TEKNİKLERİ

1. Güçlü bir beden dili sergileyin.

2. Konuşurken göz teması kurun.
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MÜLAKAT TEKNİKLERİ

1. Sorulara abartmadan doğru cevap verin.

2. Bilmiyorsanız «bilmiyorum» deyin.

3. Asla yanlış bilgi vermeyin.
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MÜLAKAT TEKNİKLERİ

1. Mülakat öncesinde su, kahve ikram edilirse nazikçe kabul edin.

2. Çünkü ikram gelene kadar mülakata asla başlanmaz.

3. Biraz havadan sudan bahsederek mülakatçı ile samimi bir ortam 
kurabilirsiniz.

4. Ayrıca uzayan görüşmelerde diliniz damağınız kuruduğunda 
ikramı reddettiğiniz için pişman olacaksınız.

5. Zor bir soru ile karşılaştığınızda suyunuzdan bir yudum alarak 
düşünmek için vakit kazanabilirsiniz.
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MÜLAKAT TEKNİKLERİ

1. Şirket hakkında bilgi edinmeden gitmeyin.

2. Pozisyon ile ilgili bilgi toplayın ki o işe ne derece istekli 
olduğunuzu anlaşın.

3. İşin gerektirdiği yetkinliklerinizi ön plana çıkarınız.

4. Giyiminize dikkat edin.

5. Özenli bir dış görünüş kendinize önem verdiğiniz o işe 
verdiğiniz değer ile ne derece istekli olduğunuz göstermekle 
kalmayıp çalışırken işinize aynı özeni göstereceğinizi yansıtır. 
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MÜLAKAT TEKNİKLERİ

1. Nefesiniz güzel koksun, ter kokmadığınızdan emin olun.

2. Mümkünse kariyer danışmanınızla güvendiğiniz bir 
arkadaşınız veya ailenizden biriyle mülakata gitmeden 
önce prova yapın.

3. Heyecanlandığınızı hissettiğinizde yavaş konuşun , derin 
nefes alın.

4. Her zaman aynı tempoda konuşun.

5. Ne çok acele ne çok yavaş konuşun.

6. Kelimeleri net söyleyin.
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MÜLAKAT TEKNİKLERİ

1. Konuşurken zaman kazanmak için “eeee , ııııı’’  vb. 

sesler çıkartmayın.

2. Sorulara evet yada hayır gibi cevaplar  vermek yerine 

açıklayıcı cevaplar verin.

3. Anlamadığınız bir sorunun açıklamasını istemekten 

çekinmeyin.
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MÜLAKAT TEKNİKLERİ

1. İşe alımınız kesinleştikten sonra ücreti konuşun.

2. Gitmeden önce bu pozisyonla ilgili araştırma yapın ki 

ücretle ilgili ne talep edeceğinizi az çok öğrenmiş 

olursunuz.
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MÜLAKAT TEKNİKLERİ

1. Ayrılırken görüştüğünüz kişinin kartvizitini isteyin.

2. Teşekkür edin.

3. Tokalaşıp ayrılın.
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“SİZİ ARAYACAĞIZ” ALTINDA YATAN 
“SİZİ ARAMAYACAĞIZ” GERÇEĞİ!
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“SİZİ ARAYACAĞIZ” YALANI
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1. Yapılan her görüşmede uzun süre bu kalıp kullanıldı 

değil mi?

2. Çok yaygındı, çok inandırıcıydı çok da kıymetliydi 

aslında.

3. Fakat şöyle bir gerçek var ki, aranmadınız!

4. Olumlu olmayan görüşmelerde aranmayacaksınız.

5. Ancak siz aramak isteyebilirsiniz. Arayın.

6. Bundan gocunmayın. İletişim budur.
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1. Arayacağınızı söylediğiniz adayla iletişime geçmelisiniz.

2. Görüşmesi büyük çoğunlukla olumlu geçen adaya geri dönüş 

borcunuz var.

3. Çünkü siz bu sözü çemberi daraltarak yaptınız.

4. Bunu söylediğinizde de karşı tarafa ışık veriyorsunuz.

5. Mail ile katılımı için kendisine teşekkür etmeli ve durumu 

açıklamalısınız.

6. Bunu yapmadığınızda koltuğunuzun durumunu düşünün

7. Empati yapın.

“SİZİ ARAYACAĞIZ” YALANI
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o Yaptığınız her şeyin rakamsal karşılığını özgeçmişinizde 
göstermek;

o İnsan Kaynakları (İK) profesyonellerinin dikkatini daha 
çok çekmenize yardımcı olur.

o Tecrübelerinizi ve becerilerinizi de somutlaştırır.

o Doğru veriler, deneyiminizi daha önemli hale getirir.

o Ciddi bir aday olduğunuzu İnsan Kaynakları (İK) 
profesyonelinin anlamasına yardımcı olur.
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Neden Veri Eklemelisin?



o Örneğin, PR ajansında çalışıyorsunuz ve 
tecrübeleriniz yer aldığı bölümde basın 
bülteni yazdığınızı belirtiyorsunuz.

o Burada sadece “Basın bülteni yazıyorum” 
demek yerine “Haftada 10 adet basın bülteni 
yazdım” demeniz daha etkileyicidir.
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Neden Veri Eklemelisin?



Kariyer Sitesi
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Kariyer Sitesi

• Bir istihdam web sitesi, özellikle istihdam veya kariyer 

ile ilgilenen bir web sitesidir.

• Birçok istihdam web sitesi, bir pozisyonun 

doldurulması için işverenlerin iş gereksinimlerini 

yayınlamasına izin vermek üzere tasarlanmıştır ve 

genellikle iş panoları olarak bilinir.
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İş Arama Siteleri

• yenibiris.com

• isbul.net

• eleman.net

• kariyer.net

29



yenibiris.com
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kariyer.net Yeni Üyelik
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kariyer.net İş İlanları
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Kişisel Verilerin Korunması
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