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CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi’nde 23.03.2019 tarihinde “CV hazırlama 
ve Mülakat Teknikleri”etkinliği düzenlendi. Etkinlik 
başlangıcında öğrenci arkadaşlarımız CV Hazırlama ve 
Mülakat Teknikleriyle ilgili olarak yaptıkları araştırmaları 
5’er dakikalık 4 sunum halinde yaptılar. Ardından konuyla 
ilgili olarak İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Duygu 
ŞENER moderatörlüğünde CV hazırlanmasında önemli 
olan konular aktarıldı, örnek CV’ler üzerinde hangi 
hataların yapıldığından bahsedildi ve katılımcılardan 
kendi CV’lerini hazırlamaları istendi. Hazırlanan CV’lerde 
eksiklikler ve hatalar düzeltildi.

CV hazırlama sonrasında firmalarla hangi yollarla iletişime geçilebileceği ve nasıl daha fazla verim elde edilebileceği 
anlatıldı. Firmalarla iletişime geçtikten sonra bir sonraki aşama olan mülakat konusuna geçildi. Teknolojik gelişmeler 
sonrasında artık ilk görüşmelerin internet üzerinden yapıldığı, sonrasında yüz yüze görüşmelere geçildiği belirtildi. Yüz 
yüze görüşmelerde ses tonu, mimik gibi iletişim unsurlarının mülakatın gidişatında çok önemli olduğu aktarıldı.

Öğrencilerin etkin katılımıyla interaktif geçen etkinlik oldukça verimli geçti, bu nedenle gelen talepler doğrultusunda 
etkinliğimizin daha geniş katılımlarla tekrarlanması için ilgili komisyon çalışmalarına hız verildi.

Temsilciler Okulu

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası olarak öğrenci arkadaşlarımızın gelecekte birer meslektaşımız 
olacaklarının bilincinde olarak üniversitelerle aramızda köprü görevi gören öğrenci temsilcisi arkadaşlarımızla 
16.03.2019 tarihinde bir araya geldik.

Moderatörlüğünü İstanbul Şube Yazman üyesi Turgay Aldı’nın yaptığı etkinliğimizde TMMOB’un kuruluş temel ve 
ilkeleri, yasal dayanaklarıyla beraber temsilci arkadaşlarımıza aktarıldı. Bunun yanı sıra TMMOB’un kurulduğu yıldan bu 
yana aldığı kararların hangi temel ilkelere dayandığı daha net bir şekilde ortaya kondu.

Öğrenci arkadaşlarımız soruları üzerine TMMOB’a bağlı olan TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası’nın 
kurulduğu 1970 yılından bu yana organize ettiğin kongre, sempozyum, genel üye toplantıları ve aldığı kararların 
aktarıldı. Ardından Öğrenci Örgütlenmemiz olan Metalurji Genç’in hangi hedeflerle oluşturulduğu ve geçmişten bu 
yana düzenlediği Öğrenci Kurultayları, Hurdacı Dergileri gibi birçok organizasyon ve yayınları nasıl hazırladığı aktarılarak 
geçmişten gelen tecrübelerin geleceğe taşınmasına katkı verilmiş olundu. Temsilci arkadaşlarımızın görüş ve önerileri 
alınarak etkinliğimiz sonlandırıldı.


