
 
 

                                                                                    
 

Suriyeli Gençler için Yüksek Öğretim ve Kariyer Danışmanlığı (HEM4SY) Projesi  

Adım Adım CV Hazırlama Rehberi 

 

CV Nedir? 

CV (Özgeçmiş), kişisel bilgilerinizi, eğitim ve profesyonel geçmişinizi ve gelecek planlarınızı muhtemel bir 

işverene tanıtmak için kullanılan kişisel bilgilendirme dokümanıdır.   

  

1. CV’nizde kişisel bilgileriniz hakkında temel bilgiler yer alır;  

 

örn. 

Adı & Soyadı  : Jane Doe  

Doğum tarihi  : 01.01.1986 

Uyruğu  : İngiltere 

İletişim Bilgileri : adres, telefon, e-posta adresi  

123 Dokak, Nottingham NG1 234, 0759 111 112, jane.doe@gmail.com  

 

2. Adayın amacı 

3. Kilit beceriler ve deneyim  

4. CV’nde eğitim geçmişiniz hakkında temel bilgiler yer alır; 

 

Mezun olduğu üniversite – okuduğu yıl  

Mezun olduğu lise – okuduğu yıl 

 

5. CV’nizde profesyonel deneyiminizle ilgili temel bilgiler yer alır;  

 

Deneyim 1:  

Şirket/kurum adı 

Çalıştığı yıl 

İş tanımı 
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Deneyim 2:  

Şirket/kurum adı 

Çalıştığı yıl 

      İş tanımı  

 

6. Ek Beceriler  

- Dil (hangi yabancı dilleri ne düzeyde bildiğinizi yazın)  

- Sertifika/kazanımlar (aldığınız sertifika ve diğer ödülleri yazın)  

- Üyelikler (gönüllü olarak üye olduğunu kuruluşları veya varsa sizi tanımlayan başka üyeliklerinizi 

ekleyin)  

- İlgi alanları/hobiler (Sizi tanımlayan maximum 3 kişisel ilgili alanınızı/hobilerinizi yazın)  

 

7. Referanslarınız  

- Profesyonel platformda tanınmanızı sağlamak için geçmiş deneyimlerinizle ilgili referans 

verebilecek kişileri eklemeniz önemlidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                    
 

CV hazırlanmasıyla ilgili kısa ipuçları:  

 

- CV’niz, mülakat esnasında iyi bir ilk izlenim yaratmak ve kendizi güvenceye almanız için size bir şans 

tanır. Bu sebeple açık ve net olun.  

 

- CV’nizde kullandığınız yazıtipi ve temalara dikkat edin. CV’niz tutarlı olmalıdır. Kaligrafik (el yazısı) 

temalar ve farklı kısımlarda farklı yazıtipi kullanmamaya dikkat edin.   

   

- İlgi alanınıza giren bir firmaya başvuruda bulunuyorsanız bir amaç yazısı faydalı olacaktır. Bunu kısa 

ve öz tutun. Belirsiz, genel bir amaç yazısı, karşınızdaki kişinin zamanını boşa harcar ve sizi net 

olarak yansıtmaz. 

 

- Birçok firma ve üniversite, aranan şartlarla eşleşen beceri ve deneyimleri araştırmak için bilgisayar 

kullanmaktadır. “Kilit Kelimelerle” en ilgili becerilerinizi ve deneyimizini özetlemeniz işverenlerin veya 

işe alım uzmanlarının CV’nizi dikkatle incelemesini ve hakkınızda daha fazla bilgi edinmeye karar 

vermelerini sağlayacaktır.  

 

- Öğrenci veya yeni mezun biri olarak eğitim kısmını öne almak isteyebilirsiniz. Daha geniş çalışma 

deneyimine sahip adaylar, deneyim kısmını eğitim kısmından önceye almaktadır.   

 

- En son deneyiminizden başlayarak geriye doğru giden kronolojik sırada yazmaya özen 

gösterin. 

 
- Yeni bir başlangıç için ekteki CV şablonunu örnek alabilirsiniz   

 

 

 

 


