
Başvuru
Referans Mektubu

Referans Mektubu - Giriş
Türkçe Esperanto
Sayın Yetkili, Estimata sinjoro,

Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim

Sayın Yetkili, Estimata sinjorino,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim

Sayın Yetkili, Estimata sinjoro/sinjorino,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti

Sayın Yetkililer, Estimataj sinjoroj,
Resmi, birden çok adı bilinmeyen insana veya bir departmanın tümüne hitap ederken

Yetkili makama, Al kiu ĝi povas koncerni,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri kesin olarak bilinmiyor ise

Sayın Ahmet Bey, Estimata sinjoro Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim

Sayın Ayşe Hanım, Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim

Sayın Dilek Hanım, Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim

Sayın Lale Hanım, Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal

... için referans olmak benim için büyük bir
mutluluk.

Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...

Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım. Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Adayı nasıl tanıdığının detayıyla ilgili yazarken kullanılır

... benden ... için olan başvurusuna binayen bir
tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu
yapmaktan da son derece memnunum.

...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani
lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.

Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
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...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı
olmak çok büyük bir zevkti.

Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....

Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son
derece mutluyum. Bu parlak genç insanın
çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı,
grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek
isterim bu mektupta. 

Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por....
En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj
aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran
kontribuon al la laboro de mia grupo.

Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir
tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.

Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo
por...

Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için
bir zevk.

Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...

Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime
kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.

Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia
klaso/komencis labori ĉe....

Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi

...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum. Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel...
je....

Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi

...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş
arkadaşı / öğretmeni idim.

Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de...
de... al....

Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi

... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı,
çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip
olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.

...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita
sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej
bonaj..., ke ni iam havis.

Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

Referans Mektubu - Tecrübe / Beceri Listesi
Türkçe Esperanto
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Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden
beri onu ... bir insan olarak bilirim.

Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin
kiel...

Adayın kişiliğiyle ilgili olumlu bir özellikten bahsederken

... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep
ayırdı.

...distingis per...

Adayın gösterdiği olumlu özellikleri açıklamakta kullanılır

Onun en büyük yeteneği ... altında yatar. Lia/ŝia plej granda talento estas...
Adayın güçlü olduğu özellikleri gösterirken kullanılır

O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür. Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
Zorlu işleri hemen kabullenip mücadeleye başlayan adaylar hakkında yazarken kullanılır

Onun son derece yüksek aralıkta becerileri
bulunmakta.

Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.

Her yönden iyi becerileri olan bir aday hakkında yazarken

O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya
aktarır.

Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.

İletişim becerisi yüksek olan bir adaydan bahsederken kullanılır

O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar. Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Baskı altındayken bir takımı veya projeyi iyi yönetebilen bir adaydan bahsederken kullanılır

... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı
var.

Li/ŝi havas grandan scion de....

Bir adayın hangi becerilerinin zaten varolduğunu bildirirken kullanılır

Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı
eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.

Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas
helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.

Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır

Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ...
yapma yeteneğine sahiptir.

Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la
kapablon....

Adayın bir konudaki yeteneği hakkında detay verirken kullanılır

... onun sıradışı özelliğidir. Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
Bir adayın en iyi özelliğinden bahsederken kullanılır
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O ...'da her zaman aktif rol alır. Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....

İşlere dahil olmak isteyen aktif bir adaydan bahsederken kullanılır

İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir.
Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça
ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile
getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.

Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas
koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia
menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj
povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.

Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır

Referans Mektubu - Mesleki sorumluluklar
Türkçe Esperanto
Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi
sorumlulukları içeriyordu.

Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....

Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır

... onun ana sorumlulukları arasındaydı. Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır

... onun haftalık görevleri arasındaydı. Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Bir adayın üstüne aldığı haftalık görevler listesini verirken kullanılır

Referans Mektubu - Değerlendirme
Türkçe Esperanto
Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte
çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri
anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.

Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi
estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de
humuro.

Aday hakkında olumlu bir değerlendirme yapılırken kullanılır

Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir
belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir
değer olacaktır.

Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de
kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva
valoraĵo al via programo.

Aday hakkında oldukça olumlu bir değerlendirme yaparken

Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine
başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini
bilen biri.

En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie
komprenas precize, kion projekto temas.

Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
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... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak
yüksek kaliteli işler üretir.

...konsekvence produktas altakvaliton laboron en
oportuna maniero.

Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır

Performansındaki tek zayıf nokta ... La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia
agado estis...

Bir adayı değerlendirirken olumsuz bir özelliğini vermek için kullanılır

İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde
değerlendirilmelidir çünkü ...

Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj
ĉar...

Bir adayı belli bir sebepten ötürü tavsiye etmek, çok olumlu bir değerlendirme yolu

Referans Mektubu - Kapanış
Türkçe Esperanto
... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer
daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-
posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.

...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere
povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni
min.

Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır

...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye
ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.

...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al
via programo.

Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır

...'nun son derece üretken olarak çalışmaya
devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu
tavsiye ediyorum.

Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi
havas mian plej altan rekomendon.

Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır

Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha
fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-
posta yoluyla ulaşın.

Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen
rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi
havas pliajn demandojn.

Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır

Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle
güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst
öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.

Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ...
kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via
universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn
brilajn talentojn.

Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır

Sayfa 5 23.05.2023



Başvuru
Referans Mektubu
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece
tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.

Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta
rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.

Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır

Son derece parlak bir aday olarak ...'u
heyecanla tavsiye ediyorum size.

Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.

Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır

Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye
mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak
benim için büyük bir zevk.

Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas
plezuro fari tion en la kazo de...

Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır

...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak
dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için
öneremeyeceğim.

Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri,
ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.

Adayın bu işe uymayacağı düşünüldüğünde

Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya
hazırım.

Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke
vi povas havi.

Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır

Sorularınız olursa memnuniyetle  e-posta veya
mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.

Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas
neniun plian informon.

Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
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