
 

Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü 

Mesleki Yönlendirme ve Planlama Programı (MYPP) 
Amaç: 

Bölümümüz öğrencilerini mezuniyet sonrası meslek seçimleriyle ilgili bilgilendirmek ve 
yönlendirmek amacıyla, Bölümümüz bünyesinde 2011-2012 Öğretim yılından itibaren başlamak 
üzere Mesleki Yönlendirme ve Planlama çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışmalar, Prof. Dr. Kemal 
ÖZMEN, Prof. Dr. Sibel BOZBEYOĞLU ve Araştırma Görevlisi Eylem AKSOY ALP’ten oluşan 
bir Koordinasyon Kurulu tarafından yürütülecektir. 

Çalışma ilkeleri: 

Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Mesleki Yönlendirme ve Planlama Programı (MYPP), 
öğrencilerimizi ilgi ve becerileri doğrultusunda Mezuniyet sonrasında seçecekleri muhtemel çalışma 
alanları konusunda sağlıklı bir biçimde yönlendirmeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Bu 
bağlamdaki çalışmalar,  akademik yıl içinde Güz ve Bahar dönemlerinde öğrencilerimizin 
katılımıyla yapılacak iki toplantıda ele alınacak ve bu çerçevede daha önce yapılmış olan öneriler 
değerlendirilecektir. Öğrencilerimiz, yıl içinde, tarihi önceden duyurulacak söz konusu 
toplantılardan önce, ilgi alanları doğrultusunda dilek ve önerilerini yazılı olarak doğrudan 
Bölümümüz MYPP Koordinatörü Prof. Dr. Sibel BOZBEYOĞLU’na ya da yardımcısı Araştırma 
Görevlisi Eylem AKSOY ALP’e ileteceklerdir. Koordinasyon Kurulu çeşitli kişi ve kurumlar 
düzeyinde gerekli ön araştırma çalışmalarını yaptıktan sonra, toplantıda öğrencileri bilgilendirecek 
ve gerekli yönlendirme girişimlerini başlatacaktır.  

Ayrıca, Bölümümüz bünyesinde 2006 yılında oluşturulan FDE Mezunlar Topluluğu’na üye 450 
mezunumuzla fedem@hacettepe.edu.tr adresi üzerinden sürekli ve etkili bir bilgi akışı sağlanarak; 
yaz döneminde ve mezuniyet sonrasında öğrencilerimize iş olanakları sunabilmeleri konusunda,  
ticari işletmesi olan Mezunlarımız teşvik edilecektir. 

Etkinlik Alanları: 

Mezuniyet sonrasında iş seçeneklerini çeşitlendirmek amacıyla öğrencilerimize farklı olanaklar 
sunulmaktadır. 

• Mesleki Planlama Stratejileri: 

Öğrencilerimize, öncelikle mezuniyet sonrasında çalışmak istedikleri alanları planlama konusunda 
yol gösterecek olan FDE Mesleki Planlama Stratejileri Tablosu’nda (Bkz. Ek) yer alan ve her 
sınıf için öngörülen stratejileri uygulamaları önerilmektedir.  

• Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 
Bölümümüzde sunulan Erasmus Programı olanaklarının yanı sıra, yurt dışı Yaz Okulları ve Gençlik 
Kamplarına katılım konusunda önceden duyurulacak tarihte Mavi Salon’da bilgilendirme toplantısı 
yapılacaktır. 

Ayrıca,  yurt dışında (Fransa) bir lisansüstü programa kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimiz için, 
ilgilendikleri alan çerçevesinde başvuru ve burs konusunda gerekli bilgilendirme ve yönlendirme 
yapılacaktır. 

• Özgeçmiş Oluşturma 
Öğrencilerin Türkçe ve Fransızca olarak doğru ve etkili özgeçmiş hazırlayabilmeleri için destek 
sağlanacaktır. 

• Mülakata Hazırlık 
İşe alım mülakatlarında karşılaşılabilecek sorular ve kendini takdim, dış görünüm ve konuşma 
konularında bilgilendirme yapılacaktır. 
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FDE MESLEKİ PLANLAMA STRATEJİLERİ TABLOSU 

 
1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf Mezuniyet Sonrası 

 

• Kendinizi tanıyın. 

• İlgi alanlarınız belirleyin. Bu 
bağlamda, Üniversite içindeki 
Öğrenci Kulüplerine katılabilirsiniz. 

