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KARİYER NEDİR?

❖ Sözlük anlamına bakıldığında "bireyin, başlangıç yaptığı,

yaşamının üretken yıllarını kullanarak geliştirdiği ve genelde

çalışma hayatının sonuna dek sürdürdüğü iş ya da pozisyon"

olarak tanımlanmaktadır.



❖ Kariyer, seçilen bir iş yolunda ilerlemek ve bunun sonucunda daha fazla

deneyim ve yetenek kazanmak, daha fazla sorumluluk üstlenmek, daha

fazla saygınlık elde etmektir.



❖ Diğer yandan kariyer, kişinin çalışma hayatında, işe ilişkin tecrübeleri,

aktivitesi ve hiyerarşik pozisyonunu gösteren bir bileşke anlamını da

taşımaktadır.



❖ Bireyler bir pozisyonda, yararlı tecrübelerini biriktirirler, daha sonra

yeteneklerini geliştirip daha üst bir pozisyona geçerler.



KARİYER BASAMAKLARI



1. HEDEF KOYMA

❖ Gerçekçi bir hedef önemlidir. Çok uç noktalara hedef koymak,

ulaşılamadığı zamanlarda motivasyonu düşürür ve heves kaçırır. Çok alt

noktalara hedef koymak da tatmin duygusunu yaşatmayacağından yine

motivasyon sorunu yaşanabilir.

❖ "Kısa vadede nerede olmak istiyorum, uzun vadede nerede olmak

istiyorum, koyduğum hedefin sebebi nedir" gibi sorgulayıcı sorular bu

aşamada büyük yarar sağlayacaktır.



2. MEVCUT DURUM ANALİZİ

❖ Amaçlanan hedefe ulaşmak için alınması gereken kararlar, bireysel

yeterlilik ve değiştirilmesi gereken şartlar durum analizidir.

❖ Mevcut durumu gözden geçirmek ve SWOT Analizi denilen güçlü ve

zayıf yönleri belirlemek durum analizi yapmanın can alıcı noktalarıdır.



SWOT ANALİZİ

❖ Swot analizi nedir? Rekabet avantajını yakalayın

❖ ‘’SWOT Analizi, bir projede ya da bir ticari girişimde kurumun, tekniğin, sürecin, 

durumun veya kişinin güçlü (Strengths) ve zayıf  (Weaknesses) yönlerini belirlemekte, iç ve 

dış çevreden kaynaklanan fırsat (Opportunities) ve tehditleri (Threats) saptamak için 

kullanılan stratejik bir tekniktir.’’ diye açıklanır. Çoğu zaman şirketler bir pazara girmeden 

ve/veya bir ürün ya da hizmeti pazara sunmadan onunla alakalı olarak Swot

çalışırlar. SWOT Analizi diye bilinen bu yön gösterici matris, kişisel başarınız için de 

kullanılabilir. Kişisel farkındalıkta rekabet açısından önemlidir. Örneğin; okumak 

istediğiniz bir bölüm için dahi Swot çalışabilirsiniz ya da yapmak istediğiniz bir iş ile ilgili 

de bu çalışma size harita olacaktır.

https://www.milliyet.com.tr/haberleri/swot
https://www.milliyet.com.tr/haberleri/swot-analizi
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3. STRATEJİK PLANLAMA

❖ İlk iki aşamada belirlenen kısa ve uzun vadedeki hedeflerle beraber 

güçlü-zayıf  yönler ve geliştirilmesi gereken noktalar planlamanın daha 

kolay hale gelmesini sağlayacaktır.

❖ Planlamada öncelik sırası önemlidir ve önemliden, daha az önemliye 

gitmek gerekir.

❖ Başlanan nokta, süreç, mevcut durum, gelinen nokta döngüsünü belirli 

aralıklarla kontrol etmek alınan yolu kontrol altında tutmaya yarayacaktır. 

Kararlı olunması durumunda mutlaka somut yararlar görülecektir.



İNTERNET NEDİR?

❖ Internet, birbiriyle tüm dünya üzerinde yayılmış

bilgisayar ağlarının birleşiminden oluşan devasa bir

bilgisayar ağıdır.



