
 Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER Mehmet Yılmaz 

 

Atatürk Cad. No. 45, 06480 Ankara (Türkiye) 

+905555555555    

mehmetyilmaz@deneme.deneme 

Cinsiyet Erkek | Doğum Tarihi 01/01/1984 | Uyruk T.C. 

BAŞVURULAN İŞ Clinical psychologist

EĞİTİM VE ÖĞRETİM

01/09/2012–03/06/2016 Psikolojik Danışma ve Rehberlik - G.N.O.: 3,11
Ufuk Üniversitesi, Ankara (Türkiye) 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (MASTER) - GNO: 3,16
Ufuk Üniversitesi, Ankara 

İŞ DENEYİMİ

2016–2019 Psychotherapist
Ankara (Türkiye) 

Mezuniyet tarihimden bu yana bağımsız olarak psikolojik danışmanlık faaliyetleri yürütmekteyim. 
Geçmişte bu kapsamda 4 T.C. vatandaşıyla ve 1 yabancı uyruklu danışanla minimum 10 seanslık 
psikoterapiler yaptım. Şu an halihazırda psikoterapi seanslarımızın sürdüğü bir danışan portföyüm 
mevcut.

01/06/2016–18/12/2017 Educational psychologist
Türkiye Cumhuriyeti Lisesi, Ankara (Türkiye) 

▪ Öğrencilerin başlangıç oryantasyonlarının sağlanması ve yıl boyunca adaptasyonlarının 
korunmasına yönelik faaliyetler.

▪ Lise ve ortaokul düzeylerinde toplam 240 öğrenci ile düzenli olarak bireysel psikolojik danışma ve 
kariyer danışmanlığı seansları yürütülmesi.

▪ Dosyalama ve kategorizasyon çalışmaları.

▪ Rehberlik ve psikolojik danışmanlık biriminin genel koordinasyonunun sağlanması.

▪ Öğrenci velilerine yönelik psiko-eğitim faaliyetleri düzenlenmesi.

01/01/2018–30/06/2018 Educational psychologist
Atatürk Özel Öğretim Kursu, Ankara (Türkiye) 

▪ Öğrencilerin başlangıç oryantasyonlarının sağlanması ve yıl boyunca adaptasyonlarının 
korunmasına yönelik faaliyetler.

▪ Ortaokul düzeyinde 265 öğrenci ile düzenli olarak bireysel psikolojik danışma ve kariyer 
danışmanlığı seansları yürütülmesi.

▪ Öğrenci velilerine yönelik psiko-eğitim faaliyeteleri düzenlenmesi.

▪ Personel, öğrenciler ve veliler arasındaki etkileşimin kontrollü bir biçimde sürdürüldüğünden emin 
olmak.

▪ Rehberlik ve psikolojik danışmanlık biriminin genel koordinasyonunun sağlanması.
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01/07/2018–02/01/2019 Educational Psychologist
Cumhuriyet Koleji, Ankara (Türkiye) 

▪ Öğrencilerin başlangıç oryantasyonlarının sağlanması ve yıl boyunca adaptasyonlarının 
korunmasına yönelik faaliyetler.

▪ Lise düzeyinde 80 öğrenci ile düzenli olarak bireysel psikolojik danışma ve kariyer danışmanlığı 
seansları yürütülmesi.

▪ Öğrenci velilerine yönelik psiko-eğitim faaliyeteleri düzenlenmesi.

▪ Personel, öğrenciler ve veliler arasındaki etkileşimin kontrollü bir biçimde sürdürüldüğünden emin 
olmak.

▪ Rehberlik ve psikolojik danışmanlık biriminin genel koordinasyonunun sağlanması.

KİŞİSEL BECERİLER

Ana dil(ler) Türkçe

Yabancı diller ANLAMA KONUŞMA YAZILI ANLATIM

Dinleme Okuma Karşılıklı Konuşma Sözlü Anlatım

Ingilizce C2 C2 C2 C2 C2

2019 YDS Skorum: 92,5 

Seviyeler: A1 ve A2: Temel Seviye Kullanıcı - B1 ve B2: Orta Seviye Kullanıcı - C1 ve C2: İleri Seviye Kullanıcı
Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı 

İletişim becerileri ▪ Hem akademik kariyerim hem de mesleki tecrübem dolayısıyla binlerce insanla onbinlerce saat 
birebir görüşme fırsatına eriştim. Haliyle kişilerarası iletişim konusunda kendimi yetkin görüyorum.

▪ Akademik kariyerimin bir parçası olarak "iletişim eğitimi" kapsamında sayılabilecek pek çok ders 
aldım.

▪ 2 kez yurtdışında bulundum ve bu uluslararası gezilerim yabancı dilde iletişim becerilerimi 
geliştirmeme yardımcı oldu.

Organizasyonel/ yönetimsel
beceriler

▪ 2016 - 2018 yılları arasında çalıştığım iş yerinde 3 kişilik rehberlik ve psikolojik danışma biriminin 
başarısından bizzat sorumluydum.

▪ 2018 - 2019 yılları arasında çalıştığım Cumhuriyet Koleji'nin iki farklı şubesinde aynı 
zamanda müdür yardımcısı olarak görev yaptım.

İş ile ilgili beceriler ▪ Psikoterapi: Mezuniyetimden itibaren onlarca saatlik bireysel psikoterapi seansları yürüttüm ve tüm 
bu seansları danışanlarımın %100 memnuniyetiyle sonuçlandırdım. Gerek bireysel gerek ise grup 
ile psikoterapi çalışmalarında aktif olarak görev almaya hazırım.

