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1962 Yı l ında k ısa  adı 	MIT	olan	Massachusetts	Institute	of	
Technology’den	 J.C.R.	 Licklider’in	 ortaya	 attığı	 “Galaktik	 ağ”	

kavramı	bugün	artık	hayatımızın	vazgeçilmez	bir	parçası	olan	

interneti	 ortaya	 çıkardı.	 İnsanlık	 tarihinde	 büyük	 bir	 değişim	

başlatan	bu	kavram,	enformasyonun	paylaşılıp	yayılmasını	ko-

laylaştırırken,	sahneye	sosyal	medyanın	da	girmesiyle	iş	dünya-

sının	da	değişmez	bir	aktörü	oldu.	

Bugün	iş	dünyasında	üreten	tüketici,	ortak	akıl,	pozitif	yöne-

tim	gibi	anlayışlar	yükselirken,	şirketler	de	daha	yetenekli	çalı-

şanları	aramaya	ve	şirketlerinde	tutundurma	gayretine	girdiler.	

Bu	aslında	doğru	okunduğunda	çalışanlar	ve	kariyerini	geliştir-

mek	isteyenler	için	büyük	bir	fırsat.	Hepimiz	hayalimizdeki	işin	

ve	mutlu	olacağımız	bir	çalışma	hayatının	peşindeyiz.	

Geçmişte	gazete	ilanlarıyla	başlanan	iş	arama	serüveni	önce	

yerini	 kariyer	 sitelerine	 daha	 sonra	 da	 LinkedIn,	 Facebook,	

Twitter	gibi	sosyal	ağlara	bıraktı.	İş	dünyasının	iletişim	biçimi	

değişti	ve	bu	değişim	kariyerlerimizi	de	etkilemeye	başladı.

Bugün	büyük	şirketler,	kariyer	 sitelerinde	yayınladıkları	her	

iş	ilanına	beş	on	bin	arası	başvuru	alıyorlar.	Bir	kişinin	alınacağı	
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pozisyona	beş	bin	başvurunun	olması	demek,	işe	girme	oranının	

beş	binde	bir	olması	demek!	Bu	yüzden	kariyer	siteleri	önümüz-

deki	yıllarda	sosyal	medyaya	doğru	yakınlaşacaklar	ve	klasik	iş-

levlerini	kaybedecekler.	Demek	oluyor	ki,	işin	sırrı	artık	iş	arar-

ken	farklı	yöntemler	bulmak	ve	enerjiyi	o	yöntemlere	harcamak.

Farkı	 yaratacağımız	 alan	 ise	 iletişim	 kurma	 yöntemlerimi-

zi	 yeniden	biçimlendiren	 Sosyal	Medya.	 LinkedIn,	 Facebook,	

Twitter	ve	bloglar	daha	yetenekli	çalışanlara	ulaşmak	için	hari-

ka	araçlar;	çalışanlar	tarafından	bakacak	olursak	da,	şirketlere	

ulaşmanın	en	doğru	adresi.	Bu	yeni	iletişim	şeklinin	de	elbette	

çok	sayıda	kendine	has	inceliği	ve	kuralı	var.	Kariyer 2.0	bun-

lara	değinirken,	bu	yeni	iş	atmosferinde	daha	başarılı	olmanın	

yollarını	ele	alıyor.	

İş	arama	ve	işe	girme	biçimlerinin	değiştiği,	yönetim	anlayı-

şının	farklılaştığı	bir	zamanda	yazılı	iletişim	sosyal	medyayla	bir-

likte	daha	da	yükseliyor.	Artık	iyi	iletişim	kuran	tanımına	“Çok	

iyi	yazılı	iletişim	kurabilen”	kişiler	de	giriyor.	Belki	de	ilerleyen	

yıllarda	blog	yazısı	 yazamayan,	 sosyal	medyayı	kullanamayan	

—dijital	okuryazar	olmayan—adaylar	işe	giremeyecekler.	

Yakın	gelecekte	ortaya	çıkacak	işlerin	çok	büyük	bir	kısmı	

internet	ağı	üzerinden	gerçekleşecek	ve	bunların	azımsanmaya-

cak	bölümü	dijital	okuryazarlığı	şart	koşacak.	Bunun	sonucun-

da	mutluluk,	başarı,	kariyer	tariflerinin	değişmemesi	mümkün	

mü?	Bu	değişimin	farkında	ve	bilincinde	olanları	büyük	fırsatlar	

bekliyor.

Kariyer 2.0,	 sıradan	 yöntemlerin	 istenen	 sonucu	 vermedi-

ğini	 öğrenmiş	 ve	 kariyerlerinde	 yeni	 yollar	 denemek	 isteyen	

cesur	kişiler	için	yazıldı.	

Cengiz Çatalkaya

Eylül	2014	
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Değişen müşteriler ve değişen çalışanlar

Dünya	değişiyor	ve	değişirken	 iş	yapış	biçimlerini	de	dönüş-

türüyor.	Dünyanın	değişmesi	çalışanları,	çalışanların	değişmesi	

ise	şirketleri	ve	iş	dünyasını	etkiliyor.

Eskiden	insanlar	iş	ararlardı,	şimdi	şirketler	çalışacakları	bi-

rilerini	arıyorlar.	 “Çalıştıracakları”	değil,	çalışacakları	birilerini.	

Süreç,	işçi	olmaktan,	iş	ortağı	ve	partner	olmaya	evriliyor.	Artık	

bir	firmanın,	çalışanları	ile	müşterisi	arasında	bir	fark	gözetme-

mesi	gerekiyor.

Şüphesiz	bu	gelişmelerin	bir	kısmını	pazarlamacılara	borçlu-

yuz.	İnsan	kaynakları	ve	kariyer	dünyasındaki	değişimi	mercek	

altına	almadan	önce	pazarlama	dünyasını	kısaca	gözden	geçir-

mekte	fayda	var.	

Satışın	 eski	 şaaşalı	 günlerinde,	 insanlar	 ürünü	 buldukları	

anda	alıyorlardı,	çünkü	organize	üretim	ve	perakende	söz	ko-

nusu	değildi	ve	ürün	bulunurluğu	bile	sıkıntılıydı.	Sanayi	dev-
rimi	ve	fabrikalarla	birlikte	ürün	bolluğu	yaşanmaya	başladı	ve	

1
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bu	da	beraberinde	rekabeti	getirdi.	Rekabet	ve	arz	fazlası	 ise	

pazarlama	ve	reklamın	doğuşunu	sağladı.	Böylece	promosyon	

ortaya	çıktı.	Yani	artık	tüketiciyi	ikna	etmek	gerekiyordu.	Bu	du-

rum	tüketiciyi	giderek	güçlendirdi	ve	günümüzdeki	Prosumer’ı	

(üreten	tüketici)	ortaya	çıkardı.	
Prosumer,	 profesyonel	 veya	 üretici	 (producer)	 ile	 tüketici	

(consumer)	teriminin	bir	araya	gelmesinden	oluşuyor.	Bu	teri-
mi	ilk	olarak	Alvin	Toffler,	1970’te	Gelecek Şoku - Future Shock	
isimli	 kitabında	 dile	 getirdi.	 Toffler,	 1980’de	 yazdığı	Üçüncü	
Dalga	 -	The Third Wave	 kitabında	bu	konuyu	derinlemesine	
inceledi	ve	söz	konusu	terimi	literatüre	kattı.
Tüketicinin	giderek	güçlenmesiyle,	insanoğlunun	özbenliği	

ve	saygınlık	duygusu	da	güçleniyordu.	Artık	hepimiz	aldığımız	
ürünlerde	anlam	arar	olduk.	Biz	tüketiciler	aynı	zamanda	birer	
bordrolu	çalışandık	ve	yaşadığımız	bu	 içsel	değişimi	çalıştığı-
mız	şirketlere	de	yansıtmamız	kaçınılmazdı.	
İlk	önce	anlamlı	bir	iş	için	çalıştığımıza	ikna	olmak	istedik.	

Amaç,	eskiden	sadece	yönetim	tarafından	şekillendirilip	uygu-
lanırken,	sonradan	çalışanlar	da	bu	amaç	duygusuna	dahil	ol-
dular.	Üreten	tüketicinin	ürünlere	müdahale	edebilmesi,	bord-
rolu	birer	çalışan	da	olan	bu	kişilerin	çalıştıkları	işyerlerinde	de	
benzer	işbirlikleri	talep	etmesine	önayak	oldu.	Yıllar	boyu	çoğu	
işverenin	bir	sorunmuş	gibi	yaklaştığı	sendika	olgusunun	altın-
da	yatan	nokta	da	buydu.	Çalışanlar	çalışma	şartlarına	müda-
hil	olmak	istiyorlardı.	İnsan	Kaynakları	çalışanların	bu	müdahil	
olma	isteğine	hemen	uyum	sağlayamazken	pazarlamacılar	bu	
durumu	 lehlerine	 çevirmeyi	 başardılar.	Müşterilerine,	madem	
katılmak	istiyorsunuz,	buyurun	katılın	dediler	ve	ortaya	muhte-
şem	pazarlama	kampanyaları	çıkmaya	başladı.
İK’cıların	 bu	 noktada	 anlaması	 gereken	 nokta,	 çalışanın	

aslında	maaş,	yemek,	 servis	gibi	 şeylerle	değil,	bizzat	 şirkete	
değer	katmakla	 ilgilendiğiydi.	Günümüzde	bunu	hâlâ	anlaya-
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mayan,	 çalışanlara	 sadece	 emir	 yağdıran	 şirketler	 bulunuyor.	
Bu	şirketlerin	birkaç	yıl	içinde	çalıştıracakları	kimseyi	bulama-
yacaklarını	öngörmek	zor	değil.	
Günümüzde	İK’cı	ve	işe	alımcıların	en	büyük	serzenişi	şu-

dur:	“Görüşmeye	çağırdığımız	adayların	yarısı	bile	görüşmeye	
gelmiyor.”
Artık	kişiler	de	çalışacakları	şirketleri	seçiyorlar.	Bu	yüzden	

de	evet,	her	görüşmeye	gelmiyorlar	ve	kariyerlerini	kendileri	
belirliyorlar.	Aynı	zamanda	birer	 tüketici	olan	bu	çalışanların,	
yaşadıkları	 değişimi	 işyerlerine	 yansıtmaması	 beklenemezdi.	
Böylece	 yeni	 bir	 “çalışan”	 profili	 doğdu.	 Eşzamanlı	 olarak	 iş	
dünyasının	içinden	gelen	birkaç	akım	da	bunu	destekledi.	Bu	
akımlardan	en	önemlileri	ortak	akıl	ve	pozitif	yönetimdi.

Ortak akıl ve gönüllülük çağı 

Bir	İK’cı	olarak	yaptığımız	anketlere	ve	İK	çevrelerinde	yapılan	
araştırmalara	göre	çalışanların	bir	şirketten	en	büyük	beklentisi,	
mutlu	ve	huzurlu	bir	çalışma	ortamı.	
Anlayacağınız,	sanayi	devriminden	bu	yana	çok	zaman	geçti.	

Çalışma	biçimleri,	insan	kaynakları	politikaları	ve	hatta	eğitim	
sistemi	bile	sanayi	devrimine	göre	biçimlendirilmişken,	reklam	
ve	pazarlamadaki	gelişmeler	 ve	 teknolojik	 ilerlemeler	bilinen	
doğruları	tepetaklak	etti.	Başlangıçta	müşterilere	sunulan	vaat-
ler,	eğitimden	yönetime	toplumun	her	kesiminden	insanı	etkisi	
altında	alarak	çalışan	mutluluğu	ve	eğlenceli	işler	kavramlarını	
ortaya	 çıkardı.	 Sonrasında	 telefon,	 internet	 gibi	 iletişim	 araç-
larının	önünü	açtığı	geniş	iletişim	ağı	ve	özgürlüğüyle	birlikte	
bunlar	çok	daha	rahat	şekilde	herkese	ulaşmaya	başladı.
Günümüzde	 motivasyon	 amacıyla	 şirketlerde	 kullanılan	

ceza	ve	ödül	sistemlerinin	artık	 işe	yaramadığının	herkes	 far-
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kında.	Artık	çalışanlar	daha	yüce	bir	amaç	 istiyor.	Bu	en	çok	
kâr	 amacı	 gütmeden	 işbirliği	 ve	 gönüllülükle	 yapılan	 işlerde	
kendini	gösteriyor.	
Oysa	sadece	kara	odaklanan	işlerde	beklenen	başarı	gelmi-

yor.	Harvard’lı	profesör	Yochai	Benkler’in	yaptığı	araştırmalara	
göre1	şirket	çalışanlarının	yüzde	30’u	işbirliği	yaparken	yüzde	
70’i	 işbirliği	 yapmıyor,	 ama	 bu	 durum	 gönüllü	 topluluklarda	
tam	tersi	oranda.	Gönüllü	 topluluklardaki	kişilerin	yüzde	70’i	
işbirliği	yaparken	 işbirliğine	yanaşmayanların	oranı	yüzde	30.	
Gönüllülük	kavramı	üzerinde	duran	ve	bu	konuda	kitaplar	ya-
zan	Benkler,	bu	araştırmalarının	eşliğinde,	gönüllülük	konusu-
nun	geleceğin	iş	dünyasında	büyük	önem	taşıdığını	belirtiyor.
Yani	 şirketler	 de	 sivil	 toplum	 kuruluşları	 gibi	 ortak	 akılla	

yönetilecekler	ve	çalışanların	yeteneği	şirket	için	büyük	önem	
taşıyacak.	Bu	bir	açıdan,	 ilerleyen	yıllarda	üst	düzey	yönetici	
sayısında	azalmaya	yol	açarken,	uzmanlaşmanın	ve	proje	bazlı	
çalışmanın	da	önünü	açacak	gibi	görünüyor.	Özellikle	yeni	ku-
şağın	girişimciliğe	yönelmesinin	en	büyük	nedenlerinden	birini	
de	bu	oluşturuyor.
İnsanların	 işbirliği	 ve	gönüllülük	yapısındaki	uğraşlara	yö-

neldiğine	ilk	elden	tanık	olduğumuz	yer	sosyal	medya.	İnsanlar	
sosyal	medyayı	dahil	ettikleri	işbirliklerinden	çok	ciddi	sonuçlar	
alıyorlar.	 Ayrıca	 açık	 kaynak	 yazılımları	 inanılmaz	 gelişmeler	
gösteriyor.	 Linux,	 Wikipedia	 gibi	 sistemler	 tamamen	 işbirliği	
ve	gönüllülük	esası	üzerinden	yürüyor.	İşbirliği	ve	gönüllülük	
sonucu	hem	daha	başarılı	projeler	ortaya	çıkıyor	hem	de	şir-
ketlerin	başarı	ve	motivasyonları	çok	yükseliyor.	Örneğin	App-
le	sadece	 iPhone’u	ve	onun	işletim	sistemini	geliştiriyor,	ama	
uygulamalar	dediğimiz	 asıl	 kullanıcıların	kullandığı	 bölümleri	
başka	şirketler	veya	freelance	çalışan	yazılımcılar	üretiyor.	Bu-

1	 	Yochai	Benkler,	Penguen ve Leviathan,	Optimist	Yayınları,	2011.
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rada	artık	11	yaşında	bir	yazılımcının	bile	yazılım	geliştirip	bu	
döngüye	katılabildiği	büyük	bir	işbirliği	ekosistemi	çıkıyor.

Pozitif yönetim

2000’li	yıllarda	ortaya	atılan	bu	kavramı	daha	iyi	anlayabilmek	
için	biraz	pozitif	psikolojiden	söz	etmek	gerekiyor.	
1980’li	yıllarda	güçlenen	hümanist	yaklaşımın	devamı	olarak	

ortaya	çıkan	pozitif	psikoloji,	klasik	psikoloji	gibi	insanların	ruh-
sal	bozukluklarına	çare	aramak	yerine	insanları	mutlu	eden	şey-
lere,	olumlu	düşünme	biçimlerine,	hoşgörü	ve	neşeye	odaklanır.	
Pozitif	yönetim	ise	tıpkı	pozitif	psikolojide	olduğu	gibi	iyi,	

doğru	ve	güzele	odaklanır.	İş	hayatındaki	sorun	ve	bozukluk-
ları	mercek	altına	almaktan	çok,	çalışanları	mutlu	eden,	olumlu	
düşünmesini	sağlayan,	hoşgörülü	ve	neşeli	çalışanlarla	dolu	iş-
yerleri	oluşturma	hedefindedir.
Pozitif	psikolojiyi	 şu	basit	örnekle	açıklayabiliriz.	Bir	A	 iş-

letmemiz	 var.	 Bu	 işletmede	 hesaplar	 kontrol	 ediliyor,	 denet-
lemeler	yapılıyor,	çalışanlar	disiplin	altına	alınmaya	çalışılıyor,	
maliyetler	kısılıyor	ve	tasarruf	edildiği	sanılıyor.	Çalışanlar	genel	
müdüre	hiç	ulaşamıyor,	hatta	genel	müdürün	yüzünü	bile	gör-
müyorlar.	Onlara	baktığınızda	genel	bir	tatsızlık	havası	hâkim.	
Yemekler	kalitesiz,	çalışma	ortamına	soluk	renkler	hâkim	ve	ge-
nel	müdür	herkesin	korkulu	rüyası.	Çalışanlar	cumartesi	günü	
bile	tam	gün	çalışıyor.	Müdür,	servis	masrafı	yapıp	gelmişken	
tam	gün	çalışıp	gitsinler,	diyor.	Çalışanlara	bir	tek	maaş	verili-
yor.	Başka	bir	yan	hakları	da	yok,	motive	olmalarını	sağlayacak	

herhangi	bir	şeyden	yoksunlar.	
Bir	de	B	işletmemiz	var.	Bu	işletmede	görev	verilen	kişilere	

güveniliyor;	kendi	özerk	çalışmalarını	yürüten	bu	kişilere	yetki	
ve	sorumluluk	veriliyor.	Otokontrol	mekanizması	gayet	güzel	
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işliyor	ve	belli	dönemler	haricinde	denetim	yapılmıyor.	Çalışan-
lar	maliyet	olarak	görülmüyor	ve	onlara	yapılan	harcamaların	
verimi	artırdığı	anlaşılmış	durumda.	Çalışanlar	istedikleri	anda	
üst	yöneticilere	ulaşabiliyor.	Genel	müdür	de	çalışanlarla	bir-
likte	aynı	mekânda	çalışıyor.	Yemekler	bir	harika.	Haftanın	bir	
günü	 temalı	 yemek	 çıkıyor.	Bir	 hafta	Osmanlı	mutfağı,	 diğer	
hafta	Fransız	mutfağı...	Çalışma	ortamı	ferah	ve	cıvıl	cıvıl.	Ça-
lışanlara	yöneticileri	tarafından	değer	veriliyor	ve	çalışanlar	bu	
yüzden	daha	mutlu.	
Şimdi	düşünün	bakalım,	hangi	işletme	daha	başarılı	olacak.	

Daha	doğrusu	işletmeler	insanlardan	oluştuğuna	göre	hangi	ça-
lışanlar	daha	mutlu	ve	üretkenler?	Elbette	hepimiz	B	şirketini	
tercih	ederiz.	Daha	yaratıcı	olacağımız	ve	bu	sayede	daha	çok	
katma	değer	sağlayacağımız	yer	B	şirketidir.	
Sanayi	çağı	ve	bolluk	döneminin	ardından	insanlar,	daha	çok	

mutluluğun	peşine	düştüler	ve	bu	durum	pozitif	yönetimi	ortaya	
çıkardı.	İnsan	kaynakları	departmanları	artık	çalışanlarını	daha	
fazla	 mutlu	 ederek	 kendilerine	 bağlamanın	 yolunu	 arıyorlar.	
Çünkü	mutsuz	çalışanların	mutlu	müşteriler	getirmesi	imkânsız	
görünüyor.	 Yani	 pazarlamacılar	 müşteriler	 için	 ne	 yapıyorsa,	
İK’cılar	da	çalışanlar	için	aynısını	yapmak	zorunda.	
Pozitif	 yönetim	 uygulamaları,	 çalışanın	 kendini	 önemli	 ve	

değerli	hissetmesi	üzerine	kurulmuş	durumda.	Böylece	çalışan-
lar	şirketlerine	daha	çok	bağlanacak	ve	bu	durum	ciroları	daha	
da	yükseltip	şirketi	daha	uzun	ömürlü	ve	başarılı	hale	getirecek.	

Senin kuşağın benim kuşağım 

İnsanları	 kategorize	 eden	 burçlar	 dünyasını	 bilirsiniz.	 İkizler	

mi?	Hımm...	Zor	insan.	Koç,	çok	iyi	yönetici!	Balık,	sulu	göz,	

boşver	 gitsin…	Benzer	 bir	 durumdan	 iş	 dünyası	 için	 de	 söz	
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etmek	mümkün.	Dönemin	şartlarına	göre	insanları	genellemek,	

hele	hele	iş	dünyasındaysak,	çoğu	açıdan	kolaylık	sağlıyormuş	

gibi	görünse	de,	yine	her	zamanki	gibi	bu	kuşak	meselesini	çok	

fazla	genellemeye	başladığımız	ortada.	

Y’ler	girişimci	ve	asi,	X’ler	sessiz	ve	rekabetçi,	BB’ler	iktidar	

ve	otorite	meraklısı	diye	kestirip	atıyoruz.	Hatta	İK’cılar	şirket-

lerine	hemen	kuşak	eğitimlerini	aldırdılar	ve	bu	karmaşayı	eği-

timle	çözmeye	çalıştılar;	fakat	sonuç	koca	bir	sıfır.	

Kuşak	meselesinde	milyonlarca	 insanın	 tamamen	birbirine	

benzediği	yanılgısı	şirketleri	büyük	yanlışa	götürebilir.	O	yüz-

den	kuşak	meselesine	şu	ifadeyle	başlamakta	fayda	var:

“Bugünlerde gençler kontrolden çıkmış durumda. Kaba bir 

şekilde yemek yiyorlar, yetişkinlere karşı saygısızlar, ebeveynle-

rine karşı çıkıyorlar ve öğretmenlerini sinirlendiriyorlar…”

Yukarıdaki	cümle	Y	kuşağı	için	mi	yoksa	Z	kuşağı	için	mi	

söylenmiş?	Yoksa	X	kuşağı	mı	kast	ediliyor?	Bazılarınız	tam	da	

bugünün	gençleri	için	söylenmiş	diyebilirsiniz.	Aslında	hiçbiri	

değil.	Bu	sözlerin,	2364	yıl	önce	MÖ	350	yılında	Aristotales	ta-

rafından	sarf	edildiği	anlatılır.	Kuşaklara	ve	kuşak	çatışmalarına	

geçmeden	önce	işte	aklımızda	bu	çerçeveyi	tutmakta	fayda	var.	

Kuşak	meselesi	ABD	kökenli.	O	yüzden	kültürel	ve	siyasal	

gelişmelerin	ürünü	olan	kuşakların	ülkeden	ülkeye	farklılık	gös-

terebileceği	de	unutulmamalı.	ABD	veya	Avrupa’daki	bir	X	kuşa-

ğı	ile	Türkiye’de	yaşayan	bir	X	kuşağı	şüphesiz	ki	aynı	özellikleri	

taşımıyor.	Tüm	dünyada	en	çok	benzerlik	gösteren	kuşak	Y	ve	

Z	kuşağı.	Çünkü	enformasyonun	erişilebilir	olduğu	internet	ça-

ğında	büyüdüler;	sosyal	medya,	aldıkları	eğitim	ve	yabancı	dil	

bilgileriyle	açık	iletişim	kuruyorlar	ve	yurtdışındaki	akranlarıyla	

da	sosyal	medya	ve	internet	kanalıyla	iletişim	halindeler.	Kuşak	

meselesinin	 ortaya	 çıkmasının	 ve	 şirketlerin	 gündemine	 girme	

sürecinin	Y	kuşağıyla	başlamış	olmasını	da	buna	bağlayabiliriz.	
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Kuşaklar,	uzamanlar	tarafından,	bebek	patlaması	kuşağı,	X	

kuşağı,	Y	kuşağı	ve	Z	kuşağı	olarak	ayrılıyor.	Günümüzde	 iş	

hayatında	yer	alan	en	etkili	kuşaklar	ise	X	ve	Y	kuşakları.	Yine	

de	kuşaklara	ilişkin	bilgiler	kişiye	göre	değişiyor.	Çünkü	aynı	

kuşaktan	da	olsalar	her	birinin	ayrı	bir	yaşantısı,	eğitimi	ve	bi-

reysel	özellikleri	var!	Ayrıca	o	yıllar	arasında	doğduğu	için	kişi	

o	kuşakta	sayılacak	diye	bir	kural	da	yok.	Çünkü	bazen	kendi	

yaş	 aralığının	 özelliklerini	 göstermeyenler	 de	 olabiliyor.	Yine	

de	kısaca	kuşaklara	bir	değinelim.

Baby Boomers (BB):	1946-1964	tarihleri	arasında	doğan	bu	ku-

şak	II.	Dünya	Savaşı	sonrası	bebek	patlaması	kuşağı	olarak	anı-

lıyor.	İsmini	savaş	sonrası	azalan	nüfusta	artan	doğum	sayısın-

dan	alıyor.	Bu	kuşak	işine	çok	bağlı,	 tek	şirkette	işe	başlayıp	

oradan	emekli	olan,	işkolik,	kanaatkâr,	yeni	teknolojilere	uzak,	

otoriter	bir	yapıya	sahip.	Şu	sıralar	emekli	olmaya	başlayan	bu	

kuşağın	temsilcileri,	şu	anki	iş	dünyamızın	da	asıl	tasarlayıcıları	

konumunda.	Türkiye	için	bu	kuşağın	ilginç	bir	durumu	var.	Bu	

kuşak	erken	emeklilik	yasasına	rastladı	ve	otuzlu	kırklı	yaşlarda	

emekli	olarak	iş	dünyasından	erken	koptu.	O	yüzden	onlardan	

sonra	gelen	X	kuşağını	daha	çabuk	yönetici	yapıp	iş	dünyasın-

da	boşluk	ve	problemler	bırakarak	gitmiş	bir	kuşak.

X Kuşağı:	1965-1976	yılları	arasında	doğan	bu	kuşak,	o	dönemde	

yaşanan	ekonomik	krizlerden	ve	sosyal	sancılardan	etkilenmiş	

ve	bu	yüzden	“Kayıp	kuşak”	diye	adlandırılıyor.	Tek	kanallı	TV	

ile	büyüyen	bu	kuşak	daha	arkadaş	canlısı	ve	dostluğa	önem	

veriyor.	Bağlılık	duyguları,	şüpheci	ve	analitik	yapılarından	do-

layı	biraz	değişken	olan	ve	BB	kuşağı	kadar	şirkete	bağlı	olma-

yan	bir	kuşak.	80	darbesi	ve	sonrasında	gençliğini	yaşayan	bu	

kuşak,	otorite	tarafından	ezilmiş	bir	toplumda	büyüdükleri	için	



19Değİşİm

sosyal	olaylara	karşı	duyarlı	ama	çekingen.	Bu	yüzden	otorite-

ye	karşı	korku	dolu	ve	saygılılar,	ama	otoriteyi	sevmediklerini	

saklamıyorlar.	Teknolojiyle	sonradan	tanışan	bu	kuşak	aslında	

teknolojiyi	de	biraz	kullanabildiği	 için	bir	geçiş	kuşağı	sayıla-

bilir.	 Bu	 kuşak	 Türkiye’de	 BB	 kuşağının	 erken	 emekliliğiyle	

erken	yönetici	olan	ve	şu	anda	şirketlerde	yönetici	koltuğunda	

oturan	kuşak.	Kurumsal	dünyadaki	sosyal	sorumluluk	çalışma-

larının	onların	yönetici	olmasıyla	birlikte	artması	çok	da	rast-

lantı	değil.	Bu	kuşağın	en	büyük	özelliği	çok	rekabetçi	yapıda	

olması.Çocukluklarından	 başlayarak	 başkalarıyla	 kıyaslamaya	

ve	rekabete	özendirilmişler.	Kendinden	sonra	gelen	ve	şu	an	iş	

dünyasının	aktif	kısmı	olan	Y	kuşağıyla	bu	yüzden	çok	çatışma	

yaşayan	bir	kuşak.	

Y Kuşağı: 1977-1994	yılları	arasında	bu	kuşak	çok	kanallı	TV	ile	

büyüdü	ve	 interneti	 tanıyıp	hemen	adapte	oldu.	Y	kuşağının	

kendilerinden	ve	işvereninden	beklentileri	oldukça	yüksek.	So-

rumluluk	almaya	hevesliler	ve	hemen	kendilerini	 ispat	etmek	

istiyorlar.	Babalarının	ve	annelerinin	maruz	kaldığı	yüksek	oto-

rite	 onları	 rahatsız	 ediyor,	 daha	 esnek	 ve	 anlayışlı	 patronlar/

yöneticiler	istiyorlar.	Takım	olmaktan,	başarılı	olmaktan	hoşla-

nıyorlar,	ama	bunu	bireyselliklerini	yitirmeden	yapmak	istiyor-

lar.	Aşırı	rekabetten	hoşlanmıyorlar.	Sonuca	değil,	o	anı	mutlu	

geçirmeye	odaklanıyorlar.	İnsani	yönleri	çok	gelişkin,	genellik-

le	eski	kuşaklara	göre	varlık	içinde	büyümüş	ve	bu	yüzden	çok	

hızlı	tüketen	bir	kuşak.	En	olumlu	özellikleri,	 işlerinde	anlam	

aramaları	ve	bu	anlamı	bulduklarında	büyük	bir	başarıyla	ken-

dilerine	verilen	projeleri	gerçekleştirmeleri.	Olumsuz	özellikleri	

ise,	çabuk	sıkılan,	çoğu	şeye	trend	olarak	bakan,	odaklanmakta	

ve	disipline	olmakta	zorluk	yaşayan	ve	sık	iş	değiştiren	yapıları.	

Bu	kuşağın	en	önemli	iletişim	aracı	internet	ve	sosyal	medya.	
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2013	yılında	katıldığım	bir	İK	konferansında	konuşmacılar-
dan	Çiler	Yıldız’ın	anlattığı	bir	örnek,	Y	kuşağının	yetişme	biçi-
mi	hakkında	önemli	bir	tespit	içeriyordu.	
“Y	kuşağının	beklentisi	oda	ya	da	makam	değil,	karar	verme	

yetkisi.	Çünkü	böyle	yetiştirildiler.	Biz	onları	böyle	yetiştirdik.	
Ben	 bir	 yaşındaki	 kızıma	 ayakkabı	 alırken,	 önüne	 beyaz	 ve		
siyah	ayakkabıyı	koydum	ve	o	pembe	olan	başka	bir	ayakka-
bıyı	seçti.	Eve	geldiğinde	onu	bu	ilk	seçiminden	dolayı	alkışla-
yarak	kutladık.”
Bu	gençler	el	bebek,	gül	bebek	büyütüldüler	ve	çocukken	

seçimlerini	hep	kendileri	yaptılar.	Büyüyüp	çalışmaya	başlayın-
ca,	 işyerlerinde	 de	 etkin	 ve	 girişken	 bireyler	 olmak	 istediler.	
Peki,	Y	kuşağı	başta	olmak	üzere	bu	gençlerin	başarılı	olması,	
işten	ayrılmaması	için	ne	yapmak	gerekiyor?	
Öncelikle	 kendini	 gerçekleştirebileceği	 görevler,	 sorumlu-

luklar	vermek	lazım.	İşi	öğretmek,	o	konuda	liderliğini	ona	bı-
rakmak	 en	 akıllıcası.	 İşyeri	 dışında	 faaliyetlerde	 bulunmasını	
desteklemek,	 sosyal	 sorumluluk	etkinlikleri,	 çalışan	kulüp	ve	
toplulukları,	ve	çeşitli	faaliyetler,	yarışmalar	düzenlemek	gere-
kiyor.	Onu	çalışan	olarak	değil,	özel	bir	birey	olarak	ele	almak	
gerekiyor.	Bu	noktada	toplu	eğitimler	ve	sınıf	içi	eğitimlere	pek	
sıcak	 bakmıyorlar.	 Bunun	 yerine,	 e-öğrenme,	 mobil	 eğitim,	
koçluk,	mentorluk	gibi	eğitimler	almak	istiyorlar.
Genç	kuşak	için	yapılan	her	türlü	eleştirinin	(tembeller,	vefa-

sızlar,	sabırsızlar,	havalı	unvanlar	ve	makamlar	istiyorlar,	başına	
buyruklar,	emir	almaktan	hoşlanmıyorlar)	sadece	yöneticilerin	
ve	şirketlerin	başarısızlığını	gösterdiğini	ve	bu	sızlanmaların	as-
lında	hiçbir	işe	yaramadığını	bilmek	gerekiyor.	Çünkü	gençler	
baskıcı	 şirketlerde	 durmuyor,	 turnover	 oranları	 tavan	 yapmış	
durumda	ve	yakında,	bu	tarz	gençleri	anlamayan	şirketler	ça-
lışacak	kimseyi	bulamayacaklar.	Bu	yüzden	şirketler	Y	kuşağı	

gençleri	daha	iyi	anlamalı.	
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Z Kuşağı: 2000	yılından	sonra	doğan	bu	kuşak	henüz	 iş	dün-
yasına	girmedi.	Bu	kuşağı	tablet	ve	akıllı	 telefon	kuşağı,	yani	

mobil	kuşak	olarak	da	 tanımlayabiliriz.	Doğar	doğmaz	sosyal	

medya	hesapları	açıldı	ve	anneleri	onların	yerine	tweet	attı.	Bu	

çocuklar	için	dijital	yerliler	ifadesi	de	kullanılıyor.	Akıllı	telefon-

lar	ve	tabletler	bu	kuşağın	bir	organı	gibi.	Onsuz	yaşayamıyor	

ve	 iletişim	 kuramıyorlar.	 Bu	 kuşak	 oldukça	 rahat	 yaşam	 ko-

şullarında	büyüyor	ve	 teknolojiyle	 iç	 içe.	Dokunmak,	 iletişim	

sürecinin	 en	 samimi	 kısmını	 oluşturuyor.	 Z	 kuşağı	 ekranlara	

dokunarak	dünyayı	öğreniyor.	Ve	bu	yetişme	tarzı	onları	offli-

ne	yaşamdan	kopartıyor.	Kitaplar	ve	dergiler,	klasik	eğitim	ve	

öğretim	 sistemleri	 bu	 kuşak	 için	 tamamen	 etkisiz!	 En	 büyük	

artıları	ise	hayata	çok	pozitif	bakmaları	ve	çok	yaratıcı	olmaları.	

En	büyük	 sorunları	 hiperaktivite	 ve	 dikkat	 dağınıklığı.	 Ekran	

haricinde	çoğu	şey	dikkatlerini	dağıtıyor.

Generation Flux – Değişken Kuşak:	Generation	Flux,	tam	bir	kar-
ma	kuşak.	Türkçeye	çevirdiğimizde	Flux	(akış,	değişip	durma)	

anlamına	geliyor.	En	uygun	çeviri	“değişken	kuşak”	gibi	görü-

nüyor.	Generation	Flux	 için	gerçek	anlamda	bir	kariyer	planı	

yok,	hatta	düz	bir	kariyer	planı	hiç	yok.	Kişide	birden	çok	be-

ceri	ve	özellik	olması	da	biraz	bunu	getiriyor.	Bu	kuşak	diğer	

kuşaklar	gibi	belli	bir	tarih	aralığında	da	değil.	35	yaşında	bir	

mimar,	18	yaşında	bir	genç	ve	55	yaşında	bir	profesör	pekâlâ	

bu	 kuşağı	 temsil	 ediyor	 olabilir.	 Bu	 kuşağın	 hayatında	 biraz	

belirsizlik	ve	biraz	da	kaos	var.2

Değişken	kuşak	üyeleri	çok	sık	iş	değiştirebiliyor	ve	çok	sa-
yıda	sıfırdan	başlangıç	yapabiliyor.	Genç	yaşta	işe	girmeye	çalı-
şıyor,	okulu	bitirmeyi	beklemiyor.	Okul	bir	süre	sonra	diploma	

2	 	Generation	Flux	-	Fast	Company	-	http://www.fastcompany.com
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zorunluluğundan	başka	bir	şeye	dönüşmüyor.	Kişi	kendi	işini	
geliştirebiliyor.	Mesela	fizik	okuyor	ve	web	tasarımı	öğreniyor,	
sonra	çok	iyi	bir	reklam	ajansının	ortağı	oluveriyor,	fizikle	as-
lında	hiç	ilgilenmiyor.	Bu	kuşakta	kariyer	kaosuyla	karşı	karşı-
yayız.	Belli	bir	düzlemde	giden	bir	kariyer	planları	yok.	Dağınık	
ve	noktalı	bir	kariyer	planları	var.	Her	an	her	 şey	olabilir	ve	
genellikle	kısa	kısa	planları	ve	çabuk	ulaşılabilir	hedefleri	var.	
Amaç,	başarıyı	bulana	kadar	yeni	yollar	bulmak	ve	o	yollardaki	
başarılardan	 sonra	 başka	 yeni	 yollara	 yönelmek.	 Bu	 kuşakta	
kariyer	kelimesinden	ziyade	yetenek	kelimesi	ön	plana	çıkıyor	
ve	bu	kuşak	terfi	ederek	değil,	uzmanlaşarak	gelişme	eksenin-
de	gidiyor.

C Kuşağı – Connection / İletişim Kuşağı: Son	dönemde	adı	geçen	
kuşaklardan	biri	de	C	kuşağı.	İlk	olarak	fütürist,	sosyolog	ve	di-
jital	çağ	analisti	olan	Brian	Solis’in	ortaya	attığı	ve	C	kuşağı	adını	
verdiği	 bu	kuşak,	 sosyal	medyanın	 aktif	 kullanıcılarından	olu-
şuyor.	Bu	kuşak	için	diğer	kuşaklarda	olduğu	gibi	bir	yıl	aralığı	
yok.	C	kuşağı	sosyal	ağlarla	birbirine	bağlanan	karma	bir	nesil.	
İsmindeki	‘C’	harfi	‘tüketici’	(consumer),	‘bağlantıda’	(connected)	
ve	‘içerik’	(content)	kavramlarından	yola	çıkılarak	verilmiş.	
Bu	kuşağın	şirketlere	en	büyük	getirisi	şeffaflık	olarak	gö-

rünüyor.	Sosyal	medya	üzerinden	yürütülen	iletişim	dilini	kul-
lanıyorlar.	Yani	ilerleyen	yıllarda	“iletişim	kurmada	başarılı”	ta-
nımının	içine	sosyal	medyada	yazılı	iletişim	kurabilen	kısmı	da	
eklenmiş	olacak.	Şirketlerin	şu	anda	sosyal	medyada	kurduk-
ları	sayfalar	bu	kuşağın	geleceğine	yapılan	yatırım	olabilir.	Bu	
kuşağın	büyük	bölümünü	ise	Y	ve	Z	kuşağı	oluşturacak,	ama	
sosyal	ağları	çok	iyi	kullanan	bir	BB	kuşağı	üyesi	de	bu	kuşağın	
tanımına	giriyor.
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Yeteneğinizin farkında mısınız?

İş	 hayatında	 başarılı	 olmak	 için	 yetenekli	 olmak	 gerekir	 mi?	

Parlayan	ve	yükselen	her	trendin	arkasında	ne	var?	Yetenek	mi?	

Peki,	yetenek	nedir?	

Fransız	yazar,	Guy	de	Maupassant’a	göre	yetenek,	“özgün-

lükten”	doğar.	Özel	bir	biçimde	görmek,	düşünmek,	anlamak	

ve	yargılamaktır	yetenek.

Yetenek	kelimesinin	sözlük	anlamına	baktığımızda	karşımı-

za	şöyle	bir	tanım	çıkıyor:	Bir	duruma	uyma	konusunda,	orga-

nizmada	bulunan,	doğuştan	gelen	güç	ve	kapasite.	Bu	tanıma	

göre	yetenek	doğuştan	geliyor	ve	kişinin	kapasitesiyle,	uyumla	

ilgili	bir	şey.	Yani	çok	isteseniz	de	ses	yeteneğiniz	yoksa	iyi	bir	

ses	sanatçısı	olamıyorsunuz.	Çok	çalışsanız	bile	bir	alanda	yete-

neğiniz	yoksa	başarıyı	yakalayamıyorsunuz.

O	zaman	yeteneği	olmayan	insanlar	başarısız	mı	olacak?	Ha-

yır!	Herkesin	bir	ve	birden	çok	yeteneği	mutlaka	var,	ama	bu	
yeteneğin	 farkında	olmak	gerekiyor.	Yeteneğin	en	yanlış	bili-

2
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nen	tarafı	tam	da	bu	noktada	ortaya	çıkıyor.	Yeteneği	yetenek	

sahibi	değil,	 genellikle	 ailesi	 ve	 çevresi	belirlemeye	çalışıyor.	

Yetenekle	 ilgili	 başka	bir	 yanlışsa	 yeteneği	 tespit	 edecek	kişi	

ve	kurumların	eksikliği.	Yeteneğin	 fark	edilmesi	hayati	önem	

taşıyor	çünkü	bu	durum	kişinin	başarısını	veya	başarısızlığını	

belirliyor.	 Şu	 anda	 başarısız	 konumda	 olan	 ve	 bir	 türlü	 iste-

dikleri	başarıyı	yakalamayan	kişiler,	yanlış	yetenek	yönetiminin	

kurbanı	olabilirler.	Hayatımız	çok	sayıdaki	dış	etkenin	baskısı	

altında	 ve	 yetenekler	 çoğu	 zaman	 bu	 baskıların	 altında	 gizli	

kalabiliyor.	Bu	yüzden	çocukluk	ve	ilk	gençlik	yıllarındaki	yön-

lendirmeler	çok	önemli.

Benim	çocukluğum/gençliğim	geçti,	bu	yaştan	sonra	kendi-

mi	keşfedemem	ve	yönlendiremem	diyor	olabilirsiniz.	Ama	bu	

hiç	de	böyle	değil.	 İnsan,	hayatının	her	evresinde	yeteneğini	

bulabilir	hatta	zamana	ve	yaptığı	işlere	göre	yeteneğinde	fark-

lılıklar	oluşabilir.	