• Bölüm içi ve Bölüm dışı seçmeli 
derslerinizi mesleki planlamanıza 
uygun alınız. 

• Mesleki hedeflerinizi düşünmeye 
başlayın. 

• Mesleki planlama konusunda bilgi 
edinmeye çalışın. 

• Erasmus ve Yan Dal programları 
için genel akademik ortalamanızı 
yüksek tutmaya çalışın. 

• “H. Ü. Kariyer Günleri” 
etkinliklerine katılın. 

• Fransızcanızı geliştirecek olanakları 
çeşitlendirin; İngilizcenizi canlı 
tutacak önlemler alın; 3. bir dili 
öğrenmenin yollarını araştırın.   

• Açık Öğretim Fakültesi’nde ilgi 
duyduğunuz bir alana kaydolma 
fikrini değerlendirin. 

• Yaz ayları için staj, yurtdışı gençlik 
kampları ve yaz kurları  olanaklarını 
araştırın. 

• Bilgisayar okur-yazarlığı konusunda 
kendinizi geliştirin. 

 

• Yönelebileceğiniz 
alanlar konusunda bilgi 
edinin. 

• FDE Mesleki Planlama 
danışmanlarıyla 
görüşün. 

• Bölüm içi ve Bölüm dışı 
seçmeli derslerinizi 
mesleki planlamanıza 
uygun alınız. 

• Yan Dal ve Erasmus 
Programlarından 
yararlanmaya çalışın. 

• Yabancı dil konusuna 
yoğunlaşın. KPDS, 
ÜDS, DELF-DALF ve 
TOEFL gibi sınavlara 
hazırlanmaya başlayın. 

• Sertifika Programlarını 
araştırın. 

• “H.Ü.Kariyer Günleri” 
etkinliklerine katılın 

• Yaz ayları için staj 
yapmaya çalışın; 
yurtdışı gençlik 
kampları ve yaz 
kurlarına katılın.  

• Bilgisayar okur-yazarlığı 
konusunda kendinizi 
geliştirin. 

 

• İlgi ve öncelikleriniz doğrultusunda 
meslek seçimine yoğunlaşın. 

• Bölüm içi ve Bölüm dışı seçmeli 
derslerinizi mesleki planlamanıza 
uygun alınız. 

• Mesleki ve sosyal bir çevre edinin. 

• Özgeçmiş, mülakat provası gibi 
çalışmalara katılın. 

• Kamuda çalışma olanakları için 
KPSS’ye hazırlanmaya başlayın. 

• Akademik Kariyer için ALES’e 
hazırlanmaya başlayın. 

• Yabancı Dil Sınavlarına  öncelikle 
Fransızca ve İngilizce olarak 
hazırlanın.  

• “H.Ü. Kariyer Günleri” 
etkinliklerine katılın. 

• Sertifika Programlarına başvurun. 

• Yurt dışı eğitim ve burs 
olanaklarını araştırın. 

• Yaz aylarında mutlaka staj yapın. 

•  Bilgisayar okur-yazarlığı     
konusunda kendinizi geliştirin 

• Sürücü belgesi almak için sürücü 
kurslarına katılın. 

 

• Mesleki hedefinizi 
belirleyin. 

• Bölüm içi ve Bölüm dışı 
seçmeli derslerinizi 
mesleki planlamanıza 
uygun alınız. 

• İş hayatından kişi ve 
kurumlarla iletişim 
halinde olun. 

• Özgeçmiş hazırlayın. 

• Firma Tanıtım günlerine 
katılın. 

• KPSS, KPDS, ALES gibi 
size gerekli olabilecek 
sınavlara mutlaka girin. 

• “H.Ü. Kariyer Günleri” 
etkinliklerine katılın. 

• Kişisel Gelişim Günlerine 
katılın. 

• Yurt dışı eğitim ve burs 
olanaklarına başvuru 
tarihlerini kaçırmayın. 

• Yüksek Lisans ve Doktora 
olanaklarını araştırın. 

• Sertifika Programlarına 
katılın. 

• Bilgisayar okur-yazarlığı 
konusunda kendinizi 
geliştirin. 

 

• Yüksek Lisans ve Doktora 
olanaklarından yararlanın. 

• Sahip olduğunuz sosyal, kültürel ve 
akademik çevre ile iletişim halinde 
olun. 

• Kendinizi akademik ve mesleki 
alanlarda geliştirmeye devam edin.  

 

 


