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Motivasyon Mektubu Nedir?

Motivasyon mektubu; sizi aynı pozisyona başvuran 

adaylardan ayıran, bu pozisyon için neden en uygun 

adayın siz olduğunu anlatan, bir sayfalık bir belgedir. 

Başvurulan kuruma CV belgesi ile beraber gönderilir. 



Neden Motivasyon Mektubu 

Yazılır?

1. Lisans, yüksek lisans veya 

doktora gibi bir eğitim 

programına başvurmak için.

2. Kar amacı gütmeyen bir sivil 

toplum kuruluşunda gönüllü 

olmak için. 

3. Bir iş yerinde staj yapmak için.

4. Bir iş yerinde çalışmak için. 



Amacı

CV, diploma ve sertifikalar zaten başarılarınızı 

belgeliyor. O zaman neden motivasyon mektubuna 

ihtiyaç var?

Kurumlar; adaylar arasından en uygun olan ve şevkle 

çalışacak kişiyi bulmak için motivasyon mektubu talep 

etmektedir. Motivasyon mektubunda, isteğinizi ve 

niyetinizi dile getirirsiniz. CV ile motivasyon mektubu 

hem yetkinliğinizi hem de niyetinizi ortaya koyar. 



Mektubu Yazmaya Başlamadan 

Önce:

Başvurduğunuz kurum hakkında genel bir 

fikre sahip olmak ve kurumu araştırmak 

faydalı olacaktır. Genel bir fikir edindikten 

sonra, parçası olmak istediğiniz bölüme ve 

o bölümde yetkili olan kişilere 

odaklanmanız gerekir.



Motivasyon Mektubu Nasıl Yazılır?

Giriş Kısmı:

● En üste iletişim bilgilerinizi, kurumun iletişim 

bilgilerini ve tarihi yazmalısınız. Kendi iletişim 

bilgileriniz; ad, soyad, e-posta adresi, telefon 

numarası ve ilgili sosyal medya linklerini 

(LinkedIn, Youtube vb.) içermelidir. Kurum 

bilgilerinde de, kurumun adı ve adresi olmalıdır.     



Giriş Kısmı

Motivasyon mektubu göndermek istediğiniz 

kurumdaki yetkili kişi/ irtibat kişisinin adını ünvanı 

ile birlikte yazın. Başvurunun doğru kişinin eline 

geçmesi açısından önemli bir detaydır. Eğer 

yetkilinin irtibat bilgileri bulunamadıysa, kurumla 

iletişim sağlanarak kime gönderileceği 

öğrenilmelidir. Bu bilgiye ulaşılamadı ise Sayın 

Yetkili gibi genel bir hitap ile başlanabilir.



Giriş Paragrafı:

● Giriş kısmı kısa ve ilgi çekici olmalıdır.

● Kısaca kendinizi tanıtmalısınız. Eğitim geçmişiniz 

ve profesyonel geçmişiniz gibi kişisel bilgileriniz 

bulunmalıdır. 

● Kuruma ne için başvuruyorsunuz (iş, eğitim, staj 

veya gönüllük)?

● Kurumdaki hangi pozisyona başvuruyorsunuz?

● Kurum ile neden ilgileniyorsunuz?



Gelişme Paragrafı:

● Neden yazdığınızı belirtmelisiniz. Çok saygın bir 

kurum olduğu gibi beylik cümlelerden kaçınmak 

faydalı olabilir. Onun yerine kurumun yaptığı 

işlerin sizin çalışma alanınızla ilgisinden veya bir 

okula başvuruyorsanız çalışmak istediğiniz konu 

üzerine yoğunlaşan hocalardan bahsedilebilir.

● Bu bölümde kendinizi göstermeniz gerekir. 

Özelliklerinizi, başarılarınızı ve yeteneklerinizi 

dile getirmelisiniz.



Gelişme Paragrafı:

● Pozisyon ve aranılan özellikler ile uyumlu olacak 

şekilde kendi akademik ve profesyonel 

deneyimlerinizden, yaptığınız gönüllülük ve projelerden 

bahsedin. Sizin deneyimleriniz pozisyon tanımındaki 

aranan özelliklerle nasıl örtüşür? Kurumun ihtiyaçlarını 

nasıl karşılayabilirsiniz? Kuruma sağlayacağınız 

katkılardan bahsedin.

● Aranılan pozisyonla ilişkilendirerek olumlu yönlerinizi 

belirtin. Başarılı bir şekilde bitirdiğiniz projeler, 

katıldığınız atölyeler, yüksek not ortalamanız, müfredat 

dışı aktiviteler vb. kazanımlarınızdan bahsedin.