Bunun	için	biraz	düşünün.	Hayatınızın	bundan	sonraki	kıs-

mında	aslında	ne	yapmak	istiyorsunuz?	Ya	da	daha	açık	sormak	

gerekirse,	hayatınızın	bundan	sonraki	kısmında	ne	yapmak	size	

huzur	ve	mutluluk	verecek?	

Ne	yapmak	istediğinizi	bulabilirseniz	yeteneğiniz	de	size	ken-

dini	gösterebilir	ve	başarıya	giden	yola	doğru	yola	çıkabilirsiniz.	

Kariyer	 2.0	olarak	 adlandırdığım	 süreç	 aslında	 en	 çok	ye-

tenekle	ön	plana	çıkacak.	İlerleyen	yıllarda	beyaz	yakalı	işleri	

robotlar/yazılımlar	yapmaya	başladığında	onlardan	tek	farkımız	

yeteneğimiz	ve	yaratıcılığımız	olacak.	

Teknoloji	alanındaki	son	gelişmeler	bilgisayarları	inanılmaz	

hale	getirdi.	Bilgisayarlar	karar	verme	aşamasını	 ilerlettiler	ve	

önlerinde	duran	en	büyük	engel	olan	iletişimi	ise	internet	saye-

sinde	aştılar.	Artık	bilgisayarınız	size	sormadan	kendini	güncel-

leyebiliyor,	belli	yerlere	sizden	habersiz	mesajlar	gönderebiliyor.	



25Yeteneğİnİz  ve HaYalİnİzdekİ  İş

Artık	 iletişim	kurabiliyorlar	ve	bu	durum	onları	makinelerden	

sibernetik	robotlara	dönüştürüyor.	Google	gibi	şirketler	yapay	

zekâ	alanında	çok	önemli	çalışmalar	yapıyor.	Google’un	şoför-

süz	 araçları	 alanında	bir	 ilk	 ve	Google	 yapay	 zekaya	yatırım	

yapıp	bu	alanda	daha	önemli	gelişmelere	imza	atmak	istiyor.

Tüm	bu	gelişmelerden	sonra	sırada	beyaz	yakalıların	çalıştı-

ğı	ofisler	var.	Robotlar	bilgisayarlarla	birlikte	beyaz	yakalı	işleri	

de	almaya	başladılar.	Birkaç	yıl	içinde	çok	gelişmiş	yazılımlarla	

birlikte	çok	sayıda	beyaz	yakalı	veri	işleme/kontrol	çalışanı	işini	

kaybedecek.	 İlerleyen	 yıllarda	 beyaz	 yakalıların	 yaptığı	 çoğu	

iş	 internet	 üzerinden	müşteriler	 tarafından	 yapılacak.	 Mesela	

internet	bankacılığının	gelişmesiyle	banka	şubeleri	küçülmeye	

ve	banka	çalışanları	azalmaya	başladı.	Çünkü	artık	tüm	işlem-

lerimizi	internet	üzerinden	kendimiz	yapabiliyoruz.	Geri	kalanı	

ise	beyaz	yakalı	robot,	yani	bilgisayar	yazılımı	yapıyor.

Home	office	olarak	başlayan	hareket,	 robotların	ofisleri	ele	

geçirmesinin	ilk	aşaması	sayılabilir.	Şu	an	bilgisayarda	yaptığımız	

her	işi	gelecekte	bilgisayarlar	kendileri	yapacak.	Bu	da	standart	

ve	 rutin	 iş	 yapan	 çoğu	 beyaz	 yakalının	 işsiz	 kalacağı	 anlamı-

na	geliyor.	Peki,	o	zaman	kimler	işsiz	kalmayacak?	Robotlar	ne	

kadar	gelişirse	gelişsin,	yapamayacakları	tek	şey	sanat.	Bu	yüz-

den	 gelecekte	 insanı	makinenin	 önüne	 geçirebilecek	 tek	 şey,	

entelektüel	altyapılı	sanatsal	yaratıcılık	yeteneği	olacaktır.	İşinde	

yaratıcı,	entelektüel	altyapısı	bulunan,	interdisipliner	beyaz	yaka-

lılar	daha	doğrusu	dâhi	beyaz	yakalılar	yine	işlerine	yeni	bir	yön	

vererek	devam	edecekler.	Çünkü	robotların	çalıştığı	bir	sistemde	

bile	 lider	 yaratıcı	 insanlara	 her	 zaman	 ihtiyaç	 var.	 Bu	 yüzden	

geleceğin	en	önemli	beyaz	yakalı	yetkinliği	entelektüel	altyapılı	

sanatsal	yaratıcılık,	liderlik	ve	interdisipliner	kültür	olacaktır.

Bu	bir	süreç	ve	dönüşüm.	Bu	sürece	iyimser	yaklaşmak	en	

doğrusu.	 Robotların	 iş	 dünyasına	 girişleriyle	 birlikte	 insanlar	
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daha	az	çalışacak,	 insanların	gelirleri	daha	çok	artacak,	 refah	

düzeyleri	yükselecek.	Hatta	bir	bolluk	çağının	geldiğinden	bile	

söz	ediliyor.

Tüm	bu	gelişmeler	 olurken,	 yeteneğiniz	 en	önemli	 özelli-

ğiniz	olacak.	Yeteneğiniz	konusunda	kafanızda	soru	 işaretleri	

varsa	şu	soruları	bir	daha	kendinize	sormalı	ve	cevaplarını	ver-

melisiniz:

•	 Ben	kimim?

•	 Bu	hayattaki	amacım	nedir?

•	 Bu	hayattaki	hedefim	nedir?

•	 Bu	amaç	ve	hedef	için	yeterli	yeteneğim	var	mı?

•	 Bu	yeteneğimi	nerede	ve	nasıl	kullanacağım?

Bu	soruların	cevaplarını	bulduğunuzda	yeteneğinizi	kullan-

maya	başlayabilirsiniz.

Yetenek ve meslek

Türkiye’de	 çoğu	 insan	mesleğini	 isteyerek	değil,	 üniversiteye	

girerken	kazandığı	bir	sınav	üzerinden	seçiyor.	Yapılan	üniver-

site	ve	bölüm	tercihleri	bazen	isteyerek	bazen	rastgele	olabili-

yor.	Özellikle	yoğun	aile	baskısı	sonucu,	kazanayım	da	nereye	

gidersem	gideyim	diye	düşünen	gençlerimiz,	çoğu	zaman	iste-

medikleri	bölümleri	 seçip	 istemedikleri	mesleklere	sahip	olu-

yorlar,	bu	da	yıllar	sonra	mutsuz	çalışanlar	ortaya	çıkarıyor.	

Yalnız	mutluluk	konusunda	şu	yanılgıya	da	düşmemek	gere-

kiyor.	Mutlu	olacağınız	bir	işte	çalışmak	başarı	için	yeterli	değil-

dir.	Bir	işi	yaparken	mutlu	olsanız	bile	o	işi	yapmayı	becerecek	

yetenekten	yoksunsanız,	yine	başarısız	olacaksınız	demektir.	O	
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yüzden	hem	mutlu	hem	de	yeteneğinizle	başarılı	olabileceğiniz	

bir	mesleğiniz	olmalı.	

Eğitim	sistemimiz	bizi	sözel,	sayısal	ve	eşit	ağırlıklı	olarak	üç	

parçaya	bölüyor.	Bir	de	spor	ve	özel	yetenek	gerektiren	sanat	

içerikli	bölümler	var.	Eğitim	sistemimiz	bizi	liseden	sonra	böyle	

bir	seçenekle	karşı	karşıya	bırakıyor.	Bir	sınav	ve	ardından	tüm	

hayatınızı	belirleyecek	bir	üniversite,	bölüm	ve	mezuniyet.	Bu	

yüzden	Türkiye’de	çoğu	kişi	mezun	olduğu	bölümden	farklı	bir	

işte	çalışıyor.	Bu	da	seçtiği	bölümden	ve	kendi	yeteneğinden	

aslında	emin	olmadığını	veya	 tesadüfen/bilinçsizce	o	bölüme	

gittiğini	gösteriyor.	

İşin	daha	vahim	tarafı	ise	mezun	olup	iş	hayatına	atılan	ki-

şilerde	ortaya	çıkıyor.	Bugüne	kadar	4000	civarında	kişiyle	mü-

lakat	yaptım.	Bunların	 içinde	ne	yapmak	 istediğini	gerçekten	

bilen,	hedef	sahibi	kişi	sayısı	yüzde	10	civarındaydı.	Yani	görüş-

tüğüm	her	100	kişiden	90’ı	bir	hedeften	yoksundu	ve	önümüz-

deki	birkaç	yıl	içinde	ne	yapacaklarını	kesinlikle	bilmiyordu.	

Gencecik,	pırıl	pırıl	çocuklar,	kendilerini	suyun	akışına	bı-

rakmış	gidiyorlar.	Oysa	meslek	seçmek	insanın	hayatını	etkile-

yecek	bir	karar.	Ve	insanın	böylesi	bir	kararda	bu	kadar	kayıtsız	

ve	bilgisiz	olması	aslında	bir	trajedi.	Aynı	kişilerin	kendilerine	

giysi	 veya	 cep	 telefonu	 alırken	 daha	 büyük	 özen	 gösterdiği	

muhakkak.	Ama	bir	iş	görüşmesine	gelirken	bile	niye	o	işe	baş-

vurduğunu	bilmemesi	çoğu	kişinin	aslında	olayın	ciddiyetinin	

farkında	olmadığını	gösteriyor.	

21.	yüzyılda,	2014	Türkiye’sinde	meslek	ve	yetenek	konusu-

na	hâlâ	gereken	önemi	vermiyoruz.	Oysa	bundan	seksen	dört	

yıl	önce,	yani	1930	yılında	Mustafa	Kemal	Atatürk	 tarafından	

yazılan	 “Medeni	 Bilgiler”	 isimli	 kitapta	 “Meslek	 nasıl	 intihap	

olunur	ve	yapılır?”	isimli	önemli	bir	bölüm	bulunuyor.	Bu	bö-

lümdeki	1	ve	2.	maddeyi	özellikle	burada	paylaşmak	istiyorum.
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Meslek nasıl intihap olunur ve yapılır 
1- Çalışmak zorlamayla olacak bir şey değildir. Yetenek-
lerinize uygun ve gücünüzle orantılı bir meslek bulmalı 
ve seçmelisiniz.

2- Gençlerin en önemli meselesi meslek seçimi olma-
lıdır. Herkes yeteneğine göre bir meslek ve mevkide görev 
yapmalıdır. Gençler mesleklerin dıştan görünen faydala-
rına kapılıp mesleği seçerlerse, mesailerini boşa harcamış 
olurlar. Bunun sonucunda da başarısız olurlar, kariyer-
lerinde yükselemezler ve kendilerini başarısız görüp mut-
suz olurlar. Ayrıca yeteneklerine uygun bir meslek seç-
medikleri için başkasının doldurabileceği bir mevkiyi de 
işgal ederek o kişinin de hakkını gasp etmiş olurlar. 

Yeteneğinizi yönetmek

Siz	 kendi	 yeteneğinizi	 ararken	 veya	 geliştirirken	 şirketler	 de	
kendilerini	daha	başarılı	kılacak	yeni	yetenekleri	arıyorlar.	Ye-
tenek	yönetimi	Türkiye’de	2000’li	yıllardan	sonra	daha	çok	dile	
getirilen	bir	kavram.	Yetenek	yönetimi,	şirketlerin,	doğru	pozis-
yonlara	doğru	ve	potansiyeli	olan	kişileri	yerleştirip	bu	kişileri	
geliştirmek	ve	yeteneklerini	daha	 iyi	kullanmalarını	 sağlamak	
üzere	yürüttükleri	aşamaların	bütünüdür.	Aslında	adına	 insan	
kaynakları	dediğimiz	bölümün	gizli	adı	“Yetenek	Yönetimi”dir.	
Yetenek	yönetiminde	süreç	şöyle	gelişir:	Yetenekleri	çekme,	

yetenekleri	bulma,	yetenekleri	işe	alma,	yetenekleri	geliştirme,	
yetenekleri	 işte	 tutma,	 yetenekleri	 terfi	 ettirme	ve	 son	olarak	
da	yeteneklerin	gençlere	mentorluk	yapmasını	sağlayarak	yeni	
yetenekler	yetiştirmelerini	sağlama.

Yetenek,	 günümüz	 iş	 dünyasının	 en	 önemli	 sıçrama	 aracı	

olan	“yenilikçilik/yaratıcılık”	unsurunun	da	kökenidir.	Bu	yüz-
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den	günümüzün	başarılı	 şirketleri	genellikle	yeteneklere	yatı-

rım	yaparlar.	

Başarılı	 olmak	 isteyen	biri,	mutlaka	yetenekleri	 arayan	bir	

şirkette	 çalışmalıdır.	 Yetenekleri	 arayan	 bir	 şirketi	 bulmanın	

yolu	ise	o	şirketin	yaptıklarına	bakmaktır.	Bir	şirket	sürekli	ye-

nilik	yapıyorsa,	sektöründe	bu	özelliğiyle	tanınıyorsa,	hep	ilk	

oluyorsa,	kendi	sektöründe	devrim	niteliğinde	değişiklikler	ya-

pabiliyorsa,	orası	yetenekli	çalışanların	barınabildiği	ve	gelişe-

bildiği	 bir	 şirkettir.	 Bu	 şirketler,	 yetenek	 yönetiminden	 önce,	

insan	 olarak	 yeteneğin	 kendisine	 değer	 verirler.	 Bu	 şirketler	

yetenekli,	üretken,	yaratıcı	bireyleri	bünyelerinde	toplar	ve	bu	

sayede	fark	yaratarak	rakiplerini	geride	bırakırlar.	

“Korku	ve	şüphe,	düşün	kanseridir”	der	Stefano	D’Anna.	Yani	

bir	şirkette	korku	ve	şüphe	kültürü	varsa	orada	düş,	yaratıcılık,	

üretkenlik	yani	kısaca	yetenek	yönetimi	beklemek	imkânsızdır.	

Ama	en	önemlisi,	insan	yeteneğini	en	iyi	kendisi	yönetebilir.	

Başkası	veya	bir	şirket	tek	başına	insanın	yeteneğini	yönetmeyi	

başaramaz.	O	yüzden	önce	siz	yeteneğinizin	farkında	olmalı	ve	

onu	yönetmelisiniz	ki	başkaları	da	o	yeteneği	fark	edebilsin	ve	

yönetebilsin.

Hayalinizdeki meslek, hayalinizdeki iş

Çocukken	çokça	sorulan	bir	sorudur.	“Büyüyünce	ne	olacak-

sın?”	Cevap	günün	popüler	mesleklerine	göre	değişir.	Eskiden	

bu	soruya	genelde	doktor,	öğretmen,	avukat,	şeklinde	cevaplar	

verilirdi.	Bu	cevapların	kökeninde	eski	yaşam	biçimimiz	yatı-

yor.	Türkiye’de	90	yıllık	bir	iş	dünyası	geçmişimiz	var.	Eskiden	

ülkenin	köylü	olan	nüfus	yapısı	son	30	yılda	hızla	şehirleşmeye	

başladı.	Bu	da	doğal	olarak	meslek	seçimlerine	yansıdı.	Yine	
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de	eski	bir	alışkanlık	olarak,	doktor,	avukat,	savcı,	hâkim	gibi	

mesleklerin	söylenmesi	eskiden	köyde	yaşayan	nüfus	yapısın-

dan	kaynaklanıyor.	
Köyünde	çiftçilik	yapan	birey	için	meslek	çiftçilikti.	Bu	mes-

lek	babadan	oğula	geçiyor,	ama	topraklar	kuşaklara	miraslarla	
bölünerek	geldiği	için	küçülerek	gidiyor	ve	çiftçilik	asıl	meslek	
olmaktan/karın	doyurmaktan	çıkmaya	başlıyordu.	Köyde	çift-
çilik	yapan	kişilerin	o	zaman	tanıdığı	meslekler	sınırlıydı.	Köy	
okuluna	gelen	öğretmen,	dava	durumunda	kararı	veren	hâkim,	
savcı	 ve	 davaya	 katılan	 avukat,	 hastalandığı	 zaman	 hayatını	
kurtaran	kasabadaki	doktor	ve	onun	yanındaki	hemşire.	Bir	de	
arada	devriye	gezen	 jandarma	yani	asker	ve	kasabadaki	dev-
let	dairelerinde	çalışan	memurlar.	Köyde	oturan	birinin	önemli	
gördüğü	meslekler	bunlardı.	Türk	insanının	kafasına	garanti	ve	
önemli	meslekler	olarak	işlenmiş	durumdaydı.	Yıllar	geçse	de	
bu	durum	popülerliğini	koruyor	ve	çok	sayıda	genç	hâlâ	KPSS	
tarzı	sınavlarla	bu	mesleklerin	peşinden	koşuyor.	Doktorluk	en	
popüler	meslek	olarak	hâlâ	ilk	sıralarda	yer	alıyor.
Üniversite	 adaylarının	 2013-ÖSYS	 tercihlerinde	de,	 hukuk,	

endüstri	mühendisliği,	mimarlık,	 tıp	ve	psikoloji	 ağır	basıyor.	
Bunlar	şehirleşmenin	getirdiği	yeni	popüler	bölümler.3

Yaşam	tarzımızı	yaşadığımız	çevre,	ailemiz	ve	içinde	bulun-
duğumuz	 toplum	 şekillendiriyor;	 bu	 nedenle	 hayalini	 kurdu-
ğunuz	mesleğin	gerçekten	size	göre	olup	olmadığından	emin	
olun.	Özellikle	meslek	seçiminin	yapıldığı	18-19	yaş	civarı	dün-
yaya	 bakışınız	 daha	 farklı	 ve	 daha	 etkilenmeye	 açık	 oluyor.		
Bu	yüzden	hayalinizdeki	veya	sevdiğiniz	meslek	ile	aslında	ba-
şarılı	olacağınız	meslek	arasındaki	 farkı	 tam	da	göremeyebili-
yorsunuz.	

3	2013	adayların	meslek	tercihi	-	http://www.turkpdristanbul.com/universite-
adaylarinin-2013-meslek-tercihleri
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Burada	üzerinde	durmanız	gereken,	hayalinizdeki	o	işi	ger-

çekten	sevip	sevmediğinizden	ziyade	o	işi	yapabilecek	yetene-

ğinizin	olup	olmadığıdır.	Çizim	yeteneğiniz	yoksa,	resim	yap-

mayı	 çok	 sevmeniz	başarılı	 olmanıza	 yeter	mi?	Yeteneğinizin	

olmadığı	bir	işte/meslekte	çalışırsanız	en	iyi	ihtimalle	vasat	bir	

çalışma	hayatına	mahkûm	olursunuz.	Bu	da	sizi	sıradan	hatta	

mutsuz	bir	birey	yapar.	Bu	yüzden	hayalinizdeki	 işi	 yapacak	

yeteneğinizin	olup	olmadığını	net	olarak	anlamadan	hayalinize	

o	işi	almamanız	gerekiyor.	

İş/meslek	seçimi	yaparken	yapılan	hatalardan	biri	de	mesleği	

maddi	getirisine	göre	seçmektir.	Sadece	iyi	kazandıran	meslekler-

le	mutlu	olunur	gibi	bir	önerme	söz	konusu	olamaz.	Bilakis,	çok	

kazandırmayan	işler	en	fazla	doyum	sağlayan	işler	olabilir.	Ayrıca	

aynı	mesleği	başarıyla	 icra	eden	birinin	geliriyle,	başarısız	olan	

birinin	geliri	de	aynı	olmayabilir.	Para	kazanma	meselesinin	çok	

bileşeni	vardır	ve	bunların	her	biri	kişiye	göre	değişir.	

Peki,	 hayalinizdeki	mesleği	 nasıl	 belirleyeceksiniz?	 Bunun	

için	öncelikle	kendinizi	tanımalısınız.	Güçlü	ve	zayıf	yönleriniz	

neler?	Ne	 gibi	 yetenekleriniz	 var?	Neleri	 yapmaktan	 hiç	 hoş-

lanmıyorsunuz?	Mesela	sürekli	hesap	kitap	yapmak,	tek	başına	

çalışmak,	resmi	mevzuatı	takip	etmek	ve	tüm	bunları	ciddiyetle	

ele	 almak	 gibi	 özellikler	 gerektiren,	 aşırı	 yoğunlaşma	 ve	pür	

dikkat	 isteyen	muhasebecilik	gibi	bir	mesleği	yapmak	istiyor-

sanız,	kişisel	özelliklerinizin	buna	uyması	gerekir.	Çok	yaratıcı,	

kıpır	kıpır	biriyseniz	bu	mesleği	seçmemeniz	gerekiyor.	Çünkü	

güçlü	özelliğiniz	sosyalliğiniz	olmakla	birlikte	zayıf	özelliğiniz	

de	muhtemelen	odaklanma,	 tek	başına	çalışamama	gibi	özel-

likler	 olabilir.	 Bu	 durumda	muhasebeci	 olamazsınız.	 Meslek,	

kişilik	özellikleriyle	uyuşmalıdır.	

Belki	de	kendinize	dair	en	etkili	yanıtları	size	hobileriniz	ve-

recektir.	Sevdiğiniz	ve	düzenli	uğraş	gerektiren	hobileriniz	size	
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mesleğinizi	de	işaret	ediyor	olabilir.	Mesela	sırf	üniversitede	halk-

la	ilişkiler	okudunuz	diye	iyi	bir	halkla	ilişkiler	uzmanı	olamaz-

sınız.	 Eğer	 bir	 sivil	 toplum	 kuruluşunda	 veya	 üniversitede	 bir	

toplulukta	 faal	olarak	çalışmadıysanız,	 sosyalleşmekten	hoşlan-

mıyorsanız,	 masa	 başında	 yalnız	 çalışmayı	 seviyorsanız	 halkla	

ilişkiler	işinde	çalışmak	size	başarı	getirmeyecektir.	

DISC	tarzı	envanterlere	başvurabilir4	veya	Yetenek	ve	Kari-

yer	isimli	blogumda	yer	alan	Meslek	Testini	çözebilirsiniz.

	

4	 	DISC	Kişilik	Envanteri	-	http://www.discakademi.com
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Yeni eğitim biçimleri

İngilizce	ve	diğer	Avrupa	dillerinde	education/educazione	ola-

rak	adlandırılan	eğitim,	semantik	açıdan	Latince	educare	fiilin-

den	gelir;	inşa	etmek,	ayağa	kaldırmak,	dikmek	manasındadır.	

Benim	bu	tanıma	ulaşmam	yaklaşık	beş	saniyemi	aldı.	Bu-

nun	için	Google’a	eğitim	yazdım	ve	ilk	çıkan	sonuç	beni	Wi-

kipedia	sayfasına	götürdü.	Bilgiye	ulaşmam	artık	beş	saniyemi	

alıyorsa,	 o	 bilgiyi	 kafamda	 tutmaya	 artık	 pek	 ihtiyaç	 duyma-

yabilirim.	Aynı	şey	bu	çağda	yaşayan	herkes	için	geçerli.	Yani	

yeni	bir	öğrenme	biçimiyle	karşı	karşıyayız.

Yeni	kuşaklar	tablet	ve	telefonla	büyüyor	ve	artık	herhangi	

bir	eğitim	almak	için	sınıf	ortamı	gerekmeyebilir.	Eğitim	sistemi	

köklü	bir	değişim	geçiriyor	ve	yetişkinler	için	de	yeni	bir	eğitim	

yaklaşımı	ortaya	çıkıyor.	Sanayi	çağına	göre	hazırlanmış	eğitim	

sistemi	kendini	bilgi	çağına	göre	yeniliyor	ve	şirketler	de	artık	

bilgi	çağının	eğitim	sistemini	istiyor.

3

Eğitim ve Üniversite
K A R İ Y E R  2 . 0   K A R İ Y E R  2 . 0   K A R İ Y E R  2 . 0   K A R İ Y E R  2 . 0   K A R İ Y E R  2 . 0   K A R İ Y E R  2 . 0   K A R İ Y E R  2 . 0   K A R İ Y E R  2 . 0   K A R İ Y E R  2 . 0   K A R İ Y E R  2 . 0
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Uzaktan	eğitimin	yaygınlaşmasıyla	akademik	dünyanın	şart	
olmadığını	daha	fazla	konuşur	olduk.	Google	arama	sayfasına	
“İnsan	Kaynakları”	yazın	ve	karşınıza	çıkan	sonuca	bir	bakın.	
Bulacağınız	659.000	sonucu	daraltmak	isterseniz	gelişmiş	ara-
maya	geçip	sadece	sunum	(PPT)	olarak	arama	yaptırın.	Karşını-
za	127.000	adet	sunum	çıkacaktır.	Bu	Powerpoint	ile	hazırlanmış	
sunumlar	ortalama	10-15	dakika	sürer.	Yine	arama	motorunuza	
insan	 kaynaklarına	 dair	 videoları	 arattığınızda	 8.980.000	 adet	
video	sizi	bekliyor	olacak.	Bunlara	Twitter,	Facebook,	LinkedIn	
ve	bloglarda	var	olan	verileri	de	katınca,	önümüze	muazzam	
bir	içerik	seriliyor.	
Elimizde	bu	kadar	doküman,	 video	ve	 sunum	varken,	bir	

sınıfta	önümüzde	açılı	bir	kitaba	bakarak	dört	yıl	boyunca	insan	
kaynaklarını	öğrenmek	zaman	 israfı	gibi	görünmeye	başlıyor.	
Sertifika	programlarında	bile	insan	kaynakları	dört	tam	günde	
anlatılabiliyorken,	 dört	 yıl	 boyunca	 insan	kaynakları	 okumak	
gerçekten	gerekli	mi?	Peki,	dört	yılda	bu	konuyla	ilgili	ne	kadar	
sunum	izlersiniz?	Kaç	video	izleyebilirsiniz?	Bir	internet	bağlan-
tısı	ve	bir	bilgisayarın	maliyetiyle	bu	işi	kotarmak	mümkün.	Yo-
utube	bu	değişimi	fark	edeli	ve	YouTube	EDU	isimli	bir	eğitim	
kanalı	açalı	uzun	zaman	oluyor.	
YouTube	 for	 Schools	projesi,	 eğitimcilerin	 işine	 yarayacak	

videoları	YouTube	EDU	kanalıyla	ücretsiz	sağlamayı	hedefliyor.	
Böylece	sınıflarda	anlatılan	konuların	öğrencilerce	pekiştirilme-
si	ve	okul	dışındaki	zamanlarda	ulaşılması	mümkün	olacak.	
Son	dönemde	çok	sayıda	üniversite	internet	üzerinden	ders-

ler	 ve	 kurslar	 düzenlemeye	 başladı.	 Coursera	 gibi	 kurumlar	
eğitimlerini	 Türkçe	 olarak	 sunuyorlar.	 Coursera,	 Koç	Üniver-
sitesiyle	işbirliğine	girerek,	oyunlaştıma,	liderlik	vs	konusunda	
internet	üzerinden	sertifikalı	eğitimlere	başladı.
Dünyaca	ünlü	Khan	Academy’yi	de	Türkçe	 izlemek	müm-

kün.	Khan	Academy,	çok	sayıda	gelişmiş	eğitimini	ve	sunumu-
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nu	internet	üzerinden	öğrencilerle	buluşturdu.	Bunun	için	yap-
manız	gereken	tek	şey	internetten	kayıt	olup	ilgili	zamanlarda	
web	sitesinden	ders	sunumlarını	izlemek.	
Uzun	yıllardır	çokça	kişisel	gelişim	öğeleri	barındıran	yüzler-

ce	Ted	konuşması	internet	üzerinden	milyonlarca	kişiye	ulaşı-
yor.	Hemen	her	konuda	bir	sunum	bulacağınız	bu	10-15	daki-
kalık	videolar	son	derece	ilginç	ve	tamamen	ücretsiz.	
Başka	bir	öğrenme	biçimi	ise	bu	kitabın	ilerleyen	bölümlerin-

de	ayrıca	değineceğimiz	bloglar.	Bloglar	şu	anda	inanılmaz	içe-
rikler	oluşturuyorlar	ve	ihtiyaç	duyduğunuz	bilgiyi	özet	şeklinde	
bulabileceğiniz	mecralara	dönüşüyorlar.	Üstelik	bloglar	genelde	
uygulayıcı	olan	uzmanların	kaleminden	çıktığı	için	birebir	uygu-
lanmış	verilere	göre	pratik	bilgiler	içeriyorlar.	Şu	anda	Türkiye’de	
130	civarında	insan	kaynakları	ve	kariyer	blogu	var.	Kitabın	so-
nunda	bu	blogların	bir	kısmının	listesini	de	bulabilirsiniz.
İlerleyen	yıllarda	muhtemelen	üniversitelerin	 süreleri	 kısa-

lacak,	şu	anki	yüksek	lisans	seviyesinde	uzmanlık	dersleri	ve	
hobi	derslerinden	içerikleri	olacak.	Üniversite	kulüpleri	ve	üni-
versitelerin	yaşam	boyu	öğrenme	merkezleri	daha	etkin	olacak,	
öğrenciler	sınıfta	geçirdikleri	ders	izleme	zamanlarını	bilgisayar	
başında	da	kısa	sürede	çözecekler.	Yani	e-öğrenme	ve	e-eğitim	
dediğimiz	süreç	başlayacak.	Üniversitelerde	ise	sadece	uygula-
malı	dersler	verilecek.	
O	yüzden	eğitiminizi	ve	eğitiminize	yaptığınız	yatırımı	tekrar	

gözden	geçirmeniz	iyi	olabilir.	Yeni	nesil	eğitimler	ve	öğrenme	
biçimleri	için	yatırım	yapmanız	gereken	noktalar	şunlar.

•	 Sabit	bir	internet	bağlantınız	olsun.	(Mobil	veya	masa	

üstü	olabilir)

•	 Akıllı	bir	telefon	veya	tablet	edinin.	Böylece	hareket	

halindeyken	veya	yoldayken	rahatlıkla	bilgiye	

erişebilirsiniz.
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•	 İnterneti,	arama	motorlarını	ve	sosyal	medyayı	
kullanmayı	öğrenin.	Yararlı	enformasyon	ile	çöp	bilgiyi	
birbirinden	ayırmayı	bilin.	

•	 Sadece	üniversiteyle	sınırlı	kalmayın,	çünkü	öğrenme	
artık	her	an	her	yerde	gerçekleşebilir.	

•	 Üniversitelerin	uzaktan	eğitim	programlarını	da	göz	
önünde	bulundurun.	Yaşınız	kaç	olursa	olsun,	bir	
işte	çalışın	veya	çalışmayın,	çağın	bu	en	gözde	eğitim	
sistemine	dahil	olun.	

Üniversite öğrencilerine kariyer tavsiyeleri

Üniversiteler,	özellikle	gençlerin	hayatlarında	önemli	yere	sahip	
kurumlar.	Bu	bölümü	üniversite	öğrencileri	ve	yeni	mezunlar	
için	hazırladım.	Yine	de	kitabı	okuyan	herkes,	az	sonra	okuya-
caklarını	kendi	üniversite	yıllarıyla	karşılaştırabilirler.	
Üniversite,	 iş	dünyasına	girmeden	önce	kendimizi	geliştirip	

vizyonumuzu	 ve	 hayallerimizi	 şekillendireceğimiz	 bir	 durak.	
Üniversitelerimiz	 teorik	ağırlıklı	 eğitim	veren	ve	pratik	eğitime	
uzak	kalan	kurumlar.	Bu	yüzden	okuduğunuz	süre	içinde	kari-
yeriniz	için	harekete	geçme	işi	başa	düşüyor.	Üniversitelerin	eği-
tim	kalitesi	kadar,	öğrenciye	sundukları	sosyal	çevre	ve	ders	dışı	
olanaklar	da	önemli.	Üniversite	sadece	eğitim	görülen	bir	yer	de-
ğildir,	ayrıca	kişisel	gelişiminizi	sağlayabileceğiniz	de	bir	yerdir.	
Ve	burada	kendinize	yaptığınız	tüm	yatırımlar	ilerleyen	yıllarda	
kariyerinize	artı	olarak	geri	dönecektir.	O	yüzden	amaç	sadece	
derslere	girip,	sınavlara	çalışıp	okulu	bitirmek	olmamalıdır.	

Günümüzde	üniversite	öğrencileri	kariyerlerine	birinci	sınıf-

ta	 başlıyorlar	 ve	 dördüncü	 sınıfa	 geldiklerinde	 yolun	 yarısını	

almış	oluyorlar.	Oysa	iş	dünyasından	bihaber	olan	bir	üniver-

siteli,	iş	dünyasını	çok	geç	fark	ediyor.	Gittiği	iş	görüşmesinde	
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üniversitede	geçen	dört	yılının	önemini	kavrıyor,	ama	o	sırada	

artık	 iş	 işten	geçmiş	oluyor.	 Peki,	 bu	durumda	bir	 üniversite	

öğrencisi	okurken	kariyerine	nasıl	artı	katabilir?	Bu	adımlar	sizi	

diğer	rakiplerinizden	yaklaşık	dört	yıl	öne	geçirecektir.	Üniver-

site,	 sadece	 derslere	 girilip	 eğlenilecek	 bir	 yer	 değildir,	 ken-

dinizi	geliştirmek	 için	en	çok	boş	zamanınızın	olduğu	yerdir.	

Eğlenin	ama	zamanınınız	da	kıymetini	bilin.

Öğrenci toplulukları:	Üniversite	kulüpleri	ve	topluluklar,	dene-

yim	kazanmak,	kendini	keşfetmek	ve	sosyalleşmek	için	çok	iyi	

bir	başlangıç	olabilir.	Üniversitedeki	ilk	senenizden	başlayarak	

bu	topluluklara	mutlaka	katılın.	Bu	kulüpler	insanlarla	iletişime	

geçmeyi	 öğrenmek	 için	 ideal	 yerler.	 Bir	 toplulukta	 yönetim,	

eğitim,	organizasyon	gibi	konularda	çokça	deneyim	kazanabi-

lirsiniz.	Bu	topluluklara	girin	ve	aktif	olarak	görev	alın.	

Üniversite	 toplulukları	 temel	 olarak	 ikiye	 ayrılıyor.	 Birinci	

bölümdekiler	hobi	toplulukları	dediğimiz	tiyatro,	müzik,	dans,	

sinema,	dağcılık	gibi	topluluklardır.

İkinci	bölümdekiler	ise	iş	dünyasına	veya	bölümlere	yöne-

liktir.	Bunlar,	işletme,	maliye,	insan	kaynakları,	jeoloji,	psikoloji	

gibi	 topluluklardır.	Bu	topluluklar	genel	olarak	üniversitedeki	

bölümler	üzerinden	yürür	ve	gençleri	iş	dünyasına	hazırlar.	

Bu	 iki	gruptan	birini	 tercih	etmek	zorunda	değilsiniz.	Her	

ikisinin	de	bambaşka	faydası	var.	O	yüzden	iki	gruptan	en	az	

birer	topluluğa	katılmakta	fayda	var.	Mesela	işletme	okuyorsu-

nuz.	Tiyatro	topluluğuna	katılarak,	sahne	tecrübesi,	kalabalıklar	

karşısında	rahat	hareket	edebilme	deneyimi	kazanabilir;	diksi-

yon,	güzel	konuşma,	hitabet	tecrübesi	edinebilir;	güzel	sanatlar	

hakkında	entelektüel	altyapınızı	geliştirebilirsiniz.	Bu,	 iş	dün-

yasında	 çok	 işinize	 yarayacak	 bir	 kazanımdır,	 hatta	 aldığınız	

bölüm	derslerinden	daha	etkili	olabilir.	
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Bunun	yanında	İşletme	veya	İK	topluluğuna	da	katılırsanız,	
orada	da	iş	dünyasıyla	bağlantı	kuracak,	iş	dünyasından	kişiler-
le	tanışacak	ve	iş	dünyasının	içine	erkenden	girebileceksiniz.
Tahmin	edeceğiniz	gibi,	bu	topluluklara	üye	olmak	yeterli	

değil,	buralarda	aktif	olarak	görev	almanız	gerekiyor.	Öncelikle	
tüm	faaliyetlerinde	yer	almalı,	destek	vermeli,	fikir	üretmelisi-
niz.	 Sonrasında	 ise	bu	 toplulukların	 yönetimlerine	girmeli	 ve	
sorumluluk	 almalısınız.	Bu	yöneticilik	 tecrübesi	 emin	olun	 iş	
hayatınızda	çok	 işinize	yarayacaktır.	Yönetmek	her	yerde	yö-
netmektir.	 Burada	 edineceğiniz	 tecrübe	 size	 insanlara	 görev	
vermeyi,	geribildirimde	bulunmayı,	kriz	anlarında	organizasyon	
yapmayı	öğretecektir;	iş	hayatına	atıldığınızda	yöneticinizi	daha	
iyi	anlamanızı	sağlayacak	olması	da	cabası.	

Part-time işler:	Üniversite	eğitimi	oldukça	uzun	süren	bir	eği-
tim.	Hazırlık	 sınıfıyla	birlikte	beş	 seneyi	bulan	bu	eğitim,	 sa-
dece	üniversite	okumakla	harcanmaması	gereken	çok	önemli	
bir	zaman.	Bu	yüzden	çalışma	hayatından	dört	beş	sene	uzak	
kalmaktansa	bu	dört	beş	yılı	part	time/yarı	zamanlı	bir	işte	ça-
lışarak	geçirmek	size	dışarıdaki	dünya	hakkında	çok	büyük	de-
neyim	kazandıracaktır.	Bu	tarz	işlerde	çalışarak	hem	kendinize	
bir	 ek	gelir	 yaratacaksınız,	hem	de	kendi	 ayaklarınız	üzerine	
durmak	sizi	özgüvenle	dolduracak.	
Üniversiteden	 yeni	mezunlarla	 yaptığım	mülakatlarda	 dört	

beş	sene	boyunca	part-time	işleri	bile	tercih	etmemeleriyle	il-
gili	birkaç	sebep	ortaya	çıkıyordu.	Bunlardan	ilki	iş	dünyasının	
hiç	farkında	olmamalarıydı.	Farkında	değillerdi	çünkü	hocaları	
iş	dünyasından	neredeyse	hiç	bahsetmemişti.	Mezun	oldukla-
rında	 rahatlıkla	 iş	 bulabileceklerini	 hatta	 iyi	 bir	 pozisyon	 ve	
maaşla	 işe	 başlayacaklarını	 zannediyorlardı!	 Bunda	üniversite	
hocalarının	büyük	bir	kısmının	daha	önce	iş	dünyasında	çalış-
mamış	olmalarının	da	etkisi	büyüktü.
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Üniversite	 öğrenciliği	 esnasında	 çalışma	 hayatıyla	 tanışa-
mamalarının	bir	başka	nedeni	okudukları	 bölümle	 ilgili	 part-
time	çalışacak	iş	bulamamalarıydı.	Üstelik	bir	 işletme	bölümü	
mezunu	bile	bunu	söyleyebiliyordu.	İşletme	mezunu,	okuldan	
mezun	olur	olmaz	yönetici	olarak	işe	başlayabileceğini	düşünü-
yordu.	Oysa	durum	hiç	de	böyle	değildi.	Mesela	bu	kişi	pera-
kende	sektöründe	çalışmak	istiyorsa,	öncelikle	personel	olarak	
işe	 başlayıp	 yetişmeliydi.	Yöneticilik	 ikinci	 veya	 üçüncü	 aşa-
maydı	ama	bu	üniversite	mezunu	bunu	bilmiyordu,	yani	yine	
farkında	değildi.	Hemen	her	durum	için	geçerli	önemli	bir	kural	
vardır.	“Bir	işin	çıraklığını	yapmadan	ustalığa	başlama.”	
Evet,	bazı	bölümlerde	okuyanlar	meslekleriyle	doğrudan	bağ-

lantılı	part-time	 işler	bulamayabilir.	Fakat	bölümleriyle	 ilgili	ol-
masa	bile	 iş	 dünyasındaki	 dinamikleri	 anlamalarını	 sağlayacak	
çalışma	fırsatları	mutlaka	bulunur.	Örneğin,	perakende	sektörün-
de	çalışarak	iletişim	kurmayı,	müşterileri,	yöneticileri,	çalışanların	
sıkıntılarını,	çalışmanın	sıkıntılarını,	başarılı	olma	yollarını	öğre-
nebilirler.	İşe	giriş	aşamalarını	yaşayabilir,	mülakata	girebilir,	or-
yantasyonu	görebilirler.	En	kötü	ihtimalle,	mezun	olduktan	sonra	
hayatında	hiç	mülakata	girmemiş	birine	göre	daha	az	heyecanlı	
olabilir	ve	iş	görüşmesini	daha	sağlıklı	yürütebilirler.	
Part-time	 iş	 bulmak	 için	 kariyer	 siteleri	 üzerinden	 arama	

(pozisyon	tipini	yarı	zamanlı	seçerek)	yapabilir	veya	başka	ka-
riyer	sitelerini	kullanabilirsiniz.	Yine	firmaların	Facebook	kari-
yer	sayfalarını	 takip	edebilir	ve	buradan	yayınlanan	part-time	
ilanlarını	tarayabilirsiniz.	
Eğer	 üniversite	 öğrencisiyseniz,	 paraya	 ihtiyacınız	 olmasa	

bile	en	az	altı	ay	bir	part-time	işte	mutlaka	çalışmalısınız.