▪ Süpervizyon: Hem akademik hem de mesleki tecrübemin bana kazandırdığı yetkinlik ile gerekli 
noktalarda süpervizyon verebilirim.

Dijital beceriler KIŞISEL DEĞERLENDIRME

Bilgi işlem İletişim İçerik oluşturma Güvenlik Problem çözme

Yeterli Kullanıcı Yeterli Kullanıcı Yeterli Kullanıcı Yeterli Kullanıcı Yeterli Kullanıcı

Dijital becerileri - Kişisel Değerlendirme Tablosu 

Sürücü belgesi B
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        job_applied_for BAŞVURULAN İŞ  c3c8c56c-b3ab-4425-a38a-abcace020d22 Clinical psychologist      false  af69484e-b43f-4685-b22d-f3418df45c4d Psychotherapist <p>Mezuniyet tarihimden bu yana bağımsız olarak psikolojik danışmanlık faaliyetleri yürütmekteyim. Geçmişte bu kapsamda 4 T.C. vatandaşıyla ve 1 yabancı uyruklu danışanla minimum 10 seanslık psikoterapiler yaptım. Şu an halihazırda psikoterapi seanslarımızın sürdüğü bir danışan portföyüm mevcut.</p>     Ankara  TR Türkiye     false  4f5bc9a5-e989-409b-bfb5-973b472163cd Educational psychologist <ul><li>Öğrencilerin başlangıç oryantasyonlarının sağlanması ve yıl boyunca adaptasyonlarının korunmasına yönelik faaliyetler.</li><li>Lise ve ortaokul düzeylerinde toplam 240 öğrenci ile düzenli olarak bireysel psikolojik danışma ve kariyer danışmanlığı seansları yürütülmesi.</li><li>Dosyalama ve kategorizasyon çalışmaları.</li><li>Rehberlik ve psikolojik danışmanlık biriminin genel koordinasyonunun sağlanması.</li><li>Öğrenci velilerine yönelik psiko-eğitim faaliyetleri düzenlenmesi.</li></ul>  Türkiye Cumhuriyeti Lisesi    Ankara  TR Türkiye     false  4f5bc9a5-e989-409b-bfb5-973b472163cd Educational psychologist <ul><li>Öğrencilerin başlangıç oryantasyonlarının sağlanması ve yıl boyunca adaptasyonlarının korunmasına yönelik faaliyetler.</li><li>Ortaokul düzeyinde 265 öğrenci ile düzenli olarak bireysel psikolojik danışma ve kariyer danışmanlığı seansları yürütülmesi.</li><li>Öğrenci velilerine yönelik psiko-eğitim faaliyeteleri düzenlenmesi.</li><li>Personel, öğrenciler ve veliler arasındaki etkileşimin kontrollü bir biçimde sürdürüldüğünden emin olmak.</li><li>Rehberlik ve psikolojik danışmanlık biriminin genel koordinasyonunun sağlanması.</li></ul>  Atatürk Özel Öğretim Kursu    Ankara  TR Türkiye     false  Educational Psychologist <ul><li>Öğrencilerin başlangıç oryantasyonlarının sağlanması ve yıl boyunca adaptasyonlarının korunmasına yönelik faaliyetler.</li><li>Lise düzeyinde 80 öğrenci ile düzenli olarak bireysel psikolojik danışma ve kariyer danışmanlığı seansları yürütülmesi.</li><li>Öğrenci velilerine yönelik psiko-eğitim faaliyeteleri düzenlenmesi.</li><li>Personel, öğrenciler ve veliler arasındaki etkileşimin kontrollü bir biçimde sürdürüldüğünden emin olmak.</li><li>Rehberlik ve psikolojik danışmanlık biriminin genel koordinasyonunun sağlanması.</li></ul>  Cumhuriyet Koleji    Ankara  TR Türkiye      false Psikolojik Danışma ve Rehberlik - G.N.O.: 3,11  Ufuk Üniversitesi    Ankara  TR Türkiye  Psikolojik Danışma ve Rehberlik (MASTER) - GNO: 3,16  Ufuk Üniversitesi    Ankara      tr Türkçe    en Ingilizce  C2 C2 C2 C2 C2   2019 YDS Skorum: 92,5  <ul><li>Hem akademik kariyerim hem de mesleki tecrübem dolayısıyla binlerce insanla onbinlerce saat birebir görüşme fırsatına eriştim. Haliyle kişilerarası iletişim konusunda kendimi yetkin görüyorum.</li><li>Akademik kariyerimin bir parçası olarak &#34;iletişim eğitimi&#34; kapsamında sayılabilecek pek çok ders aldım.</li><li>2 kez yurtdışında bulundum ve bu uluslararası gezilerim yabancı dilde iletişim becerilerimi geliştirmeme yardımcı oldu.</li></ul>  <ul><li>2016 - 2018 yılları arasında çalıştığım iş yerinde 3 kişilik rehberlik ve psikolojik danışma biriminin başarısından bizzat sorumluydum.</li><li>2018 - 2019 yılları arasında çalıştığım Cumhuriyet Koleji&#39;nin iki farklı şubesinde aynı zamanda müdür yardımcısı olarak görev yaptım.</li></ul>  <ul><li>Psikoterapi: Mezuniyetimden itibaren onlarca saatlik bireysel psikoterapi seansları yürüttüm ve tüm bu seansları danışanlarımın %100 memnuniyetiyle sonuçlandırdım. Gerek bireysel gerek ise grup ile psikoterapi çalışmalarında aktif olarak görev almaya hazırım.</li><li>Süpervizyon: Hem akademik hem de mesleki tecrübemin bana kazandırdığı yetkinlik ile gerekli noktalarda süpervizyon verebilirim.</li></ul>   C C C C C   B 