Gelişme Paragrafı:

● Kurumun değerlerini paylaştığınızı belirtebilirsiniz. 

Örneğin yenilenebilir enerji teknolojileri üreten bir 

firmada, x pozisyonunda staj yapmak için başvuru 

yapıyorsunuz. Çevrenin korunması konusu sizin için 

önemli olduğu ve bu konu üzerinde yoğunlaşmak 

istediğiniz için, o kurumda staj yapmak istediğinizi 

belirtebilirsiniz.

● Neden farklı bir ülkede eğitim, staj veya iş olanakları 

araştırdığınız belirtebilirsiniz. Neden o ülkeyi 

seçtiniz? Gitmek istediğiniz ülkenin kültürü ile 

ilgilendiğinizi dile getirebilirsiniz.



Gelişme Paragrafı:

● Bir engeliniz varsa, azınlık bir gruba dâhilseniz, 

herhangi bir şekilde okula katabileceğiniz çeşitlilik 

ve farklılığınız varsa, bunu dile getirebilirsiniz. 

● İlgilendiğiniz pozisyona kabul edilmenin sizin için

ne anlama geldiğinden bahsedebilirsiniz. Sizin için

önemi, hedefleriniz ve kabul edildiğiniz takdirde

gelecekte, hayatınızda bu fırsatın nasıl bir yeri

olacağını açıklayabilirsiniz. Bu pozisyon ile

akademik veya profesyonel hayatınız nasıl

şekillenecek?



Sonuç Paragrafı:

● Son paragraf metninizi sonlandıracak kapanış 

cümleleri içermelidir.

● Özetle bu pozisyona neden uygun olduğunuzu son 

kez dile getirebilirsiniz.

● Bu konuda azminizi kısaca belirtebilirsiniz: 

“Gelecekte çalışmak istediğim alanda bana yol 

açacağı için kurumunuzun bir parçası olmayı 

dilerim.”

● Okuyucuya teşekkür ederek kurumdan haber 

almayı heyecanla beklediğinizi dile getirebilirsiniz.



Önemli Noktalar

● Motivasyon mektubu başvurulan kurumda gerçekten

bulunmak istediğinizi gösterir. Fakat bu noktada

dikkatli olunmalı. Kuruma olan ilginizi belirterek,

onlar için iyi bir aday olduğunuzu göstermekle,

abartmak, övünmek veya iş için haddinden fazla

istekli görünmek aynı şey değil. Bundan kaçınmak

için en kolay yol, somut nedenler ve gerçekler öne

sürerek mektubu yazmak.



Önemli Noktalar

● Gerçek dışı bilgi vermeyin.

● Gerçeklere dayanarak yazın. Gerçekçi

kalmayı sağlamak için somut ve ölçülebilir

verileri kullanın.

● Mektubu yazmayı bitirdikten sonra

dilbilgisi ve yazım kurallarını kontrol

etmelisiniz.

● Başka birinin bir daha kontrol etmesi

faydalı olabilir.



Önemli Noktalar

● Az ve öz olmalısınız. Başvurduğunuz konu ile

ilgisiz detaylardan kaçınılmalıdır. Örneğin sosyal

hizmetler alanında bir kuruma başvuruyorsanız, bu

alanda yaptığınız projelerden bahsetmek faydalıdır.

Bununla alakasız bir hobinizden bahsetmeniz ise

gereksizdir.

● İntihal yapmayın.

● Günlük dil kullanmayın. Resmi olun.



Faydalı Linkler

● Europass formatına göre belge hazırlamak için (CV 

ve motivasyon mektubu gibi farklı belgeler için): 

https://europass.cedefop.europa.eu/tr/europass-

support-centre/cover-letter/how-use-cover-letter-

editor

● Avrupa Gönüllü Hizmeti sitesi: 

http://avrupagonulluhizmeti.com/motivasyon-

mektubu-nasil-yazilir/

● https://www.abprojeyonetimi.com/motivasyon-

mektubu-nasil-yazilir/

● İngilizce motivasyon mektubu hazırlama aracı: 

https://novoresume.com/career-blog/how-to-write-a-

motivation-letter

https://europass.cedefop.europa.eu/tr/europass-support-centre/cover-letter/how-use-cover-letter-editor
http://avrupagonulluhizmeti.com/motivasyon-mektubu-nasil-yazilir/
https://www.abprojeyonetimi.com/motivasyon-mektubu-nasil-yazilir/
https://novoresume.com/career-blog/how-to-write-a-motivation-letter


Motivasyon Mektubu örnekleri

birazdan gösterilecektir.

Teşekkürler.