Meslek kuruluşları ve dernekler: Üniversitede	okurken,	mesleği-
nizle	ilgili	kurumlar	(odalar,	dernekler	vs)	gelecekte	iş	dünya-
sında	çalışacağınız	kişileri	tanımanız	(network	oluşturmanız)	ve	
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mesleğinizin	 inceliklerini	görmeniz	açısından	harika	yerlerdir.	
Burada	mesleğinizle	ilgili	kişilerle	tanışır,	henüz	öğrenci	oldu-
ğunuz	için	iş	kaygınız	da	olmadığından	buradaki	kişilerle	daha	
rahat	 iletişim	kurarsınız.	Rakip	bir	 şirkette	 çalışmadığınız	 için	
muhtemelen	size	birçok	bilgiyi	aktaracaklardır.	Ayrıca	öğrenci	
olmanız,	üye	kişilerin	şirketlerine	yapacağınız	araştırmalar	için	
daha	rahat	girip	çıkmanızı	sağlar	ve	daha	mezun	olmadan,	şir-
ketler	hakkında	bazı	fikirler	edinebilirsiniz.
Üniversitenin	ilk	senelerinde	bu	tarz	bir	meslek	kurumuna	

katılırsanız,	mutlaka	organizasyon,	sekretarya	vs.	 için	gönüllü	
olun,	 hatta	 orada	 staj	 yapmaya	 çalışın.	 Böylece	 hem	 her	 et-
kinliğin	içinde	yer	alırsınız	hem	de	mesleğiniz	hakkındaki	her	
şeyden	haberiniz	olur.
Diyelim	ki	işletme	okuyorsunuz	ve	insan	kaynakları	alanında	

kariyer	yapmak	istiyorsunuz.	Peryön	isimli	derneğe	katılabilir-
siniz.	 Bu	 derneğe	 yasal	 olarak	 üye	 olamasanız	 bile	 sonrasın-
da	derneğin	düzenlediği	 çok	 sayıda	 faaliyete	dahil	olabilir	 ve	
mesleğinizle	 ilgili	 birçok	 kişiyle	 tanışabilirsiniz.	 Böylece	 daha	
okuldan	mezun	olmadan	mesleğinizle	ilgili	kilit	isimleri	tanır	ve	
mezun	olduğunuzda	da	bu	networkünüz	sayesinde	daha	rahat	
iş	bulma	fırsatı	yakalarsınız.	Mezuniyet	aşamasına	geldiğinizde,	
diğer	yeni	mezunlardan	birkaç	adım	ileride	olursunuz.	
Bu	meslek	kuruluşlarına	ulaşmak	için	Google	arama	sayfası-

nı	ve	ticaret	odalarının	web	sayfalarını	kullanabilirsiniz.	Ayrıca	
üniversitenizden	ve	hocalarınızdan	da	bu	kurumlarla	ilgili	bilgi	
alabilirsiniz.	Derneklere	ulaştığınızda	sizi	karşılamaya	pek	he-
vesli	görünmeyebilirler,	yılmak	yok.	En	kötü	ihtimalle	yaptıkları	
etkinliklere	katılmanız	bile	sizi	iş	dünyasının	bir	kısmıyla	tanış-
tırmaya	yetecektir.

Kurslar, konferanslar, eğitimler: Eğitim	ve	öğretim	sadece	okul	
sıralarında	 değil,	 hayat	 boyu	 süren	 bir	 eylemdir.	 Buna	 hayat	
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boyu	öğrenme	denilir.	Herhangi	bir	konuda	ne	kadar	uzman	
olursanız	olun	mutlaka	öğreneceğiniz	yeni	şeyler	vardır.	
İş	dünyasında	öğrenmek,	eğitimlerden,	kurslardan	ve	kon-

feranslardan	 geçer.	 Özellikle	 mesleğinizle	 ilgili	 konferansları	
kaçırmamalısınız.	Bu	konferanslarda	hem	meslektaşlarınızla	ta-
nışacak	hem	de	mesleğinizle	ilgili	yeni	gelişmelerden	haberdar	
olacaksınız.	
Üniversitede	düzenlenen	ders	dışı	eğitimlere	ise	birer	fırsat	

olarak	yaklaşmalısınız,	çünkü	aldığınız	eğitimler	hep	cebinizde	
kalacaktır.	
Kursların	 bazıları	 yüksek	 maliyetlidir.	 Burada	 size	 nelerin	

uyup	uymadığını	iyice	araştırıp	ona	göre	kurslara	gitmelisiniz.	
Üniversitenizdeki	kariyer	günü	vs	etkinliklere	gelen	konuşma-
cıların	etkinliklerine	ve	sunumlarına	mutlaka	katılmalısınız.

Staj, staj, staj: Üniversite	stajları	çoğu	bölüm	için	genelde	otuz	
gün	sürer;	birçok	bölüm	içinse	staj	zorunluğu	yoktur.	Tıp,	hu-
kuk,	diş	hekimliği	gibi	bölümler	 için	zorunlu	olan	uzun	süreli	
stajlar	aslında	tüm	bölümler	için	de	geçerli	olsa,	herkes	iş	haya-
tına	girmeden	pratik	yapma	fırsatı	bulurdu.	Oysa	durum	böyle	
değil	ve	stajlar	genelde	otuz	gün.	Süre	bu	kadar	kısıtlı	olunca	
işverenler	de	üniversite	 stajyerlerine	pek	 sıcak	bakmıyorlar	 ve	
öğrenciler	staj	yapacak	yer	bulmakta	bile	zorlanıyorlar.	Oysa	staj	
hayati	 bir	 aşamadır	 ve	 sonraki	 iş	 disiplininizin	oluşması	 adına	
başlangıç	sayılır.	İlk	çalıştığınız	şirketlerin	alışkanlıkları	ve	kurum	
kültürleri	sonraki	iş	hayatınızda	izler	bırakır.	O	yüzden	staj	yapa-
cağınız	yeri	ikinci	sınıftan	itibaren	bulmaya	çalışmanız	önemlidir.
Bu	zorunlu	stajın	haricinde	stajyer	unvanıyla	başlangıç	po-

zisyonları	olan	şirketler	mevcuttur.	Bu	şirketler	bir	sene	part-
time	stajyer	çalıştırır	ve	sonrasında	olumlu	buldukları	kişilerle	
yollarına	devam	ederler.	Bu	tarz	iş	ilanlarını	takip	etmenizde	ve	
birkaç	yerde	staj	yapmanızda	büyük	fayda	var.



42 KARİYER 2.0

Ayrıca	 son	 dönemde	 şirketler	 stajyerlere	 çok	 daha	 fazla	

kaynak	ve	önem	vermeye	başladılar.	Staj	süreçlerini	bir	eğitim	

programı	şeklinde	hazırlayan	çok	sayıda	kurumsal	şirket	mev-

cut	ve	bunların	sayısı	gün	geçtikçe	artıyor.	Eskiden	ücret	alma-

dan	çalışan	stajyerler	son	dönemlerde	hem	uzun	süreçlerde	staj	

yapma	şansını	yakalıyorlar	hem	de	daha	 iyi	ücret	ve	haklara	

sahip	olabiliyorlar.	

Üniversite	 öğrenciliğiniz	 boyunca,	 saydığım	 bu	 dört	mad-

deyi	iyi	kötü	uygularsanız,	mezun	olduğunuzda	sudan	çıkmış	

balığa	dönmezsiniz.	



Her ne ararsan önce kendinde ara

İş	aramak	herkesin	hayatında	en	az	bir	kez	yaşadığı	bir	durum-

dur.	Çoğunlukla	arz	ve	 talep	dengesinin	 iş	arayanın	aleyhine	

geliştiği	 bu	 durum	 aslında	 hayatınızın	 çok	 önemli	 bir	 anıdır.	

Çünkü	 çalışmaya	başlayacağınız	 iş	 bundan	 sonraki	hayatınızı	

inanılmaz	derecede	etkileyecektir.

İş	 arayışına	 girdiğinizde	 genelde	 kendinize	 değil	 dışarıya,	

yani	işe	bakarsınız.	Tüm	ilanları	tarar,	kariyer	sitelerini	gezer	ve	

size	uyacak	bir	şeyler	bakınırsınız.	 İş	arayışınız	ya	üniversite-

den	yeni	mezun	olduğunuz	için	başlamıştır,	ya	çalıştığınız	işten	

memnun	değilsinizdir	ya	da	işinizden	ayrılmış	ve	işsiz	kalmış-

sınızdır.	Her	halükârda	çalışacak	bir	 işe	 ihtiyacınız	vardır.	Bu	

yüzden	gözünüz	ve	dikkatiniz	hep	dışarıdadır.

Oysa	iş	aramadan	önce,	kendinizi	iyice	analiz	edip	nasıl	bir	

iş	aradığınızı	netleştirmeniz	şarttır.	Bugüne	kadar	yaptığım	mü-

lakatlarda	adayların	neredeyse	yüzde	50’sinin	nasıl	bir	 iş	ara-

dıklarından	bihaber	olduğunu	gördüm.	“Bu	iş/görev	için	ken-
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dinizi	uygun	buluyor	musunuz,”	sorusuna	adayların	çoğunun	

verdiği	cevap	“Sizin	takdirinize	bırakıyorum”	şeklindeydi.	

Yani	 en	 az	 20	 yıldır	 kendinizle	 birliktesiniz	 ve	 bu	 göreve	

uygun	olduğunuzu	sizi	30	dakikadır	dinleyen	birine	bırakıyor-

sunuz.	O	karar	verecek.	Hiç	kimse	sizi	sizden	daha	iyi	tanıya-

maz!	Hayatınız	hakkında	vereceğiniz	en	önemli	kararı	başkası-

na	bıraktığınıza	göre	belli	ki	kendinizi	suyun	akışına	bırakmış	

gidiyorsunuz.	Bir	iş	size	uygun	mudur	değil	midir,	bunu	en	iyi	

siz	bilebilirsiniz.	

Bu	yüzden	iş	aramadan	önce	kendinizi	iyice	dinlemelisiniz.	

Burada	yapacağınız	iki	şey	var.	İlki	kendinizi	tanımak,	amacı-

nızı	öğrenmek,	 ikincisi	 ise	hedefinizi/hayalinizi	belirlemek.	İş	

dünyasında	misyon	ve	vizyon	dediğimiz	şeylerden	bahsediyo-

ruz.	Yani	öncelikle	hayalinizi	ve	amacınızı	bulmanız	gerekiyor.	

Bu	 aşamada	 bir	 kariyer	 danışmanından	 yardım	 alabilirseniz	

bazı	şeyler	daha	rahat	belirebilir.	Ama	bu	kariyer	danışmanının	

mutlaka	iş	tecrübesine,	işe	alım	ve	insan	kaynaklarıyla	ilgili	bir	

alanda	çalışıp	çalışmadığına	bakmalısınız.	Bir	kariyer	danışma-

nınız	yoksa	bu	iş	size	düşüyor	demektir.	

Bir	 A4	 kâğıdına	 kim	 olduğunuza	 ilişkin	 aşağıdaki	 soruları	

yazın	ve	bunları	yanıtlayın.	Bu	çalışma	tam	anlamıyla	size	kim	

olduğunuzu	göstermese	bile	elinizde	yazılı	bir	çıktı	olacak	ve	

yazdığınızda	 aslında	 kendiniz	 hakkında	 bazı	 şeyleri	 de	 fark	

edeceksiniz.

Ben kimim (Güçlü/zayıf yanlarım neler)?

Herkes	güçlü	yanlarını	veya	en	güçlü	özelliğini	genelde	bilir.	

Eğer	bilmiyorsanız	bunu	anlamanın	yolu,	 sizi	en	mutlu	eden	

yönünüzü	bulmaktır.	

En	 çok	 canınızı	 sıkan	yanlarınızsa	 zayıf	 yanlarınızdır	 ve	o	

işlerle	uğraştığınızda	mutsuz	olursunuz.	Zayıf	yanlarınızı	geliş-
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tirmek	üzerine	 çok	uğraşmayın.	Güçlü	 yanlarınız	 ise	 en	kes-

kin	silahınız.	Güçlü	yanınızı	olabildiğince	geliştirmeye	çalışın,	

çünkü	hedeflerinize	onlarla	ulaşacaksınız.	Zayıf	yanlarınızı	en	

fazla	 ortalamaya	 yaklaştırabilirsiniz,	 ama	 güçlü	 yanlarınız	 sizi	

kariyerinizde	uçuracak	olan	kısımdır.			

Bu hayattaki amacım ve hedeflerim nelerdir? 
Bugüne	kadar	yaptığım	iş	görüşmeleri	gösteriyor	ki	Türk	insanı	
olarak	hedef	belirleme	konusunda	pek	başarılı	değiliz	ve	uzun	
vadeli	hedefler	kuramıyoruz.	İki	üç	yıl	değil,	altı	aylık	hedefe	
bile	 kolay	 kolay	 odaklanamıyoruz.	 Bunun	 tarihsel	 bir	 nede-
ni	olduğunu	düşünmek	için	çok	sebebimiz	var.	Türkler	konar	
göçebe	bir	yapıdan	yerleşik	yapıya	geçeli	çok	uzun	zaman	ol-
muyor.	Birkaç	yüz	yıl	genlerimize	işlemiş	yapıları	değiştirmeye	
yetmiyor.	Ani	gelişen	olaylara	karşı	 inanılmaz	hızlı	 reaksiyon	
vermemize	rağmen	uzun	erimli	gelişmelere	kanalize	olamıyor	
ve	kaderci	bir	yapıya	bürünebiliyoruz.	
Bu	plansız	yapı	kişinin	gençliğinden	başlıyor.	Mesela,	üni-

versitede	yıl	boyu	derslerin	yüzüne	bakmayıp	final	haftasında	
kitapların	başına	kapanarak	sınıfı	geçmek	üzere	kurulu	bir	ça-
lışma	anlayışı	bizlere	hiç	yabancı	değil.	Bu	tutum	çalışma	haya-
tımızda	da	bizi	takip	ediyor.	
İK	 ortamlarında	 sıkça	 konuşulan	 ve	 çoğu	 aday	 tarafından	

gereksiz	bulunan,	ama	sorulunca	suspus	olunan	çok	klasik	bir	
soru	var.	
“Beş	yıl	sonra	kendinizi	nerede	görüyorsunuz?”	
Muhtemelen	yabancı	bir	 sorunun	kötü	bir	 çevirisi	olan	bu	

soru,	iş	görüşmesine	gelen	kişiler	tarafından	anlaşılmıyor.	Aslın-
da	sizin	kariyer	hedefinizi	ölçmeye,	niye	söz	konusu	iş	görüş-
mesinde	olduğunuzu	anlamaya	yönelik	olan	bu	soruyu	cevap-
lama	oranı	çok	yüksek	değil.	Bunun	nedeni	de	hedef	belirleme	
ve	plan	yapmanın	boş	bir	uğraş	olduğu	inancı.	Her	türlü	plana	
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rağmen	hayatın	bildiğini	okuyacağı	sanrısı.	Bırakın	beş	yılı,	daha	
altı	ay	sonra	ne	yapacağını	ve	ne	olacağını	çoğu	kişi	bilmiyor.	
Hedef	 belirlemenin	 artık	 evrenselleşmiş	 bir	 yöntemi	 var:	

SMART.	Bu	 terim	 “Specific	Measurable	Accepted	Realistic	Ti-
mely”	sözcüklerinin	bir	araya	getirilmesiyle	oluşturulmuştur	ve	
proje	yönetiminde	hedefleri	tanımlama	kriteri	olarak	kullanılır.

SMART
•	 Specific	/	Özel,	belirli:	Hedef	kesin	ve	net	
tanımlanmalıdır.

•	 Measurable	/	Ölçülebilir:	Hedef	ölçülebilir	olmalıdır.
•	 Accepted	/	Kabul	edilen:	Hedef	alıcılar	tarafından	kabul	
edilir	olmalıdır.

•	 Realistic	/	Makul,	gerçekçi:	Hedef	mümkün	olmalıdır.
•	 Timely	/	Zamana	bağlı:	Hedef	net	bir	zaman	takviminde	
erişilir	olmalıdır.

Smart	 yönteminde	 özne	 “Hedef”tir.	 Hedefinizi	 tam	 olarak	
tanımlayamadan	 başarılı	 olamazsınız.	 Hedefiniz	 yoksa	 siz	 de	
yoksunuzdur.	Bu	yüzden	hayattan	ne	beklediğinizi,	ne	yapmak	
istediğinizi	düşünmeye	uzun	vakit	ayırın.	Bunu	bulursanız	 is-
tediğiniz	hayatı	da	bulmuş	olursunuz	ve	kariyerinizde	gitmek	
istediğiniz	yeri	siz	belirlersiniz.	Aksi	takdirde	sular	sizi	nereye	
götürürse	oraya	savrulursunuz.	İnanın,	istemediğiniz	bir	iş	ya-
şamına	mahkûm	olmak	tahmin	ettiğinizden	daha	zor	bir	şeydir.	
Şimdi	tekrar	düşünün,	hedefiniz	nedir,	niye	bu	şirkette	çalış-

mak	istiyorsunuz	veya	niye	bu	şirkette	çalışıyorsunuz.	Her	gün	
gidip	geldiğiniz	bu	iş,	sizin	dünyanız	ve	olmak	istediğiniz	yer	
mi?	Kısa	ve	uzun	vadeli	amacınız	net	olsun.	Ama	bunu	misyon	
ve	vizyonun	bildirgelerini	duvara	asıp	bir	daha	onu	görmeyen	
şirketler	gibi	yapmayın.	Net,	ölçülebilir,	gerçekçi	ve	zaman	ara-
lığı	olan	bir	hedefiniz	olsun.	Hedefiniz	hayaliniz	olsun.
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Özgeçmiş / CV hazırlamak 

Özgeçmiş	ya	da	çok	popüler	adıyla	CV,	bir	iş	görüşmesine	katıl-
manızı	sağlayacak	araçtır.	CV	Latince	Curriculum	Vitae	kelimele-
rinden	meydana	gelmiştir.	“Yaşam	öyküsü”	veya	“hayat	çerçevesi”	
olarak	çevrilebilir	ama	Türkçedeki	kullanımı	özgeçmiştir.	İK	de-
partmanlarının	 iş	görüşmesinden	önce	sizden	özgeçmiş	 isteme-
lerinin	ana	nedeni	mülakata	kimi	çağıracaklarını	seçmektir.	Öz-
geçmiş,	başvurular	arasında	uygun	olabileceklerin	seçilmesini	ve	
seçilenlerle	görüşülmeden	önce	onlar	hakkında	bilgi	sahibi	olun-
masını	sağlar.	Bir	nevi	işe	giriş	bileti	veya	pasaportu	da	diyebili-
riz.	Özgeçmiş/CV	sizi	iş	görüşmesine	götürür	ama	işe	girmenizi	
sağlamaz.	Dünyanın	en	mükemmel	hazırlanmış	CV’sine	de	sahip	
olsanız,	işe	girmenizi	CV’niz	değil,	yaptığınız	mülakat	belirler.	
Özgeçmişin	 tarihini	 incelediğimizde	 iş	 dünyasındaki	 deği-

şimle	birlikte	özgeçmişlerin	de	 renklenmeye	ve	 farklılaşmaya	
başladığını	görüyoruz.5

•	 Bilinen	ilk	özgeçmiş,	Leonardo	da	Vinci’ye	aittir.6

•	 1930-1960	yılları	arasında	özgeçmişlerde,	yaş,	kilo,	boy	
bilgileri	ve	ilgi	alanları	da	yer	alıyordu.	

•	 1970-1990	yılları	arasında	teknolojinin	ve	dijitalin	
gelişmesiyle	birlikte	elde	hazırlanan	CV’ler	yerine	
bilgisayarlarda	yazılan	CV’ler	ortaya	çıktı.

•	 1987	yılında	faks	makineleriyle	CV	göndermek	oldukça	
popülerdi.	

•	 1996	yılında	Adobe	Reader	ortaya	çıkınca	ilk	PDF	CV’ler	
ortaya	çıktı.

•	 1999	yılında	kariyer	siteleri	yaygınlaşmaya	başladı.
•	 2002	yılında	ilk	interaktif	web	tabanlı	CV’ler	ortaya	çıktı.	

5	The	500	year	evolution	of	the	Resume:	blog.rezscore.com
6	Leonardo	da	Vinci’nin	özgeçmişi	-	cenedella.com/leonardo-da-vincis-resume/
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•	 2003	yılında	LinkedIn	faaliyete	geçti	ve	online	sosyal	ağ	
CV’leri	oluşturuldu.

•	 2006	yılında	ilk	video	CV’ler	ortaya	çıktı.
•	 2007	yılında	ilk	Youtube	CV’ler	yapılmaya	başlandı.
•	 2008	yılında	klasik	CV’ler	yavaş	yavaş	önemini	yitirmeye	
başladı,	Google	tarzı	arama	motorlarıyla	ulaşılabilen	
web	tabanlı	CV’ler	ortaya	çıktı.	Kişisel	marka	kavramıyla	
birlikte	internet	üzerindeki	kişisel	siteler/bloglar	
çoğalmaya	başladı.	Bunlar	CV	yerine	kullanıldı.

•	 2010	yılında	sosyal	medya	üzerinden	yayınlanan	
hesaplar	CV	halini	almaya	ve	CV’lerden	daha	çok	
incelenmeye	başlandı.

2014	yılına	geldiğimizde	ise	LinkedIn’in	artan	etkinliği,	sos-
yal	medyanın	yükselişi	ve	internet	üzerinden	kişisel	markaların	
inşa	edildiğini	görüyoruz.	Artık	adınızı	soyadınızı	bilen	herkes	
CV’nize	arama	moturu	üzerinden	ulaşabiliyor.	Dijital	 ayak	 iz-
leriniz	 CV’nizi	 oluşturuyor.	 Herkesin	 dijital	 bir	 özgeçmişi	 var	
ve	bu	özgeçmiş	her	geçen	gün	biraz	daha	dolup	hakkınızda	
önemli	enformasyon	içeriyor.

6 saniye 4 dakika

Günümüzde	bir	iş	ilanına	başvuru	sayısı	bin	ila	on	bin	arasında	
değişiyor.	Özellikle	iyi	pozisyonlara	ve	iyi	şirketlere	iş	başvu-
rusu	yapan	çok	sayıda	aday	var.	Şirketlerin	işe	alım	bölümleri	
ne	kadar	gelişmiş	olursa	olsun,	CV’leri	incelemek	için	belli	bir	
sürenin	üzerine	çıkmayacaklardır.	
Yolladığınız	bir	CV’nin	yolculuğunu	merak	ediyor	musunuz?	

Özenle	hazırladığınız	CV’niz,	çeşitli	kanallardan	ulaştığı	şirket-
lerin	ilk	önce	İK	departmanına	gider. İK	departmanı	kendi	için-
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de	 bölümlenmişse,	 bir	 işe	 alım	 uzmanı	 bu	 CV’yi	 inceler.	 İşe	
alım	uzmanları	ile	The	Ladders7	tarafından	bakış	izleme	tekno-
lojisi	kullanılarak	yapılan	araştırmada,	özgeçmişlerin	incelenme	
süreleri	ve	işe	alımcının	özgeçmişin	neresini	incelediği	araştırıl-
mış.	Araştırma	sonuçlarında	ilginç	veriler	ortaya	çıkmış.
Araştırmaya	göre	özgeçmişinizin	sunumu	ve	başlıkların	yeri	

o	kadar	önemli	ki,	çoğu	zaman	yazdıklarınız	işe	alım	uzmanları	
tarafından	görülmeyebilir	bile.	
Bakış	izleme	teknolojisiyle	yapılan	araştırmada,	işe	alım	uz-

manlarının	 göz	 hareketleri	 incelenmiş	 ve	 bilgisayar	 üzerinde	
takip	ettikleri	noktalar	işaretlenmiş.	Bir	işe	alımcı	bir	özgeçmişi	
uygun	ve	uygun	değildir	diye	ön	değerlendirme	yapmak	için	
ortalama	6	saniye	harcıyormuş.	Yani	özgeçmişinizin	6	saniyede	
sizi	 anlatabilmesi	gerekiyor.	Eğer	6	 saniyede	anlatamazsa	öz-
geçmişin	değerlendirilme	şansı	kalmıyor.	
Bu	araştırma	sırasında	göz	hareketlerine	göre	yapılan	ince-

lemelerde,	işe	alımcıların	6	saniyede	şu	bölümleri	gözden	ge-
çirdikleri	görülmüş.

•	 Ad	Soyad	(1	saniye)
•	 Son	çalıştığı	yerdeki	unvan	ve	şirket	bilgisi	(1	saniye)
•	 Bir	önceki	işyerindeki	unvan	ve	şirket	(1	saniye)
•	 Bir	önceki	işteki	başlangıç	ve	bitiş	tarihi	(1	saniye)
•	 Son	çalıştığı	işindeki	başlangıç	ve	bitiş	tarihi	(1	saniye)
•	 Eğitim	(1	saniye)

En	çok	dikkat	çeken	ise	1,	2	ve	3.	bölüm.	Son	ve	bir	önceki	
işyerindeki	unvanı	ve	şirket	adı	en	çok	dikkat	çeken	başlıklar.	
Altı	saniyede	bu	başlıklar	inceleniyor	ve	olumlu	bulunursa	öz-
geçmiş	 daha	 ayrıntılı	 olarak	 incelenmek	 üzere	 aday	 kısmına	

7	 	The	Ladders	-	The	Ladders.com	
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kaldırılıyor.	Eğer	bu	altı	saniyede	olumsuz	bulunursa	uygun	de-
ğildir	olarak	işaretleniyor	ve	geniş	değerlendirmeye	alınmıyor-
muş.	Türkiye’de	iş	başvuruları	için	yollanan	özgeçmişler	büyük	
çoğunlukla	şu	hatalı	sırayla	hazırlanıyor:

•	 Fotoğraf	(1	saniye)
•	 Ad	Soyad	(1	saniye)
•	 Kişisel	bilgiler	(Doğum	Yeri	–	Cinsiyet	–	Medeni	Durum,	
Yaş	vs.)	(2	saniye)

•	 Eğitim	(liseden	üniversiteye)	(1-2	saniye)
•	 Son	çalıştığı	yerdeki	unvan	ve	şirket	(	…	)
•	 Bir	önceki	unvan	ve	şirket	(	…	)

En	sık	kullanılan	bu	dizilimde	kişisel	bilgiler	ve	eğitim	ön	
planda.	Bu	dizilimde	iş	deneyimi	en	sona	itilmiş	ve	bu	dizili-
me	göre	aday	eğitime	kadar	taranabiliyor.	İş	deneyimine	süre	
yetmiyor	ve	belki	de	yarım	saniye	kadar	kısa	bir	sürede,	kişisel	
bilgilerle	ve	fotoğrafla	dolmuş	bir	önyargıyla	iş	deneyimine	göz	
atılıyor.	 Bu	 işe	 alımcının	 hatalı	 seçim	 yapmasını	 artırabiliyor.	
Oysaki	iş	deneyimi	bir	özgeçmişin	en	önemli	kısmıdır.	
Yurtdışında	 hazırlanan	 CV’lerde	 kişisel	 bilgiler	 ve	 fotoğraf	

ayrımcılık	 olmaması	 adına	 çoğu	 zaman	 kullanılmıyor.	 Türki-
ye’deki	özgeçmişlerde	fotoğraf	en	az	1	saniyeyi	alıyor.	Ardın-
dan	kişisel	bilgiler	2	 saniye	ve	eğitim	de	2	 saniyeyi	alınca	 iş	
tecrübesine	en	son	sıra	geliyor	ve	süre	bittiği	için	özgeçmiş	ek-
sik	inceleniyor.	Bu	arada	işe	alımcının	dikkatini	adres,	doğum	
yeri,	 doğum	 tarihi	 gibi	 gereksiz	 ayrıntılar	 dolduruyor	 ve	 size	
ayrılan	 sürede	 çoğunlukla	 seçilemiyorsunuz.	Bu	 sonuca	 göre	
Türkiye’de	hazırlanan	özgeçmişler	çoğunlukla	yanlış	bir	diziliş	
sırasına	sahip	ve	bu	yüzden	yeterince	dikkatli	okunmuyorlar.
Kendi	hazırladığınız	özgeçmişlerde	bu	durumu	düzeltebilirsi-

niz,	ama	kariyer	sitelerinde	hazırladığınız	özgeçmiş	şablonunda	
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değişiklik	 yapamadığınız	 için	 bu	 yargılamadan	 kurtulma	 şansı-
nız	pek	yok.	O	yüzden	kariyer	sitelerine	PDF	formatında	bir	öz-
geçmiş	eklemeniz	akıllıca	olacaktır.	Tabii	bu	sitelerin	de	bu	tarz	
araştırmalardan	haberdar	 olup,	 şablonlarını	 buna	 göre	 değiştir-
meleri	gerekiyor.	Düşünülmesi	gereken	başka	bir	durum	da	artık	
özgeçmişte	eğitim	kısmının	eskisi	kadar	dikkat	çekmediği.	Artık,	
iş	tecrübesi	daha	ön	plana	çıkıyor	ve	eğitim	geri	plana	düşüyor.
Bu	yüzden	6	saniyede	anlaşılabilecek,	son	iki	iş	deneyimi-

nizin	ön	planda	olduğu	bir	özgeçmiş	hazırlamanızda	yarar	var.	
Ad,	soyad,	son	çalıştığınız	yerdeki	unvanınız	ve	şirketiniz;	on-
dan	bir	önceki	işinizdeki	unvanınız	ve	şirketiniz;	son	çalıştığınız	
yerdeki	işinizin	başlangıç	ve	bitiş	tarihi;	ondan	bir	önceki	işini-
zin	başlangıç	ve	bitiş	tarihi;	eğitiminiz.
CV’nizdeki	 kısım	 başlıklarını	 kalın	 harfli	 fontta	 hazırlayın.	

Fotoğrafınızı	özgeçmişe	göre	çok	büyük,	renkli	ve	dikkat	çekici	
yapmayın.	Özgeçmişiniz	 6	 saniye	 içinde	olumlu	olarak	 seçil-
diyse,	sonradan	kendisine	ayrılacak	asıl	inceleme	süresi	ise	4-5	
dakika	olacaktır.	Bunu	da	göz	önüne	alıp,	özgeçmişinizi	kısa	ve	
net	hazırlamaya	özen	göstermelisiniz	ve	mümkünse	özgeçmişi-
niz	bir	sayfayı	geçmemeli	(En	fazla	iki	sayfa	olmalı).

Başarılarınız ve projeleriniz

Özgeçmiş	sizi	pazarlayan	ve	tanıtan	bir	araçtır.	Amacı	sizi	en	iyi	
şekilde	özetlemektir.	Bir	işe	alımcı	veya	İK’cının	sizi	görüşmeye	
çağırma	amacı	ise,	o	işi	en	iyi	şekilde	yapacak	kişiyi	bulmak-
tır.	Yüzlerce	özgeçmiş	arasında	sizin	özgeçmişinizi	seçmesi	için	
geçmişte	nasıl	bir	başarıya	imza	attığınızı	veya	hangi	projeleri	
ortaya	koyduğunuzu	bilmesi	gerekir.	

Yani	işinizin	ve	görevinizin	çıktısını	görmesi	gerekir.	Diyelim	ki	

bir	insan	kaynakları	uzmanısınız.	Tecrübeleriniz	kısmına	“X	şirketi	
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insan	kaynakları	uzmanı”	yazmanız	yetmez.	Uzmanın	görev	tanı-

mı	yazmanız	(işe	alım,	iç	iletişim,	oryantasyon,	işten	çıkış	mülaka-

tı)	yetmez.	Çünkü	o	işe	sizinle	birlikte	başvuran	tüm	İK	uzmanları	

aşağı	yukarı	aynı	şeyleri	yazacaktır.	Siz	bir	21.	yüzyıl	çalışanı	ola-

rak	daha	net	şeyler	yazmalısınız.	Bu	yüzden	iş	tecrübesi	kısmına	

görevinizi	ve	yaptığınız	işi	kısaca	yazdıktan	sonra	o	şirkette	ortaya	

koyduğunuz	projeleri	ve	başarılarınızı	da	belirtmelisiniz.	Burada	

kullanacağınız	 en	etkili	 yöntem	sayısal	 ve	 somut	veriler	ortaya	

koymanızdır.	Kaç	kişiyle	mülakata	girdiğinizden,	kaç	saat	oryan-

tasyon	yaptığınıza	kadar	tüm	süreçleri	belirtebilirsiniz.	

Projeler	 ise	 iş	 hayatında	 farklılığınızı	 ortaya	 koyacak	 şey-

lerdir.	 Çünkü	 projeler	 daha	 elle	 tutulabilir	 verilerdir	 ve	 çoğu	

zaman	rutin	görev	tanımınızı	zorladığınız	alanlardır.	

Mesela	bir	İK	uzmanı	olarak	iş	görüşmesi	yapmanın	haricin-

de	şirketin	X	projesinde	400	saat	eğitmenlik	yapmanız,	şirkette-

ki	çalışanların	kariyer	planlama	sürecine	dair	bir	organizasyonu	

üstlenmeniz,	turnover	oranlarını	azaltmak	için	yeni	bir	oryan-

tasyon	eğitim	süreci	geliştirmiş	olmanız	sizin	projelerinizdir.	

Bu	tarz	proje	ve	başarılarınız	sizi	o	işe	başvuran	diğer	aday-

lardan	ayırıp	öne	çıkacak	altın	değerindeki	kısımdır.	

Özgeçmiş özeti

Hazırlayacağınız	 CV’nin	 en	 başında	 ad	 ve	 soyadınızdan	 sonra	

gelen	kısma,	meslek	hayatınızın	kısa	bir	özetini	yazmanız	CV’nizi	

inceleyen	kişinin	hızlı	şekilde	sizi	tanımasına	olanak	sağlayacak-

tır.	Bu	kısım	çok	uzun	olmamalı,	nerede	işe	başlayıp	neler	yap-

tığınızı	özetlemelidir.	Buraya	eğitiminizi	eklemenize	gerek	yok.	

(Eğer	eğitim	sırasında	önemli	bir	projeye	imza	attıysanız	onunla	

da	başlayabilirsiniz	ama	okuduğunuz	okulu	buraya	eklemeyin.	
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Aşağıdaki	kısalıkta	bir	özet	sizin	CV’nizin	daha	kolay	algılanma-

sını	sağlayacaktır.	Tekrarlamakta	fayda	var:	Bu	kısmın	çok	uzun	

olmaması	ve	gereksiz	enformasyon	içermemesi	gerekir.	

2007 yılında X şirketinde eğitim uzman yardımcısı olarak 

görevime başladım. 2008 yılında eğitim uzmanlığına terfi et-

tim. 2009 yılında XX eğitim projesi sonrası ortaya koyduğum 

başarı nedeniyle eğitim yönetici yardımcılığına terfi ettim.

Dijital özgeçmiş araçları

İş	 arama	 ve	 CV	 hazırlama	 süreçleri	 internetle	 birlikte	 büyük	

değişim	gösteriyor.	CV’ler	de	grafiklerle	görselleşerek	daha	gü-

zel	ve	kullanışlı	hale	geldiler.	Yazı	ağırlıklı	CV’ler	yerlerini	in-

fografiklerle	birlikte	 renkli	ve	görsel	CV’lere	bıraktı.	Bunu	 ilk	

yapanlar	 tasarımcı	 ve	 grafikerlerdi,	 ama	 artık	 CV	 düzenleme	

araçlarıyla	basitçe	güzel	tasarımlar	yapılabilen	online	infografik	

CV	araçları	da	mevcut.	

Siz	de	aşağıdaki	araçları	kullanarak	güzel	ve	interaktif	dijital	

bir	CV	sahibi	olabilir	ve	iş	görüşmelerine	başvururken	bunları	

kullanabilirsiniz.

ResumeUP: ResumeUP	ile	metinden	oluşan	CV’lerinizi	görselleş-

tirebilirsiniz.	Oldukça	güzel	grafiklere	sahip	olan	ResumeUP’a	

Facebook	ve	LinkedIn	hesabınızla	bağlanıp	kolayca	CV’nizi	ha-

zırlayabilir	ve	tasarlayabilirsiniz.	Ayrıca	hazırladığınız	CV’yi	PDF	

veya	PNG	 formatında	da	bilgisayarınıza	 indirip	 yazdırabilirsi-

niz.	ResumeUp’ın	başka	bir	özelliği	 işverenlerce	de	kullanıla-

biliyor	olması.	ResumeUp’la	işverenler	infografik	olarak	iş	ilanı	

hazırlayıp	yayınlayabiliyorlar.	Türkiye’de	pek	kullanılmasa	da	

yurtdışındaki	işverenler	bu	özelliğini	bolca	kullanıyorlar.	
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ResumeUp	2013	yılındaki	geliştirmeleriyle	dijital	CV’ye	yeni	

bir	boyut	kattı.	Bunların	 en	dikkat	 çekici	 olanı	Klout	puanı’nı	

CV’ye	eklemesiydi.	Klout	bir	sosyal	medya	analiz	aracı	sayılabilir.	

(Sosyal	medya	ve	kariyer	kısmında	Klout’a	tekrar	değineceğim.)	

ResumeUP	bu	puanı	alıp	CV’nize	yerleştiriyor.	Böylece	sizin	sos-

yal	medya	kullanımınızın	analizi	CV’nizin	içinde	yer	alıyor.	Bir	

diğer	önemli	özelliği	LinkedIn	sayfanızda	yer	alan	yorumlar	kıs-

mını	CV’nize	ekleyebilmesi.	Bir	tür	referans	sistemi	yerine	geçen	

bu	yorumlar	muhtemelen	referanslardan	daha	etkili	olacak.	

ResumeUP’taki	etkili	bölümlerden	biri	de	kariyer	planınızı	

yapabildiğiniz	bölüm.	Buraya	 şu	anki	pozisyonlarınızı	ve	he-

definizi	yazıp	kaydederek,	kariyer	hedefinize	göre	hangi	özel-

liklere	sahip	olmanız	gerektiğini	ve	o	hedefe	uygunluğunuzu	

görebiliyorsunuz.	Neredeyse	bir	tür	danışmanlık	hizmeti	sayı-

labilecek	bu	hizmeti	ResumeUp,	Pro	üyeliğiyle	ücretli	 olarak	

veriyor.	Adres:	resumeup.com.	

Re.vu: Görsel	ve	infografik	tabanlı	bir	özgeçmiş	hazırlama	site-

si.	Görsel	olarak	oldukça	başarılı	olduğu	söylenebilir.	Re.vu’ya	

da	LinkedIn’deki	özgeçmiş	verilerinizi	aktarıp	infografik	CV’nizi	

hazırlayabilirsiniz.	 Sosyal	medya	bağlantılı	bu	 tarz	 siteler	 çok	

daha	rahat	şekilde	CV	hazırlamanıza	olanak	veriyor.	Re.vu’nun	

başka	bir	özelliği	de	CV’ye	PDF	ve	görüntü	dosyaları	eklenebil-

mesi.	Arka	plan	ekleme	özelliği,	CV’nizin	arka	planına	fotoğraf	

yerleştirmenize	olanak	sağlıyor.	Yani	CV’nin	yanında	kişisel	bil-

gi	sayfası	olarak	da	kullanılabiliyor	ve	sosyal	medya	hesap	ad-

reslerinizi	de	bu	sayfaya	ekleyebiliyorsunuz.	Adres:	re.vu.com

Vizualize.me:	 Çok	 tanınan	 bir	 infografik	 CV	 hazırlama	 aracı.	

Vizualize.me	ile	LinkedIn	verilerinizi	kullanarak	infografik	CV	

hazırlayabilirsiniz.	Kullanımı	çok	basit.	CV	hazırlamanın	yanın-
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da	infografik	çalışmalar	için	de	kullanılan	bu	site	en	etkili	CV	

hazırlama	sitelerinden	biri	sayılabilir.	Buraya	da	sosyal	medya	

adreslerinizi	 ekleyebiliyorsunuz.	 Ayrıca	 özgeçmiş	 grafiklerini-

zin	 içine,	çalıştığınız	sürece	o	şirkette	neler	yaptığınızı,	hangi	

projelerde	 bulunduğunuzu	 da	 yazabiliyorsunuz.	 Yetenek	 ve	

ilgi	alanlarınızı	Vizualize.me	aracılığıyla	paylaşabilirsiniz.	Adres:		

vizualize.me.com

Vizify:	 Vizify’nin	 diğer	 infografik	 CV	 araçlarından	 farkı,	 sosyal	

medyayı	işe	hünerle	dahil	etmesi.	Vizify	hazırlayacağı	CV’deki	ve-

rileri,	sosyal	medya	hesaplarından	topluyor.	Twitter,	LinkedIn,	Fa-

cebook,	Foursquare	ve	hatta	Instangram’dan	bile	data	alıyor.	Ta-

bii	bunun	için	uygulamaya	izin	vermeniz	gerekiyor.	Giriş	sayfası	

ve	sonraki	sayfalar,	hareketli	ve	renkli	bir	CV	sunuyor.	Bu	da	sizin	

hakkınızda	bilgiye	ulaşmak	isteyen	işverenin	işini	kolaylaştırıyor.	

CV’nize	girdiğinde	sizi	sosyal	profillerinizle	de	tanımış	oluyor.

Vizify’nin	bir	diğer	farkı	sunum	formatı	kullanması.	İlk	sayfa-

daki	bağlantılardan	diğer	sayfalara	geçilebiliyor.	“En	çok	kullanı-

lan	kelimeler,”	“yıllık	Twitter	özetiniz”	gibi	ilginç	özellikleri	var.	

