
Başvuru
Referans Mektubu

Referans Mektubu - Giriş
Türkçe Fince
Sayın Yetkili, Hyvä Herra,

Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim

Sayın Yetkili, Hyvä Rouva
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim

Sayın Yetkili, Hyvä Herra / Rouva
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti

Sayın Yetkililer, Hyvät vastaanottajat,
Resmi, birden çok adı bilinmeyen insana veya bir departmanın tümüne hitap ederken

Yetkili makama, Hyvät vastaanottajat,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri kesin olarak bilinmiyor ise

Sayın Ahmet Bey, Hyvä herra Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim

Sayın Ayşe Hanım, Hyvä rouva Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim

Sayın Dilek Hanım, Hyvä neiti Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim

Sayın Lale Hanım, Hyvä neiti / rouva Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal

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

Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...

Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım. Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Adayı nasıl tanıdığının detayıyla ilgili yazarken kullanılır

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

...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen
lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten.
Teen sen erittäin mielelläni.

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.

On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...

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. 

Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ...
puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni
ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan,
joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.

Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

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

En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa
henkilön ... puolesta.

Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

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

On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...

Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

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

Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti
työskentelyn ...

Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi

...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum. Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi

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

Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana /
opettajana...

Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi

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

... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja
perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet
yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.

Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

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

Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ...
persoonana.

Adayın kişiliğiyle ilgili olumlu bir özellikten bahsederken
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... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep
ayırdı.

...erottautui hyvillä...

Adayın gösterdiği olumlu özellikleri açıklamakta kullanılır

Onun en büyük yeteneği ... altında yatar. Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Adayın güçlü olduğu özellikleri gösterirken kullanılır

O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür. Hän on luova ongelmanratkaisija
Zorlu işleri hemen kabullenip mücadeleye başlayan adaylar hakkında yazarken kullanılır

Onun son derece yüksek aralıkta becerileri
bulunmakta.

Hänellä on laajat taidot

Her yönden iyi becerileri olan bir aday hakkında yazarken

O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya
aktarır.

Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi

İletişim becerisi yüksek olan bir adaydan bahsederken kullanılır

O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar. Hän on luotettava henkilö
Baskı altındayken bir takımı veya projeyi iyi yönetebilen bir adaydan bahsederken kullanılır

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

Hänellä on hyvä tietämys...

Bir adayın hangi becerilerinin zaten varolduğunu bildirirken kullanılır

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

Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan
palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.

Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır

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

Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...

Adayın bir konudaki yeteneği hakkında detay verirken kullanılır

... onun sıradışı özelliğidir. Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Bir adayın en iyi özelliğinden bahsederken kullanılır

O ...'da her zaman aktif rol alır. Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
İşlere dahil olmak isteyen aktif bir adaydan bahsederken kullanılır

Sayfa 3 23.05.2023



Başvuru
Referans Mektubu
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.

Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia
askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja
selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille
henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.

Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır

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

Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä
vastuualue sisälsi... 

Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır

... onun ana sorumlulukları arasındaydı. Hänen päävastuualueensa olivat...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır

... onun haftalık görevleri arasındaydı. Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Bir adayın üstüne aldığı haftalık görevler listesini verirken kullanılır

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

Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on
luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.

Aday hakkında olumlu bir değerlendirme yapılırken kullanılır

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

Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme
antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän
yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä
joukkoon.

Aday hakkında oldukça olumlu bir değerlendirme yaparken

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

Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä
joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.

Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır

... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak
yüksek kaliteli işler üretir.

... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja
on aina aikataulussa.

Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
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Performansındaki tek zayıf nokta ... Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous

on...
Bir adayı değerlendirirken olumsuz bir özelliğini vermek için kullanılır

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

Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle,
koska...

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

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

... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä
avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai
soittakaa minulle.

Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır

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

... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä
ohjelmaanne

Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır

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

Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin
erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.

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.

Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä
lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai
lähettää sähköpostia.

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.

Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen
häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa
hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.

Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır

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

On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä
hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu
hyödylliseksi.

Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
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Son derece parlak bir aday olarak ...'u
heyecanla tavsiye ediyorum size.

Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana
ehdokkaana

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.

En ole usein voinut varauksetta suositella jotain
henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.

Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır

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

Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä
on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne
palveluun.

Adayın bu işe uymayacağı düşünüldüğünde

Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya
hazırım.

Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin

Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır

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

Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos
tarvitsette lisätietoa

Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
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