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Çok iyi bir kariyere kim sahip olmak istemez ki! Öyle ki herhangi bir meslekte belirli bir zaman
diliminde çalışarak, daha doğrusu emek vererek gelinen aşama, elde edilen başarı sonucunda
ilgili alanda uzmanlaşılmış olunur.
Herhangi bir iş kolunda uzmanlaşan kişiler ise iyi bir kariyer elde etmiş demektir. Elbette ki
kariyer sahibi olmak için atılması gereken birçok önemli adım bulunuyor. Her şeyden önce
tüm dikkatinizi ve emeğinizi tek bir alana yönlendirerek, kendinizi o alanda en iyilerden biri
haline getirebilmeniz şart! İşte hayatına çok farklı alanlarda yön vermek isteyenler için
birbirinden güzel kariyer ﬁkirleri!

Kısaca Konu Başlıkları

Evde Sermaye Olmadan Para Kazanma
Bayilik Veren Firmalarla Anlaşarak Para Kazanma
Kendi İşini Kurmak, Ticarete Atılmak
Üniversitelerin İş İmkanı Olan Bölümlerinden Mezun Olmak
Yurt Dışı Kariyer Fikirleri

Evde Sermaye Olmadan Para Kazanma
İş hayatına bir şekilde atılmak isteyen ancak bir türlü sermaye edinemeyen kişiler için en
ideal seçenek şüphesiz ki evde online olarak çalışmak olacaktır. Elbette ki her iş küçük de
olsa bir sermaye gerektirir. Ancak endişelenmeyin!

Çünkü belirtilen miktar hemen herkesin karşılayabileceği tutarlar. Evde sermaye olmadan ya
da küçük sermayelerle yapabileceğiniz işler;
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Web Sitesi Kurmak
Web Siteler İçin Gönderi Tasarımlar Yapmak
Youtube’da Kanal Açmak
Yemek Yapmak
Makale Yazarlığı Yapmak
Anket Doldurmak
Ödev Yapmak, Soru Çözmek
Tüm bunların yanı sıra evde yapılabilecek daha çok sayıda iş vardır. Mesela Tiktok gibi
mecralarda canlı yayın açmak, evde paketleme işi yapmak, seslendirme yapmak, kıyafet
satmak ve hatta oyun oynamak gibi aktivitelerde para kazanmak mümkündür. Bunları
gerçekleştirerek, size iyi bir kariyerin yolunu açacak başka bir iş için de sermaye
biriktirebilirsiniz.
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Bayilik Veren Firmalarla Anlaşarak Para Kazanma
Günümüzde birçok işletme gerek marka adını büyütmek gerekse de ülke çapında şubeleşerek
globalleşmek adına bayilik vermektedirler. Ancak bu noktada iyi bir kariyer edinmek
isteyenlerin ilk olarak hangi markaların şubelik verdiğini çok iyi araştırması gerekiyor.
Günümüzde en çok talep gören bayilik veren ﬁrmalar,

Çiğ Köfteciler
Bilinen markalardaki kafeler
Dershaneler
Market
Aslına bakıldığında bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Ancak bayilik veren ﬁrmalarla
anlaşarak iyi bir kariyer sahibi olabilmek için belirli miktarda sermayenizin olması
gerekecektir.

Kendi İşini Kurmak, Ticarete Atılmak
Ülkemizde en iyi gelir oranına sahip meslek dalları arasında ticaret faaliyetleri yer alıyor. Öyle
ki doğru ürünü doğru şekilde pazarlamak, en iyi şekilde reklamını yapmak ve tabi ki
işletmenin potansiyel hedef kitlesine yönelik çalışmalar sürdürmek ticari faaliyetlerin olmazsa
olmazı olacaktır.
Kendi işini kurarak kariyer sahibi olmak isteyenlerin de yine ciddi miktarda sermaye edinmesi
gerekiyor. Peki hangi alanda ticarete atılmalısınız?

Giyim
Yiyecek ve İçecek Sektörü

Bu PDF içerik Dilimiz.Gen.TR sitesine aittir ve farklı bir web sitesinde tıklanabilir kaynak link
verilmeden paylaşılması / görüntülenmesi yasaktır.
Kariyer Fikirleri | 3

Kariyer Fikirleri | 4

Günümüzde en büyük gelir oranına sahip olan işletmeler genellikle bu alanda hizmet
vermektedirler. Çünkü insanların yiyecek, içecek ve giyecek gibi ihtiyaçları hiçbir zaman son
bulmayacaktır. İşini iyi yaparak, ürünlerini markalaştıran kişiler bu nedenle iyi bir kariyer ve
ciddi oranda gelir elde edebilmektedir.

Üniversitelerin İş İmkanı Olan Bölümlerinden Mezun Olmak
İyi bir kariyere sahip olmak için elbette ki eğitim şart. Fakat iyi bir kariyer planlaması
yapmak gerçek anlamda emek ve özveri isteyen bir iş olacaktır.
Öyle ki üniversitelerin iş imkanı fazla olan bölümlerinden mezun olmak da iyi bir kariyere
sahip olmanın ilk ve en önemli olacaktır. Bu noktada kişiler, geleceğin ihtiyaçlarını da göz
önünde bulundurarak tercihlerine yön vermelidir. Üniversitelerin en çok iş imkanı sağlayan
bazı bölümleri;
Tıp
Diş Hekimliği
Mühendislik
Özel Eğitim Öğretmenliği
Eczacılık
Veterinerlik
Bilişim Teknolojileri
Aslına bakıldığında bölümlerin iş imkanları gelecek zamana ve özellikle de teknolojik
gelişmelere bağlı olarak da değişiyor. Bu nedenle işsiz kalmamak adına işçi ihtiyacının en çok
hangi alanda olduğu detaylı bir şekilde araştırılmalıdır.
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Yurt Dışı Kariyer Fikirleri
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, kendi vatandaşlarından sağlayamadıkları iş gücünü
genellikle kendilerine yakın olan farklı ülke vatandaşlarından elde etmektedir.
Ülkemizde iyi bir kariyer edinemeyen ancak yabancı dili çok iyi seviyede olan kişiler yurtdışı
kariyer ﬁkirleri ile de şansını deneyebilir. Öyle ki ülkemiz vatandaşlarından en fazla işçi alan
ülkeler;
Almanya
Dubai
Katar
Amerika
Finlandiya
Bu ülkelerin yanı sıra bazı Ortadoğu ülkelerinde de Türk vatandaşları için iş ilanları bulunur.
Bu noktada kişiler kariyerlerine yurt dışında devam etmek istiyorsa, iş ilanlarını detaylı bir
şekilde incelemelidir.
Aynı zamanda üniversitelerin iyi bölümlerinde okuyan ve dünya genelinde iş imkanı olan
bölümlerden mezun olacak kişiler de yurt dışında iyi bir kariyer sahibi olabilecektir.
Konuyla ilgili detaylı bilgi için: https://www.trendpara.net/kariyer-ﬁkirleri/ adresini,
ziyaret edebilirsiniz.
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Reddit üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
Linkedln üzerinden paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
Yazdırmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
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