Vizify	2014’te	Yahoo	tarafından	satın	alındı	ve	bir	Yahoo	markası	

olarak	bundan	sonraki	faaliyetlerine	ücretli	olarak	devam	edece-

ğini	açıklayarak	hizmetini	şimdilik	dondurdu.	Adres:	vizify.com	

Tyba:	Son	dönem	infografik	CV	sitelerinden	biri	olan	tyba	aynı	
zamanda	bir	sosyal	medya	platformu	da	sayılabilir.	Tyba,	kulla-
nıcılarına	geniş	içerik	alanı	sağlıyor.	Başka	bir	özelliği	de	görsel	
arayüzü.	Tyba	çok	iyi	bir	kullanıcı	deneyimi	sunuyor.	CV’nize	
çok	sayıda	görsel	ve	metin	eklemenize	de	izin	veriyor.	Diğer	
bir	 özelliği	 ise	 şirket	 sayfalarını	 ve	 ilanlarını	 da	barındırması.	
Şirketin	yöneticilerinden	 tutun	da	 şirket	hakkındaki	 video	ve	
görsellere	 kadar	 çok	 sayıda	materyal	 barındırıyor.	 Çalışanları	



56 KARİYER 2.0

tanıtan	videolar	bunlardan	 sadece	birkaçı.	 Şirket	 sayfasındaki	
ilanlar	kısmında	ise	istenen	özellikler	ve	yetenekler	ayrıntılı	şe-
kilde	belirtilmiş.	Adres:	tyba.com

Kariyer sitelerinden iş bulmak 

Beş	binde	bir. Bu	oran	kariyer	sitelerinden	iş	bulma	oranı.	Bü-
yük	şirketlerin	verdikleri	ilanlara	başvuru	sayısı	beş	ila	on	bin	
arasında	değişebiliyor.	Bir	kişi	alınacak	ve	bunun	için	4999	ra-
kip	var.	Bu	yüzden	kariyer	siteleri	önümüzdeki	yıllarda	sosyal	
medyaya	doğru	yakınlaşacaklar	ve	klasik	işlevlerini	kaybetme-
ye	başlayacaklar.	
Kariyer	sitelerinin	yurtdışındaki	durumlarına	göz	attığımızda	

ise	orada	çoktan	sosyal	medyada	işe	alımın	yoğunlaştığını	ve	
kariyer	 sitelerinin	 daha	 az	 kullanıldığını	 görüyoruz.	 Var	 olan	
kariyer	siteleri	de	sosyal	medyaya	doğru	evriliyor.	Benzer	bir	
etkiden	Türkiye	için	de	söz	etmek	mümkün.	Kariyer	sitesinden	
iş	arayanlar	çok	sayıda	ilana	başvurdukları	halde	sonuç	alama-
maktan	şikâyetçi.	Aynı	 şekilde	 İK’cılar	da	kariyer	 sitelerinden	
aradıkları	adayları	bulamamaktan	yakınıyor.	Bu	da	ilerleyen	yıl-
larda	Türkiye’de	de	kariyer	sitelerinin	değişeceğini	gösteriyor.	
Bunun	 örnekleri	 şimdiden	 yaşanmaya	 başladı	 bile.	 Yenibiris.
com,	Kariyer.net	ve	Secret	Cv	sosyal	medyayı	aktif	şekilde	kul-
lanmaya	hatta	müşterilerine	sosyal	medya	kariyer	sayfası	hiz-
meti	 vermeye	 başladılar.	 Kariyer.net’in	 yeni	 girişimi	 Yetenek.
li	 “Yeteneklerini	 sergile,	 yeteneği	 bul”	 sloganıyla	 bu	 konuda	
dikkat	çekici	bir	örnek	sayılabilir.
Kariyer	sitelerinin	İnsan	Kaynakları	işe	alım	tarafını	da	biraz	

anlatmak	 istiyorum.	Bir	 İK’cı,	 kariyer	 sitesinde	 ilan	 verdikten	
bir	iki	hafta	sonrasına	kadar	ilanlara	başvurulmasını	bekler	ve	
bu	süre	sonunda	gelen	başvuruları	kontrol	eder.	Bin	ve	üstü	
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sayıdaki	başvuruyu	kontrol	etmek	epey	uzun	süreceği	için,	bu-
rada	da	kariyer	sitesinin	olanakları	devreye	girer.	Bu	aşamaya	
filtreleme	diyoruz.
Filtreleme	 işlemiyle	 İK’cı	 gelen	başvuruları	bazı	 süzgeçler-

den	geçirir.	Filtreleme	ekranında	yaş,	ikamet	ettiği	yer,	mezuni-
yet,	iş	tecrübesi	gibi	çok	sayıda	seçenek	vardır.	Bu	seçeneklerle	
çok	sayıda	başvuru	filtrelenir	ve	tüm	başvurular,	İK’cı	tarafın-
dan	hiç	görülmeden,	şirketin	veri	tabanındaki	yerlerini	alırlar.	
Filtreleme	işlemini	geçen	formlar	ise	sonradan	yine	bir	eleme-
den	 geçer	 ve	 değerlendirmeye	 alınacak	 uzun	 listeye	 eklenir.	
Uzun	 listedeki	 formlar	 incelenir	 ve	 içlerinden	 belli	 kriterlere	
göre	eleme	yapılarak	kısa	liste	oluşturulur.	Bu,	arama	listesidir.	
Bu	sırada	çok	sayıda	form	elenmiştir.	Arama	listesindeki	kişiler	
mülakat	için	görüşmeye	davet	edilirler.	
İşte	 tam	 bu	 noktada	 çok	 ilginç	 bir	 şey	 olur.	 Kariyer	 site-

sinden	filtrelemeye	tabi	tutulup	seçilen	ve	görüşmeye	çağrılan	
adayların	 yaklaşık	 yüzde	 40’ı	 görüşmeye	 gelmez.	 Yani	 “baş-
vurduk	çağırmadılar”	durumunun	bir	benzeri	insan	kaynakları	
tarafında	“çağırdık	ama	gelmediler”	olarak	yaşanır.
Bu	durum	beyaz	yakalıdan	mavi	yakalıya	çoğu	iş	pozisyonu	

için	aşağı	yukarı	aynıdır.	 İş	arayanlar	kariyer	sitesinden	“Baş-
vur”	butonunu	kolayca	tıklarlar	ve	birkaç	dakikada	10-20	ilana	
başvururlar.	Kişi	yeni	mezunsa	bu	sayı	 iki	katına	da	çıkabilir.	
Muhtemelen	 o	 anki	 ruh	 haliyle	 bir	 sürü	 yere	 CV	 yollar	 ama	
sonra	20-30	iş	ilanından	gelen	görüşme	taleplerinin	bir	kısmına	
gitmez.	Çünkü	bunlar	genelde	istemediği	ama	iş	bulamazsam	
diye	başvurduğu	pozisyonlardır.	Böylece	işe	alımcı	o	gününü	
verimli	kullanamaz.	Burada	aday	için	çok	önemli	bir	durum	var.	
Başvuran	aday	bilgi	 vermeden	bu	 şekilde	görüşmeye	gelme-
mişse	genelde	o	şirket	tarafından	kara	listeye	alınır	ve	bundan	
sonra	hangi	ilana	başvuru	yaparsa	yapsın	bir	daha	görüşmeye	
çağrılmaz.	Bu	yüzden	size	uygun	olmayan,	görüşmeye	gitme-
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yeceğiniz	pozisyonlara	kesinlikle	başvurmayın	veya	görüşmeye	
gidemeyeceğinizi	arayarak	bildirin.	
Kariyer	 sitesinden	 iş	 aranırken	 şu	 aşamalardan	 geçilir.	 Ana	

sayfada	anahtar	kelime	kısmına	başvurmak	istediğiniz	pozisyonu	
yazarsınız.	 Diyelim	 ki	 insan	 kaynakları	 alanında	 çalışmak	 isti-
yorsunuz.	Kutucuğa	“İnsan	Kaynakları”	yazar,	ardından	çalışmak	
istediğiniz	 şehri	 belirtirsiniz	 (eğer	 her	 yerde	 çalışabilecekseniz	
burayı	 boş	 bırakıyorsunuz).	 Sonrasında	 karşınıza	 ilanlar	 çıkar.	
İlanları	inceler,	uygun	bulduklarınıza	başvuruda	bulunursunuz.	
Kariyer	siteleri	aracılığıyla	büyük	şirketlere	başvuruların	ba-

şarı	oranının	beş	binde	bir	olduğunu	belirtmiştim.	Daha	küçük	
ve	kobi	tarzı	şirketlerde	ise	bu	oran	beyaz	yaka	pozisyonlar	için	
iki	veya	üç	binde	bir,	mavi	yaka	işlerde	ise	binde	bir	veya	beş	
yüzde	bir	civarındadır.	Tüm	bu	tabloya	rağmen	kariyer	sitesin-
den	iş	bulmak	hâlâ	mümkün	ve	buralar	hâlâ	yoğun	olarak	kul-
lanılıyor.	Kariyer	siteleri	yapılarını	geliştirip	sosyal	medyaya	uy-
gun	bir	kimliğe	kavuşurlarsa	kullanılmaya	da	devam	edecekler.	

Kariyer sitesinden iş ararken  
nelere dikkat etmeli?

Kariyer	sitelerinde	iş	ararken	bazı	noktalara	dikkat	etmeli,	aksi	

durumda	başvurunuz	hiç	yanıtlanmayabilir.		

Her ilana başvurmak:	Aynı	şirketin	hem	satış,	hem	muhasebe,	
hem	halkla	ilişkiler	hem	de	satın	alma	bölümüne	farklı	zaman-

larda	başvuruda	bulunmamalısınız.	Çünkü	firmalar	daha	önce	

kendilerine	yapılan	başvuruları	da	görüyorlar	ve	böyle	durum-

larda	kişinin	tam	bir	hedefinin	olmadığını	düşünüyorlar.	Çünkü	

her	bölümün	veya	 ilanın	 aranan	 şartları	 farklı	 oluyor.	Bunun	

yerine	gerçekten	istediğiniz	bölüme	başvurun.
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Ön yazı:	Başvuru	esnasında	yazılan	ön	yazılar	sisteme	kayıtlı	ka-

lıyor	ve	başka	bir	ilana	yapılan	başvuruya	da	aynı	ön	yazı	oto-

matik	olarak	gidebiliyor.	Mesela,	tekstil	sektöründeki	bir	ilana	

yapılan	başvuruda	“Şirketinizin	perakende	sektöründeki	başarı-

sı	beni	etkiledi…”	şeklinde	bir	önyazı	bulunuyor.	Bu	durumda	

işe	 alımcı,	 aday	daha	nereye	başvurduğunu	bilmiyor	diyerek	

CV’yi	eliyor.	Ayrıca	ön	yazı	alanına	sadece	ön	yazı	eklemek	ge-

rek.	Bazı	adaylar	CV	bilgilerini	kopyalayıp	buraya	yapıştırıyor,	

oysa	burası	hakkınızda	özet	bilgi	vereceğiniz	ve	merak	uyandı-

racağınız	bir	alan.	Yazacaklarınız	mutlaka	pozisyona	göre	ve	bir	

yerden	kopyalanmamış	olmalı.

Güncellenmeyen özgeçmişler:	 Kariyer	 sitesine	 özgeçmiş	 ek-

lemeniz	 yeterli	 değil,	 bu	 özgeçmişlerin	 her	 iş	 deneyiminizde	

mutlaka	güncellenmesi	gerekiyor.	Hatta	CV	güncelleme	zama-

nınız	işten	ayrıldığınız	an	değil,	yeni	bir	işe	girdiğiniz	andır.	İlan	

tarihine	en	yakın	zamanda	güncellenen	CV’ler,	kariyer	sitesinin	

filtreleme	özelliğiyle	başvurularda	her	zaman	en	üstte	görünür-

ler.	Bu	yüzden	CV’nizin	tarihini	başvuru	yaptıktan	birkaç	gün	

sonra	mutlaka	güncellemelisiniz.

İşe göre özgeçmiş:	 İş	 arayanların	 yaptıkları	 hatalardan	 biri	 de,	

kariyer	sitesinde	bir	CV	oluşturduktan	sonra	her	ilana	o	CV	ile	

başvurmalarıdır.	Her	işe	göre	ayrı	CV	hazırlanması	gerekiyor.	İla-

na	göre	hazırlanan	CV’de	o	ilana	göre	olan	deneyimler	ön	plana	

çıkartılmalı	ve	pozisyona/işe	göre	CV	yeniden	güncellenmelidir.

Özgeçmiş şablonları:	Kariyer	 sitelerindeki	özgeçmiş	 şablonları	

standart.	Bu	yüzden	tüm	başvurular	şekil	olarak	aynı	görünüyor	

ve	dikkat	çekicilikleri	yok.	Bu	nedenle	PDF	formatında	dikkat	

çekici	tasarımlı	bir	özgeçmişi	de	başvuruya	eklemek	gerekiyor.	
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Özgeçmişteki bilgilerin yetersizliği:	 Kariyer	 sitesinde	 özgeçmiş	
doldurma	işlemi	biraz	uzun	sürüyor.	Bu	nedenle	özgeçmiş	bil-
gileri	 tam	 doldurulmuyor	 ve	 atlanan	 yerler	 oluyor.	 Ayrıca	 iş	
deneyimleri	yazılırken	“A	firması—Endüstri	Mühendisi—3	yıl”	
şeklinde	kısa	bilgiler	yazılıyor.	Oysa	o	ilana	başvuran	çok	sayı-
da	endüstri	mühendisi	var.	Görüşmeye	çağrılmanız	için	belirt-
tiğiniz	pozisyondaki	deneyimlerin	ve	başarıların	da	çok	uzun	
olmamak	 kaydıyla	 yer	 alması	 gerekiyor.	 Özellikle	 başarıları-
nızı	yazmanız	(fazla	böbürlenmeden)	fark	yaratır.	Rutin	 işiniz		
haricinde	hazırladığınız	ve	görev	aldığınız	projeler	sizin	başarı-
larınızdır.	Bunun	dışında	standart	işiniz	bir	başarı	olarak	görül-
meyecektir.

Özgeçmişteki fotoğraf:	CV’nizdeki	 fotoğrafınız	 internet	kafede	
veya	web	kamerasıyla	çekilmiş	olmamalı.	Ayrıca	vesikalık	tar-
zında	bir	fotoğraf	olmalı.	Açık	alanda	veya	evde	çekilmiş,	hatta	
bilgisayar	başında	çekilmiş	fotoğraflar	amatör	bir	izlenim	bıra-
kabilir.	Özellikle	gençlerin	hazırladığı	CV’lerde	genellikle	dışa-
rıda	çekilmiş	ve	özensiz	fotoğraflar	yer	alıyor.	Bu	biraz	Facebo-
ok	tarzı	sosyal	medya	kullanımından	da	kaynaklanıyor.	Özetle	
kariyer	sitesindeki	fotoğrafınız	biraz	daha	ciddi	ve	vesikalık	fo-
toğraf	formatında	olmalı.	
Bu	 hataları	 yapmadığınızda	 görüşmeye	 çağrılma	 şansınızı	

artıracaksınız.	Yeter	ki	hemen	umudunuzu	kaybetmeyin	ve	he-
definizi	çok	iyi	belirleyin.

Networking & Referans 

Bağlantılı	bir	dünyada	yaşıyoruz.	Birini	tanıyoruz,	o	da	başkası-
nı	tanıyor	ve	derken	çevremiz	genişliyor.	Eskiden	iş	dünyasında	
kartvizit	çok	önemliydi.	Önemli	pozisyondaki	birinin	kartviziti-
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ni	almak	ona	ulaşmanın	anahtarı	gibiydi.	Hatta	kartların	arkası-
na	sık	sık	“Hamili	kart	yakınımdır”	yazılırdı.	Yani	kişi	olmasa	da	
kartı	onun	yerine	işlem	yapacak	hale	gelmişti.	
“Tanıdığın	 veya	 torpilin	 yoksa	 açıkta	 kalırsın”	 sözü	 iş	 bu-

lamayan	kişilerin	en	çok	kullandığı	cümlelerden.	Evet,	zaman	
çok	şeyi	değiştirdi,	ama	bazı	şeyler	de	hiç	değişmedi.	Günü-
müzde	insanlar	çeşitli	ağlarla	birbirlerine	bağlanıyorlar.	Bunlar	
dernekler,	 iş	 toplulukları,	 şirketler	 ve	 hatta	 yeni	 yeni	 gelişen	
sosyal	ağlar.	Bunların	hepsi	bir	bağlantı	çeşidi	ve	hâlâ	bu	ağ-
lardan	kimseyi	tanımıyorsanız	ağın	dışındasınız	demektir.	Ağın	
dışındaysanız	da	referansınız	yok	demektir.
Networking	bunun	yeni	ve	modern	terimi.	Eskiden	networ-

king	 akrabalarda	 başlar,	 mahalledeki	 etrafı	 geniş	 komşulara	
uzanır	 oradan	da	 iş	 dünyasına	doğru	 yayılırdı.	Anlayacağınız	
bir	tanıdık	hâlâ	çok	kapı	açıyor.	
Networking	aynı	zamanda	sizin	tanınmanızı	ve	bilinmenizi	

sağlıyor.	Ne	kadar	geniş	bir	çevreniz	olduğundan	ziyade	iş	ko-
lunuzla	ilgili	kişileri	tanımanız	artı	puan.	İnsan	kaynakları	ala-
nında	çalışıyorsanız	buna	göre	bir	network	belirlemeniz	gereki-
yor.	İK’cılar	nerede	olur.	Ortalama	her	şirkette	bir	İK’cı	bulunur,	
ama	sadece	ona	ulaşarak	bir	ağ	oluşturamazsınız.	Burada	tüm	
İK’cıları	toplu	olarak	bulacağınız	ağlara	yönelmelisiniz.	İlk	ola-
rak	İK’cıların	üye	olduğu	en	büyük	mesleki	derneği	bulmalısı-
nız.	O	derneğe	üye	olarak	kendinize	bir	kapı	açmış	ve	network	
oluşturmaya	başlamış	olursunuz.	
İkinci	en	büyük	network	şüphesiz	etrafımızı	saran	internet	

ağı	ve	bu	ağın	içindeki	sosyal	medya	araçları.	Kitabın	ilerleyen	
bölümlerinde	ele	alacağımız	bu	konu	şu	anda	ulaşabileceğiniz	
en	büyük	networkleri	barındırıyor.	Bu	ağı	çok	iyi	kullandığınız-
da	normalde	yüz	yüze	gelme	fırsatı	bulamayacağınız	çoğu	in-
sana	mekân	sınırlaması	olmadan	ulaşmayı	başaracaksınız.	Tabii	
bu	ağlarda	da	ilgi	alanlarınıza	uygun	kişilerden	bir	ağ	oluştur-
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manız	gerekiyor.	İnternetten	sosyal	ağınıza	eklediğiniz	kişilerle	
mutlaka	yüz	yüze	de	görüşme	fırsatı	yakalamaya	çalışın.	Çün-
kü	internet	ne	kadar	gelişmiş	olursa	olsun	en	etkilisi	hâlâ	yüz	
yüze	 iletişim.	Özellikle	mesleğinizle	 ilgili	kongre	ve	eğitimler	
ağ	oluşturmak	için	bulunmaz	yerler.	Yalnız	bu	konuda	çok	dik-
kat	etmeniz	gereken	bir	nokta	var.	Bu	toplantılarda	sadece	ağ	
oluşturmaya	yönelik	bulunursanız	kimseyle	bağlantı	kuramaz	
ve	 iletişiminiz	kartvizit	 toplamaktan	öteye	gidemez.	Amacınız	
öncelikle	etkinlik	olmalı,	ama	bu	süreçte	yeni	bağlantılar	kur-
mayı	da	unutmamalısınız.	
Ağ	oluşturmakla	 ilgili	önemli	 iki	noktaya	değinmek	 istiyo-

rum:	İlki	yabancı	kaynaklı	kitaplarda	sıkça	anlatılan,	kartvizitini	
aldığınız	kişiye	birkaç	gün	sonra	tanıştığınıza	memnun	olduğu-
nuzu	belirten	bir	e-posta	gönderin	tavsiyesine	uymayın.	Çünkü	
bizim	ülkemizde	bu	kural	pek	geçerli	değil.	Bunun	yerine	mes-
leki	ortak	 ilgi	alanınızla	 ilgili	bağlantı	oluşturacak	bir	e-posta	
göndermeyi	tercih	edin.	
İkincisi	ise	tanıştığınız	kişiye	iki	gün	sonra	satış,	tanıtım,	CV	

içeren	 bir	 e-posta	 kesinlikle	 göndermeyin.	 Bu	 durumda	 kişi	
bağlantınızın	sadece	çıkar	amaçlı	olduğunu	düşünecek	ve	sizi	o	
anda	unutacaktır.	Bunun	yerine	gerçek	arkadaşlıklar	ve	gerçek	
işbirlikleri	 kurun.	 Çıkarınıza	 yönelik	 hızlı	 hareketleriniz	 karşı	
tarafta	 kısa	 vadeli	 amaçlar	 edinmişsiniz	 izlenimi	 uyandırır	 ve	
kimse	bir	başkasının	çıkarı	için	kullanılmaktan	hoşlanmaz.	
Arkadaşının	arkadaşı	veya	tanıdıklar	hâlâ	en	önemli	referans-

lardır.	Hatta	çoğu	şirket	açık	bir	pozisyon	için	arkadaşını	getiren	
çalışanını	ödüllendirmektedir.	Bunun	nedeni	her	şirketin	kendi	
kültürüne	uygun	kişileri	barındırmak	istemesidir.	Network/refe-
rans	sistemi	hâlâ	en	düzgün	çalışan	sistemlerden	biridir.	O	yüz-
den	ağınızı	doğru	şekilde	geliştirmeye	ve	kendinize	bir	network	
kurmaya	iş	hayatınız	boyunca	çok	önem	vermelisiniz.	
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İnternet ve sosyal medya

Önceleri	 internet,	 televizyon	gibi	 tek	yönlü	bir	 iletişim	kana-

lıydı.	Web	siteleri	sadece	okunmak	içindi.	Kullanıcılar	sadece	

bilgi	alıyor	ama	kendileri	herhangi	bir	 şey	paylaşamıyorlardı.	

Kullanıcıların	da	içerik	oluşturmaya	başlamasıyla	bu	durum	de-

ğişmeye	başladı.	İlk	zamanlar	bir	web	sitesi	kurmak	çok	fazla	

teknik	bilgi	gerektiriyordu,	ama	sonradan	bu	kısım	hazır	hale	

getirilerek	herkesin	kendine	bir	web	sitesi	kurması	ve	enfor-

masyon	yayması	kolaylaştı.	Bu	hızla	yayılan	web	akımına	“Web	

2.0”	adı	verildi.	Web	2.0	ismi	2004	yılında	Tim	O’Reilly	tarafın-

dan	bulundu.

Tim	O’Reilly’e	 göre	Web	 2.0,	 ikinci	 nesil	 internet	 hizmet-

lerini—toplumsal	 iletişim	 sitelerini,	 vikileri,	 iletişim	 araçlarını,	

folksonomileri—internet	 kullanıcılarının	 ortaklaşa	 ve	 paylaşa-

rak	yarattığı	sistemdir.

Web	2.0’ın	en	önemli	özelliği	internet	kullanıcısının	üreticili-
ğe	doğru	evrilmesidir.	Artık	internet	kullanıcıları	hem	okumak-

5
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ta	hem	de	kendi	bilgilerini	paylaşmaktadır.	Yani	çift	taraflı	bir	

iletişim	 söz	konusudur.	Milyarlarca	 insanın	ürettiği	bilgiye	ve	

içeriğe	istediğimiz	anda	ulaşabilmekteyiz.

Günümüzde	her	geçen	gün	artan	etkisi,	artan	kullanıcı	sayısı	

ve	kullanım	kolaylıklarıyla	sosyal	medya	kullanımı	giderek	ço-

ğalıyor.	We	are	social	tarafından	Ekim	2014’te	hazırlanan	Global	

Digital	Statistic	20148	 raporuna	göre	 şu	anda	dünya	üzerinde	

2,9	milyar	insan	internet	kullanıyor.	Bu	kullanıcıların	2	milyarı-

nın	sosyal	medya	hesabı	var.

Sosyal	medya	aktif	kullanıcı	sayısı	her	geçen	yıl	artıyor.	Ül-

kemizde	 de	 kullanılan	 ve	 çok	 kullanılan	 sosyal	 medya	 plat-

formlarının	son	aktif	kullanıcı	istatistikleri	ise	şöyle.

•	 Facebook	:	 1	milyar	320	milyon

•	 Google+:	 343	milyon

•	 LinkedIn:	 300	milyon	

•	 Twitter:	 	 271	milyon

•	 Tumblr:	 	 230	milyon

Türkiye’de	 ise9	 35,4	milyon	 internet	 kullanıcısı	 ve	 38	mil-

yon	 aktif	 sosyal	medya	 hesabı	 var.	 Yani	 Türkiye’nin	 nüfusu-

nun	yarısı	sosyal	medyayı	kullanıyor	ve	internet	kullanıcılarının	

bazılarının	 iki	 ve	üstü	hesabı	var	görünüyor.	Bu	 rapora	göre	

ülkemizdeki	mobil	telefon	kullanıcı	sayısı	ise	69,4	milyon.	Cep	

telefonu	veya	tabletle	internete	bağlanan	mobil	kullanıcı	ise	28	

milyon	civarında.	

8	 We	 Are	 Social’s	 Digital	 Statshot	 slideshare.net/wearesocialsg/we-are-
socials-digital-statshot-001

9	 slideshare.net/wearesocialsg/social-digital-mobile-in-the-middle-east-
north-africa-turkey
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Türkiye’de	sosyal	medya	kullanıcı	sayısı	

•	 Facebook	:	 34	milyon

•	 Twitter:	 	 11	milyon

•	 LinkedIn:	 3,7	milyon

Bu	sayılar	ve	rakamlar	sürekli	değişiyor	ve	yükseliyor.	Özel-

likle	sosyal	medya	ve	kariyer	ilişkisinin	arttığı	bir	dönemde	bu	

veriler	herkesin	kariyeri	için	önemli.	Çünkü	sosyal	medya	gü-

nümüzde	bir	tür	dijital	CV	görevi	görüyor.	Şirketler	kendilerine	

iş	başvurusu	yapan	adayların	artık	sosyal	medya	hesaplarını	da	

inceliyorlar.	

Sosyal	medyada	iz	bırakmak	kamu/toplum	önünde	konuş-

maya	benziyor.	Yazdığınız	her	şey	anında	kamuya	mal	oluyor	

ve	çok	kısa	sürede	milyonlara	ulaşabiliyor.	Bu	yüzden	sosyal	

ağların	(Facebook,	Google+,	Twitter,	LinkedIn)	kariyerinize	et-

kisi	artıyor.

Bazı	insanlar	sosyal	ağların	özel	olduğunu,	kariyer	için	kul-

lanılmaması	gerektiği	savunuyor	ve	bu	durumun	hayatın	gizli-

liğine	zarar	verdiğini	söylüyorlar.	Uygun	olarak	kullanıldığında	

sosyal	 ağlar	 sizi	 en	 iyi	 şekilde	 dünyaya	 anlatabilir.	 Teknoloji	

mahremiyetin	önünde	engel	değildir,	fakat	büyük	ölçüde	şef-

faflık	 getirir.	 Bununla	 ilgili	 geçmişte	 yaşanan	 ve	 Jef	 Jarvis’in	

E-Sosyal Toplum	kitabında	anlattığı	bir	olay	günümüzdeki	sos-

yal	medya/mahremiyet	ikilemine	iyi	bir	örnek	oluşturuyor.

Amerika’da	1890	yılında	yaşanan	bir	teknolojik	gelişme	halk-

ta	büyük	korku	uyandırmıştı.	Bu	korkunun	sebebi	kameraydı.	

Kodak	 firması	 1888’de	 ilk	 şipşak	 fotoğraf	 makinesini	 çıkardı.	

Stüdyodan	 kurtulan	 fotoğraf	makinesi	 artık	 herkesin	 fotoğrafı-

nı	çekiyordu	ve	istenen	her	yere	taşınabiliyordu.	Bu	görüntüler	

çok	sayıda	muhabir	ve	fotoğraf	makinesi	aracılığıyla	gazetelere	
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ulaşıyor,	oradan	da	milyonlarca	kişiye	erişiyordu.	Tabii	ki	kızılca	

kıyamet	koptu	ve	New York Times	“Kodak	Canavarları”	başlıklı	

haberinde	mahremiyetin	ihlalinden	söz	etti.	İnsanlar	fotoğrafları-

nın	çekilmesinden	ve	yayınlanmasından	son	derece	kaygılıydılar.
1890’da	fotoğraflarının	çekilmesi	birçoklarını	çileden	çıkaran	

bir	durumken,	günümüzde	herkes	“selfie”	dediğimiz	yöntem-
le	kendi	resmini	çekip	Facebook	hesabına	yükleyerek	gönüllü	
olarak	halka	açıyor.	Yani	geçen	süre	içinde	mahremiyet	kavra-
mı	ciddi	bir	biçimde	değişti	ve	yerini	“paylaşmak”	aldı.	
	“Sosyal	medya”	dediğimiz	bu	yeni	evrende	yoksanız	normal	

dünyada	da	yok	sayılıyorsunuz.	O	yüzden	bu	dünyanın	kural-
larını	ve	püf	noktalarını	bilmeniz	ve	kariyeriniz	için	bu	sosyal	
ağları	 kullanmayı	 öğrenmeniz	 gerekecek.	Bu	 sosyal	 ağlardan	
Türkiye’de	en	çok	kullanılanlara	ve	kariyeriniz	için	kullanacak-
larınıza	bir	bakalım:	

LinkedIn—iş ve kariyer ağı

LinkedIn,	2014	itibariyle	dünya	çapında	300	milyon	üyesiyle	en	
büyük	profesyonel	iş	dünyası	ve	kariyer	ağıdır.	LinkedIn	sosyal	
medya	platformu	olmasının	yanında	şu	anda	kariyer	için	kulla-
nılan	en	büyük	sosyal	iş	ağı	olma	özelliğini	de	koruyor.	
2003	yılında	kurulan	LinkedIn,	daha	verimli	ve	başarılı	olma-

ları	 için	dünya	profesyonellerinin	birbirleriyle	 iletişim	kurma-
larını	sağlama	amacı	güdüyor.	LinkedIn,	kendini	“İnternetteki	
dünyanın	en	büyük	profesyonel	sosyal	iletişim	ağı”	olarak	ta-
nımlıyor.	Şirket	 farklı	alanlara	yönlendirilmiş	 iş	modeliyle	ye-
tenek	 çözümleri,	 pazarlama	 çözümleri	 ve	 premium	 abonelik	
ürünlerinden	 gelir	 elde	 ediyor.	 Genel	merkezi	 Kaliforniya’da	
bulunan	LinkedIn’in,	dünyanın	çeşitli	bölgelerinde	de	ofisleri	

bulunuyor.
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LinkedIn,	kariyer	için	en	çok	kullanılan	mecra	olması	nede-

niyle	iş	dünyasının	sosyal	ağı	sayılıyor.	Kariyer	sitelerinden	son-

ra,	iş	bulma	konusunda	en	çok	kullanılan	site	ve	bu	nedenle	bir	

tür	CV	barındırma	merkezi	özelliği	de	taşıyor.	Yurtdışındaki	kul-

lanımında	iş	arama	aşamasında	yüzde	80	oranında	LinkedIn’den	

yararlanıldığı	söyleniliyor.	Bu	durum	henüz	ülkemiz	için	geçerli	

olmasa	da	önümüzdeki	birkaç	yıl	içinde	özellikle	beyaz	yaka	işe	

alımda	ilk	sırayı	LinkedIn’in	alması	bekleniyor.

LinkedIn	Ekim	2014	itibariyle	3,7	milyon	Türkiyeli	kullanı-

cıya	ulaşmış	durumda.	Kariyer	siteleriyle	karşılaştırıldığında	az	

gibi	görünse	de	bu	aslında	oldukça	ciddi	bir	rakam.	Bu	kullanı-

cılar	LinkedIn’de	sadece	özgeçmiş	oluşturmuyor,	gruplara	üye	

oluyor,	paylaşımda	bulunuyor	ve	şirketleri	takip	edebiliyorlar.	

LinkedIn	giderek	bir	kariyer	 sitesine	dönüşüyor.	 İK’cılar	 tara-

fından	bir	kariyer	sitesi	gibi	kullanılırken	şirketler	 iş	 ilanlarını	

LinkedIn’de	yayınlıyor,	gelen	başvuruları	buradan	alıyorlar.	He-

adhunters	(Beyin	Avcıları)	ise	yeni	yetenekleri	keşfetmek	ve	ih-

tiyaç	duyulan	yetenekleri	bulmak	için	LinkedIn’i	kullanıyorlar.	

Genel	olarak	şu	anda	LinkedIn’in	ilan	fiyatları	kariyer	sitelerine	

göre	 biraz	 yüksek	 görünse	 de,	 burası	 doğru	 adaya	 ulaşmak	

açısından	oldukça	verimli	bir	kaynak.

LinkedIn’de profil oluşturmak
LinkedIn’e	LinkedIn.com	adresinden	ad,	soyad,	e-posta	ve	şifre	

girişi	yaparak	beş	saniyede	üye	olabilirsiniz.	Sonrasında	Linke-

dIn	profilini	oluşturmak	 için	ülke,	 iş	unvanı,	 şirket	ve	 sektör		

bilgilerinizi	de	giriyorsunuz.	LinkedIn	adresinize	bir	doğrulama	

e-postası	gönderiyor	ve	hesap	açılmış	oluyor.	Bu	aşamada	Linke-

dIn,	primium	ve	basic	hesap	tercihinizi	soruyor.	Premium	hesap		

için	LinkedIn	aylık	bir	ücret	istiyor,	basic	hesap	türü	ise	tama-

men	ücretsiz.	
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Profil	 oluşturduktan	 sonra,	profilinizi	düzenlemek	 için	ge-

rekli	yerleri	dolduruyorsunuz.	LinkedIn	bu	konuda	da	kullanı-

cıya	destek	veriyor	ve	profesyonel	bir	profil	oluşturulması	için	

aşama	aşama	bilgi	girişi	 istiyor.	Temel	olarak	LinkedIn	profili	

çeşitli	 bölümlerden	oluşuyor.	Bölümlerin	dizilimi	 kullanıcının	

isteğine	göre	şekillenebiliyor.	

Deneyim:	Bu	kısıma	geçmiş	iş	deneyimlerinizi	tarih	ve	pozisyon	

bilgisi	vererek	giriyorsunuz.	Ayrıca	o	pozisyonda	gerçekleştirdi-

ğiniz	projeleri	de	bu	kısma	ekleyebiliyorsunuz.	Proje	görselle-

rini	ve	internet	linklerini	de	bu	kısma	eklerseniz	görsel	açıdan	

daha	etkili	ve	dikkat	çekici	bir	profiliniz	oluyor.	Özellikle	Sli-

deshare.com	üzerinden	yüklediğiniz	sunumları	buraya	ekleme-

niz	deneyim	kısmınızı	zenginleştirecektir.

Yetenek ve uzmanlıklar:	Bu	bölüm	 işe	alımcılar	 tarafından	ya-

pılan	aramalarda	anahtar	kelime	oluşturduğu	 için	yetenek	ve	

uzmanlıklarınızı	ayrıntılı	olarak	yazmanız	büyük	önem	taşıyor.	

Eğitim:	Bu	kısma	üniversitede	aldığınız	eğitim	(fakülte,	bölüm	

vs)	bilgilerinizi	giriyorsunuz.	Eğitim	dışı	sosyal	faaliyetler,	ku-

lüp/topluluk	 bilgilerinizi	 de	 buraya	 yazmanızda	 büyük	 fayda	

var.	Özellikle	deneyimsiz	ve	yeni	mezunsanız	veya	üniversite	

öğrencisiyseniz	bu	alan	önemli	bir	tecrübe	etkisi	yaratabilir.

Diller:	Profildeki	dillerin	haricinde	bildiğiniz	bir	dil	varsa	bu-

raya	girmeniz	gerekiyor.	Ayrıca	Türkiye	dışından	veya	global	

firmalarda	görev	almak	istiyorsanız,	istediğiniz	dilde	farklı	pro-

filler	de	oluşturabilirsiniz.	Böylece	yabancı	şirketler	tarafından	

da	fark	edilebilirsiniz.	



69SoSyal Medya ve Karİyer

Temel bilgiler: Burada	ilgi	alanları,	iletişim	bilgileri	gibi	ayrıntı-

ları	girebilirsiniz.	E-posta	adresinizi,	sosyal	medya	adreslerinizi	

ve	telefon	numaranızı	buraya	yazabilirsiniz.

LinkedIn profil düzenleme
Özet:	Bu	kısma	kısa	bir	özgeçmiş	veya	kendiniz	hakkında	tanı-

tıcı	kısa	bir	yazı	yazmanız	gerekiyor.	Çoğu	işe	alımcı	veya	bağ-

lantı	kurmak	isteyen	kişi	tarafından	en	çok	bakılan	kısımlardan	

birisi	burası.	Burası	dikkat	çekiyor	ve	işe	alımcılar	uzun	uzun	

profilinizi	incelemektense	özetinizi	okumayı	tercih	ediyorlar.	

Profesyonel unvan:	Burası	LinkedIn	profilinin	en	çok	göze	çar-

pan	bölgesi.	Birisine	bağlantı	talebi	gönderildiğinde	ilk	gördü-

ğü	genelde	bu	oluyor.	Burada	tam	mesleki	tanımı	veya	kişiyi	

tanımlayacak	unvanları	yazmakta	büyük	fayda	var.	Profesyonel	

unvan	aramalarda	anahtar	kelime	görevi	de	görüyor.	Şirketlerce	

yapılan	aramalarda	bu	anahtar	kelimelerden	bulunma	şansınız	

artıyor.	Yazacağınız	unvanın	abartısız	olması	ve	sizi	yansıtması	

gerekiyor.	

Fotoğraf:	 LinkedIn’e	 konulan	 fotoğraf	 Facebook	 fotoğrafınız-

dan	 çok,	 iş	 başvurusu	 sırasında	 kullandığınız	 fotoğraflar	 gibi	

olmalı.	Webcam’dan	çekilmiş,	soluk,	ışığı	az	bir	fotoğraftan	ka-

çının.	Oturarak,	ayakta,	deniz	kenarında,	kafede	çekilmiş	fotoğ-

raflar	da	LinkedIn	için	uygun	fotoğraflar	değildir.	

LinkedIn özellikleri
LinkedIn gruplar:	LinkedIn’in	sadece	CV	barındıran	bir	yapı	ol-

masını	engelleyen	en	önemli	özelliği	grupları.	Bu	gruplar	çeşitli	

LinkedIn	üyeleri	 tarafından	kurulmuş,	ağırlıklı	olarak	mesleki	

gruplar.	Mesela	İK’cılar	için	Türkiye	İK	uzmanları,	pazarlama-
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cılar	 için	 pazarlama	 odaklı	 gruplar	 olabilir.	 Bu	 gruplara	 üye	

olmanız	hem	mesleki	gelişmeleri	yakından	takip	etmenizi	sağ-

lar	hem	de	meslektaşlarınızın	profillerine	ulaşarak	ağınızı	ge-

nişletir.	 Ayrıca	 LinkedIn’de	 tanımadığınız	 ve	 e-posta	 adresini	

bilmediğiniz	 kişilere	 bağlantı	 daveti	 gönderebilmek	 için	 aynı	

gruba	üye	olma	şartı	aranmaktadır.	Böylece	daha	rahat	network	

kurabilirsiniz.

Gruplarda	mesleğinizle	ilgili	paylaşımlar	yapabilir,	bilgilen-

dirici	 içerikler	paylaşabilirsiniz.	Gruplarda	açacağınız	 iş	arıyo-

rum	 tarzında	 yazılar	 dikkat	 çekmeyeceği	 gibi	 profesyonellik	

dışı	bulunur.	

Durum güncellemeleri: LinkedIn’e	 üye	 olup	 profil	 oluşturmak	

tek	başına	yeterli	değildir.	LinkedIn	sadece	CV	oluşturduğunuz	

bir	kariyer	 sitesi	değildir.	 LinkedIn	de	CV	oluşturduktan	sonra	

sık	sık	paylaşımlarda	bulunmanız	da	gerekir.	Bu	paylaşımlar	Fa-

cebook	gibi	kişisel	hayatınızla	ilgili	paylaşımlar	değil,	uzmanlık	

alanınız	veya	iş	hayatıyla	ilgili	paylaşımlardan	oluşmalıdır.	Blog	

yazılarınızı,	mesleki	sitelerden	makaleleri,	LinkedIn’in	kendi	pay-

laştığı	yazıları	paylaşabilirsiniz.	Bu	sayede	başkalarının	aktif	pro-

filinizi	görmelerini,	isminizi	hatırlamalarını	sağlarsınız.	

LinkedIn kısa adres: LinkedIn	profil	sayfanızı	 tanımlarken	Lin-

kedIn	 kendisi	 harflerden	 oluşan	 bir	 kısa	 adres	 tanımlar.	 Bu	

tr.LinkedIn.com/in/fdfg12345fg	benzeri	bir	adres	olur.	Bu	adres	

birine	LinkedIn	adresinizi	verirken	veya	bir	yerde	link	verirken	

anlamsız	olur.	LinkedIn	adresinizin	akılda	kalıcı	olabilmesi	için	

isminizden	oluşması	gerekir.	Ayrıca	linkte	isminizin	olması	hak-

kınızda	 yapılacak	 aramalarda	 profilinizin	 ön	 plana	 çıkmasını	

ve	ilk	beş	arama	sonucu	içinde	görünmesini	sağlar.	O	yüzden	

LinkedIn	profil	ayarlarınızdan	kendinize	özel	linki	tanımlama-
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lısınız.	 Mesela	 benim	 LinkedIn	 adresim	 tr.LinkedIn.com/in/

cengizcatalkaya	şeklindedir	ve	web’te	“Cengiz	Çatalkaya”	diye	

arama	yapıldığında	üçüncü	sırada	çıkmaktadır.

LinkedIn tavsiyeler:	 Tavsiyeler	 kısmı	 LinkedIn	 üyeleri	 tarafın-

dan	en	çok	kullanılan	özelliklerden	biridir.	Bu	kısım	birbirlerini	

tanıyan	 üyelerin	 birbirleri	 hakkında	 tavsiyelerde	 bulunmasını	

sağlar.	Burası	bir	 tür	referans	alanı	gibidir.	Tavsiyelerde	bulu-

nan	kişiler	geçmişte	aynı	şirkette	çalışanlar	olduğu	gibi	şu	anda	

aynı	şirkette	çalışanlar	veya	ortak	proje	yapılan	kişiler	de	olabi-

lir.	Tavsiyeler	sizin	ricanızla	yazılabileceği	gibi	arkadaşların	siz-

den	bağımsız	yazmasıyla	da	oluşabilir.	Ama	bu	tavsiyeler	sizin	

onayınız	olmadan	yayınlanmaz.

Yetenek ve onaylar:	 Bu	 kısım	 ağınızdaki	 arkadaşlarınızın	 ona-

yıyla	şekillenir.	Burada	sizin	belirlediğiniz	yetenekler	başkaları	

tarafından	onaylanarak	en	önemli	yetenekleriniz	profilinizde	ön	

plana	çıkmaya	başlar.	Böylece	profilinizi	inceleyen	bir	işe	alımcı	

en	çok	hangi	yeteneğinizin	ön	plana	çıktığını	görebilir	ve	 işe	

alım	noktasında	bu	özelliği	 göz	önünde	 tutabilir.	Yalnız	yete-

nekler	 kısmı	 bazı	 profillerde	 çok	 şişkin	 görünebilir.	 LinkedIn	

kullanıcıları	genellikle	birbirlerinin	yeteneklerini	kişiyi	yakından	

tanısınlar	veya	tanımasınlar	onaylama	eğilimi	taşırlar.	LinkedIn	

profilinizdeki	bazı	yeteneklerinizin	hiç	tanımadığınız	kullanıcılar	

tarafından	onaylandığını	 görürseniz	 şaşırmayın.	Bu	olağan	bir	

durumdur.	Bu	hareket	karşılıklı	onaylama	getirdiği	için	kullanı-

cılar	tarafından	sık	kullanılır.	O	yüzden	bu	bölüme	her	zaman	

temkinli	yaklaşmakta	fayda	vardır.	Bazı	yetenekleri	çok	yüksek	

görünen	kullanıcıların	o	yetenekleri	rastgele	de	onaylanmış	ola-

bilir.	Sadece	tanıdığınız	kişilerin	yeteneklerini	onaylamanız	bu	

özelliğin	doğru	kullanılmasına	katkı	sağlayacaktır.
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Yayınlar:	 Sosyal	 medyadan	 paylaştığınız	 veya	 çeşitli	 online	

mecralarda	 sizin	 yazdığınız	 yayınları	 bu	 bölümde	 paylaşarak	

profilinize	artı	katabilirsiniz.	Böylece	mesleğinize	dair	düşünce-

leriniz	de	profilinize	yansımış	olur.

Projeler:	Mesleğinizi	 icra	 ederken	 gerçekleştirdiğiniz	 projeleri	

bu	bölümde	ayrıntılı	olarak	anlatabilirsiniz.	Yaptığınız	projeler	

yetkin	olduğunuz	alanları	göstermek	açısından	oldukça	önem-

lidir.	Bu	projeler	 yenilikçi	projelerse	 ayrıca	daha	 fazla	dikkat	

çekebilirler.

SlideShare: LinkedIn	 SlideShare	 uygulamasını	 satın	 aldıktan		

sonra	 profil	 içerisine	 slide/sunum	 ekleme	 özelliği	 getirdi.		

Bu	özellik	sayesinde	profilinize/projelerinize	veya	iş	deneyim-

lerinize	 sunum	 ekleyebiliyorsunuz.	 Bunun	 için	 öncelikle	 Sli-

deShare	sitesine	üye	olmanız	ve	oraya	sunumlarınızı	yükleme-

niz	gerekecek.	

LinkedIn Pulse: 2013’te	 LinkedIn	 tarafından	 satın	 alınan	yayın	

platformu	 Pulse	 geçen	 süreçte	 LinkedIn	 içine	 eklemlendi	 ve	

çok	sayıda	kullanıcı	tarafından	yayın/makale	yayınlamak	amaç-

lı	kullanılmaya	başlandı.	LinkedIn	Pulse,	“Bilmeniz	gereken	ha-

berler	ve	içgörüler”	alt	başlığıyla	LinkedIn	kullanıcılarına	çeşitli	

yazı	ve	makaleler	sunarak	kullanıcılarını	iş	dünyasındaki	maka-

leler	ve	yayınlarla	buluşturuyor.

Görsel	düzenleme	editörü	de	bulunan	bu	özellik	sayesinde	

tıpkı	blog	yazısı	oluşturur	gibi	yazı	oluşturulabiliyor	ve	yayınla-

nabiliyor.	 LinkedIn	Pulse	 ile	bir	gönderi	yayınladığınız	zaman,	

bu	bir	bildirim	şeklinde	tüm	bağlantılarınıza	iletiliyor.	Bu	özellik	

Pulse	üzerinden	yazı/makale	yayınlayanlar	için	inanılmaz	büyük	

bir	avantaj.	Normal	şekilde	yayınladığınız	iletiler	ise	LinkedIn	ana	
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sayfasında	belli	bir	süre	görüntüleniyor	ve	çoğu	bağlantınız	tara-

fından	görülemeyebiliyor.

Pulse	özelliği	ile	LinkedIn	tarafından	makale	yazanlara	ayrı	

bir	 yayın	 sayfası	 ve	 önemli	 istatistikler	 de	 sunuluyor.	 Siz	 de	

Pulse	sayfasına	girdiğinizde	ilgi	alanınıza	giren	konuları	ve	ki-

şileri	takip	edebilirsiniz.	Bu	özelliği	kullanmak	için	ana	sayfa-

nızın	üst	kısmındaki	paylaşım	kutucuğunda	belirecek	“kalem”	

işaretine	tıklayarak,	siz	de	LinkedIn	bağlantılarınıza	yazılarınızı	

yayabilirsiniz.	 LinkedIn	 Pulse’dan	mesleğiniz	 ve	 ilgi	 alanınız-

la	ilgili	makale	okumak	için	ise	LinkedIn	ana	sayfa	üstündeki	

“İlgi	 alanları”	 kısmından	Pulse	 bölümüne	 girerek	 “En	önemli	

yayınlar”	ve	“Keşfedin”	kısmından	ilgi	duyduğunuz	kişileri	ta-

kip	edebilirsiniz.	

Öğrenciler için LinkedIn 
Eğitim	sayfası	öğrenciler	için	yararlı	olabilecek	sayfalardan	bi-

risi.	 Buraya	 ana	menüdeki	 “İlgi	 alanları”	 bölümünden	 ulaşa-

bilirsiniz.	Burada	üniversitenizin	sayfasını	görüntüleyebilir,	bu	

okuldan	mezun	olan	öğrencilerin	hangi	 şirket	ve	departman-

da	 çalıştıklarını	 görebilirsiniz.	Aynı	 sayfada	 yeni	mezunlar	 ve	

işverenler	 için	 de	 bölümler	 bulunuyor.	 >	 Link:	 http://linkd.

in/1buS1OE	

LinkedIn Gençlik Portalı:	Henüz	Türkiye’de	pek	kullanılmasa	da	

ücretsiz	ilan	verilebilen	bir	LinkedIn	gençlik	portalı	da	burada	

bulunuyor.	Portalda	Türkiye’den	birkaç	ilan	var	ama	ilerleyen	

yıllarda	daha	fazla	kullanılması	muhtemel.	Öğrenciler	için	ge-

liştirilen	bu	bölüm	Türk	şirketleri	tarafından	da	rağbet	gördü-

ğünde	çoğu	öğrencinin	 iş	bulmak	 için	kullanacağı	bir	bölüm	

olacak.	Link	>	http://linkd.in/1mIotob
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Öğrenciler	 LinkedIn’de	 daha	 çok	 bağlantı	 kurmak	 ve	 tanı-
nırlıklarını	artırmak	için	bulunmalılar.	Ayrıca	gruplarda	aktif	yer	
almalı	ve	meslekleriyle	 ilgili	makaleleri	gruplarda	paylaşmalılar.	
Öğrencilerin	LinkedIn’de	bulunma	amaçları	ise	şöyle	özetleniyor:
“Kendi	bölümlerinden	mezun	olanların	ne	iş	yaptıklarını	ve	

hangi	şirketlerde	çalıştıklarını	öğrenmek.”	

LinkedIn tüyoları
Profil fotoğrafı: Düzgün,	 ciddi	 ve	 iş	 dünyasına	 uygun	olmalı.	
Facebook	tarzı	fotoğraflar	olmamalı.	İş	başvurusunda	nasıl	bir	
fotoğraf	kullanacaksanız	öyle	olmalı.	Mutlaka	ama	mutlaka	fo-
toğraf	olmalı,	yoksa	yaptığınız	bağlantı	tekliflerini	kimse	kabul	
etmez.	 2014	 yılında	 LinkedIn,	 profil	 fotosunun	 yanında	 pro-
fil	kapağı	hizmeti	de	sunmaya	başladı.	Bu	hizmetle	profilinize	
daha	çekici	bir	görüntü	verilebilirsiniz.

LinkedIn mesajlar:	 Bağlantı	 olarak	 eklediğiniz	 her	 kişiye	me-
saj	 göndermeyin.	 Hele	 bu	 kişiyi	 hiç	 tanımıyorsanız	 işle	 ilgili		
mesaj	göndermeyin.	Burası	Whatsapp	değil,	 LinkedIn.	Yazdı-
ğınız	mesajları	 iş	 dünyasındaki	 e-postalar	 gibi	 yazın.	Kurulu-
şunuzun,	kendinizin,	verdiğiniz	eğitimlerin	duyurularını	kişiyi	
çok	 iyi	 tanımıyorsanız	 LinkedIn	mesaj	 yoluyla	 göndermeyin,	
yoksa	bir	 süre	sonra	 insanlar	bu	mesajlarınızdan	sıkılacak	ve	
sizi	bağlantılarından	çıkaracaklardır.	Size	gelen	mesajları	ise	ce-
vaplamaya	özen	gösterin.	Bu	bölümü	e-postanızı	nasıl	kullanı-
yorsanız	öyle	kullanın.

Mesajla CV paylaşmak:	Şahsen	tanımadığınız	hiç	kimseye	iş	ara-
mak	 amacıyla	mesaj	 atmayın,	 özel	 bilgilerinizi	 içeren	CV’nizi	
göndermeyin.	 LinkedIn’deki	 kural	 bellidir:	 Bu	 tür	 başvurular	
sadece	iş	ilanlarına	yapılır.	Böylece	kişisel	bilgileriniz	de	güven-
de	olur.	Unvanı	insan	kaynakları	uzmanı	bile	olsa	tanımadığınız	
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insanlarla	 kişisel	CV’nizi	 LinkedIn	 yoluyla	 iletmeyin.	 Tanıma-
dığınız	kişilerin	size	bu	şekilde	gönderdiği	CV’leri	de	dikkate	
almayın	ve	o	CV’leri	başkalarıyla	da	paylaşmayın.	Sonra	gizli	
bilgileri	izinsiz	yaymaktan	kötü	bir	üne	kavuşabilirsiniz.	

İş arıyorum veya yeni fırsatlara açığım: Yabancı	profiller	bu	ifa-
deleri	kullansa	da	Türkiye	için	bu	durum	tam	anlamıyla	doğru	
değil.	Özellikle	bu	başlıkla	bir	İK’cıya	yapacağınız	bağlantı	tek-
lifi	büyük	bir	ihtimalle	reddedilecektir.	Bizim	ülkemizde	profile	
“İş	arıyorum”	yazmak	pek	etkili	olmadığı	gibi,	İK’cılar	tarafın-
dan	antipatik	bulunur.	

Profil tamamlama: Profiliniz	en	az	yüzde	90	oranında	dolu	ol-
malıdır.	Boş	kısımlar,	hakkınızda	eksik	bilgiler	olduğu	anlamına	
gelir.	Bu	da	sizi	tanımak	isteyenleri	sizden	uzaklaştırır	ve	pro-
filiniz	boşluklar	içerdiği	için	profesyonel	görünmez.	Boşlukları	
doldurun.

Profilinizde güçlü yönler:	 LinkedIn	 profili	 esnek	 bir	 profil	 ve	
istediğiniz	kısımları	profilde	üst	sıralara	taşırken	daha	az	istedi-
ğiniz	kısımları	alt	taraflara	taşıyabilirsiniz.	Ayrıca	güçlü	yanları-
nızı	proje	sunumları	veya	görsellerle	destekleyerek	daha	dikkat	
çekici	bir	profil	oluşturabilirsiniz.	

Güvenlik ayarları:	LinkedIn	güvenlik	ve	gizlilik	ayarlarını	mut-
laka	kontrol	edin.	Profilinizin	tanımadığınız	kişilerce	nasıl	gö-
rüneceğinden,	ziyaret	ettiğiniz	profillerce	görünmemeye	kadar	
çok	sayıda	değişikliği	buradan	ayarlayabilirsiniz.

Şirket sayfaları ve iş ilanları:	 Çalışmak	 istediğiniz	 veya	 sektö-
rünüzde	olan	şirketleri	mutlaka	LinkedIn	sayfalarından	takibe	

alın.	Profilinizi	oluşturduktan	sonra	çalışmak	istediğiniz	şirketle-



76 KARİYER 2.0

ri	arattırarak	şirket	sayfalarına	abone	olabilirsiniz.	Böylece	hem	

şirket	hakkındaki	tüm	bilgilerden	anında	haberdar	olursunuz,	

hem	de	sayfadan	o	şirketin	çalışanlarının	profillerine	ulaşırsı-

nız.	Ayrıca	şirketler	bu	sayfalarda	 iş	 ilanlarına	da	yer	verirler.	

Buradan	yapacağınız	iş	başvurularının	kariyer	sitesinde	yapılan	

başvurulara	göre	daha	yüksek	değerlendirilme	şansı	vardır.	İş	

ilanları	şirket	sayfalarının	haricinde	reklam	olarak	da	görüne-

bilmektedirler,	ama	bu	durumu	LinkedIn’e	bırakmadan	şirketi	

takip	etmeniz	bu	ilanlara	daha	kolay	ulaşmanızı	sağlar.

LinkedIn Premium:	LinkedIn’in	ücretli	olan	bu	hesap	şekli	size	

bazı	fırsatlar	tanır.	LinkedIn	ücretli	hesapları	aylık	belli	bir	ücret	

arasında	değişmektedir.	Normalde	profilinizi	 görüntüleyenleri	

belli	bir	 sayıya	kadar	görüntülerken	burada	profilinizi	görün-

tüleyenlerin	 tam	 listesini	 görebilirsiniz.	 Premium	 hesabın	 en	

önemli	 özelliği	 InMail	 denilen	mesaj	 servisiyle	 bağlantılarınız	

arasında	olmasa	da	LinkedIn’e	kayıtlı	istediğiniz	herkese	doğru-

dan	mesaj	göndererek	iletişime	geçme	şansı	tanıması.	Gönder-

diğiniz	mesajlar	hem	kullanıcının	ana	sayfasında	hem	de	mesaj	

kutusunda	 görünüyor.	 Böylece	 LinkedIn	 Premium	 istediğiniz	

kişiye	daha	kolay	ulaşmanızı	sağlıyor.	

LinkedIn’de	iş	arayanlar	için	ücretli	Job	Seeker	Premium	he-

sabı	bulunmakta.	Bu	hesapla,	başvuru	yaptığınız	ilanda	listenin	

başına	yükselebilir,	diğer	başvuranlara	göre	daha	avantajlı	hale	

gelebilirsiniz.	 InMail	 ile	 istediğiniz	 kişiyle	 doğrudan	 iletişime	

geçebilir	 ve	 profilinizi	 görüntüleyenlerin	 tam	 listesine	 ulaşa-

bilirsiniz.	 LinkedIn	Premium	hesap	ayrıca	profilinizin	üzerine	

Premium	 logosu	ekleyerek	profilinizin	daha	dikkat	 çekici	ol-

masını	sağlar.

LinkedIn,	iş	arayanlar	dışında,	yetenekli	çalışanlara	ulaşmak	

isteyen	işverenler	için	de	LinkedIn	Recruiter	Lite	ve	kurumsal	
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ile	satışçılar	için	LinkedIn	Sales	Navigator	hesaplarını	sunmuş-

tur.	Bu	hesaplar	da	işverenlerin	yeteneklere	ve	bağlantı	kurmak	

istedikleri	kişilere	daha	kolay	şekilde	ulaşmalarını	sağlar.	

Twitter

Twitter	2006	yılında	1976	doğumlu	Jack	Dorsey	tarafından	ku-
rulmuştur.	Tweet	kelimesi	 İngilizce	cıvıldamak	anlamına	gelir	
ve	 twitter	 logosunda	cıvıldayan	bir	kuş	vardır.	Kullanıcılarına	
tanıdığı	 140	 karakter	 sınırlaması	 daha	 çok	mobil	 cihazlardan	
kullanılmasını	 sağlamış,	 bu	 sayede	 kullanıcı	 sayısı	 her	 geçen	
gün	çoğaltmıştır.	Twitter	aslında	bir	mikro-blog	sitesidir.	Bloglar	
konusuna	 ilerleyen	sayfalarda	ayrıntılarıyla	değineceğim,	ama	
twitter’a	kısaca	mini	 günlük	diyebiliriz.	Twitter	 sayfasını	 açtı-
ğınızda	karşınıza	aşağıdaki	karşılama	metni	çıkar	ve	Twitter’ın	
özelliklerini	anlatır.

“Arkadaşlarınla ve diğer etkileyici kişilerle iletişim kur. İl-
gini çeken konulardaki güncellemelerden anında haber-
dar ol. Ve öne çıkan olayları gelişmeleriyle birlikte, gerçek 
zamanlı olarak ve her yönüyle izle.” 

Twitter	2014	itibariyle	271	milyon	kullanıcıya	sahip	bir	sos-
yal	ağdır.	Türkiye’deki	kullanıcı	sayısı	ise	11	milyondur.	
Twitter	aynı	zamanda	toplumsal	olaylarda	ve	doğal	afetlerde	

en	güvenilir	kaynaklardan	biri	sayılıyor.	Özellikle	gerçek	zamanlı	
bilgi	vermede	çok	başarılı	olan	bu	mecra,	kullanıcılarının	sağla-
dığı	veri	girişleriyle	iş	dünyasında	da	yoğun	bir	kullanıma	sahip.
Facebook	ve	LinkedIn’in	aksine	arkadaş	ekle	özelliğiyle	de-

ğil	 takip	 et	 özelliğiyle	 çalışan	 twitter	 tıpkı	 bloglardaki	 abone	
olma	özelliği	gibi	abonelik	ve	takip	sistemini	kullanıyor.	
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Kariyer	 açısından	 önemi	 ise	 artık	 Twitter	 profillerinin	 bir	

kimlik	 halini	 alması.	Özellikle	 işe	 alım	 yapan	 firmalar	 kişinin	

Twitter	profilini	inceliyorlar.	Twitter’da	Facebook’un	aksine	pro-

fili	görüntülemek	için	kişinin	arkadaş	olarak	eklenmiş	olmasına	

gerek	yok.	Bu	durum	 işe	alımlarda	Twitter	hesaplarının	daha	

çok	 incelenmesi	 anlamına	 geliyor.	 Ayrıca	 arama	motorlarında	

Twitter	hesapları	daha	ön	sıralarda	çıktığı	için	aslında	Twitter	ki-

şinin	hakkında	bilgi	edinilebilecek	önemli	kaynak	halini	alıyor.	

Twitter 101 (Sık kullanılan twitter kavramları)
Tweet:	İngilizce	kuş	cıvıltısı	anlamına	gelen	tweet,	twitter’da	atı-

lan	mesajlara	 verilen	 isim.	 Twitter’da	 140	 karakterlik	 bir	mesaj	

yayınlamak	tweet’lemek,	tweet	atmak	olarak	adlandırılıyor.	Şu	an	

için	twitter’da	attığınız	mesajları	düzenleme	seçeneği	bulunmuyor	

ama	yazdığınız	 tweet’leri	silebiliyorsunuz.	Takip	edilen	kişilerin	

tweet’leri	ise	zaman	akışı	olarak	twitter	ana	sayfanızda	görünüyor	

ve	takip	ettiğiniz	kişiler	yeni	tweet	yayınlandıkça	güncelleniyor.

Retweet (RT):	Birinin	twitter’da	yayınladığı	bir	tweet’i,	retweet	

butonuna	 tıklayarak	kendi	profilinizde	yayınlamanıza	 retweet	

deniliyor.	 Twitter’ın	 bu	 kadar	 popüler	 olmasında	 en	 önem-

li	 özelliklerden	 biri	 retweet	 özelliği.	 Çünkü	 retweet	 yapılan	

tweet’ler	daha	çok	kişiye	ulaşıyor	ve	retweet	sayısı	fazla	olan	

tweet’ler	daha	çok	retweet	edilebiliyor.	Bu	Facebook’taki	pay-

laş	özelliğine	benziyor.	

@Mention: Twitter’da	takip	edin	veya	etmeyin,	birinin	yayınla-

dığı	bir	tweet’i	yanıtlamaya	mention/bahsetme	deniliyor.	Bu	iş-

lem	sırasında	yanıtladığınız	kişinin	kullanıcı	adının	başına	oto-

matik	olarak	@	işareti	ekleniyor	ve	yanıt	kişiye	bildirim	olarak	

düşüyor.	Ayrıca	bir	kullanıcı	adının	başına	@	işareti	eklerseniz	



79SoSyal Medya ve Karİyer

yazdığınız	 tweet	 o	 kişiye	 bildirim	 olarak	 ulaşıyor.	 Bu	 özellik	

twitter	da	istenen	herkese	ulaşmayı	sağlıyor.	Oysa	Facebook	ve	

diğer	sosyal	ağlarda	kişi	profilde	eklememişse	ulaşmak	müm-

kün	olmuyor.	Bu	şekilde	adının	başına	@	işareti	koyarak	attığı-

nız	tweet’ler	sadece	siz,	tweet	attığınız	kişi	ve	ikinizi	birden	ta-

kip	eden	kişiler	tarafından	görünebiliyor.	Mesela	bana	bir	tweet	

atmak	isterseniz	tweet’inize	@cengizcatalkaya	yazmanız	yeterli.	

#Hashtag:	Tam	Türkçeye	çeviremesek	de	buna	etiket	diyoruz.	

Etiketler	twitter’da	oldukça	sık	kullanılıyor.	Mesela	Dünya	Ku-

pası	ile	ilgili	tweet	atan	birisi	#Wordcup2014	hashtag’ini	ekledi-

ğinde	bu	konuda	arama	yapan	kişilerin	karşısına	çıkıyor	veya	

bu	 hashtag,	 TT	 denilen	 Trend	 Topic	 listesine	 girerek	 dünya	

gündemine	yükselebiliyor.	Ülkelerin	gündemlerine	göre	sık	sık	

hashtag’ler	değişebiliyor.	Ayrıca	konferans	gibi	etkinliklerde	de	

hashtag	kullanımı	yaygın	oluyor.

Following ve Flowers:	 Twitter	 hesabınızı	 açtıktan	 sonra	 etkin	

olarak	kullanabilmek	için	birilerini	takip	etmeniz	ve	takip	edil-

meniz	gerekiyor.	

Following,	takip	etmek	demektir.	Twitter’da	takip	ettiğiniz,	

kişiler	için	kullanılır.	Birini	takip	etme	için	Takip	et/Follow	bu-

tonunu	kullanabilirsiniz.	

Follower,	takip	edilmek	demektir.	Twitter’da	sizi	takip	eden	

kişilere	Takipçiler/Followers	denmektedir.	

Twitter	tüm	sosyal	ağlar	gibi	etkileşim	üzerine	kurulu	bir	yapı-

dır.	Hiç	kimseyi	takip	etmeden	de	takip	edilmeniz	mümkündür,	

ama	bu	durum	etkileşim	sağlamadığı	için	çok	da	etkili	değildir.	

Bazı	çok	tanınmış	profillerde	buna	benzer	durumlar	vardır.	
Takipçi	 sayısı	 özellikle	 twitter’da	 dikkat	 edilen	 bir	 özel-

lik.	Takipçi	sayısı	 fazla	olan	kişiler	daha	çok	kişiye	ulaşabilir.	



80 KARİYER 2.0

Twitter’da	takip	edilen	kısmının	çok	fazla	olması	ise	(400	üzeri)	
takip	etmeyi	zorlaştırabilir.	Bu	yüzden	twitter	“listeler”	adında	
bir	hizmet	sunuyor.	Mesela	özel	olarak	 insan	kaynakları	pro-
fesyonellerini	takip	etmek	isterseniz	İK	adında	bir	liste	oluştu-
rup	bu	kişileri	listeye	eklemeniz	yeterli.	Twitter’ı	açtığınızda	o	
listeye	girerek	o	kişilerin	iletilerine	ulaşabilirsiniz.	Bu	arada	bir	
kişiyi	listeye	eklemek	için	takip	etmenize	gerek	yok.	Eğer	lis-
teleme	servisini	kullanmıyorsanız	400	kişinin	üzeri	kişiyi	takip	
etmeniz	 biraz	 zor	 olabilir.	 Çünkü	 çok	 kişiyi	 takip	 ettiğinizde	
ana	sayfanızda,	tweet	akışı	fazla	olduğu	için	çok	sayıda	kişinin	
tweet’ini	de	görmeyeceksiniz	demektir.

Trends:	 TT	 olarak	 bilinen	 trends/trendler	 twitter’ın	 bölgelere	
göre	yaptığı	bir	tür	veri	analizi.	Mobil	uygulamada	buraya	“keş-
fet”	kısmından	ulaşabilirsiniz.	Web	uygulamasında	ise	ekranın	
sol	tarafındaki	“gündem”	kısmından	popüler	trendlere	ulaşabi-
lirsiniz.	Hashtag	ve	sık	kullanılan	kelimelerden	oluşan	bu	liste	
o	an	o	bölgede	nelerin	konuşulduğu	hakkında	size	fikir	vere-
bilir.	Ayrıca	trendler	hakkında	konuşmak	twitter’da	popüler	bir	
kullanım	biçimidir	ve	gündemden	uzak	kalmamayı	sağlayabilir.	
Ama	bazen	trol	olarak	da	tabir	edilen	sahte	hesaplar	otomatik	
tweet	atarak	trends	kısmını	manipüle	edebilirler	ve	trendler	bu	
durumda	gerçeği	yansıtmayabilir.

Favoriler: Her	 tweet’in	 altında,	 yanıtla,	 retweetle	 ve	 favorile-
re	ekle	butonları	bulunur.	Bunlardan	“favorilere	ekle”	butonu	
o	 tweet’i	 favori	 listenize	 ekler.	 Bir	 tweet’i	 favoriye	 eklemek,	
dikkate	almak	ve	unutmamak	için	o	iletiyi	saklamak	demektir.	
Çünkü	her	gün	çok	sayıda	tweet	yayınlandığı	için	bir	süre	sonra	
tweet	ana	sayfada	gözükmemektedir.	Bu	yüzden	hoşunuza	gi-
den/işinize	yarayacak	bir	tweet’i	favorilere	ekleyerek	onu	daha	
sonra	 rahatça	bulacak	 şekilde	 saklamış	olursunuz.	Genellikle	
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bir	link	içeren	ve	bu	linkin	uzun	yazılara	gittiği	tweet’ler	favori-
lere	eklenir.	Ayrıca	bir	kişinin	profiline	girildiğinde	favorilerine	
eklediği	tweet’leri	“favoriler”	kısmından	tüm	kullanıcılar	göre-
bilmektedir.	 Ayrıca	 favoriye	 eklediğiniz	 tweetler	 ana	 sayfada	
zaman	zaman	takipçilerinize	de	görünebilmektedir.	

Twitter nasıl daha başarılı kullanılır?
Giriş: Twitter’da	bir	hesap	sahibi	olmak	için	twitter.com	adre-
sine	 girerek	 “Twitter’da	 yeni	misin?	 Kaydol”	 yazan	 kısma	 ad	
soyad,	e-posta	ve	twitter	için	şifre	bilgisi	girip	kaydol	butonuna	
basmak	yeterli.	Sonrasında	ise	çıkan	sayfadan	bir	kullanıcı	adı	
seçmek	gerekiyor.	
Kullanıcı	adı	olabildiğince	adınız	soyadınız	şeklinde	olma-

lıdır.	 Benim	 kullandığım	 twitter	 hesap	 adım	 cengizcatalkaya.	
cengiz7845	gibi	kullanıcı	adları	daha	etkisiz	olur.	Bunun	yerine	
kendi	 ad	ve	 soyadınızı	 almanız	Google	 aramalarında	da	 size	
daha	 rahat	 ulaşılmasını	 sağlar.	 Bir	 tür	 alan	 adı	 gibi	 düşünüp	
adınızı	soyadınızı	başkasına	kaptırmadan	almanız	önemlidir.	
Kaydın	ardından	hesabınız	açılır	ve	 twitter	sayfasının	nasıl	

kullanılacağına	ilişkin	size	ipuçları	verildikten	sonra	takip	öne-
rileri	sunulur.	Burada	ilgi	alanına	göre	takip	edebileceklerinizi	
seçebilirsiniz.	Bu	öneriler	sonrasında	da	twitter	tarafından	su-
nulmaya	devam	eder.	Kimi	takip	etmeli	kısmında	arkadaşlarını	
bul	seçeneğiyle	e-posta	bilgilerinizi	vererek	e-postanızdaki	ki-
şilere	de	ulaşabilirsiniz.

Profil resmi ve başlık fotoğrafı: Twitter’da	bir	profil	oluşturduk-
tan	sonra	yapmanız	gereken	ikinci	önemli	işlem	profil	ve	kapak	

fotoğrafı	eklemek.	Bu	fotoğraflar	siz	twitter’da	takip	edilirken	

ve	tweetleriniz	okunurken	gözüktüğü	için,	akılda	kalıcı,	rahat	

fark	edilen	nitelikte	olmalı.	Ayrıca	profilde	kendinizi	anlataca-

ğınız	kısa	bir	profil	yazısı,	yani	bir	tür	kısa	biyogrofi	de	ekle-
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meniz	gerekiyor.	Bu	kısım	kariyer	açısından	özellikle	önemli.	

Burada	mesleğinizi	 tanımlayan	anahtar	kelimeler	kullanmanız	

yapılacak	aramalarda	size	daha	rahat	ulaşılmasını	sağlayacaktır.	

Profil	yazınıza	web	sitesi	veya	blog	linkinizi	de	ekleyebilirsiniz.

Tweet’lemek:	 Ana	 sayfadaki	 tweetle	 kısmından	 140	 karakteri	

geçmeyecek	 şekilde	 tweet	 yazabilirsiniz.	 Tweet	 yazarken	 fo-

toğraf,	paylaşılmak	istenen	link	ve	lokasyon	bilgisi	ekleyebilir-

siniz.	Ayrıca	 fotoğraf	eklendiğinizde	 fotoğraftaki	kişilerin	kul-

lanıcı	adlarını	da	“fotoğrafta	kim	var”	kısmına	ekleyebilirsiniz.	

Böylece	bu	tweet’iniz	anında	onlara	da	ulaşacaktır.	Yazdığınız	

tweet’i	yeniden	düzenleyemezsiniz,	ama	silebilir	ve	düzeltmek	

istediğiniz	tweet’i	yeni	bir	tweet	olarak	yayınlayabilirsiniz.	

DM/Direkt mesaj:	 Twitter’daki	 bir	 kişiyle	 özel	 yazışmalarınızı	

tıpkı	Facebook’ta	olduğu	gibi	direkt	mesaj	yöntemiyle	gönde-

rilebilirsiniz.	Burada	da	140	karakter	kısıtlaması	bulunmaktadır	

ve	birine	DM	gönderebilmek	için	o	kişinin	de	sizi	takip	etmesi	

gerekmektedir.	DM	gönderirken	de	çok	özel	konular	haricinde	

tanımadığınız	kişilere	DM	göndermemeye	bunun	yerine	menti-

on	yapmaya	özen	gösterin.	Adı	üzerinde	direk/özel	mesaj.	Bu	

olayı	sadece	özel	görüşmeler	için	kullanın.	

Kariyeriniz için Twitter kullanmanın püf noktaları
Twitter,	iş	dünyası	liderleri	tarafından	da	yoğun	şekilde	kullanı-

lıyor.	Bu	da	twitter’i	birkaç	kariyer	sitesine	eklenen	özgeçmiş-

ten	çok	daha	değerli	bir	özgeçmiş	haline	getirebiliyor.	Twitter,	

140	karakterle	ve	her	an	yazılabilen	bir	sosyal	medya	aracı	ol-

duğu	için,	sosyal	medyada	hakkınızda	bilgi	almak	için	en	ko-

lay	incelenen	hesap.	Eğer	twitter	profilinizi	herkes	görüyorsa,	

bir	 gün	 iş	 başvurusu	 yaptığınızda	 da	mutlaka	 inceleneceğini	
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düşünmelisiniz.	Mülakat	 sırasında	 ise	 karşınıza	 yazdığınız	 bir	

tweet’in	çıkabileceğini	hiç	unutmamalısınız.	Ayrıca	twitter	pro-

filinizdeki	negatif	bir	tweet	görüşmeye	hiç	çağrılmamanıza	da	

yol	açabilir.	Bu	yüzden	twitter	kullanırken	bazı	noktalara	dikkat	

etmeniz	gerekiyor.

Mesleki paylaşımlar yapmak: Profesyonel	 bir	 twitter	 hesabı	

oluşturmanın	ana	kuralı	mesleğinizle	ilgili	paylaşımlar	yapmak,	

yine	mesleğinizle	ilgili	başka	tweet’leri	retweet	etmek	ve	yararlı	

bulduğunuz	 linkleri/haberleri	paylaşmaktır.	Bu	aynı	 zamanda	

bir	enformasyon	kaynağı	olmanızı	ve	daha	çok	takip	edilmenizi	

sağlar.	Twitter’da	enformasyon	kaynağı	olmak	çok	önemli	bir	

konudur.	Özellikle	uzmanlaştığınız	 alanda	yapacağınız	payla-

şımlar	takipçilerinizin	ilgisini	çekecek	ve	daha	çok	kişinin	sizi	

takip	edip	etkileşime	geçmesini	sağlayacaktır.	

Pozitif olmak:	Twitter’da	mesleğiniz	ve	kariyerinizle	 ilgili	kişi-

lerle	 tanışmanın	 en	 etkin	 yolu,	 onların	paylaşımlarına	 yorum	

yazarak	fikir	alışverişinde	bulunmaktır.	Retweet	bunun	için	tek	

başına	yeterli	değildir.	Mention/yanıtla	adını	verdiğimiz	etkile-

şim	şekli	 twitter’da	network	oluşturmak	 için	en	etkili	 yoldur.	

Bunu	bir	 sohbet	başlangıcı	gibi	düşünmeli	 ve	hem	size	hem	

de	karşıdaki	kişiye	yarar	sağlayacak	şekilde	yorumlamalısınız.	

Sırf	eleştirmek	ve	yermek	amaçlı	yapılan	yorumlar	ise	tam	

tersi	etki	yaratır.	Yorum	yaparken	konu	dışına	çıkmamaya	ve	

karşınızdaki	insanın	kişiliğini	işe	katmadan	profesyonel	şekilde	

tartışmaya	çalışmalısınız.	Tanımadığınız	biriyle	kurduğunuz	bu	

iletişim	 iş	amaçlıdır	ve	bu	çerçevede	devam	etmelidir.	Ayrıca	

yazılı	 iletişimde	 karşımızdakilerin	 mimiklerini	 görmediğimiz	

için	onların	yazdıkları	üzerinden	duygularını	anlamaya	çalışırız	

ve	genelde	yanlış	anlarız.	Bunu	azaltmak	için	emotion	denilen	
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ifadeleri	kullanabilirsiniz.	Size	gelen	eleştirilere	de	olumlu	yak-

laşmaya	özen	göstermelisiniz.	

Size	gelen	yorum	ve	mention’ları	da	cevapsız	bırakmama-

lı,	en	azından	teşekkür	etmelisiniz.	Yapılan	yorumlara	ve	sizin	

yaptığınız	 yorumlarda	 öncelikli	 olarak	 pozitif	 yaklaşım	 şekli-

ni	korumalısınız.	Unutmamanız	gereken	en	önemli	şey	şudur:	

Yazdığınız	her	şey	kaydedilmekte,	yanlış	yazdığınız	şeyi	silse-

niz	bile	birisi	 rahatlıkla	 ekran	görüntüsünü	 alabilmektedir.	O	

yüzden	 yorum	 yazarken	 televizyonda	 canlı	 yayındaymışsınız	

gibi	dikkatli	olmalı,	 aklınıza	gelen	her	 şeyi	 söylememelisiniz.	

Twitter’ı	özel	alan	olarak	görmek	hatadır,	 twitter	kamusal	bir	

alandır.	 Çoğu	 kişi	 boş	 bulunup	 attığı	 tweet’ler	 için	 sonradan	

yüzlerce	kez	özür	dilemek	zorunda	kalmıştır.	Özellikle	hassas	

konularda	dikkatli	davranmakta	büyük	fayda	vardır.

Görsel kullanımı:	Türkiyede	görsel	eklenmiş	tweet’ler	daha	çok	

dikkat	çekmektedir.	Yazıyla	dolu	bir	alanda	görseller	iyi	bir	etki	

yaratır.	Tabii	ekleyeceğiniz	görselin	yazdığınız	tweet’le	uyumlu	

olması	şart.

Yazım üslubu: Twitter	genelde	mobil	kullanılan	bir	araç.	O	yüz-

den	her	an	elinizin	altında.	Bu	da	bir	tür	teşhirciliğe	ve	özel	ha-

yatınızı	da	ortalığa	dökebileceğiniz	anlamına	geliyor.	Örneğin,	

her	 sinirlendiğinizde	 duygularınızı	 twitter’a	 dökmenize	 gerek	

yok.	Tweet’ler	 iç	sesiniz	değil.	Özellikle	 firmalarla/markalarla	

ilgili	küfürlü	içerikler,	 işe	alımlarınızda	negatif	etki	yaratabilir.	

Bir	gün	o	firma	tarafından	mülakata	çağrılırsanız	zor	durumda	

kalabilirsiniz.	Ayrıca	bu	tarz	tweet’ler	saldırgan	biri	olduğunu-

zun	 düşünülmesine	 yol	 açabilir.	 Kimse	 saldırgan	 bir	 çalışanı	

şirketinde	 görmek	 istemez.	 O	 yüzden	 tweet	 atarken	 toplum	

karşısında	ve	kamusal	alanda	olduğunuzu	unutmayın.	
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Çalıştığınız şirket hakkında yazdıklarınız:	Çalıştığınız	 şirketle	 il-

gili	problemleri	 twitter’da	paylaşmak	size	neredeyse	hiç	 fayda	

sağlamaz.	 Probleminizi	 çalıştığınız	 yöneticilerle	 görüşmeniz,	

twitter’da	paylaşmanızdan	daha	etkilidir.	Bu	tür	paylaşımlar	sizi	

sürekli	sızlanan	ve	iletişim	sorunu	olan	biri	gibi	gösterir.	Kimse	

böyle	kişilerle	çalışmak	istemez.	Aynı	zamanda	bu	tweet	şirke-

tiniz	tarafından	da	görülürse	şirket	 içinde	de	zor	durumda	ka-

labilirsiniz.	 Buna	 isim	 vermeden	 gönderme	 yapmak	 da	 dahil.	

İsim	vermeden	“bazı	kişiler	bugün	de	çok	ukala”	tarzı	bir	tweet	

o	anda	twitter’da	takip	ettğiniz	bazı	kişilerin	de	“acaba	beni	mi	

kast	ediyor?”	diye	düşünmesine	neden	olabilir.	Hatta	bu	yüzden	

ilgisiz	 şekilde	 alınıp	 sizinle	 iletişimi	 kesen	 kişiler	 bile	 olabilir.	

Sosyal	medyada	mimikler	olmadan	iletişim	kuruyoruz,	yazarken	

bizi	 durduran	kimse	de	 yok…	Yanlış	 anlaşılmalara	müsait	 bir	

iletişim	işten	bile	değil.	O	yüzden	adresi	belli	olmayan	eleştiriler/

kurşunlar	yazmayın	twitter’a.	Kimin	yara	alacağı	hiç	belli	olmaz.	

Rakipleriniz hakkında yazdıklarınız: Sıra,	 rekabetin	 ve	 yaratıcı-

lığın	yoğun	olduğu	 reklamcılık,	 teknoloji	 ve	 IT	gibi	 sektörler	

için	hassas	olan	bir	konuda.	Eleştirmek	elbette	iyidir	ve	gelişimi	

sağlar	ama	bio’nuza	bakan	kişi	rakip	firmada	çalıştığınızı	fark	

ettiğinde,	eleştirinizin	tarafsız	olmadığını	düşünür	ve	eleştirini-

zin	bir	anlamı	kalmaz.	Bir	gün	rakip	firmada	çalışma	durumu-

nuz	oluştuğunda	bu	tweet’iniz	mutlaka	hatırlanacaktır.	

Bu	tarz	eleştiriler	şirketinizi	de	zor	durumda	bırakabilir.	Ra-

kip	 şirket	hakkında	 twitter’da	durmadan	negatif	 şeyler	 yazan	

bir	çalışan,	kendi	şirketini	küçültür	ve	eleştirileri	tam	tersi	bir	

etki	bırakır.	Bu	durum	şirketinizin	bilgisi	dahilinde	değilse,	ken-

di	şirketinizde	de	sıkıntı	yaşayabilirsiniz.	Özellikle	yeni	proje	ve	

değişim	açıklamalarında	bu	durum	sık	yaşanır.	A	şirket	çalışanı	

iseniz	 ve	 rakibiniz	 olan	 B	 şirketinin	 projesini	 eleştiriyorsanız	
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kimse	 sizin	 objektif	 olduğunuza	 inanmaz	 ve	 söyledikleriniz	

doğru	bile	olsa	taraflı	davrandığınız	düşünülür.	

Eski işyeriniz veya patronunuz hakkında yazdıklarınız:	 İş	görüş-

mesinde	en	sık	sorulan	soru,	daha	önceki	işinizden	niye	ayrıl-

dığınızdır.	Bu	sorunun	cevabı,	işe	alımda	hayati	öneme	sahiptir.	

Özellikle	uzun	dönem	çalıştığınız	bir	işyerinden	olumsuz	bah-

setmeniz	 hiç	 hoş	 karşılanmaz.	 Birincisi,	 problemlere	 rağmen	

durmanız	güçsüzlük	olarak	yorumlanır,	ikincisi	de	işten	çıkartıl-

dığınız	için	yalan	söylediğiniz	düşünülebilir.	Ve	son	olarak,	işe	

başlayacağınız	yer	hakkında	da	böyle	 tweet’ler	atabileceğiniz	

göz	 önüne	 alınabilir.	 Referans	 kontrolü	 yapılırken,	 twitter’da	

eski	işyeriniz	hakkında	yazdığınız	iddianın	gerçekliği	sorgula-

nabilir.	 Bu	 da	 eski	 işverinin	 de	 sizin	 hakkınızda	 negatif	 be-

yanlarda	bulunmasına	ve	kötü	referans	vermesine	yol	açabilir.	

Böylece	 kariyerinizde	 yeni	 işe	 başlayamama	 gibi	 bir	 sorunla	

karşılaşabilirsiniz.	Üstelik	 twitter’da/kamusal	alanda	yaptığınız	

eleştiri	sonucu	eski	işvereniniz	sizi	dava	edebilir.	

Şirket sırları hakkında yazdıklarınız:	Şirketinizin	rakipleri	nede-

niyle	gizlediği	projeleri	olabilir.	Projeyi	bilmeniz	ve	başarı	bek-

lentisinin	getirdiği	heyecan	bazen	proje	hakkında	 ipuçları	ver-

menize	yol	açabilir.	Şirketinizin	bir	sosyal	medya	politikası	varsa	

onu	mutlaka	okumanızı	ve	ona	göre	davranmanızı,	yoksa	da	giz-

lilik	 içeren	şeyleri	paylaşmamanız	gerektiğini	bilmelisiniz.	Aksi	

durumda	işinizi	ve	şirketteki	güvenilirliğinizi	kaybedebilirsiniz.

Takipçi sayısı değil etkileşim:	 Twitter’da	 takipçi	 sayısının	 yük-

sekliği	 twitter’ın	 ilk	 zamanlarında	 önemli	 bir	 konuydu,	 ama	

sonradan	fake	(sahte)	hesapların	üretilmesiyle	birlikte	bu	konu	

ikinci	plana	düştü.	Takipçi	sayısından	ziyade	etkileşim	(menti-
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on,	retweet)	ön	plana	çıkıyor.	O	yüzden	takipçi	sayınız	değil	

tweet’lerinizin	ne	kadar	mention,	retweet	edildiği	ve	favorilere	

eklendiği	 daha	önemli.	Bu,	 tweet’lerinizin	 izlenmesi	 ve	daha	

çok	network	oluşturmanız	anlamına	gelir.	

Takip ettiğiniz kişiler: Twitter’ı	 kariyeriniz	 için	 kullanmak	 isti-

yorsanız	sadece	gerçek	hayattaki	arkadaşlarınızı	değil,	meslek	

grubunuzdan	 kişileri	 de	 mutlaka	 takip	 etmelisiniz.	 Bu	 hem	

mesleğiniz	 hakkındaki	 gelişmelerden	 haberdar	 olmanızı	 hem	

de	meslektaşlarınızla	tanışmanızı	sağlar.	Bunun	yanında	farklı	

disiplinlerden	ilham	veren	kişileri	de	takip	edebilirsiniz.	Diye-

lim	ki	insan	kaynakları	alanında	çalışıyorsunuz.	Sadece	İK’cıları	

takip	etmeyin,	dijital	pazarlamacıları	veya	sosyal	medyayla	ilgi-

lenen	kişileri	de	takip	edebilirsiniz.	Eğer	kimi	takip	edeceğiniz	

konusunda	bilgi	sahibi	değilseniz	sizin	mesleğinizi	icra	eden	bi-

rinin	takip	ettiklerine	veya	listelerine	göz	atabilir	ve	onun	takip	

ettiklerinin	bir	kısmını	da	takip	edebilirsiniz.	Yine	arada	takip	

ettiğiniz	kişileri	gözden	geçirip	bir	faydası	olmayan	kişileri	ta-

kip	etmeyi	bırakabilirsiniz.	Eğer	liste	kullanmıyorsanız	en	fazla	

300-400	kişiyi	takip	edebilirsiniz.	Takip	ettiğiniz	sayı	bunun	üs-

tündeyse	çoğu	kişinin	tweet’lerini	kaçırmış	olacaksınız.	Çünkü	

twitter	 ana	 sayfası	 sürekli	 akış	halindedir.	 Takip	 ettiğiniz	 kişi	

sizi	 takip	etmiyor	olabilir,	bu	duruma	alınganlık	göstermeyin,	

çünkü	kişi	kendini	 takip	edeni	 takip	etmek	zorunda	değildir.	

Bu	durum	oldukça	sıradan	ve	normal	bir	durumdur.	Kişiyi	takip	

etme	nedeniniz	onun	sizi	takip	etmesi	değil,	sizin	onun	yazdık-

larına	ilgi	göstermenizdir.	

Twitter hesabınızı paylaşmak:	 Twitter	 hesabınızı	 blogunuzda,	

web	sitenizde,	kartvizitinizde,	Facebook	hesabınızda	paylaşın.	

Ne	kadar	çok	yerde	paylaşırsanız	o	kadar	rahat	ulaşılır	olacak-
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sınız.	Ayrıca	sosyal	medyanın	bu	kadar	yoğun	şekilde	kullanıl-

dığı	günümüzde	twitter	hesabı,	e-posta	hesabından	daha	kolay	

ve	rahat	ulaşılabilen	bir	adrestir.

	

Türkiye ve dünya gündemi:	Twitter	trends/trendler	listesi	gündem	

hakkında	fikir	vermekle	birlikte	takip	ettiğiniz	kişilerin	yazdıkları	

da	gündem	konusunda	size	fikir	verebilir.	Twitter	sosyal	ve	top-

lumsal	olaylarda	sıkça	kullanılan	bir	sosyal	ağdır.	Yoğun	gündem	

maddelerinin	 olduğu	 zamanlarda	 gündeme	 uygun	 paylaşımlar	

yapmak	gerekir.	Aksi	takdirde	çok	iş	odaklı	olduğunuz	ve	etrafı-

nızda	olan	bitenlerle	hiç	ilgilenmediğiniz	düşünülebilir.	Oysa	he-

pimiz	insanız	ve	toplumsal	duyarlılıklarımız	var.	Büyük	bir	doğal	

afetin	olduğu	ve	herkesin	twitter’da	onu	konuştuğu	bir	anda	ardı	

ardına	mesleki	paylaşım	 içeren	 linkler	paylaşmak	doğru	değil-

dir	ve	haklı	olarak	tepki	toplar.	Toplumsal	olaylara	yaklaşımınız	

sosyal	medyadaki	bir	hesap	değil,	bir	insan	olduğunuzu	ortaya	

çıkartacaktır.	Her	ne	iş	yaparsak	yapalım,	günümüz	işbirliği	ve	

gönüllülük	çağında	insan	olduğumuzu	unutmadan,	insanca	dav-

ranmaya	ve	paylaşmaya	devam	etmeliyiz.

Twitter istatistikleri
Twitter,	 kullanımınızı	 analiz	 eden	bir	 hizmet	de	 sunuyor.	Bu	

hizmetin	adı	Twitter	analytics.	Bu	hizmete	analytics.twitter.com	

adresinden	ulaşabilirsiniz.	Buraya	giriş	yaptığınızda	yazdığınız	

tweet’lerin	kaç	kişi	 tarafından	görüntülendiği,	 sizi	 takip	eden	

kişilerin	ilgi	alanı	ve	sizi	hangi	konular	yüzünden	takip	ettikleri	

gibi	bilgilere	erişebilir,	bu	verilere	dayanarak	twitter	hesabınızı	

daha	etkin	kullanabilirsiniz.	

Ayrıca	 paylaştığınız	 tweet’lerin	 aldığı	 etkileşim	 ve	 twitter	

card	ekli	bir	blogunuz	varsa	o	blog	için	twitter	üzerinden	yapı-

lan	paylaşımlara	ve	istatistiklere	de	ulaşabiliyorsunuz.
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Twitter ile iş bulmak
Sosyal	medyadan	önce	iş	bulmak	amacıyla	web’den	erişilen	tek	

mecra	kariyer	 siteleriydi,	ama	 twitter	gibi	 sosyal	medya	araç-

larıyla	bu	durum	ciddi	anlamda	değişikliğe	uğramaya	başladı.	

Artık	iş	ilanları	twitter	üzerinden	yayınlanıyor.

Dünyada	her	bir	dakikada	tam	15	iş	ilanı	twitter	üzerinden	

paylaşılıyor.10	Bu	ilanlar	dünyada	#jobs	#job	Türkiye’de	ise	#işi-

lanı	ve	#kariyer	hashtag’lariyle	paylaşılıyor.	Bu	ilanları	bulmak	

için	 twitter	 hesabındayken	 arama	 kısmına	 bu	 kelimeleri	 yaz-

mak	gerekiyor.

İş	ilanları	bireysel	hesaplardan	çok	kurumsal	hesap	dediği-

miz	kariyer	veya	şirket	hesaplarından	paylaşılabiliyor.	Bu	pay-

laşımlar	çoğunlukla	link	uzantılı	olup,	bir	kariyer	sitesine,	Lin-

kedIn	ilanına	veya	şirketin	kendi	ilan	sayfasına	yönlendiriyor.	

Bazen	 bu	 ilanlara	 mention	 yapmak,	 bazen	 de	 ilandaki	 linki	

takip	etmek	yeterli	oluyor.

İlk	başta	bilişim	alanında	iş	ilanları	yer	alırken	şu	anda	çok	

sayıda	İK	danışmanlık	ve	işe	alım	firması	twitter	hesaplarından	iş	

ilanları	yayınlıyor.	Bu	firmalar	için	bu	ilanların	en	önemli	yararı	

çok	sayıda	kişiye	ulaşmaları	ve	tamamen	ücretsiz	olmaları.	Ayrıca	

ilanlarına	başvuran	adayların	sosyal	medya	hesaplarını	da	ince-

leyebildikleri	için	twitter	artık	cazip	bir	aday	havuzu	oluşturuyor.	

Twitter kariyer/işe alım hesapları (Türkiye)*
•	 LCWaikiki	-	@LCWaikikiIK	

•	 Denizbank	-	@DenizBankIK	

•	 İştesosyal	-	@istesosyal

•	 Hugent	-	@hugenthr

10	 Goziak	-	goziak.com

*	 Örnek	olması	adına	sadece	bazı	kariyer	hesaplarına	yer	verdim.	Daha	çok	
kariyer	hesabına	ulaşmak	için	twitter.com/search	adresini	kullanabilirsiniz.	
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•	 Garner	HR	-	@Garner_HR
•	 Talentra	-	@Talentra
•	 NBS	İnsan	Kaynakları	-	@NBSHR
•	 Teb	Kariyer	-	@TEBKariyer
•	 e-nerjik	@e_nerjik
•	 HRM	Danışmanlık	-	@hrmdanismanlik

İlerleyen	süreçte	bu	kariyer	hesaplarının	artacağı	ve	twitter’in	
Türkiye’de	de	yurtdışında	olduğu	gibi	iş	ilanları	için	daha	çok	
tercih	edileceği	görülüyor.	Kariyer	hesapları	etkileşimli	ve	 ta-
kip	edenlerin	aynı	 zamanda	 sorular	da	 sorabileceği	 interaktif	
hesaplardır.	Bu	hesaplar	şirketlerin	İK	departmanlarının	kont-
rolünde	genellikle	sosyal	medya	ve	dijital	ajanslarca	yürütülür.	

Facebook 

Facebook,	4	Şubat	2004	tarihinde	Harvard	Üniversitesi	öğrencisi	
Mark	Zuckerberg	tarafından	kurulmuş,	ilk	başta	Harvard	öğren-
cilerine	açık	bir	yapıyken	11	Eylül	2006	tarihinde	tüm	kullanı-
cılara	açılarak	dünyanın	en	çok	kullanıcıya	sahip	sosyal	medya	
sitelerinden	birisi	haline	gelmiştir.	Özellikle	ülkemizde	yediden	
yetmişe	herkes	tarafından	kullanılan	Facebook	oldukça	popüler	
bir	sosyal	medya	sitesidir.	Alexa	istatistiklerine	göre	Facebook,	
Temmuz	2014	itibariyle	en	fazla	ziyaret	edilen	ikinci	sitedir.	
1	milyar	320	milyon	kullanıcıya	sahip	Facebook,	Türkiye’de	

34	milyon	kullanıcı	sayısıyla	birinci	sıradadır.	Bu	kadar	yoğun	
bir	katılım	da	şirketlerin	kurumsal	sayfalarla	Facebook’ta	yer	al-
masını	gerektirmiştir.	Ayrıca	Facebook’un	bu	sayfalar	için	oluş-
turduğu	tanıtım	ve	reklam	olanakları	da	şirketlerin	Facebook’a	
yoğun	ilgi	göstermesini	sağlamaktadır.	Kariyer	siteleri	bile	farklı	
site	ve	uygulamalarla	Facebook	içinde	yer	almakta	ve	ilan	ya-
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yınlamaktadırlar.	Ayrıca	Facebook’ta	çok	sayıda	şirketin	kurum-
sal	kariyer	sayfaları	yer	almakta	ve	bu	sayfalardan	çok	sayıda	

ilan	yayınlanmaktadır.	

İştesosyal.com	araştırmalarına	göre	iş	arayanların	yüzde	55,4’ü	

şirketlerin	ilanlarını	Facebook’ta	görmeyi	istemekte,	yüzde	45,9’u	

sosyal	medyayı	aktif	olarak	kullanan	şirketlerde	çalışmayı	düşün-

mektedir.	Aynı	araştırma	verilerine	göre	iş	arayanların	yüzde	51,1’i	

ilana	 başvurmadan	 önce	 firmayı	 sosyal	 medyada	 araştırmakta,	

yüzde	49,8’i	ise	iş	ararken	sosyal	medyayı	kullanmaktadır.11

Kariyeriniz için Facebook kullanmanın püf noktaları
Facebook	hesabı	tüm	sosyal	medya	hesaplarınız	gibi	dijital	bir	

kimliktir.	Kariyeriniz	için	Facebook	hesabınızı	aktif	olarak	kullan-

mayı	istiyorsanız,	bununla	ilgili	yayınlayacağınız	iletilerde	gizlilik	

ayarlarını	herkese	açık	olarak	kullanmanız	gerekiyor.	Son	birkaç	

yıldır	 işe	 alım	 yapan	 kişiler	 adaylarla	 görüştükten	 sonra	 Face-

book	 hesaplarını	 da	 kontrol	 ediyorlar.	 Yani	 iş	 görüşmesinden	

çıktıktan	sonra	şirketler	bir	de	sanal	ağlarda	bıraktığınız	izleri	in-

celiyor	ve	sizi	tanımaya	çalışıyorlar.	Eğer	gizlilik	ayarlarınız	“her-

kese”	 şeklinde	değilse	 sizi	 sadece	 ağınızdakiler	 görebilir.	Ama	

bazen	şirketler	onları	eklemenizi	 talep	edebilirler	veya	onların	

işe	alım	uygulamalarını	Facebook	hesabınıza	eklediğinizde	onlar	

da	Facebook	hesabınızdaki	bilgilerinizi	görebilirler.

Facebook	 kullanıcılarına	 twitter’a	 göre	 daha	 geniş	 gizlilik	

ayarları	verir.	Yani	kişinin	arkadaşı	olmayan	kişilerin	Facebook	

hesabında	neyi	görüp	göremeyecekleri	kişinin	gizlilik	ayarları-

na	kalmıştır.	Ama	kariyer	sitelerinin	uygulamalarını	eklediğiniz-

de	bu	gizlilik	kalkar	ve	uygulama	izinlerine	göre	profilinize	tam	

erişim	sağlanabilir.

11	 İste	Sosyal-	http://www.kariyer.net/ik-blog/neden-facebookta-ise-alim-
yapmalisiniz/	
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Gizlilik	 ayarları	 genel	 olarak	 Facebook’ta	 ileti	 yayınlarken	
Herkes/Arkadaşlar	şeklindedir.	Bu	ayarlardan	“herkes”	seçildi-
ğinde	yayınlanan	iletiyi	Google’dan	gelen	herkes	görür.	Bu	bir	
avantaj	olduğu	gibi	aynı	zamanda	büyük	bir	dezavantajdır	da.	
Burada	hangi	iletilerinizin	herkesçe	görülüp	görülmeyeceğine	
karar	vermelisiniz.	Eğer	Facebook	profilinizi	daha	profesyonel	
bir	kimliğe	büründürecekseniz	aşağıdaki	maddelere	dikkat	et-
melisiniz.	Çünkü	Facebook	hesabınız	bu	noktadan	sonra	biraz	
da	CV’niz	haline	gelecektir.	

Facebook timeline (zaman tüneli):	Facebook	hayatınızla	ilgili	bir	
zaman	tüneli	oluşturarak	doğduğunuz	günden	itibaren	hakkınız-
da	görsel	bir	biyografi	hazırlar.	Facebook’ta	daha	önceden	hazır-
lanmış	CV’ler	vardı,	ama	timeline	uygulamasıyla	dijital	CV	hazırla-
mak	daha	çok	kolaylaştı.	Bu	görsel	biyografi		aynı	zamanda	çok	
iyi	bir	özgeçmiş/CV	görevi	görecektir.	Hangi	tarihlerde	neler	yap-
tığınız,	 şirketinizde	 hangi	 faaliyetlere	 katıldığınız	 veya	 aldığınız	
eğitimler	 zaman	 tünelinize	 bakılarak	 rahatlıkla	 görülebilecektir.	
Yıllara	göre,	ilgili	enformasyonu	ilgili	yerlere	yerleştirerek	dijital	
CV’nizi	oluşturmaya	başlayabilirsiniz.	Facebook	bunu	sonradan	
yapmanıza	da	imkân	tanır.	Hatta	zaman	tünelinizi,	ilk	ileti	pay-
laştığınız	günden	itibaren	tekrar	kontrol	etmenizi	tavsiye	ederim.

Profil fotoğrafı:	Az	çok	profesyonel	bir	görüntü	veren,	CV’nizdeki	
kadar	ciddi	görünmese	de	düzgün	bir	profil	fotoğrafı	kullanma-
nızı	tavsiye	ederim.	Fotoğrafınızı	sık	sık	değiştirmemeniz,	pro-
filinizin	hatırlanmasını	sağlayacağından	yayınladığınız	iletilerin	
çevreniz	tarafından	fark	edilmesini	kolaylaştıracaktır.

Kapak fotoğrafı:	Kapak	fotoğrafını	CV’nizdeki	üst	yazı	gibi	düşü-
nebilirsiniz.	Facebook	profilinize	ilk	girildiğinde	en	çok	dikkat	
çeken	kısım	kapak	fotoğrafınız	olacaktır.	Burayı	sadece	fotoğraf	
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alanı	 olarak	 değil,	 photoshop	 tarzı	 programlarla	 fotoğraf	 artı	
metin	 şeklinde	de	kullanabilirsiniz.	Böylece	kartvizit	 tarzında	
bir	kapak	fotoğrafı	alanınız	olabilir.	Yurtdışında	ve	ülkemizde	
çok	sayıda	yaratıcı	kapak	fotoğrafı	örneği	bulunuyor.	Google	
görseller	kısmına	“Facebook	create	cover”	yazın	ve	ne	kadar	
çok	örnek	görebileceğinize	bir	bakın.	

Meslek / İş yeri bilgisi:	Facebook	profilinizde	tamamlanmış	bil-
giler	ne	kadar	çok	olursa	profilinizi	inceleyenlerin	sizi	tanıma	
imkânı	o	kadar	artacaktır.	Özellikle	çalıştığınız	şirket,	mesleği-
niz	gibi	bilgileri	mutlaka	eklemelisiniz.	Birbirlerini	yeni	ekleyen	
insanlar	karşısındaki	kişinin	nerede	çalıştığını	ve	ne	iş	yaptığını	
merak	eder.	Ayrıca	son	çalıştığınız	yerde	yaptığınız	 işe	 ilişkin	
açıklamayı	ve	yaptığınız	projeleri	de	bu	kısma	ekleyebilirsiniz.	
Bu	kısımların	Facebook	profilinizde	görünebilmesi	sizin	gizli-
lik	 ayarlarınıza	 bağlıdır.	 Profilinizin	 solundaki	 bu	 bölümlerin	
gizlilik	 ayarlarını	 kontrol	 ederek	 bu	 bilgilerin	 görünürlüğünü	
düzenleyebilirsiniz.

Kime neyi paylaşmak:	Günümüz	Facebook	kullanıcılarının	ya-
şadığı	ikilemlerden	birisi,	bir	ileti	paylaşırken	iletiyi	görenlerin	
nasıl	bir	tepki	vereceği,	beğeni/like	sayısı	ile	paylaşma	sayısının	
nasıl	olacağıdır.	Bu	beğenilme	durumu	özellikle	fotoğraf	payla-
şımlarında	ortaya	çıkar.	Beğenilme	sayısının	fazlalığı	mutluluk	
vericidir	ve	bu	durum	sosyal	ağların	hayatımıza	ne	kadar	girdi-
ğinin	önemli	göstergelerinden	biridir.	
Facebook’ta	genellikle	birbirine	pek	benzemeyen	karışık	bir	

tanıdık	çevresi	söz	konusudur.	İş	arkadaşlarımız,	akrabalarımız,	

üniversitedeki	eski	arkadaşlarımız	bambaşka	gruplar	oluşturur.	

Sosyal	medyada	paylaşım	yapan	şirketler	önce	hedef	kitlesi-

ni	belirleyip	ona	göre	paylaşımlarda	bulunurlar.	Yani	profesyo-

nelce	bir	pazarlama	veya	marka	yaklaşımı	içinde	olurlar.	
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Siz	 de	 Facebook	 hesabınızı	 bu	 şekilde	 kullanmak	 istiyor-

sanız	 bu	 konuya	 tıpkı	 bu	 markalar	 gibi	 daha	 profesyonelce	

yaklaşmalısınız.	Bu	durumda	paylaşımları	ayrı	gruplar	için	ayrı	

olarak	yapmalısınız.	Diyelim	ki	mimarsınız	ve	konunuzla	ilgili	

bir	paylaşım	yapacaksınız.	Bunu	sadece	arkadaş	listenizdeki	iş	

çevresi	listenize	yayınlarsınız.	Eğer	tüm	paylaşımları	tüm	çevre-

lerinize	aynı	anda	yaparsanız	çevrenizin	bir	kısmı	bu	durumdan	

sıkılıp	sizi	takip	etmeyi	bırakabilir.	Mesela	bir	akrabanızın	dü-

ğününde	yayınladığınız	onlarca	düğün	fotoğrafı	akrabalarınızın	

ilgisini	çekerken,	iş	dünyasından	tanıdığınız	kişilere	sıkıcı	gele-

bilir	ve	bir	süre	sonra	iletilerinizi	gizleme	veya	sizi	takip	etmeyi	

bırakma	yolunu	seçebilirler.	Aynı	şekilde	çokça	yayınladığınız	

mesleki	linkler	aile	ve	arkadaşlarınızda	işkolikmişsiniz	hissi	bı-

rakabilir.	Burada	önemli	olan	neyi	kimle	ve	niçin	paylaştığınızı	

hiç	unutmamanız.	

Elbette	tüm	paylaşımlarınızı	sınıflandırmanız	da	pek	mantıklı	

değildir.	Çünkü	her	ne	olursa	olsun	insani	yönlerinizi	de	pay-

laşmanız	ve	duyguları	olan	bir	insan	olduğunuzu	unutmamanız	

gerekmektedir.	

Facebook kurumsal kariyer sayfaları
Facebook’ta	ilk	ortaya	çıkan	sayfalar	kurumsal	şirket	sayfalarıydı.	

Bu	sayfalar	müşteriyle	beklenenden	daha	iyi	bir	iletişim	yakaladı-

lar	ve	her	geçen	gün	artan	Facebook	kullanıcı	sayısıyla	dijital	pa-

zarlamacıların	en	çok	kullandıkları	iletişim	kanalına	dönüştüler.	

İnsan	kaynaklarında	ortaya	çıkan	işveren	markası	kavramıy-

la	birlikte,	şirketlerin	insan	kaynakları	departmanları	tıpkı	müş-

teriye	ulaşan	Facebook	sayfaları	gibi	Facebook	kariyer	sayfaları	

oluşturmaya	başladılar.	Bu	sayfaların	amacı	hem	potansiyel	ye-

teneklere	ulaşmak	hem	de	şirkette	var	olan	çalışanlarla	Facebo-

ok	üzerinden	iletişim	kurmaktı.
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Son	yıllarda	ülkemizdeki	büyük	şirketler	başta	olmak	üze-

re	çokça	Facebook	kariyer	sayfası	açılmış	durumda.	Bunlar,	iş	

arayan,	kariyerini	geliştirmek	isteyen	kişilerin	mutlaka	takip	et-

mesi	gereken	sayfalar.	Bu	sayfaları	takip	ettiğinizde	hem	şirket	

hakkında	 daha	 çok	 fikir	 ediniyor	 hem	 de	 yayınlanacak	 açık	

pozisyonlardan	haberdar	oluyorsunuz.	

Bu	sayfalarda	en	fazla	dikkat	etmeniz	gereken	şey,	paylaşım-

ların	şirket	üzerine	mi	yoksa	çalışanlar	üzerine	mi	olduğudur.	

Çalışan	odaklı	ve	çalışanlarını	önemseyen	şirketler	yayınladıkları	

çoğu	iletide	çalışanlarından	bahsederler	ve	kullandıkları	görsel-

ler	gerçek	çalışanlarının	görselleridir.	Eğer	sayfada	stok	imaj	de-

diğimiz	imajlar	kullanılıyorsa	ve	genellikle	sayısal	veya	veri	ağır-

lıklı	ifadeler	varsa	şirket	çalışanlarına	değil	imajına	önem	veriyor	

demektir	ve	sayfalar	genelde	“eh,	bizim	de	bir	Facebook	say-

famız	olsun”	denilerek	bir	ajansa	yaptırılmıştır.	Bu	tarz	şirketler	

çalışanlarını	önemsemez	 türünden	bir	genelleme	yapmamakla	

birlikte,	çalışan	ağırlıklı	paylaşımları	yapan	şirketlerin	daha	çok	

tercih	edildiğini	söylemekte	fayda	var,	çünkü	sosyal	medya	şef-

faf	bir	yapıya	sahiptir	ve	şirketler	genelde	sosyal	medyada	gö-

ründükleri	gibidirler.	Bu	nedenle	kariyer	sayfalarını	beğenmeniz	

ve	takibe	almanızın	kariyerinize	faydası	dokunacaktır.	

Facebook kariyer/işe alım sayfaları (Türkiye)*
•	 Deloitte	-	Facebook.com/DeloitteKariyer

•	 Ford	Otosan	-	Facebook.com/FordTurkiyeKariyer

•	 Pfizer	-	Facebook.com/PfizerdeGelecekVar

•	 PepsiCo	-	Facebook.com/PepsiCoTurkiyeKariyer

•	 Arçelik	-	Facebook.com/ArcelikKariyer

*		Örnek	olması	adına	bazı	Facebook	kariyer	sayfalarına	yer	verilmiştir.	Face-
book	arama	kısmına	“Kariyer”	yazarak	daha	çok	kariyer	sayfasına	ulaşabi-
lirsiniz.
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•	 Finansbank	-	Facebook.com/FinansbankKariyer

•	 LC	Waikiki	-	Facebook.com/LCWaikikiKariyer

•	 De	Facto	-	Facebook.com/defactokariyer

•	 Teknosa	-	Facebook.com/teknosakariyer

•	 Garanti	Bankası	-	Facebook.com/GarantiliKariyer

•	 Teb	-	Facebook.com/tebkariyer

•	 Migros	-	Facebook.com/MigrosKariyer

•	 Siemens	-	Facebook.com/SiemensKariyer

•	 Koç	Sistem	-	Facebook.com/KocSistemKariyer

•	 Anadolu	Grubu	-	Facebook.com/anadolugrubukariyer

Geleceğin kariyer platformu Facebook mu?
Şu	anda	internet	üzerinde	en	çok	kullanılan	kariyer	platformu	

LinkedIn	olsa	da,	yakın	geleceğin	kariyer	platformuna	Facebook		

da	ortak	olacak	gibi	görünüyor.	Bunda	ilk	neden	az	önce	adını	

saydığımız	büyük	şirketlerin	kariyer	sayfaları.	İkinci	neden	ise	

Facebook’un	kullanıcı	sayısının	fazlalığı.	

Techcrunch.com	da	25	Haziran	2014	tarihli	bir	haberde	ka-

riyer	ve	iş	arama	pazarını	da	gözüne	kestiren	Facebook’un	şir-

ketler	için	yeni	bir	sosyal	ağ	üzerinde	çalıştığı	ve	bu	sosyal	ağın	

kod	 adının	 FB@Work	 olduğu	 belirtiliyordu.	 Bu	 ağın	 kuruluş	

amacının	ise	iş	hayatının	daha	verimli	ve	eğlenceli	hale	getiril-

mesi	olduğunun	altı	çiziliyordu.

Facebook	 FB@Work	 ile	 kullanım	 kolaylığı	 ve	 alışkanlığını	

iş	dünyasıyla	birleştirip	kurum	içi	bir	sosyal	ağ	haline	gelebilir.	

Ayrıca	bu	 ağı	 Facebook	 ile	birleştirip	daha	etkili	 hale	 getire-

bilir.	Bu	şekilde	geleceğin	kariyer	platformu	olup	LinkedIn’in	

yeni	 rakibi	haline	gelebilir.	Bu	durum	Facebook	profillerinizi	

şimdiden	kariyeriniz	için	daha	uygun	hale	getirmenizin	ileride	

kariyerinize	büyük	etkisi	olabileceğini	gösteriyor.	Özellikle	Fa-

cebook	FB@Work	gibi	bir	platform	kurarsa,	çalışanların	Face-
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book	profilleri	şirketler	tarafından	daha	rahat	görülebilir	ve	iş	

başvurularında	Facebook	profilleri	kullanılabilir.

Facebook güvenlik ve gizlilik
İletilerinizde	 Facebook	 paylaşım	 ayarlarını	 kullanarak	 daha	

etkin	 bir	 Facebook	 kullanımı	 sağlayabilirsiniz.	 Bunun	 yanın-

da	gizlilik	ayarlarınızı,	Facebook	duvar	ayarlarınızı	da	kontrol	

etmenizde	fayda	var.	Mesela	duvar	ayarlarınızı	kapalı	hale	geti-

rerek	başkalarının	ve	virüslerin	sayfanızda	istemediğiniz	payla-

şımlar	yapmasını	engelleyebilirsiniz.	

Facebook	sayfanızda	dikkat	etmeniz	gereken	başka	bir	konu	

da	Facebook	uygulamalarıdır.	Bunlar	Facebook	dışındaki	firma-

larca	yapılan	ve	Facebook	profiliniz	üzerinde	bilgi	edinebilen	

hatta	sizin	adınıza	izinsiz	paylaşımlar	yapabilen	uygulamalardır.	

Bu	yüzden	herhangi	bir	uygulamayı	kurmadan	önce	uygulama-

nın	Facebook	sayfanızda	ulaşabileceği	bilgileri	ve	sizin	adınıza	

neler	yapabileceğini	kontrol	etmeniz	gerekiyor.	

Gizlilik	 ayarları	 ve	 araçları	 kısmından	 sizi	 kimlerin	

Facebook’tan	 ekleyebileceğine	 Google	 aramalarından	 profili-

nizin	 görünüp	 görünmemesine	 kadar	 çok	 sayıda	 ayarı	 yapa-

bilirsiniz.	Bunları	bir	kere	ayarlamış	olsanız	bile	arada	kontrol	

etmelisiniz,	çünkü	Facebook	dönem	dönem	gizlilik	ayarlarında	

değişikliklere	gidebilmektedir.

Blog yazmak ve kişisel markanız

Sosyal	medya	hesaplarımız	yavaş	yavaş	kişisel	bir	marka	halini	

alırken,	yazdıklarımız	hakkımızda	izler	bırakmaya	devam	edi-

yor.	Bu	izler	sosyal	medya	hesaplarında	hızla	akıyor	ve	iletile-

rimiz	fast-food	gibi	hızla	tüketiliyor.
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Evet,	 sosyal	medya	hesaplarındaki	paylaşımlar	hızlıca	üre-

tilmekte	 ve	hızlıca	 tüketilmektedir.	 İnternet	 üzerinde	 adımıza	

yapılan	aramalarda	sosyal	medya	hesapları	o	anlık	bilgi	verir-

ken	hakkımızda	asıl	bilgiyi	verecek	ve	kişisel	markamızı	zen-

ginleştirecek	yapı	sosyal	medyanın	da	ilk	hali	olan	bloglardır.	

Twitter,	Facebook	gibi	sosyal	medya	siteleri	bu	yüzden	mikro	

blog	 siteleri	 olarak	 anılır.	 Sosyal	medya	 araçları	 birer	bülten-

se,	blog	bir	kitaptır.	Bültenler	daha	az	kalıcıyken	bir	kitap	çok	

kalıcıdır.	Hatta	bloglar	 için	kitap	değil	kütüphane	 ifadesi	bile	

kullanılabilir.	Onlar	 internetin	 ve	 sosyal	medyanın	beslendiği	

en	önemli	kaynaklardır.	Bu	yüzden	kişisel	bir	marka	inşa	etmek	

istiyorsanız	mutlaka	bir	blog	sahibi	olmalısınız.

 

Blog nedir? 
Web-log	şeklindeki	iki	kelimden	doğan	blog	ağ	günlüğü,	gün-

ce	anlamına	gelir.	Blog,	web	sitesi	programlama	dilleri	üzerine	

herhangi	bir	teknik	bilgi	gerektirmeden,	kolaylıkla	yazı	yayın-

lamanızı	sağlayan,	belli	bir	kronolojik	sıraya	göre	yazıların	ol-

duğu	e-günce	benzeri	web	siteleridir.	

Yayınlanan	yazılara	okurlar	yorum	yapabilmekte	ve	bu	ya-

zıları	 sosyal	medya	hesaplarında	paylaşarak	daha	 çok	 sayıda	

kişiye	 ulaşmasını	 sağlamaktadırlar.	 Bu	 süreç	 aynı	 zamanda	

blog	yazarı	ve	okurlar	arasında	etkileşimli	bir	iletişim	de	sağlar.	

Blogların	 ilk	ortaya	çıktığı	ve	sosyal	ağların	olmadığı	dönem-

lerde	 yorumlar	 blog	 yazılarına	 yazılırken,	 günümüzde	 sosyal	

medyanın	 gelişmesiyle	 yorumlar	 sosyal	 ağlara	 yazılmakta	 ve	

geri	dönüşler	oradan	yapılmaktadır.	

Blogların	 doğuşu	 bildiğimiz	 günlüklere	 dayanıyor.	 Yıllar	

önce	 günlükler	 defter	 şeklindeydi	 derken	 internet	 yaygınlaş-

tıkça,	yazılar	 internete	 taşınmaya	başladı.	Bu	dönemde	Mynet	

tarzı	siteler	üzerinden	yapılan	kişisel	siteler	ve	sonrasında	web	
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forumları	oldukça	popülerdi.	Kişisel	web	sitesi	hazırlamak	 ise	

çok	zordu.	Ciddi	teknik	bilgi	ve	yazılım	dili	bilmek	gerekiyordu.	

2003	yılında	Google’ın,	Blogger’ı	 satın	almasıyla	ortaya	çı-

kan	ve	yaygınlaşan	bloglar	ise	kişisel	sitelere	göre	daha	rahat	

hazırlanıyor	ve	okunuyordu.	Blog	için	herhangi	bir	teknik	yazı-

lım	bilgisine	gerek	yoktu.	Sadece	yazıp	yayınlamak	yeterliydi.	

Blog türleri
Bloglar	içeriklerine,	okuyucularına	ve	amaçlarına	göre	çeşitlere	

ayrılırlar.

Tematik	bloglar,	herhangi	bir	konu	hakkında	(insan	kaynak-

ları,	 pazarlama,	 yemek,	 moda)	 uzmanlaşmış	 kişilerin	 yazdığı	

bloglardır.	

Kişisel	bloglar,	bir	tür	günlük	gibi	kişi	hakkında,	özel	yazıla-

rın	olduğu,	blog	adı	olarak	yazarın	adının	olduğu,	farklı	ve	belli	

bir	temaya	uymadan	her	konuda	yazıların	olabildiği	bloglardır.	

Topluluk	blogları,	çok	sayıda	yazarı	olan	ve	üye	olan	yazar-

ların	içerik	oluşturabildikleri,	çok	yazarlı	bloglardır.	Bu	bloglar	

aynı	zamanda	tematik	blog	sınıfına	da	girebilirler.

Kurumsal	 bloglar,	 şirketlerin	 ve	 kurumların	 oluşturdukları,	

müşterileri	ve	çalışanları	için	haberler	yayınladıkları	bloglardır.

Video	bloglar,	içeriğinin	video	olduğu,	yazılar	yerine	video	

çekimlerinden	ve	youtube	videolarından	oluşan	bloglardır.

Blogların Türkiye tarihçesi 
Blogların	Türkiye’de	ortaya	çıkışı	2005	yılına	denk	geliyor.	O	

dönemde	IT	ve	web	sektöründe	çalışanlar	ilk	blogları	açmaya	

başlayanlar	arasındaydılar.	2006	yılında	ise,	Türkiye’de	reklam-

cı	ve	pazarlamacılar	arasında	ciddi	bir	blog	kültürü	oluşmaya	

başladı	ve	çok	sayıda	reklam	&	pazarlama	blogu	açıldı.	Aynı	yıl,	

Marketing Türkiye	dergisi	blog	yazarları	için	bir	buluşma	prog-
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ramı	düzenleyerek	bu	durumu	bir	adım	öteye	götürdü	blog	ya-

zarlarını	bir	araya	getirdi.	Sonrasında	2006	yılında	Marketingist	

isimli	pazarlama	konferansına	bu	blogları	davet	ederek	bir	ilke	

imza	attı.	2006,	Türkiye’de	blogların	ortaya	çıkma	ve	tanınma	

yılı	oldu.

Benim	blog	yazmaya	başladığım	dönem	de	2006	yılına	denk	

geliyor.	O	dönemde	pazarlama	ve	eğitim	sorumlusu	olarak	ça-

lışıyordum	ve	pazarlama	&	reklam	blogları	ilgimi	çekmişti.	Bu	

konuda	bana	en	çok	ilham	veren	kişi	ise	Özgür	Alaz’dı.	

2006’da	 başladığım	 blog	 yazarlığı	 süresince	 blogları	 aracı-

lığıyla	ve	bazılarıyla	da	yüz	yüze	çok	sayıda	ilham	verici	blog	

yazarıyla	 tanıştım.	 Bu	 blogger’lar	 blogları	 Türk	 iş	 dünyasıyla	

buluşturdu	ve	dünyadan	çok	sayıda	trendi	aktardı.	Bloglar	sa-

yesinde	 artık	 ayda	bir	 çıkan	pazarlama	ve	 iş	dergilerini	 bek-

lemeye	gerek	kalmamıştı.	Bu	 tam	anlamıyla	bir	enformasyon	

devrimiydi.	Bloglar	yeni	veri	kaynaklarıydı	ve	okuyucular	blog	

yazılarına	her	zaman	daha	çok	güveniyorlardı.

Pazarlama	 bloglarının	 2007’de	 yakaladığı	 bu	 ivmeyi	 2011	

yılında	 İK	blogları	da	yakaladı	ve	2014	yılında	 İK	blog	sayısı	

120’ye	ulaştı.	Bu	sayı	her	geçen	gün	artıyor	ve	artmaya	devam	

edecek.

Sosyal	 medya	 ağları	 yükselmeye	 başladığında	 blogların	

gücü	azalır	gibi	oldu,	ama	bu	içeriklerin	çok	çabuk	tüketilmesi	

tekrar	 daha	 kalıcı	 olan	 blogların	 yükselmesine	 önayak	 oldu.	

Bloglar,	 her	 zaman	 internetteki	 en	 güvenilir	 kaynak	 oldular.	

2015,	blogların	yeniden	yükselişe	geçtiği	yıllardan	biri	olacak.	

Henüz	bir	blogunuz	yoksa	hemen	bir	tane	açmanız,	varsa	onu	

geliştirmeye	ve	yeniden	yazmaya	başlamanız	gerekiyor.	Çünkü	

bloglar	her	zaman	ulaşılabilir	bir	bilgi	kaynağı	olmaya	devam	

edecekler
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Blog yazmanın püf noktaları
Başarılı	ve	çok	okunan	bir	blog	yazarı	olmanın	sırları	ve	kuralları	

nelerdir?	Blogunuz	teknik	olarak	okunmaya	hazır	mı?	Blog	yazar-

ken	nelere	dikkat	etmek	gerekiyor?	Blog	okurları	nelere	dikkat	

eder?	İşte	tüm	bu	soruların	cevabı	ve	blog	yazmanın	püf	noktaları.

Blogunuzun ismi:	Ünlü	yazar	Elif	Şafak,	Pinhan	isimli	romanın-

da	der	ki	“İsimler	ki	büyülüdür,	sade	büyülü	mü,	isimler	hem	

de	büyücüdür…”	Her	şeyin	bir	ismi	vardır,	verilen	isimle	büyür	

çocuklar.	

Blogunuzun	ismi	de	bu	yüzden	çok	önemlidir.	Her	şey	ona	

verdiğiniz	isimle	başlayacaktır.	Bloglara	isim	verme	konusunda	

iki	 yönelim	 var.	 Bunlardan	 ilki	 bloga	 yazarın	 kendi	 adını	 ve	

soyadını	vermesidir.	Bu	genellikle	tavsiye	edilmeyen	bir	yoldur.	

Blog	ismini	şirket	ismi	gibi	düşünün,	kendi	adınızı	koyunca	

her	yazdığınız	sizin	üzerinizden	okunur,	bir	de	kişi	isimleri	ko-

lay	hatırlanmaz	ve	Google	 tarafından	aramalarda	en	sonlarda	

kalabilir.	Çok	ünlü	biri	değilseniz	bunu	tavsiye	etmiyorum.

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

Blog yapısı:	Bloglar	çeşitli	platformlar	üzerine	kurulur.	Benim	de	

blogumda	 kullandığım	WordPress	 dünyada	 en	 çok	 kullanılan	

         
         

         
        
      

        
       

         
         
   

       
      

         
      
     

       
        

         

 Bu yüzden blogunuzun ismi yazacağınız konuyla ilgili ve 
akılda kalıcı olsun. İlla kendi adınızı kullanmak istiyorsanız adı- 
nıza bir site yapabilirsiniz ama blogunuzu isminizden ayırın ve 
tematik bir isim verin. Kendi bloguma isim koyarken özellikle 
kariyer üzerine yapılacak aramaları düşünmüştüm. Ayrıca 
meslekte başarılı olmak için yeteneğin önemine vurgu yapmak 
ve insan kaynaklarıyla ilgisinin altını çizmek istemiştim. İsme siz 
karar verin. Bunu bir başkasına veya bir isim koçuna kesinlikle 
bırakmayın. O sizin blogunuz ve isim koymak sizin işiniz.
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blog	 yapısı.	WordPress’ten	 sonra	 Blogger	 ikinci	 sıradadır.	 Son	

dönemde	Tumblr	da	sıkça	blog	yazarları	tarafından	kullanılıyor.	

Tüm	bunların	 içinde	 en	 kullanışlısının	WordPress	 olduğu-

nu	söylemek	yanlış	olmayacaktır.	Blogunuzu	ücretsiz	bir	blog	

yapısı	üzerine	kullanmak	 isterseniz	alanadınız.wordpress.com	

olarak	veya	alanadınız.blogspot.com	olarak	alabilirsiniz.	Kendi	

alan	adınızı	alıp	bir	hosting	firmasından	aldığınız	alana	kurma-

nızı	tavsiye	ederim.	Tabii	kendi	alan	adınızla	alınca	bunun	yıllık	

100-200	TL	arasında	bir	maliyeti	var.	

Blogger	ve	WordPress	üzerinden	ücretsiz	blog	açmaktansa	

kendi	alan	adınızla	açmanız	blog	işini	daha	ciddiye	aldığınızı	

gösterir.	Ayrıca	o	ücretsiz	blog	siteleri	kapandığı	anda	sizin	blo-

gunuz	da	kapanır	ve	yazılarınıza	ulaşmanız	zor	olabilir.	Daha	

da	kötüsü	blogunuza	verilen	tüm	linkler	bozulur.	

Kendi	 alan	 adınıza	WordPress	 ilk	 kurulum	 biraz	 zahmetli	

olabiliyor	 ama	bu	kurulumu	ücretsiz	 yapan	hosting	 şirketleri	

var.	İnternette	“WordPress	hosting”	şeklinde	arama	yaptığınız-

da	bu	şirketlere	ulaşabilirsiniz.	Kendi	alan	adınızı	kullanmanız,	

arama	motorlarında	 ve	 adres	 verdiğinizde	bulunmanız	 konu-

sunda	size	daha	büyük	üstünlük	sağlayabilir.

Blogunuzun tema ve tasarımı:	Kendi	alan	adınızı	ve	hosting’inizi	

aldıktan	sonra	sıra	WordPress’te	kullanacağınız	temaya	geliyor.	

Seçenek	 bol,	 ücretli	 veya	 ücretsiz	 binlerce	 tema	 var.	 Blogun	

görünüşünün	ve	tasarımının	blogunuzun	amacı	ve	anlayışıyla	

uyuşması	gerekiyor.

Mesela	bir	iş	blogu	yazıyorsanız	tutup	bir	mutfak	veya	hobi	

blogu	 teması	 kullanamazsınız.	 Temanızı	 ücretli	 alırsanız	 ken-

di	blogunuza	özgü	bir	tema	oluşturabilirsiniz.	Temayı	aldıktan	

sonra	 eklentilerle	 birlikte	 zenginleştirmelisiniz.	 Böylece	 daha	

kullanıcı	dostu	bir	temanız	olabilir.	Ayrıca	tema	aldığınız	şirke-
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tin	temanızı	yeni	güncellemelere	uygun	yapması	gerekir.	Blo-

gunuza	tema	yüklemek	biraz	 teknik	bir	konu	olduğu	için	bu	

konuda	bir	profesyonel	tasarımcıyla	çalışmanızı	tavsiye	ederim.	
Temanızı	ayarladıktan	sonra	temanıza	uygun	bir	logo	oluş-

turmanız	gerekiyor.	Logolar	akılda	kalmak	için	oldukça	önemli.	
Logonuz	aynı	zamanda	sizin	imajınız.	Bu	konuda	da	bir	tasa-
rımcıyla	çalışabilir	veya	ücrtetsiz	logo	sitelerini	inceleyebilirsi-
niz.	Bir	temada	en	çok	dikkat	etmeniz	gereken	konu	temanın	
sade,	 hızlı	 ve	 kullanıcı	 dostu	 yapıda	 olması.	 Bir	 de	 olmazsa	
olmaz	mobil	cihazlarla	(tablet,	telefon)	uyumlu	olması.	Çünkü	
artık	okuyucuların	büyük	bir	kısmı	blogları	mobil	telefon	veya	
tabletlerinden	okuyor	ve	blogunuz	mobil	uyumlu	olmazsa	ya-
zılarınız	okunmayabilir.	Bu	konudaki	başka	önemli	bir	konu	da	
yazı	fontunuz.	Daha	çok	arial	tarzı	rahat	okunan	yazı	fontları	
tercih	ederseniz	gözleri	de	yormamış	olursunuz.	

Seo araçları:	Web	sitesi	 işiyle	 ilgilenenlerin	en	çok	kullandığı	
kelime	seo’dur.	Anlamı,	arama	motoru	optimizasyonudur.	Blog	
yazılarınızı	okuyacak	kişilerin	büyük	bir	kısmı	Google	tarzı	ara-
ma	motorlarında	yaptıkları	aramalarla	blogunuza	gelirler.	Go-
ogle	aramalarında	web	 sayfanızın	 ilk	 sırada	olması	daha	çok	
okuyucuya	ulaşmak	adına	 çok	önemlidir.	Bunu	 sağlayan	 şey	
de	Google’ın	blogunuzu	indeksleme	yöntemidir.	Bu	sistem	ol-
dukça	karmaşık	bir	algoritma	ama	bu	konuda	çok	ticari	bir	blog	
üzerinde	çalışmıyorsanız	bir	Seo	uzmanıyla	çalışmanıza	gerek	
yok.	Bunun	için	blogunuza	bir	Seo	eklentisi	eklemeniz	yeterli	
olabilir.	Bu	eklenti	blogunuzda	olmadan	Google	sizi	daha	az	
görür	ve	blogunuza	daha	az	ziyaretçi	gönderir.

Sosyal medya desteği:	Günümüzde	blog	yazıları	en	çok	sosyal	
medya	 aracılığıyla	 paylaşım	 yapıyorlar.	 Bu	 yüzden	 blogunuza	
sosyal	 ağ	 butonları	 ekleyerek	 okuyucularınızın	 yazılarınızı	 ra-
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hatça	 paylaşmasını	 sağlamalısınız.	 Bu	 butonlar	 için	 WordPress	
plugin’lerini	kullanabilirsiniz.	Bu	paylaşımlarınızda	görsel	olma-
sı	ilgiyi	yüksek	tutuyor.	Bunun	için	yazılarınızın	arasına	uyumlu	
görseller	ekleyerek	paylaşılan	iletiyi	ilgi	çekici	hale	getirebilirsiniz.	

Konular ve yazı başlıkları:	Blog	adınız	ne	kadar	önemliyse	yazı-

larınızın	başlıkları	da	o	kadar	önemli.	Çağımızın	yoğun	enfor-

masyon	akışı	içinde	yazınızın	fark	edilmesi	başlığınızın	merak	

uyandırmasına	bağlı.	Özellikle	numaralı	başlıklar	okurlar	tara-

fından	daha	 sık	okunuyor.	Mesela	 “İş	 hayatında	başarı”	 artık	

klasik	bir	başlıkken,	“İş	hayatında	başarının	10	yolu”	daha	ilgi	

çekici	olabiliyor.	

Bazıları	bu	tür	başlıkları	eleştirse	ve	hoş	karşılamasa	da,	yurt-

dışındakiler	de	dahil	olmak	üzere,	en	çok	okunan	bloglar	bu	

yöntemi	kullanıyor	ve	maddeli	yazıları	tercih	ediyorlar.	Siz	yazı-

larınızı	maddelendirmeseniz	bile	başlıklarınız	ilgi	çekici	olmalı.	

Başlıkları	bir	 reklamcı,	bir	pazarlamacı	mantığıyla	düşünmeli-

siniz.	 Başlıklar	 çok	 önemlidir,	 çünkü	 uygun	 kelimelerle	 hem	

arama	motorlarından	blogunuza	okur	getirirler	hem	de	sosyal	

medyada	yayınlandığında	daha	çok	kişinin	dikkatini	çeker.

İçerik kraldır:	Bu	söz	blog	dünyası	için	yazılmış	olmalı.	İçeriği	

dolu	dolu	olmayan,	sürekli	çevirilerden	ve	özgün	olmayan	ya-

zılardan	oluşan,	hatta	zaman	zaman	kopyala	yapıştır	mantığıyla	

yerleştirilmiş	yazılar	bir	blogun	öldüğünün	işaretidir.	

O	yüzden	blog	yazarken	şunu	kıstas	alın.	İçeriği	mutlaka	siz	

oluşturmalı,	içeriği	yazarken	heyecan	duymalı	ve	sıkılmamalısı-

nız.	Yazılarınızı	yazarken	imla	kurallarına	dikkat	etmeli,	yazım	

yanlışı	yapmamalısınız	(bunun	için	yazıyı	önce	Word	üzerinden	

yazıp	sonra	bloga	ekleyin).	Eğer	siz	yazarken	sıkıldıysanız	oku-

yucunuz	da	sıkılacak	ve	yazıyı	okumayacak	demektir.	
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Diğer	bir	konu	da	yazılar	uzun	mu	kısa	mı	olmalı	konusu-

dur.	Bu	konudaki	tavsiyem	yazılarınızın	kısa	olması	veya	par-

çalı	olması	yönünde.	Uzun	yazılar	da	okunmaktadır,	ama	uzun	

yazıyı	okutmayı	başarmak	için	uzun	yıllar	boyu	yazmak	ve	bu	

konuda	çok	iyi	olmak	gerekiyor.	Uzun	veya	kısa	yazmak	size	

kalmış.	 Eğer	 yazarken	 sıkılmıyorsanız	 uzun	 da	 yazabilirsiniz	

ama	yine	de	yazılarınızı	kısaltmaya	çalışın.	Çünkü	bilgisayardan	

ve	internetten	okunan	uzun	yazılar	göz	yorabilirler.	Bir	de	ne	

olursa	olsun	içerik	sizin	olsun,	sakın	kopya	içerik	kullanmayın.	

Kullanırsanız	da	mutlaka	kaynağını	belirtin	ve	link	verin.	Eğer	

sizin	içeriğinizi	sizden	izinsiz	olarak	birisi	alırsa	mutlaka	uyarın.

Hedef kitleniz kim, kime yazıyorsunuz?	Bu	soruyu	blog	yazarken	

iyi	cevaplayın.	Herkes	hedef	kitleniz	olamaz.	İnsan	kaynakları	

blogu	yazıyorsanız	hem	İK’cıları	hem	de	iş	arayanları	aynı	anda	

hedef	kitleniz	yapamazsınız.	Kime	yazıyorsunuz?	Bu	soruyu	iyi	

cevaplarsanız	çok	okunan	bir	blogunuz	olur.	Aksi	durumda	bir	

süre	sonra	siz	de	kime	yazacağınızı	şaşırırsınız.

Oku, oku, oku:	İyi	bir	blog	yazarı	olmanın	sırrı,	öncelikle	iyi	bir	

blog	 okuru	 olmaktan	 geçiyor.	 İK	 alanında	 yazıyorsanız	 sade-

ce	İK	ve	kariyer	bloglarını	okumayın,	pazarlama	bloglarına	ve	

farklı	alanlardan	bloglara	da	göz	atın,	yabancı	blogları	izleyin,	

gündemi	ve	alanınızdaki	gelişmeleri	takip	edin.	Bol	bol	okuyun,	

bir	süre	sonra	daha	rahat	yazdığınızı	fark	edeceksiniz.	Blogları	

okumak	için	abonelik	sistemi	tarzında	blog	yazılarını	takip	ede-

bileceğiniz	Feedly	tarzı	okuyucu	siteler	kullanabilirsiniz.

İlham verin:	Blogunuzu	okuyanlar	sadece	öğrenmesinler,	aynı	

zamanda	ilham	da	alsınlar,	kafalarında	bir	soru	işareti	oluşsun,	

yazıyı	okuduktan	sonra	hayatlarında	bir	şey	değişsin,	harekete	
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geçsinler.	Eğer	yazınız	bir	şey	değiştirmeyecekse	o	yazıyı	niye	

yazdığınızı	iyice	düşünmelisiniz.	Kendinize	her	gün	yazmalıyım	

gibi	hedefler	hiç	koymayın	çünkü	zorla	blog	yazısı	olmaz,	olsa	

da	 güzel	 olmaz.	 Siz	 boşuna	 yazmış,	 başkası	 boşuna	okumuş	

olur.	Ama	haftada	en	az	bir	veya	iki	kere	yazmaya	çalışın,	çok	

da	boşlayıp	 aylar	boyunca	uğramazsanız	okur	 sizi	unutur	 ve	

bir	süre	sonra	web	dünyasına	ölü	bir	blog	bırakmış	olursunuz.

Görseller, videolar, infografikler:	 Blog	 yazıları	 aynı	 zamanda	

görsellerle,	 fotoğraflarla	 ve	 infografiklerle	 desteklenmelidir.	

Çok	kısa	yazmadığınız	sürece	içinde	görsel	veya	video	olma-

yan	 yazılar	 sıkıcı	 gelebilir.	 O	 yüzden	 her	 zaman	 görsel	 kul-

lanmaya	çalışın.	Videoları	ise	kendiniz	hazırlayabileceğiniz	gibi	

yazdığınız	konuyla	ilgili	çok	sayıda	Youtube	veya	Ted	videosu	

bulabilirsiniz.

Yazacağınız konuları not alın:	Blog	yazısı	konuları	her	yerde	ak-

lınıza	gelebilir,	bunun	için	bir	not	defteri	kullanabilir	veya	akıllı	

telefonunuza	not	alabilirsiniz.	Ayrıca	bunun	için	WordPress’in	

iOS	uygulaması	veya	mobil	telefonunuzdaki	bir	not	programı	

da	işe	yarayacaktır.	

Gerçekten emek verin ve bu konuyu ciddiye alın: Blog	 yazmak	

emek	ister.	Emek	veriyorsanız	emeğinize	değmeli.	Okuyan	da	

okurken	 bunu	 hissetmeli.	 Blog	 okuru	 hep	 dikkatini	 çekecek	

yazı	olsun	ister	birkaç	sıkıcı	yazı	sonrası	artık	o	bloga	bir	daha	

uğramaz.	 Okunma	 ve	 okuyucu	 sayıları	 blogunuzun	 gidişatı	

hakkında	size	bazı	uyarılar	da	verir.	 İlk	birkaç	yıl	 içinde	çok	

fazla	okuyucu	beklememek	gerekir.	Burada	çok	okunmaktan	

ziyade	hedef	kitlenizce	okunmak	önemlidir.	Sayıya	takılmayın,	

günde	on	beşle	başlar,	binlere	ulaşırsınız	ama	yine	de	kimlere	
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ne	kattığınızı,	o	hayatlarda	neler	yaptığınızı	tam	bilemezsiniz.	

Sizi	on	kişi	de	okusa,	blog	yazma	işini	ciddiye	alın	ve	bu	konu-

da	disiplinli	olun.

 

Blog yazmanın kariyerinize faydaları
Blog yazmak öğretir: Öğrenmenin	en	iyi	yolu	öğretmektir.	Blog	

yazarken	hem	siz	öğrenirsiniz	hem	de	okurlarınız	öğrenir.	Blog	

yazısı	 yazmak	 incelik	ve	araştırma	 ister.	Yazarken	daha	önce	

fark	etmediğiniz	şeyleri	de	fark	edersiniz.	Okuyucunuz	bir	yo-

rum	yapar,	bir	soru	sorar	ve	daha	çok	öğrenmek	zorunda	ka-

lırsınız.	Bu	da	kendinizi	geliştirmenize	ve	mesleğiniz	hakkın-

da	inanılmaz	derecede	donanımlı	olmanıza	vesile	olur.	Çünkü	

yazacağınız	 yazıyı	 çok	 sayıda	 meslektaşınız	 da	 okuyacak	 ve	

yazdıklarınızın	doğruluğuna	bakacaktır.	Bu	da	sizi	daha	özenli	

yazmaya	itecektir.

İyi hisseder ve işinizde daha başarılı olursunuz:	 İş	 hayatınızda	

sıkıntılı	 anlar	 geçiriyor	 olabilirsiniz	 veya	 işler	 istediğiniz	 gibi	

gitmiyor	olabilir.	Kariyerinizi	sürdürdüğünüz	alandan	memnun	

değilsinizdir	veya	yeni	bir	arayış	içindesinizdir.	İstediğiniz	alan-

la	 ilgili	 blog	yazmaya	başlarsınız.	Gündüz	pazarlama	üzerine	

uğraşırken	 akşam	girişimcilikle	 ilgili	 bir	 şeyler	 karalayabilirsi-

niz.	Hobi	gibi	başlayan	bu	arayış	bir	süre	sonra	gerçek	mesle-

ğinizi	seçmenizi	bile	sağlayabilir.	

Bir	şeyler	yazmak	ve	düşünmek,	yazdıklarınızın	okunması	

özgüveninizi	ve	motivasyonunuzu	yükseltir.	On	kişiyle	başla-

yan	okur	sayınız	önce	yüzlere	sonra	binlere	çıkar,	bir	yılda	beş	

yüz	bin	kere	okunduğunuzda	artık	iyi	şeyler	ürettiğinizi	düşü-

nebilirsiniz	ve	bu	da	size	yüksek	bir	motivasyon	sağlar.	Yeni	

bağlantılarınız	 olur,	 ağınız	 genişler	 ve	 böylece	 birçok	 harika	

kişiyle	tanışırsınız.
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Networking yaparsınız:	Blog	yazmanın	networking’e	yani	çevre	
yapmanıza	 faydası	 büyüktür.	 Alanınızda	 uzman	 bir	 blog	 ya-
zarıysanız	çok	sayıda	kişi	sizi	 tanımaya	başlar.	Gittiğiniz	kon-
feranslarda	 sizi	 tanıyan	 okurlarınızla	 karşılaşırsınız.	 Bu	 kadar	
çok	kişiye	ulaşmak	sizi	bile	şaşırtabilir.	Bu	süreçte	diğer	blog	
yazarlarıyla	tanışır,	sosyal	medyadan	meslektaşlarınızla	bağlan-
tı	kurabilirsiniz.	Bir	etkinliğe	gittiğinizde	mutlaka	mesleğinizle	
ilgili	blog	yazan	başka	bir	blog	yazarıyla	karşılaşır,	sohbet	edip	
ufkunuzu	açarsınız.	
Bu	blog	yazarlarından	çevre	edinir,	bilgiye	ihtiyacınız	oldu-

ğunda,	kariyerinizle	ilgili	bir	problem	yaşadığınızda	veya	başka	
bir	şeyde	hemen	yardımlaşırsınız.	Siz	onlara	sorarsınız,	onlar	da	
size	sorar	ve	bu	durum	herkesi	geliştirir.	Blog	ağı	fikir	ve	bilgi	
temelli	kurulduğu	için	oldukça	sağlam	ve	faydalıdır.

Kişisel markanızı oluşturursunuz:	 Blog	 yazmak	 günümüzde	
önemli	bir	kişisel	marka	aracıdır.	Blog	yazarı	olmak	size	pek	
çok	kapı	açar.	Çünkü	bir	tür	tescillenmiş	bilgi	sahibi	olursunuz.	
Üstelik	internet,	çoğu	zaman	kitaplara		göre	daha	ulaşılabilir-
dir	ve	Google	aramalarında	birilerinin	karşısına	çıkmaya	sürekli	
devam	 edersiniz.	 Sadece	 sosyal	medyada	 yer	 almak	 (twitter,	
Facebook)	 yetersizdir.	 Sosyal	 medyada	 içerikler	 fast-food	 gi-
bidir	 ve	bir	 süre	 sonra	görünmez	olur.	Oysa	blog	yazısı	hep	
var	olmaya	devam	edecektir.	İçerikleriniz	ilgi	çektikçe	normal	
medyada	da	yer	bulmaya	başlarsınız.	Bu	da	bilinirliğinizi	artı-
racaktır.	 Birinin	CV’sini	 incelemek	 yerine	 blogunu	 incelemek	
daha	sağlam	bir	özgeçmiş	bilgisi	sunabilir.	Çünkü	blog	yazıları	
çoğu	zaman	yapılacakları	da	kapsar	ve	özgeçmişten	ziyade	bir	

özgelecek	sunar.

Etkinliklerden önce siz haberdar olursunuz:	Blog	yazdıkça	ve	ta-
nındıkça	uzmanlığınız	ile	ilgili	konferans	ve	duyurular	ilk	önce	
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size	gelmeye	başlar.	Hatta	bu	etkinlikler	için	davetiyeler	gönde-

rilir	ve	blogunuz	sayesinde	çok	sayıda	etkinliğe	katılabilirsiniz.	

Bu	etkinliklerde	öğrendiklerinizi	blogunuzda	paylaştığınızda	size	

yeni	etkinliklerin	kapıları	açılır	ve	bu	etikinlikler	sizi	çok	geliştirir.

İş teklifi veya proje teklifi alabilirsiniz:	Blog	yazmak	kişisel	mar-

kanıza	deneyim	sağlar	ve	blogunuz	sayesinde,	mesleğiniz	 ile	

ilgili	çok	sayıda	şirket	ve	kişinin	dikkatini	çekebilirsiniz.	Blo-

gunuz	 üzerinden	 iş	 veya	proje	 teklifini	 daha	 kolay	 alabilirsi-

niz.	 Özellikle	 blogunuzu	 LinkedIn	 ile	 entegre	 ettiğinizde	 bu	

tür	fırsatlar	daha	çok	karşınıza	çıkmaya	başlayacaktır.	Hatta	bir	

süre	sonra	şirketiniz	yerine	blogunuz	sizi	temsil	etmeye	başlar.	

İnsanlar	hangi	şirkette	çalıştığınızı	hatırlamayabilir,	ama	blogu-

nuzu	mutlaka	hatırlayacaktır.

Klout puanı

Klout,	sosyal	medyada	ne	kadar	etkili	olduğunuzu	ölçen	ve	bu	

etkinize	göre	size	bir	skor	veren	bir	sosyal	medya	aracı.	Kulla-

nıcılarına	skorlar	veren	Klout,	bir	nevi	onların	sosyal	medyada-

ki	etkilerini	ölçüyor.	

Sosyal	medyadaki	etkinliğiniz	artıkça	Klout	skorunuz	da	artı-

yor.	Klout	skorunuzu	görebilmek	için	bir	Klout	hesabı	açmanız	

gerekiyor.	Bu	hesaba	Facebook	veya	twitter	hesabınız	üzerin-

den	 bağlanabiliyorsunuz.	 Klout’a	 girdikten	 sonra	 aktif	 olarak	

kullandığınız	 sosyal	medya	 hesaplarını	 bu	 siteye	 bağlamanız	

yeterli.	 Sonrasında	 Klout.com’a	 size	 bir	 puan	 veriyor	 ve	 bu	

puan	sosyal	medyadaki	etkinliğinize	göre	artıyor.	

Klout,	puanınıza	göre	size	bazı	firmalardan	fırsatlar	da	ya-

ratabiliyor.	Bu	özelliğiyle	dikkat	çeken	Klout,	Mart	2014’te	200	
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milyon	dolara	Lithium	Technologies	isimli	şirket	tarafından	sa-

tın	alındı.	Son	dönemde	twitter	ve	Facebook	gibi	içerik	paylaş-

ma	özelliğini	de	devreye	alan	Klout’un	ilerleyen	süreçte	daha	

aktif	hale	geleceğini	düşünebiliriz.	O	yüzden	kendinize	bir	Klo-

ut	hesabı	açarak	puanınızı	görebilir	ve	sizinle	aynı	meslekteki	

kişilerin	puanlarını	inceleyebilirsiniz.

Klout	 puanı	 şu	 anda	 gelişmekte	 olan	 bir	 sistemin	 ilk	 hali	

aslında.	O	yüzden	bu	süreçte	puanınız	düşük	görünebilir	ama	

ilerleyen	süreçte	bu	sistemin	daha	da	gelişerek	daha	iyi	bir	öl-

çüm	aracı	olacağını	veya	benzer	ölçüm	araçlarının	çoğalacağını	

öngörebiliriz.	Klout	gibi	sistemlerin	verdiği	mesaj	ise	şu:	Sosyal	

medyadaki	 varlığınızın	 gelecekte	 kariyeriniz	 için	 çok	 önemli	

olacak	ve	oradaki	tüm	davranışlarınız	bir	puan,	bir	ölçüm	veya	

bir	 tarama	 sonucunda	mutlaka	 karşınıza	 çıkacak.	 Bu	 yüzden	

sosyal	medyayı	kariyeriniz	ve	gelişiminiz	için	en	iyi	ve	en	doğ-

ru	şekilde	kullanabilmeniz	gerekli.	

Google + (Google Plus)
Google	Plus	2011	yılında	kurulan	bir	sosyal	ağ.	Facebook	ve	

twitter	gibi	insanların	birbirleriyle	etkileşimde	bulunması	ama-

cıyla	kurulan	Google	Plus,	Google	servislerinin	desteğiyle	bir-

likte	2014	yılında	343	milyon	kullanıcıya	ulaştı.	Özellikle	Gmail	

uzantılı	mail	 servisi	 kullanan	 çok	 sayıda	kullanıcı	bu	hizmeti	

kullanıyor.	Google’ın	görüntülü	görüşme	platformu	olan	Goog-

le	Hangouts	servisi	de	Google	Plus	üzerinden	kullanılabiliyor.	

Google	Plus’ın	kişisel	markanız	veya	kariyeriniz	için	en	önemli	

özelliği	ise	Google	Plus	kullanıcılarının	yayınladığı	iletilerdeki	

linkleri	ve	isminize	ait	yapılacak	aramaları	daha	ön	plana	çıkar-

ması	olacaktır.

Google	Plus	kullanabilmeniz	için	bir	Google	hesabınızın	ol-

ması	yeterli.	Bu	hesapla	Google	Plus’a	giriş	yapabilir	ve	Plus	
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hesabınızı	 aktif	 hale	 getirebilirsiniz.	 Tabii	 tüm	 sosyal	 ağlarda	

olduğu	gibi	hesabı	açmanız	tek	başına	yeterli	değil.	Bu	hesapta	

sürekli	paylaşımlar	yaparak	ve	bağlantılarınızla	etkileşime	ge-

çerek	hesabınızı	 aktif	 tutmanız	da	önemli.	Özellikle	 işle	 ilgili	

paylaşımlar	yapmanız,	hem	buradaki	bağlantılarınızın	dikkatini	

çekecektir	hem	de	takipçilerinizi	artıracaktır.	

 

Google Plus kullanmanın püf noktaları
Google	 Plus	 hesabınızı	 açtıktan	 sonra	 yapmanız	 gereken	 ilk	

şey	profilinizi	düzenlemeniz.	Bunun	için	öncelikle	bir	profil	ve	

kapak	 fotoğrafı	 eklemelisiniz.	 Kapak	 fotoğrafının	 boyutlarını,	

Google	Plus’ın	tanımladığı	alana	göre	hazırlamanız,	profilinizin	

daha	anlaşılabilir	 olmasını	 sağlayacaktır.	 Fotoğraflarınızı	 ekle-

dikten	 sonra	 ise	 “hakkında”	 bölümünüzü	 düzenlemeniz,	 tam	

ve	doğru	bir	profil	oluşturmanız	gerekmektedir.	Google	Plus’ı	

daha	aktif	ve	başarılı	kullanmak	için	aşağıdaki	noktalara	dikkat	

etmelisiniz.

Hikâye:	 Burası	 profilinizin	 en	 önemli	 kısmıdır.	 Profilinizi	 gö-

rüntüleyenler,	fotoğrafınızdan	sonra	ilk	olarak	buraya	göz	ata-

caklardır.	“Kısa	açıklama”	kısmına	kendiniz	hakkında	kısa	bir	

bilgi	girebilirsiniz.	Buraya	mesleğinizi	yazabilirsiniz.	“Tanıtım”	

kısmına	ise	kısa	özgeçmişinizi	yazabilirsiniz.	Buranın	çok	uzun	

olmadan	kısaca	sizi	tanıtması	gerekiyor	çünkü	sizi	tanımak	iste-

yen	kişiler	profilinizin	en	çok	bu	kısmını	kontrol	edeceklerdir.	

Bu	 kısmın	 hemen	 altında	 yer	 alan,	 eğitim,	 temel	 bilgiler	 ve	

bağlantılar	kısmını	da	doğru	olarak	doldurun.

Bağlantılar:	 Burası	 sizin	 profilinizin	 dışa	 açılan	 penceresidir.	

Buraya	diğer	sosyal	medya	adreslerinizi	ve	varsa	blog	veya	site	

adresinizi	eklemeniz,	profilinizde	o	bağlantıların	da	görünmesi-
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ni	ve	sizi	ekleyen	kişilerin	diğer	sosyal	medya	adreslerinize	de	

ulaşmasını	sağlayacaktır.

İş: Bu	 bölüm	 Google	 Plus’ın	 kariyerinize	 en	 çok	 etkisi	 olan	

bölümdür.	Burası	sizin	mesleki	yaşamınızı	ve	kariyerinizi	ekle-

yeceğiniz	yerdir.	Buradaki	meslek	bölümüne	yapmakta	olduğu-

nuz	mesleği	veya	meslekleri	ekleyebilirsiniz.	Beceriler	kısmına	

iş	hayatınızda	kullandığınız	beceri	ve	yeteneklerinizi	eklemeli-

siniz.	İşyeri	kısmına	şu	anda	çalıştığınız	işyerini,	oradaki	unva-

nınızı	ve	kısa	görev	tanımınızı	eklemelisiniz.	Ayrıca	daha	önce	

çalıştığınız	işyerlerini	ve	görevlerinizi	de	bu	bölüme	ekleyebilir-

siniz.	Burası	“Tanıtım”	kısmı	ile	birlikte	profilinizin	profesyonel	

kısmını	oluşturacaktır.	

Kısa adres:	 Google	 Plus	 uzantılı	 adresiniz	 normalde	 bir	 sayı	

şeklinde	olur;	ama	bu,	aramalarda	profilinizin	bulunmasını	zor-

laştırabilir,	bu	yüzden	profil	adresinizi	ad	soyad	şeklinde	belir-

lemeniz	 profilinize	 daha	 rahat	 ulaşılmasını	 sağlayacaktır.	 Ge-

nellikle	ilk	profil	açtığınızda	Google	Plus	size	ad	soyadınızdan	

oluşan	bir	adres	sunacaktır,	ama	böyle	bir	bildirim	almazsanız	

kendiniz	de	bunu	ayarlar	kısmından	düzenleyebilirsiniz.

Çevreler:	Google	Plus’ın	bağlantılarınıza	verdiği	isim	çevreler-

dir.	Bu	yüzden	hesap	açtıktan	sonra	size	kişi	önerisi	sunacak	ve	

tanıyabileceğiniz	kişileri	önerecektir.	Eğer	sunmazsa	siz	“Kişi-

ler”	bölümünden	tanıyabileceğiniz	kişilere	ulaşabilirsiniz.	Eğer	

bir	Gmail	hesabınız	varsa,	adres	defterinizde	kayıtlı	bulunan	ki-

şileri	size	önerecektir.	Bu	da	arkadaşlarınızı	takip	etmenizi	daha	

kolaylaştıracak	hatta	Google	Plus	hesabı	olmayan	arkadaşları-

nızı	da	davet	etmenize	olanak	sağlayacaktır.	Çevreniz	sizin	için	

bir	nevi	network	görevi	de	görecektir.	Bu	yüzden	 tanıdığınız	
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kişileri	veya	benzer	mesleği	yaptığınız	çevrenize	eklemeniz	bü-

yük	önem	taşıyacaktır.	Böylece	yayınladığınız	iletiler	daha	çok	

kişiye	ulaşacaktır.

Topluluklar:	İlgi	alanınıza	göre	katılabileceğiniz	topluluklar,	ilgi	
alanınıza	yönelik	paylaşımlara	ve	bu	paylaşımları	yapan	kişilere	
ulaşmanızı	ve	Google	Plus	çevrenizi	genişletmenizi	sağlar.	Top-
luluklar	 içinde	 kendinize	 uygun	 toplulukları	 bulabileceğiniz	
gibi	Google	Plus	tarafından	size	önerilen	topluluklara	da	baka-
bilirsiniz.	Bu	topluluklarda	siz	de	ileti	yayınlayarak	ilgi	alanınız-
daki	kişilerin	dikkatini	çekebilir	ve	çevrenizi	genişletebilirsiniz.	
Ayrıca	kendiniz	bir	topluluk	kurabilir	ve	diğer	kişileri	toplulu-
ğunuza	davet	edebilirsiniz.	Topluluk	oluşturmak	için	“Topluluk	
Oluştur”	butonunu	kullanabilirsiniz.

Hangouts:	Google	Hangouts,	görüntülü	görüşme	gerçekleştiri-
len	bir	servis.	Benzer	servislerden	en	büyük	farkı	ise	toplantı	
yapmak	için	de	kullanılabilmesi.	Bu	özelliği	özellikle	iş	dünya-
sında	büyük	beğeni	topluyor.	Siz	de	Hangouts	hesabı	bulunan	
kişilerle	bu	platform	üzerinden	çoklu	katılımlı	toplantı	tarzında	
görüşmeler	 yapabilirsiniz.	 Başka	 iyi	 bir	 özelliği	 de	 yaptığınız	
bu	görüşmeleri	size	kaydetme	olanağı	sunması.	Ayrıca	toplantı	
planlama	ve	katılmasını	istediğiniz	kişileri	bu	görüntülü	toplan-
tıya	önceden	davet	etme	seçenekleri	de	bulunuyor.	Bu	özelliği	
ile	 iş	 dünyasında	özellikle	 lokasyon	bazlı	 çalışan	 firmalar	 ta-
rafından	sık	kullanılan	bir	servis.	Ayrıca	bazı	firmalar	mülakat	
görüşmelerini	de	bu	platform	üzerinden	yapmak	isteyebilirler.	
Böyle	bir	durumda	önceden	düzenlenmiş	bir	Google	Plus	he-
sabınız	olması	sizin	için	avantajlı	olacaktır.

Güvenlik ayarları:	Google	Plus’ta	paylaştığınız	iletileri	kimlerin	
görebileceğini	paylaşım	anında	belirleyebilirsiniz.	Paylaşım	ya-
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parken	“Alıcı”	kısmından	kimlere	paylaşım	yapacağınızı	seçe-

bilirsiniz.	Google	Plus	“Ayarlar”	kısmından	ise	hesabınızla	ilgili	

genel	ayarları	ve	güvenlik	ayarlarınızı	düzenleyebilirsiniz.	



Mülakat / İş görüşmesi nedir?

Mülakat	ya	da	 iş	görüşmesi	CV’niz	 incelendikten	 sonra	yaşa-

yacağınız	ikinci	ve	en	önemli	görüşmedir.	Üst	düzey	yönetici	

mülakatlarında	çoğu	zaman	CV	kullanılmaz.	Pozisyonunuz	ne	

olursa	olsun	mülakat	her	zaman	heyecan	verici	bir	deneyimdir.	

Dolayısıyla	bir	mülakatın	sizi	heyecanlandırması	iyi	bir	şeydir.	

İş	 görüşmesine	 giden	 her	 aday	mutlaka	 heyecan	 duymalıdır.	

Heyecan	duymak	toplumsal	açıdan	negatif	kodlansa	da	esasın-

da	olumlu	bir	duygu	durumdur.	

Ön mülakat:	Seçilecek	adaylara	bir	ön	eleme	yapmak	üzere	ha-
zırlanmış,	genelde	insan	kaynakları	departmanı	tarafından	yapı-

lan	basit	mülakatlardır.	Süreleri	ana	mülakata	göre	daha	kısadır	

ve	görüşmeyi	yapan	kişiler	genelde	 İK	uzmanı	pozisyonunda	

olur.	 Bu	mülakatlarda	 çoğunlukla	 testler	 uygulanır	 ve	 adayın	

teknik	yeterliliği	 ile	şirket	kültürüne	uyumu	kontrol	edilir.	Ön	

mülakatlar	bazen	zaman	kazanmak	için	telefonla	veya	dijital	vi-
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deo	mülakatı	yoluyla	da	yapılabilir.	Ön	mülakatlar	işe	alım	mü-

lakatı	değildir	ve	ardından	en	az	bir	ana	mülakat	daha	yapılır.

Telefon	mülakatı,	telefonda	soru	sormak	üzerine	kurgulan-

mış	 bir	 ön	mülakat	 çeşididir.	Özellikle	 adayın	 başka	 şehirde	

oturduğu	durumlarda	sık	başvurulur	ve	burada	bir	ön	seçme	

yapılmaya	çalışılır.	Bu	mülakat	sürecinde	telefonun	iyi	çekece-

ği,	 fazla	gürültülü	olmayan	bir	yerde	görüşmeye	dikkat	edin.	

Çünkü	bu	bir	ön	seçim	mülakatıdır	ve	bazen	ses	tonu	gergin	

olduğu	 için	 veya	 karşı	 tarafla	 gürültüden	 anlaşılamadığı	 için	

adaylar	işe	alımcılar	tarafından	olumsuz	bulunabilir.	

Dijital	 video	 mülakatı	 ise	 birkaç	 senedir	 ortaya	 çıkan	 ve	

işe	alımcıların	 işini	kolaylaştıran	mülakat	 çeşitlerinden	biridir.	

Özellikle	geniş	lokasyonda	çalışan	büyük	firmalar	son	dönem-

de	sıkça	bu	yöntemi	kullanır	ve	ön	mülakatları	bu	şekilde	ger-

çekleştirirler.	Telefonla	mülakattan	 farkı,	 görüntülerinin	kaydı	

olan	adayın	sonradan	da	izlenebilmesidir.	

Bu	 tür	 bir	 mülakatta	 iş	 ilanına	 başvuruda	 bulunan	 adaya	

bir	web	sitesine	yönlendiren	bir	davetiye	gönderilerek,	belirle-

nen	tarih	aralığında	uygun	olduğu	bir	zamanda	web	kamerası	

açık	olan	bir	bilgisayardan	bu	web	sitesine	girmesi	istenir.	Web	

sitesine	giren	aday,	kamerasını	 açarak	mülakata	katılır.	Bura-

da	canlı	mülakat	söz	konusu	değildir,	aday	sadece	hazırlanan	

sorulara	 cevap	 verir	 ve	 bir	 video	 kaydı	 yapılır.	 Sonradan	 işe	

alımcılar	verilen	cevaplara	göre	değerlendirme	yaparak	sonuca	

ulaşırlar.	Ayrıca	bu	şekilde	kaydı	olan	adayları	aynı	sistem	üze-

rinden	karşılaştırır	ve	ön	mülakatı	sonuçlandırırlar.	Türkiye’de	

en	çok	kullanılan	dijital	mülakat	sitesi	HR	Venue’dür	(hrvenue.

com.tr).	Bu	siteye	göz	atarak	dijital	mülakat	konusunda	daha	

fazla	bilgi	sahibi	olabilirsiniz.

Buna	benzer	başka	bir	mülakat	çeşidi	ise	görüntülü	Skype	

mülakatlarıdır.	 Skype,	 internet	 üzerinden	 iletişim	 ve	 telefon	
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görüşmesi	yapılmasını	sağlayan	bir	yazılımdır.	VoIP	teknolojisi	

kullanılan	Skype’da	işe	alımcı,	adayla	Skype	üzerinden	görüşür.	

Video	 görüşmeli	mülakatlar	 canlı	 veya	 kayıt	 şeklinde	 ola-

bilir.	Bu	mülakatlara	evden	bilgisayar	aracılığıyla	katılacağınız	

için	bazı	noktalara	dikkat	etmelisiniz.	Evde	de	olsanız	ev	için-

deki	çok	rahat	kıyafetlerle	değil,	bir	iş	görüşmesinde	giyilecek	

kıyafetle	olmanız	önemlidir.	Ayrıca	mülakatı	yapacağınız	oda-

nın	bilgisayar	kamerasından	görünen	kısmı	da	mülakat	yapa-

cak	kişinin	dikkatini	 dağıtmamalı,	 oda	düzgün	 ışık	 almalı	 ve	

fazla	gürültülü	olmamalıdır.	

Mülakat:	Mülakat	heyecanı,	 iş	hayatında	çok	tecrübeli	kişiler-

den	en	tecrübesiz	kişilere	kadar	herkesin	yaşaması	gereken	bir	

duygudur	 ve	 sanıldığının	 aksine	 İK’cılar	 tarafından	 olumsuz	

karşılanmaz.	 Tabii	 her	 şeyde	 olduğu	 gibi	 heyecanda	 da	 doz	

önemlidir.	Çok	az	heyecan	isteksiz	olduğunuz	şeklinde	algıla-

nırken,	çok	fazla	heyecan	özgüven	eksikliği	olarak	anlaşılabilir.	

Mülakata,	insan	kaynakları	yöneticisi,	işe	alımcı,	şirket	pat-

ronu,	 ilanı	 yayınlayan	 şirket	 yöneticisi	 veya	 bir	 danışmanlık	

firması	 katılabilir.	 Türkiye’de	 sıkça	 kullanılan	 birkaç	 mülakat	

çeşidi	mevcuttur.	

Bunlar	tekli	mülakatlar,	panel	mülakatlar	ve	assessment	cen-

ter	 (değerlendirme	merkezi)	uygulamaları	denilen	çok	sayıda	

adayın	katıldığı	mülakatlar	olarak	sıralanabilir.	En	çok	yapılan	

mülakat	türü	İK’cı	veya	işe	alımcı	tarafından	yapılan	mülakat-

lardır.	Şirkete	göre	değişmekle	birlikte	mülakatlar	birkaç	kere	

tekrarlanabilir.	

Önce	 İK’cı,	 sonraki	görüşmede	bölüm	yöneticisi	ve	bazen	

en	 son	 şirket	müdürüyle	 yapılan	mülakatlar	 da	 olabilir.	 Aynı	

zamanda	 aranan	pozisyon	 yönetici	 pozisyonu	 ise	 klasik	mü-

lakat	 görüşmesi	 yerine	 yemekli	 mülakat	 görüşmesi	 de	 yapı-
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labilir.	 Özellikle	 üst	 düzey	 yöneticiler	 genelde	 çalışır	 pozis-

yonda	 olduklarından	 mülakatlar	 daha	 çok	 yemekli	 ve	 şirket	

dışı	 mekânlarda	 hatta	 gizli	 ve	 pek	 kimsenin	 göremeyeceği	

mekânlarda	yapılabilir.	Stres	mülakatı	gibi	adayı	bilinçli	olarak	

zor	sorularla	strese	sokan	ve	günümüz	İK’cılarının	pek	kullan-

madığı	mülakat	 çeşitleri	 de	mevcuttur,	 ama	az	önce	dediğim	

gibi	bunlar	artık	pek	tercih	edilmiyor.

Mülakat teknikleri

Çeşitli	eğitim	kurumları	mülakat	teknikleri	dersi	vermekle	bir-

likte	bu	tür	bir	eğitime	fazla	bel	bağlamamak	gerekir.	