LİNKEDIN

❖ LinkedIn, iş dünyasındaki kişilerin diğer kişilerle iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi 

yapmasını amaçlayan profesyonel sosyal iş ağı ve sosyal paylaşım platformudur. Sunnyvale, 

Kaliforniya merkezlidir. Aralık 2002'de kurulan LinkedIn'in web sayfası 5 Mayıs 2003'te 

kullanıma açıldı. Esas olarak iş ilan eden işverenler ve CV'lerini gönderen iş arayanlar dahil 

olmak üzere profesyonel ağ oluşturma için kullanılır. 2015 itibarıyla, şirketin gelirinin 

çoğu, üyeleri hakkındaki bilgileri, işe alım görevlilerine ve satış uzmanlarına satmaktan 

geldi. Aralık 2016'dan bu yana tamamen Microsoft'a ait bir yan kuruluş olmuştur. Mayıs 

2020 itibarıyla LinkedIn'in 150 ülkede 706 milyon kayıtlı üyesi vardı. 

Bright.com, SlideShare, LinkedIn Pulse, LinkedIn Learning (Lynda.com) 

ve Connectifier yan kuruluşları var.

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0leti%C5%9Fim
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bilgi
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0%C5%9F_a%C4%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sunnyvale,_Kaliforniya
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96zge%C3%A7mi%C5%9F
https://tr.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://tr.wikipedia.org/wiki/SlideShare
https://tr.wikipedia.org/wiki/LinkedIn_Pulse
https://tr.wikipedia.org/wiki/Lynda.com
https://tr.wikipedia.org/wiki/Connectifier


LİNKEDIN

❖ LinkedIn, üyelerin (hem çalışanların hem de işverenlerin) çevrimiçi 

bir sosyal ağda profiller ve birbirleriyle "bağlantılar" oluşturmasına 

olanak tanır. Bu, gerçek dünyadaki iş ilişkileri'ni temsil edebilir. Üyeler, 

herkesi (mevcut üye olsun veya olmasın) "bağlantı" olmaya davet 

edebilir.

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0%C5%9F_ili%C5%9Fkileri&action=edit&redlink=1




KARİYER VE SOSYAL MEDYA

❖ Sosyal medya kullanırken paylaşımlarınızın kalitesi işverenler açısından

önem taşıyor. İş başvurularında sosyal medya hesaplarının önemi artık

eskisinden daha büyük. İşverenler tarafından incelenen sosyal medya

hesaplarında uygunsuz içerikler veya mahremiyete aykırı görüntüler sizin

çok istediğiniz o işe kabul edilmeme nedeniniz olabilir. Bunun yanında

halihazırda çalışan biriyseniz patronunuz hakkında yaptığınız olumsuz

yorumlar veya hoş olmayan eğlence anları iş hayatınızın bu durumdan

olumsuz etkilenmesine ve işinizi kaybetmenize neden olabilir.



İNTERNETİN GETİRDİĞİ 

FAYDALAR

❖ İnternet teknolojilerinin gelişmesi insanların birbiriyle olan iletişimini

kolaylaştırırken, birçok yenilikleri de beraberinde getirmiştir. İnternet,

Kariyer yapmada , haberleşmeden bilgi paylaşımına, habercilikten

medyaya, tanıtım ve reklamdan seyahat ve tatile, kamu hizmetlerinden

bankacılık ve ticarete, eğlenceden sosyal ilişkiler ve kültürler arası

etkileşime, çevre ve sağlıktan eğitime ve günlük yaşamı ilgilendiren pek

çok alanda olumlu getiriler ve yenilikleri hayatımıza getirmiştir.



KARİYERDEKİ ÖNEMLİ 

NOKTA

❖ Kariyer basamaklarını çıkarken geçmiş çok önemlidir.

❖ Geçmişte yaptığınız iş başvuruları ve verdiğiniz bilgiler.

❖ Kariyerdeki hedefinize ulaşmadaki en önemli etken en doğru bilgiler

verilmelidir.

❖ Bu Sosyal medya içinde geçerlidir. Herhangi bir yanlış bilgi

kariyerinizi aksatmanıza sebep olabilir.


