
CV oluşturmak için platformlar, yazı
kuralları, içerik ve püf noktaları bizimle
birlikte öğren.



CV yani özgeçmiş; kişisel beceriler,
deneyimler, eğitim bilgileri, iş tecrübesi
ve benzeri konularda hazırlanan kişiye
özgü hayat özetidir. 

Curriculum Vitae (CV) latince bir kelime
olup Curriculum kelimesi Türkçede
“Yarış”, Vitae ise “Hayat” anlamına
gelmektedir. 



Tek sayfa olmalı
Yazım hatası olmamalı
Yazılar 11-12 punto ile yazılmalı
Düzenli ve ilgi çekici olmalı
Zaman kalıbı düzgün kullanılmalı
Kronolojik sıra ile yazılmalı
PDF formatında gönderilmeli
Dosyasının ismi İSİM_SOYİSİM_CV
şeklinde olmalı





Canva (yaratıcı, özgün tasarımlar için)
Resumonk
Novoresume
CakeResume
Europass CV

   NOT: Özgünlük ve yaratıcılık açısından biz
   Canvayı tercih ettik. 



Çalışmamızda kullandığımız
taslağa aşağıdaki bağlantıdan
ulaşabilirsiniz.



Kişisel Bilgiler
İlgili yetkinlikler
Kariyer hedefi
Eğitim Bilgileri
İş/Staj Deneyimi
Eğitimler/Sertifikalar
Gönüllü Aktiviteler

   İçeriğimiz aşağıdaki kısımlardan oluşuyor:



Seçeceğimiz fotoğrafta güler yüzlü
olmamız ve fotoğrafımızın
boyutlarının düzgün olması
gerekmektedir. Düzgün boyutu
deneme yanılma ile bulabiliriz



Önce isim, soyisim ve şu anki
pozisyonumuzunot almalıyız
Daha sonra ise kendimizi özetleyen çok kısa
bir metin yazmalıyız
Becerilerimizi kısaca özetleyip
başvurduğumuz iş ilanına olan ilgimizi
belirtmeliyiz
Cümlelerimiz kısa ve net olmalı
Cümlelerde anahtar kelimeler kullanmalıyız



Adres bilgilerimiz (Ülke, il ve ilçe mutlaka
yazılmalı)
Mail adresimiz (En sık kullanılan)
Telefon numaramız
Önemli sosyal medya hesaplarımız
Çalışmalarımızın içeriğini gösterebileceğimiz
bağlantılar (Github hesabı, Website vb.)



İş ilanı için en uygun yetkinliklerimizi  
 sıralayalım
Becerilerimizin seviyelerini (ikon
kullanımıyla) not alalım 
Yetkinliklerimiz dışında sosyal
becerilerimizi de belirtelim



İş ilanı için en uygun sertifikalarımızı
sıralayalım
Bu kısımda kronolojik sıraya dikkat edelim
(en yeni sertifikadan en eskiye doğru)
Ödüllerimiz varsa ilk olarak ödülleri not
almamız daha uygun olur



Pozisyonumuz, şirketin ismi ve
çalıştığımız tarihler
Şirkette yaptığımız çalışmalar 
Her cümlemizin başındaki
kelimelerin aynı türden olmasına
dikkat etmeliyiz

   Not almamız gerekenler:

    NOT: Eğer iş tecrübeniz yoksa burayı
    boş geçebilirsiniz.



Pozisyon, organizasyon veya kulüp
ismi ve çalıştığımız tarihler
Yapılan çalışmalar 
Her cümle başındaki kelimelerin
aynı türden olmasına dikkat
etmeliyiz

   Not almamız gerekenler:



Eğitim gördüğümüz üniversite
Bölüm
Okula giriş ve okulu bitirme
tarihlerimiz
Not ortalamamız (önemliyse)
ÇAP, Yandal programları (varsa)
Erasmus (varsa)
Lise bilgilerimiz (önemliyse)

   Not alınacaklar:



Projeler (Dönem projelerimiz, proje
takımı tecrübemiz veya bireysel
çalışmalarımız)
Hobi ve ilgi alanları (Örnek:
satranç, müzik, karate vb.)

   CV'mizde hala boşluklar kaldıysa    
   aşağıdakilerden biri veya birkaçını 
   kullanabiliriz:






