
Hakemus
Työhakemus

Työhakemus - Aloitus
Suomi Turkki
Hyvä Herra, Sayın Yetkili,

Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon

Hyvä Rouva, Sayın Yetkili,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon

Hyvä vastaanottaja, Sayın Yetkili,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon

Hyvät vastaanottajat, Sayın Yetkililer,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle

Hyvät vastaanottajat, Yetkili makama / merciiye,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon

Hyvä herra Smith, Sayın Ahmet Bey,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa

Hyvä rouva Smith, Sayın Dilek Hanım,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa

Hyvä neiti Smith, Sayın Melek Hanım,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa

Hyvä neiti / rouva Smith, Sayın Demet Hanım,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa

Hyvä John Smith, Sayın Alihan Erturan,
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin

Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa
varten, josta ilmoititte …

... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için
başvurmak istiyorum.

Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen

Kirjoitamme teille liittyen... ...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
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Hakemus
Työhakemus
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä... ... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.

Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut

Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja
kiinnostuin suuresti.

... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı
gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.

Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.

Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa,
sillä...

İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için
bir zevktir.

Standardimalli työhakemukseen

Haluaisin hakea ... paikkaa... ... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Standardialoitus työhakemuksessa

Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini
kuuluu...

Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında
...

Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut
Suomi Turkki
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi,
että...

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...

Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa

Haluaisin työskennellä teillä, koska... ... için sizinle çalışmak isterdim.
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa

Vahvuuksiini kuuluvat... Güçlü yanlarım ...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista

Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta
teen töitä parantaakseni näitä.

Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda /
alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.

Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.

Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska... Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
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Työhakemus
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta
kyseisestä alasta, olen työskennellyt...

... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda
oldukça tecrübeliyim.

Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista
kokemuksista saamia ominaisuuksia

Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan
yrityksenne vaatimuksiin.

Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki
şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.

Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin

Työskennellessäni ... paransin / edistin /
laajensin tietojani ... 

... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi
geliştirdim / ilerledim / genişlettim.

Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä

Asiantuntemukseni keskittyy... Uzmanlık alanım dahilinde ...
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat

Työskennellessäni... hankin pätevyyden... ...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık
kazandım.

Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä

Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö
tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva
tämän työn vaatimuksiin...

Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç
odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel
olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.

Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella

Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan
paineen alla

Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını
koruyabilirim.

Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä

Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää
kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.

Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi
birleştirmiş olacağım bu şekilde.

Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan

Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin
suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni
aiheesta työskentelemällä kanssanne.

... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma
şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.

Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
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Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy,
kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat
haetun paikan vaatimuksia.

Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve
kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.

Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin

Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on
tarjonnut mahdollisuuden työskennellä
korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa
on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut
tulisi saavutettua

... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek
baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş
arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri
yetiştirmek açısından önemini kavrattı.

Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi

Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut
myös taitoja ...

... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de
geliştirdim.

Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot
Suomi Turkki
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös... Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.

Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti

Hallitsen ...kielen loistavasti... ... diline son derece hakimimdir.
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti

Minulla on hyvät perustaidot... İyi seviyede ... bilgim vardır.
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti

Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä... ... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla

Olen käyttänyt paljon ohjelmia... ...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista

Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ...
ja ...

... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.

Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
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Erinomainen kyky kommunikoida Mükemmel iletişim becerisi

Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi

Deduktiivinen ajattelu Tümdengelim muhakemesi
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti

Looginen ajattelu Mantıklı düşünebilme
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti

Analyyttiset taidot Analitik düşünce
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti

Hyvät ihmissuhdetaidot İyi kişilerarası ilişki becerisi
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti

Neuvottelukyvyt Anlaşma becerisi
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti

Esiintymistaidot Sunum becerisi
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus
Suomi Turkki
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan
suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne
tarjoama paikka tarjoaisi. 

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece
heyecanla bekliyorum.

Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä

Näen uudet tehtävät / tämän paikan
tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.

Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi
görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.

Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä

Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella
tehtävien yksityiskohdista kanssanne
henkilökohtaisesti.

Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak
görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.

Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
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Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.

Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta

Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen... Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia

Suosituksia voi pyytää... Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä
tapauksessa voi ottaa yhteyttä

Olen saatavilla haastatteluun... ... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle

Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan
suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan
henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin
sopiva juuri tähän tehtävään.

İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona
neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek
için sabırsızlanıyorum.

Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta

Ystävällisin terveisin, Saygılarımla,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon

Ystävällisin terveisin, Tüm içtenliğimle,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa

Kunnioittavasti, Saygılarımla,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa

Parhain terveisin, Saygılar,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
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