Geçmişte	çalıştığım	bir	şirkette	idari	bir	pozisyon	için	yeni	

mezun	 çalışan	 ihtiyacımız	 vardı.	 Mülakat	 için	 gelen	 hanım	

aday,	içeriye	girdiği	anda	kıyafetiyle	dikkatimi	çekti.	İş	dünya-

sında	uzun	yıllar	geçirmiş	gibi	bir	hali	vardı.	Oldukça	şık,	siyah	

renk	etek,	gömlek	ve	ceketten	oluşan	bir	takım	elbise	giymişti.	

Önümdeki	CV’ye	göre	ise	aday	üniversiteden	yeni	mezun	ol-

muştu,	iş	deneyimi	yoktu	hatta	staj	bile	yapmamıştı.	Oysa	gö-

rüntüsü	tecrübeli	ve	profesyonel	bir	hava	yaratıyordu.	İçeriye	

girişi,	gülümsemesi,	selamlaşması	son	derece	profesyoneldi.	

Koltuklardan	 birine	 oturduktan	 sonra	 ise	 her	 şey	 değiş-

ti.	 Aday	 elini	 kolunu	 nereye	 koyacağını	 bilemiyordu.	 Bazen	

parmaklarını	kenetliyor,	bazen	kollarını	kenetliyor,	bazen	eli-

ni	 çenesinin	altına	koyuyor,	 ama	bir	 türlü	 rahat	 edemiyordu.	

Sorulara	 odaklanamıyor,	 gülümsemeye	 ve	 elini	 kolunu	 nere-

ye	koyacağına	takılıp	kalıyordu.	Adayın	sorununu	anlamıştım.	

Aday	iş	görüşmesine	yoğunlaşmış	ve	işi	unutmuştu.	

İş	görüşmesi,	işe	girmek	için	araçtır	ve	asla	işten	daha	önemli	

değildir.	Kendisine	iş	görüşmesiyle	ilgili	bir	eğitim	alıp	almadığı-
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nı	sorduğumda	beklediğim	cevap	geldi.	İş	görüşmesi	–	mülakat	

teknikleri	vücut	dili	eğitimi	almıştı.	Karşımda,	tecrübeli	ve	profes-

yonel	olmadığı	halde	kıyafet	ve	hareketleriyle	öyle	görünmeye	

çalışan	baskı	altında	bir	yeni	mezun	vardı.	Oynamaya	çalıştığı	iş	

kadını	rolü	adaya	çok	büyük	geliyordu.	O	kadar	büyük	geliyor-

du	ki	bir	süre	sonra	o	imajın	içinde	görünmez	olmuştu.	Sonuçta	

bu	adayı	işe	alamadık	çünkü	mülakat	süresince	o	yapmacık	tavrı	

üzerinden	atamadı	ve	gerçek	kendisini	bir	türlü	tanıyamadık.

Adaylar	için	mülakat	eğitimlerinin	adaylara	pek	yararı	olma-

dığı	açık.	Hatta	aday	bu	eğitim	sonrasında	yaptığı	iş	görüşmele-

rinde	stres	ve	baskı	altında	kalıp	daha	başarısız	oluyor.	Benzer	

bir	durum	beden	dili	eğitimlerinde	de	geçerli.	Beden	dili	eği-

timleri	beden	dili	oluşturmak	için	değil,	başkasının	beden	dilini	

okumak	amacıyla	kullanılabilir.	İyi	bir	mülakatın	sihirli	formülü	

şu:	Aday,	kendini	doğru	anlatmalı	ve	doğru	işe	başvuruda	bu-

lunmuş	olmalı.	

Verimli mülakat

İş	görüşmelerinde,	işe	alımcı	adayı	çözmeye,	anlamaya,	aradığı	

pozisyon	için	uygun	olup	olmadığını	bulmaya	çalışır.	Bu	yüz-

den	sorular	sorar.	Aday	ise	kendini	anlatmaya,	iş	için	ne	kadar	

uygun	olduğunu	göstermeye	çalışır.	 İki	 insan	karşılıklı	konuş-

maktadır.	Birinin	seçme,	birinin	seçilme	durumu	söz	konusudur.	

Bu	görüşmenin	üçüncü	bir	faktörü	daha	vardır:	Zaman.	Kı-

sıtlı	zaman	ve	o	gün	içinde	görüşmeyi	bekleyen	diğer	adayların	

varlığı,	sizin	zamanı	çok	iyi	kullanmanızı	şart	koşar.	Görüşme-

cinin	en	sevmediği	şey,	süresi	bittiği	halde	hâlâ	aday	hakkında	

yeterli	 fikir	edinememektir.	Bir	aday	 için	kararsız	kalmışsa,	o	

aday	çoğu	zaman	olumsuz	demektir.	



120 KARİYER 2.0

Bu	yüzden	bir	aday	olarak	kısıtlı	bir	süreniz	olduğunu	unut-

mayın.	 Bu	 kısıtlı	 sürede,	mülakatçının	 sizi	 tanımasını	 sağlayın.	

Burada	devreye	pazarlama	girer.	Seth	Godin	gibi	ünlü	pazarlama-

cılar,	uzun	kitaplardan	kısa	yazılara	ve	oradan	da	küçük	kitaplara	

geçmiştir.	Günümüz	iş	dünyasında	zaman	azalmaktadır.	Zamanı	

en	iyi	değerlendirmesi	gereken	kişi	ise	mülakata	giren	adaydır.

Geçmiş	deneyimlerini	pazarlamayı	bilen	aday,	işe	alımcının	

sorularına	en	doyurucu	cevapları	verebilir.	Aday,	işe	alımcının	

ne	aradığını	bilirse,	 sorulara	doğru	ve	kısa	 cevaplar	 verecek,	

mülakatı	 en	 iyi	 şekilde	 değerlendirecektir.	 İş	 görüşmelerinde	

adaylar	çok	konuşmadan,	sorulan	sorulara	kısa	ve	öz	cevaplar	

verip	konuyu	dağıtmadan	mülakatı	vermelidir.	İş	görüşmesinde	

çok	konuşan	adaylara	gelince,	süre	biter	ve	geriye	cevaplanma-

mış	sorular	kalır.

Aday,	çok	konuşup	rahatlamış,	kendince	içindekini	dökmüş	

ama	 aslında	 başarısız	 bir	 iş	 görüşmesi	 geçirmiştir.	 Mülakatta	

aday	kendine	ayrılan	sürede	kendisini	 iyi	anlatmalıdır.	Doğru	

insanı,	doğru	işe,	doğru	sorulara	verilen,	doğru	cevaplar	yerleş-

tirir.	Çünkü	konuşmayı	ve	dinlemeyi	bilmek	çoğu	zaman	insa-

nın	hayatını	değiştirir.

Yeni mezunlar için mülakat 

Üniversiteden	mezun	olmuş	ve	henüz	iş	deneyimi	bulunmayan	

biriyle	mülakat,	hem	mülakatı	yapan	İK’cı	 için	hem	de	müla-

kata	 giren	 kişi	 için	 zordur.	 Çünkü	 iş	 görüşmeleri	 hâlâ	 klasik	

olarak	 geçmişe	 odaklanmakta,	 geçmiş	 deneyimler	 üzerinden	

ilerlemektedir.	Çünkü	geçmişte	daha	çok	veri	vardır	ve	bu	ve-

riler	 bir	 tür	 gelecek	projeksiyonu	oluştururlar.	Çok	 az	 sayıda	

işe	 alımcı	 “Özgelecek”	 kelimesini	 tedavüle	 sokmuş	 olsa	 da,	
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Türkiye’de	hâlâ	en	geçer	akçe	özgeçmiştir.	Bu	da	iş	ilanlarına	

“en	az	3	yıl	tecrübeli”	gibi	şartlar	konulmasının	ana	nedenidir.	

Bu	durumda	yeni	mezunların	en	çok	sorduğu	soruyu	bir	daha	

sormakta	yarar	var:	

Hep	tecrübeli	çalışanlar	 işe	alınacaksa	tecrübesiz	yeni	me-

zunlar	nasıl	tecrübe	kazanacaklar?	Esasında,	bu	işverenin	pek	

dert	ettiği	bir	sorun	değildir,	işveren	çok	sayıda	tecrübeli	aday	

varken	 tecrübesiz	 birini	 almayı	 pek	 istemez.	 Peki,	 bu	 sorun	

nasıl	çözülür?

Aslında	 burada	 eğitimle	 ilgili	 bölümde	 değindiğim	 bir	 so-

run	ortaya	çıkıyor.	Eğitim	hayatı	ile	iş	hayatı	arasında	ciddi	bir	

uyumsuzluk	 söz	konusu.	Dört	 senelik	 eğitim	 tıp,	 hukuk	gibi	

bölümler	hariç	 iş	dünyasından	kopuk	bir	 eğitimdir	ve	bizi	 iş	

hayatından	uzak	tutmaktadır.	

Tüm	bunlara	rağmen	yeni	mezun	birisi	mülakatlarda	ne	yap-

malıdır?	Biz	İK’cıların	bir	mülakatta	değerlendirmeye	çalıştığı-

mız	en	önemli	şey	karşımızdakinin	aradığımız	pozisyona	uygun	

bir	aday	olup	olmadığıdır.	Bunu	anlamak	için	kişisel	özellikle-

rini	ve	yatkınlıklarını	öğrenmemiz	gerekir.	Mesela	hesap	kitap	

işinden	hiç	hoşlanmayan	 ama	 iletişimi	 çok	 iyi	 olan	bir	 kişiyi	

finans	gibi	bir	departmana	almak	o	kişi	açısından	bir	yıkım	olur.	

Bir	 süre	 sonra	 sıkılacak	ve	 işten	ayrılacaktır.	Aynı	 şekilde	 ra-

kamlarla	uğraşmaktan	ve	masa	başında	tek	başına	çalışmaktan	

hoşlanan	içedönük	birini	bir	satış	pozisyonuna	koyarsak	o	kişi	

de	bir	süre	sonra	mutsuz	olacak	ve	işten	ayrılacaktır.	

Bu	seçim	aşamasında	arz	talep	dengesinden	dolayı	iş	başvu-

rusu	yapan	kişiler	daha	çok	seçen	değil	seçilen	konumundadır.	

Yine	 de	 yeni	 mezunlar	 tercih	 güçlerini	 ortaya	 çıkarmak	 için	

bazı	deneyimler	edinmelidir.	
Bu	deneyimlere	“Üniversite	öğrencilerine	kariyer	tavsiyeleri”	

kısmında	biraz	yer	vermiştim.	Bir	öğrencinin	deneyimleri,	üni-
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versitede	okurken,	dersler	dışında	yaptıklarıdır.	Bu	deneyimler-
de	aslan	payını	öğrenci	topluluklarında	yapılan	faaliyetler	alıyor.	
Burada	kastettiğim	şey	CV’ye	“4	yıl	işletme	kulübüne	üye	oldum”	
veya	“işletme	kulübü	başkanlığı	yaptım”	gibi	ifadeler	değil.	
Bir	yeni	mezunun	iş	görüşmesinde	deneyim	olarak	aktaraca-

ğı	şey,	bu	 topluluklarda	yaptığı	projelerdir.	Tamam,	 toplulukta	
dört	yılını	geçirdin,	ama	oradaki	başarıların	nelerdir?	Önemli	olan	
budur,	yoksa	orada	dört	yıl	geçirmek	tek	başına	bir	anlam	ifade	
etmez.	Bu	projelerde	en	çok	ortaya	çıkan	nitelikler	ise,	işbirliği,	
takım	çalışması,	takımı	yönetmek,	organizasyon	yeteneğidir.	
Bunun	haricinde	bir	yeni	mezunun	anlatacağı	başka	bir	şey,	

gönüllü	 olarak	 çalıştığı	 mesleki	 derneklerdeki	 faaliyetleridir.	
Burada	da	yine	aktif	olarak	görev	alıp	almadığı	ve	sorumluluk	
duygusu	irdelenir.	
Yaz	tatilinde	neler	yaptığı	da	yeni	mezun	mülakatlarının	en	

önemli	konularından	biridir.	Sadece	yazlığa	gidilip	arkadaşlarla	
eğlenilmişse	paylaşılacak	pek	bir	şey	yoktur.	Ama	para	kazan-
mak	ve	iş	tecrübesi	edinmek	amaçlı	yapılan	tüm	işler	deneyim	
hanesine	 yazılacak	 ve	mülakat	 konusu	 olacaktır.	 Burada	 işin	
kişinin	mezun	olduğu	alanla	ilgili	olmasına	gerek	yoktur.	Beyaz	
yakalı	bir	ofis	pozisyonu	için	gidilen	bir	mülakatta	yaz	tatilinde	
bir	markette	kasiyerlik	yapmış	bir	 aday,	kendisiyle	eşit	dere-
cedeki	yeni	mezunların	hepsinin	önüne	geçer.	Çünkü	müşteri,	
yönetici,	 çalışma	 ortamı,	 para,	 iletişim,	 organizasyon,	 zaman	
yönetimi	gibi	pek	çok	konuda	hiç	iş	 tecrübesi	olmayan	çoğu	
adayın	önüne	geçer.
Hayatında	hiç	çalışmamış,	üniversitedeyken	sadece	derslere	

girmiş,	hiçbir	sosyal	 topluluğa	katılmamış	bir	aday	iş	dünyası	
için	zor	bir	adaydır.	Bu	aday	birkaç	yıl	geriden	gelecektir	ve	
şirketi	yavaşlatacaktır.	Bu	yüzden	üniversite	yılları	iyi	değerlen-
dirilmeli	 ve	kişi	mezun	olduğunda	yukarıda	 anlattığım	dene-

yimlere	mutlaka	sahip	olmalıdır.	
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Mülakata değil işe odaklanmak

Bugüne	 kadar	 iş	 görüşmelerinde	 gördüğüm	 en	 büyük	 prob-

lemlerden	biri,	karşımdaki	adayların,	işten	çok,	iş	görüşmesine	

odaklanmaları.	Aday	iş	hakkında	soru	sormuyor,	sorduğumuz	

sorulara	yeterli	cevap	vermiyor	ama	güzel	konuşmak,	kapıdan	

girerken	gülümsemek,	pozitif	olmaya	çalışmak,	kendine	güve-

nir	tarzda	oturmak,	şık	ve	prezantabl	olmak	için	özen	gösteri-

yor.	Mülakat	teknikleri	konusunda	da	bahsettiğim	gibi	bazen	iş	

görüşmelerinde	amaç	ve	araç	birbirine	karışıyor.

İnsanlar,	işten	çok	iş	görüşmesine	odaklanıyor,	hatta	çokça	

mülakata	 girip	 tecrübe	 edinmeye	 çalışan	 adaylar	 bile	 oluyor.	

Bu	da	her	seferinde	işi	kaçırmalarına	veya	yanlış	işe	yönelmele-

rine	yol	açıyor.	Belli	bir	süre	sonra,	kendini	mülakatta	çok	başa-

rılı	bulan	kişi,	neden	işe	alınmadığını	algılayamıyor	ve	kendine	

güvenini	kaybediyor.

Oysa	önce	işe	odaklanmak	gerekiyor.	“Kimi	arıyorlar?	Beni	

mi?”	sorusu	“Acaba,	bu	görüşmede	başarılı	olacak	mıyım?”	so-

rusundan	daha	önemli	olmalı.	Bu,	mülakata	dağınık	gelin	anla-

mına	gelmiyor.	İş	görüşmesinde	her	şeyin	önemi	var,	ama	daha	

çok	“iş”	önemli.

Mülakat	geçecek	ve	siz	o	işe	başlayacaksınız.	Senelerinizi	geçi-

receğiniz	ve	hayatınızı	etkileyecek	o	işi	gerçekten	isteyip	isteme-

diğinizi	ve	size	uygun	olup	olmadığını	sorularınızla	iyice	araştırın.

Hayatınızın mülakat soruları

Mülakat,	zaman	sınırlaması	olan,	genelde	bir	ila	dört	arası	gö-

rüşmeden	oluşan	bir	süreçtir.	Bu	süreci	biraz	kısaltmak	adına	

aday,	şirket	hakkında	önceden	bilgi	edinir,	web	sitesini	inceler,	



124 KARİYER 2.0

yaptığı	projeleri	araştırır	ve	fikir	sahibi	olur.	İşe	alımcı	ise	ada-

yın	CV’sini	inceler	ve	aday	hakkında	ön	bilgi	edinir.	
İki	yabancı	insan	bir	araya	gelmiş	ve	bir	iletişim	süreci	kurul-

muştur.	Mülakatta	ilk	amaç	iletişim	kanalı	kurmaktır.	Bu	yüzden	
mülakat,	mülakat	dışı	bir	 soruyla	başlar.	 (Havadan	 sudan	bir	
konu	olabileceği	gibi	burayı	kolay	buldunuz	mu	 tarzında	bir	
soru	da	olabilir.)	Bu	konuşmalar	 ilk	bağlantıdır.	Bazı	 adaylar	
bu	 ilk	bağlantı	 sürecinin	kurulmasına	 izin	vermez	ve	sonraki	
süreçte	de	 tutuk	olarak	görüşmeye	devam	eder.	Bir	mülakat-
ta	 tüm	 sorulardan	önce	 yapılan	 ve	 işle	 ilgisi	 olmayan	 ilk	 bir	
iki	soru	çok	önemlidir.	Bu	soruları	kaçamak	cevaplayıp	bir	an	
önce	mülakat	sorularına	geçmek	isteyen	kişi	iletişim	kurma	ta-
lebini	kaçırmış	demektir.	Bu	ilk	bağlantı	süreci	gerçekleştikten	
sonra	sıra	diğer	sorulara	gelir.	
Öncelikle	şunu	belirtmeliyim.	Standart	mülakat	soruları	yok-

tur.	Mülakatı	yapan	İK’cıya,	şirkete	ve	pozisyona	göre	sorular	
değişir.	İnternet	üzerinden	yapılan	aramalarla	çok	sayıda	mü-
lakat	sorusuna	ulaşmak	mümkün,	ama	bu	soruların	cevapları-
nı	ezberlemek	kimseye	bir	fayda	sağlamayacaktır.	Özellikle	bu	
sorulara	verilecek	gerçek	olmayan,	ama	iyi	görünmeye	çalışılan	
cevaplar	çok	çabuk	anlaşılır.	
Bu	yüzden	mülakatta	kişinin	en	çok	kendi	olmaya	dikkat	et-

mesi	önemlidir.	Çünkü	kendi	olduğunda,	kendisiyle	gerçekten	
uyumlu	olan	şirketi	bulma	şansı	daha	yüksektir.	Aksi	takdirde	
kendisiyle	uyumlu	olmayan	bir	şirketle	baş	başa	kalacaktır	ve	
bu	ilişki	kısa	süreli	olacaktır.
Mesela	çok	yaratıcı	olan,	kurallar	tarafından	boğulmak	iste-

meyen,	 sorumluluk	 almayı,	 gerektiğinde	 inisiyatif	 kullanmayı	
seven	bir	aday,	katı	yönetim	kuralları	olan,	kararların	üst	yöne-
timce	verildiği,	çalışanların	görüşlerinden	ziyade	verilen	 işleri	
yapıp	yapmadıklarının	denetlendiği,	çok	sıkı	ve	esnetilemeyen	
iş	akış	süreçlerine	sahip	bir	şirkete	iş	görüşmesi	yapmaya	git-
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sin.	Aday,	şirketi	araştırmış	ve	çok	sıkı	kuralları	olan	bir	şirket	
olduğunu	biliyor	olsun.	
Bu	aday,	yaratıcılık	istenmeyen,	rutin	süreçlerden	oluşan	bir	

pozisyon	için	işe	alımcıyı	gayet	ciddi	ve	kurallara	bağlı	bir	aday	
portresi	çizerek	ikna	etmiş	olsun	ve	işe	başlasın.	İşe	başladığı	
andan	 itibaren	sıkılacak,	yaratıcılığını	kullanamadığı	 için	ken-
disine	olan	inancı	azalacak,	bu	performansını	düşürecek,	sıkı	
süreçlere	karşı	çıktığı	için	yöneticisiyle	sorun	yaşayacak	ve	so-
nunda	işten	ayrılacaktır.
Peki	bu	kişi,	şirketi	araştırıp,	sorulara	da	şirketin	istediği	ce-

vapları	 vererek	doğru	mu	yapmıştır?	Kendi	 olmadığı	 için	 şir-
keti	ve	kendini	yanıltmış	ve	başarısız	bir	deneyim	yaşamıştır.	
Sonunda	 da	mutsuz	 olup	 işten	 ayrılmış	 hem	 şirkete	 hem	de	
kendisine	zaman	kaybettirmiştir.	
Mülakat	 soruları	 önemli	 değildir,	 önemli	 olan	 kişinin	mü-

lakat	sorularına	kendisi	olarak	cevap	verip	vermediğidir.	Eğer	
sorulara	cevap	verirken	kendisiyse	ve	o	işe	uyumlu	ise	işe	alı-
nacak,	verdiği	cevaplar	şirkete	uymuyorsa	işe	alınmayacak	ama	
belki	de	istediği	şirkete	bir	adım	daha	yaklaşacaktır.	
Tüm	bunlara	rağmen	çok	önemli	bulduğum	üç	mülakat	so-

rusunu	paylaşmak	istiyorum.

Neden şirketimizde ve bu görevde çalışmak istiyorsunuz?	 Bu	
soru,	kişinin	gerçekten	o	işe	uygun	olup	olmadığını	belirleyen	
en	önemli	sorudur.	Bunun	cevabını	samimi	olarak	veren	aday,	
buna	işe	alımcıyı	da	ikna	ederse,	o	işe	girme	ihtimali	daha	yük-
sektir.	Yine	bu	konuda	emin	olmayan	aday,	işi	kaçırma	veya	o	

işe	uygun	olmama	eğilimindedir.	

Son işinizden neden ayrıldınız?	İş	hayatı	boyunca	kişi	çok	sayıda	
iş	değiştirebilir.	Bu	günümüz	 için	normal	bir	durum.	X	kuşağı	

emekli	olana	kadar	aynı	şirkette	çalışmayı	düşünürken	Y	kuşağı	
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için	bu	pek	geçerli	değil.	İK’cılar	bu	duruma	yavaş	yavaş	alışma-

ya	başladılar.	Ama	burada	da	ikna	edici	bir	cevap	vermek	gereki-

yor.	Çünkü	aynı	şeyin	yeni	girilmek	istenen	şirkette	de	olmasını	

kimse	istemez.	Yine	bu	soruya	yanlış	bilgiyle	cevap	vermemek	

gerekiyor	çünkü	mülakat	 sonrası	yapılan	 referans	kontrolünde	

mutlaka	 söylediği	 yanlış	 ortaya	 çıkar	 ve	 işe	 alınmama	 sebebi	

olabilir.	Mülakat	esnasında,	yaşanan	sorunu	dürüstçe	açıklamak,	

sonradan	öğrenilmesinden	her	zaman	daha	iyidir.	

Aslında yapmak istediğiniz hayalinizdeki iş nedir? Hayallerimiz-

dir	bizi	ileriye	götürür,	bir	süre	sonra	hedefimiz	olurlar	ve	her	

ne	 iş	 yaparsak	 yapalım	 bizi	 kendilerine	 doğru	 çekmeye	 de-

vam	ederler.	Hayallerimiz	bizim	vizyonumuzdur.	Hayalimizdeki	

işi	yapamasak	da	eninde	sonunda	o	işe	doğru	çekilir	gideriz.	

Bunu	 mezun	 olduğunuz	 bölümdeki	 meslekle	 karıştırmamak	

gerekiyor.	Çünkü	mezun	olduğunuz	bölüm	hayalinizdeki	bö-

lüm	olmayabiliyor.	

Hayalinizdeki	iş	yaparken	keyif	aldığınız,	zamanın	nasıl	akıp	

gittiğini	fark	etmediğiniz	iştir.	Yöneliminizi	gösterdiği	için	bü-

yük	önem	taşır.	Hayaliniz	ileride	şirket	 içi	 terfi	ve	atamalarda	

işe	yarayacak	bir	bilgidir	ve	sizin	hedefinizi	gösterir.	Hatta	belki	

de	sizin	hayaliniz	şirketinizin	de	hayalidir	ve	şirketi	alıp	ileriye	

taşıyacak	kişi	sizsinizdir.	

Mülakatta sorulmaması gereken soru

İş	görüşmeleri,	işe	girmek	isteyen	kişiler	için	oldukça	heyecanlı	
ve	stresli	görüşmelerdir.	Bu	yüzden	insanlar	görüşme	esnasında	
normalde	yapmayacakları	şekilde	davranabilir	ve	konuşabilir-
ler.	İş	görüşmesindeki	amaç	mülakata	gelen	kişinin	işe	uygun	
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olup	olmadığıdır.	Herkes	her	işe	alınmaz	çünkü	herkes	her	işi	
yapamaz.	Hatta	 işe	 alınmaması	başarısız	olduğu	anlamına	da	
gelmez,	ama	yine	de	mülakata	giren	kişi	 için	 işe	alınmamak,	
genelde	başarısızlık	olarak	algılanır.	
Bu	da	iş	görüşmesi	esnasında,	adayın	özgüveninin	düşme-

sine	yol	açabilir.	Özgüven	düşüklüğünün	dip	yaptığı	nokta	ise	
bazen	 görüşmenin	 sonunda	 kendini	 belli	 eder.	 Ben	 buna	 iş	
görüşmesinde	asla	sorulmaması	gereken	soru	diyorum.	
Soru	şudur:	“İşe	alınacak	mıyım?”	Bu	soru	bazen	“Sizce	şan-

sım	nedir?	Sizce	mülakat	nasıl	geçti?”	şekline	de	dönüşebilir.
Bu	soruyu	aday	asla	sormamalıdır!	Ciddi	bir	özgüven	eksik-

liği	belirtisidir	ve	aday	büyük	ihtimalle	işi	kaybeder.	Eğer	geri	
dönüş	süreci	ile	ilgili	bir	bilgi	verilmemişse	“Değerlendirmeniz	
ne	kadar	sürecek?	Ne	zaman	geri	döneceksiniz?”	 tarzı	sorular	
doğru	ve	sorulması	gereken	sorulardır	ve	İK’cılar	bu	tarz	soru-
larda	ilgili	bir	aday	görürler	ve	pozitif	algılarlar.	Mülakatta	sa-
dece	doğru	cevaba	değil,	doğru	soruya	da	odaklanmak	gerekir.

Biz sizi daha sonra ararız

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

Oysa	işe	alınmamak	çoğu	zaman	başarısız	ve	değersiz	oldu-
ğunuz	anlamına	gelmiyor.	İşe	alınmamanın	çok	sayıda	sebebi	
olabilir	ve	bunların	çoğu,	ilginç	bir	şekilde	işe	başvuran	kişiyle	

ilgili	değildir.

Hatta	bu	nedenlerin	çoğu	aslında	o	işe	alınmış	olsanız	sizi	

mutsuz	 edecek	 nitelikte	 olacaktır.	Mesela	 aday	 kurum	kültü-

         
         

       
        
  

         
       

      
        

Bir iş için mülakata girdikten sonra işe alınmamak özellikle 
gençlerde büyük hayal kırıklığı yaratıyor ve bu genç yaşlarında 
hayata küsmeye başlıyorlar. Bugüne kadar blogumun iletişim 
bölümünden iletilen çok sayıda mesaj, “Sizce ben ne 
yapmalıyım?” sorusuyla bitiyordu.
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rüyle	uyuşmamış	olabilir.	Kurum	tek	lider	tarafından	yönetilen	

statik	bir	yapıdadır,	ama	başvuran	aday	dışadönük,	yaratıcı,	ha-

rika	fikirlere	sahip	biri	olabilir.	Oysa	o	şirkette	işler	hep	liderin	

onayı	ve	isteğiyle	olmaktadır.	Doğal	olarak	bir	süre	sonra	sıra-

danlık	başvuru	yapan	yaratıcı	adayı	sıkacak,	yaratıcı	fikirlerini	

uygulayamamak	kendisini	başarısız	hissetmenizi	sağlayacaktır.	

Aslında	şirket,	adayı	işe	almamakla	adaya	iyilik	yapmıştır.	Aday	

potansiyeline	uygun	bir	şirket	arama	şansına	kavuşmuştur.

Aradıkları	 bölümün	 yapısıyla	 veya	 bölümün	 yöneticisiyle	

elektriğiniz	uymamış	olabilir.	İkametiniz	şirketin	o	lokasyonu-

na	uymamış	olabilir.	Yetenekleriniz	şirketin	beklentilerinin	çok	

üstünde	çıkmış	olabilir,	ücret	bekletiniz	şirketin	ücret	politika-

sından	yüksek	olabilir.

İşe	alınmadığınız	her	iş	görüşmesi	kayıp	değildir	ve	sizin	ba-

şarısız	olduğunuz	anlamına	gelmez.	Hatta	çoğu	zaman	daha	iyi	

bir	kariyer	yoluna	doğru	adım	atmanızı	bile	sağlar.	O	yüzden	

“Neden	işe	alınmadım”	diye	kendinizi	üzmeyin.	Yoğun	rekabet	

ortamında,	kendini	geliştiren,	yeteneğine	güvenen	herkes,	ken-

dine	uygun	bir	işi/şirketi	eninde	sonunda	bulacaktır.	Umudu-

nuzu,	hayallerinizi,	başarma	gücünüzü	hiç	kaybetmeyin	ve	şu	

sözü	unutmayın.	“Her	işte	bir	hayır	vardır.”	

Bazen	olmayan	bir	 şey	daha	 iyisinin	olması	veya	daha	da	

kötüsünün	olmaması	içindir.	

Nasıl bir şirkette çalışmalı?

Şirketler	çalışanları	seçerler,	ama	günümüzde	de	çalışanlar	şir-

ketleri	 seçmektedirler.	Bu	henüz	 çoğu	 İK	 veya	 şirket	 yöneti-

cisi	 tarafından	benimsenmemiş	bir	konu	da	olsa	bilgi	çağının	

önemli	bir	gerçeğidir.	Artık	şirketlerin	sizi	değil,	sizin	şirketleri	
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seçeceğiniz	bir	zamandayız.	Peki,	bir	şirket	seçerken	neye	dik-

kat	etmek	gerekiyor?	Bunun	çok	sayıda	bileşeni	var,	 ama	en	

önemlilerine	burada	değinmek	istiyorum.	Bir	şirketi	seçebilmek	

için	o	şirket	hakkında	bilgi	sahibi	olmanız	gerekiyor.	Bunu	gü-

nümüzde	 internet	üzerinden	çok	kolay	şekilde	yapabilirsiniz.	

Şirketi	Google	tarzı	bir	arama	motorundan	aratarak	şirket	hak-

kında	bilgilere	rahatlıkla	ulaşabilirsiniz.	Burada	dikkat	etmeniz	

gereken,	şirketin	web	sayfasındaki	bilgilerin	dışında	da	bilgile-

re	ulaşabiliyor	olmanızdır.	

Son	bir	yılı	içeren	bir	arama	yaparak	şirket	hakkında	basın-

da	ve	sosyal	medyada	çıkan	çok	sayıda	habere	ulaşabilirsiniz.	

Ayrıca	şirketin	sosyal	medya	sayfalarına	bakarak	da	şirketin	fa-

aliyetleri	konusunda	fikir	sahibi	olabilirsiniz.	Yine	şirketin	üst	

düzey	yöneticileri	hakkında	yapacağınız	Google	aramaları	da	

size	bilgi	verecektir.	

Şirket kültürü: Çalışmak	 istediğiniz	 şirketin	 şirket	kültürü	 size	

uygun	olmalı.	Diyelim	ki	şirket	yönetimi	kararları	sadece	ken-

disi	alan,	çalışanlarının	 fikrini	almayan,	çalışanlardan	pek	ya-

ratıcılık	istemeyen,	daha	çok	standart	süreçlere	sadık	kalan	bir	

yapıda.	Eğer	yapınız	buna	uygunsa,	kuralları	belli	ve	fazla	sürp-

rizlerin	olmadığı	bir	kuruluşta	çalışmak	istiyorsanız	burası	size	

göredir.	Şirket	kültürü	şirketin	CEO’su	veya	patron	tarafından	

şekillendirilir.	Bu	yüzden	bu	kültürü	 anlamak	 için	CEO	veya	

patron	hakkında	araştırma	yapabilirsiniz.	

Kurumsal sosyal sorumluluk: Bir	şirket	sadece	kâr	amaçlı	çalışı-

yor	ve	içinde	yaşadığı	topluma	herhangi	bir	katkıda	bulunmu-

yorsa	o	şirket	günümüz	şartlarında	sürdürülebilir	bir	şirket	de-

ğildir.	Çünkü	tüketiciler	şirketlerden	artık	çevre,	eğitim	ve	sağlık	

konularında	sosyal	sorumluluk	çalışmaları	beklemekte	ve	bu	tür	
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faaliyetleri	bulunmayan	şirketlerin	ürünlerini	tercih	etmemekte-

dir.	Bu	da	böyle	şirketlerin	uzun	vadeli	olamayacağı	ve	yönetim	

süreçlerinde	insancıl	yanlarının	düşük	olabileceğini	göstermek-

tedir.	İçinde	yaşadığı	topluma	önem	vermeyen	bir	şirket,	çalışan-

larına	da	çok	fazla	önem	vermeme	eğilimi	taşır.	Bu	yüzden	bir	

şirkette	çalışmayı	düşünmeden	önce	o	şirketin	sosyal	sorumluluk	

projelerini	ve	bu	konudaki	gelecek	yaklaşımını	mutlaka	gözden	

geçirin.	Sosyal	sorumluğa	önem	veren	bir	şirkette	çalışırsanız	ya-

şadığınız	dünyaya	katkıda	bulunmanız	ve	bu	amaçla	çalışırken	

kendinizi	motive	etmeniz	daha	kolay	olacaktır.

Eğitim:	 Günümüzde	 çoğu	 şirket	 çalışanlarına	 eğitim	 fırsatları	

sunmakta	 ve	 çalışanlarının	 kişisel	 gelişimine	 katkı	 sağlamak-

tadır.	Bir	şirketin	eğitim	bütçesi	aynı	zamanda	orada	ne	kadar	

eğitim	fırsatınız	olacağını	da	gösterir.	Bu	bütçeyi	öğrenemezsi-

niz	ama	şirketin	geçmişte	yaptığı	eğitimleri	ve	gelecek	eğitim	

yatırımlarını	internette	ve	şirket	web	sayfasında	biraz	araştırma	

yaparak	bulabilirsiniz.

Çalışan faaliyetleri:	İşyeri	sadece	çalışılan	değil,	aynı	zamanda	

hayatınızın	çok	büyük	bir	bölümünü	geçireceğiniz	yerdir.	Bu	

yüzden	orada	 iş	dışındaki	 çalışan	 faaliyetlerini	mutlaka	öğre-

nin.	Çalışan	toplulukları	(dağcılık,	tiyatro	vs)	var	mı,	çalışanlar	

sosyal	 sorumluluk	 etkinliklerinde	 faaller	 mi,	 çalışanlar	 hangi	

etkinliklerle	bir	araya	geliyor?	Özellikle	çalışan	topluluk	ve	ku-

lüplerinin	olduğu	şirketlerin	 iç	 iletişiminin	daha	az	problemli	

olduğunu	varsayabiliriz.	

Kariyer ve terfi imkânları:	Bazı	şirketler	hızlı	bir	büyüme	içinde-

dirler.	Özellikle	yeni	kurulan	ve	startup	olarak	anılan	şirketler	bu	

gruba	dahildir.	Bunun	haricinde	perakende	sektörü	gibi	mağaza	
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bazlı	ve	çok	lokasyonlu	şirketlerde	terfi	imkânı	her	zaman	daha	

yüksektir.	Bazı	şirketlerde	ise	terfiler	sadece	başka	bir	yönetici-

nin	işten	ayrılmasıyla	mümkündür.	O	yüzden	özellikle	terfi	etme-

yi	ve	yönetici	pozisyonuna	gelmeyi	planlıyorsanız	katılacağınız	

mülakatta	şirketin	terfi	politikasını	ve	kariyer	geliştirme	sürecini	

mutlaka	 öğrenin.	 Terfi	 imkânlarının	 fazla	 olmadığı	 bir	 şirkette	

uzmanlaşmayı	değil	de	yönetici	olmayı	istiyorsanız,	bir	süre	son-

ra	pozisyon	oluşmadığı	için	ayrılmak	zorunda	kalabilirsiniz.	Bu	

süreçte	şirketin	bir	kariyer	politikasının	olup	olmadığını	ve	ter-

filerin	belli	şartlara	bağlı	olup	olmadığını	da	öğrenebilirsiniz.	Bu	

şirkette	terfiler	neye	göre	veriliyor?	Bu	sorunun	cevabı	net	değil-

se	o	şirkette	terfi	etmeniz	şansa	bağlı	demektir.

Güvenilirlik: Düzenli	 maaş,	 SGK,	 mesai	 ücreti	 gibi	 konular	
önemlidir.	Bunlar	bir	şirketin	en	temel	şartlarıdır.	Eğer	bir	şirket	

bunlarda	aksaklıklar	yaratıyorsa	bir	üst	şartları	hiç	sağlayamaya-

cak	demektir.	Özellikle	ülkemizde	SGK	ve	mesai	ücreti	konu-

sunda	bazı	sıkıntılar	yaşanabilmektedir.	Bunlar	temel	şartlardır	

ve	yasal	olarak	sağlanmak	zorundadır.	Eğer	firma	bu	şartlarda	

eksikliklere	 sahipse	 öncelikle	 kanunlara	 uymuyor	 sonrasında	

da	 çalışmanızın	 en	 temel	 karşılığını	 sağlamıyor	 demektir.	 Bu	

şartları	sağlamayan	şirketler	kariyerinize	hiçbir	şey	katamazlar.	





Kariyer başlangıcı ve Dip

Kariyer’in	etimolojik	kökeni	Latince	“carrera”	kelimesine	daya-

nır.	Anlamı	‘’fare	yarışı’’dır.	16.	yüzyılda	Fransızca	carriere	“yol,	

yarış	rotası”	anlamıyla	da	kullanılmıştır.	“Hayat	rotası”	anlamın-

da	kullanımı	ise	1803’ü	bulmuştur.	

Günümüzde	ise	iş	hayatında	izlediğimiz	yol,	geçtiğimiz	ba-

samaklar	 anlamına	 gelir	 ve	 kariyer	 artık	 toplumsal	 bir	 statü	

aracı	olarak	görülür.	İlk	anlamındaki	“yarış”	hâlâ	sürmektedir.	

Günümüzde	iyi	bir	kariyer	sahibi	olmak	tüm	çalışanların	ortak	

beklentisidir.	Kariyerimiz,	bir	anlamda	hayatımız	olmuş	ve	ya-

şamımızın	büyük	kısmı	kariyerimiz	üzerine	kurulmuştur.

Her	kariyerin	bir	başlangıcı	vardır.	Bir	işe/kariyere	başlarken	

herkes	büyük	heyecan	ve	 istek	duyar.	Uzun	 süren	 iş	 arayışı,	

gönderilen	onlarca	CV,	yapılan	çok	sayıda	mülakat	sonucu	bir	

işe	girmek	gerçekten	büyük	başarıdır.	

İşe	kabul	edilme	sürecinde	çok	sayıda	engel	aşılmış,	çok	sa-
yıda	kişi	geride	bırakılmış	ve	başarıya	ulaşılmış	demektir.	Oysa	
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adı	üzerinde	bu	kocaman	bir	başlangıçtır.	Büyük	bir	sonuçtur.	

ama	aynı	zamanda	bir	başlangıçtır.	İş	hayatının,	kariyerin	baş-

langıcıdır.	Yani	her	şey	aslında	daha	yeni	başlamıştır	ve	burası	

sıfır	noktasıdır.	

Kariyer	başladıktan	sonra	herkes	yükselen	bir	başarı	grafiği	

bekler,	 ama	durum	 tam	 tersidir.	Ünlü	pazarlama	gurusu	Seth	

Godin	tarafından	iş	dünyasına	armağan	edilen	Dip	kavramı	ka-

riyer	başlangıcı	için	sıkça	kullanılan	bir	terimdir.	

Dip	teorisine	göre,	bir	işe	başladığımızda	önce	yükselmeye	

değil,	düşmeye	başlarız.	Bu	süreci	bir	grafik	olarak	ele	alırsak	

başlangıç	noktasından	hemen	sonra	bir	düşme	noktası	meyda-

na	gelir	ve	grafik	başlangıç	noktasından	aşağıya	doğru	düşme-

ye	başlar.	Bu	düşmenin	en	alt	sınırına	Dip	Noktası	denir.	

Kariyer	başlangıçları	da	hemen	sonrasında	bir	dip	noktası-

na	gebedirler.	Başlangıç	anı	güzel	olmakla	birlikte	dip	noktası	

çoğu	kişi	tarafından	hoş	karşılanmaz	ve	ciddi	bir	sorun	olarak	

algılanır.	İş	hayatına	yeni	başlayan	gençlerin	ilk	başta	çok	sık	iş	

değiştirmelerinin	temel	nedeni	de	bu	dip	problemidir.	

Dip	 noktası,	 güzel	 kariyer	 başlangıcından	 sonra	 birçok	

problemle	 karşı	 karşıya	 kaldığımız	 yerdir.	Müşteriler,	 çalışma	

arkadaşları	ve	üstler,	kişinin	üstüne	üstüne	gelmeye	başlarlar.	

Çok	sayıda	hata	olur	ve	hayalindeki	şirketi	bulduğunu	düşünen	

kişi	büyük	bir	hata	yaptığını	düşünmeye	başlar.	

Dip	 oldukça	 çamurlu	 bir	 alandır.	 İletişim	 problemlerinden	

dedikodulara	kadar	çok	sayıda	sorun	barındırır,	bir	sürü	iş	ters	

gider.	Bu	durumda	dibi	fark	etmeyen	kişiler	durumu	şirkete	mal	

ederler	ve	bu	şirketin	veya	ortamın	kendilerine	göre	olmadığı-

nı	düşünüp	işten	ayrılırlar.	Problemin	şirkette	olduğunu	düşün-

mek	çoğunlukla	yanılmak	anlamına	gelir.	Bunu	ikinci	girdikleri	

şirkette	daha	net	olarak	görürler.	Yine	aynı	 sorunlar	belirir	 ve	

dip	olgusunu	bu	defa	da	fark	etmeyen	kişiler	bu	ikinci	şirkette	
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gördükleri	problemlerle	birlikte	sıkıntının	şirkette	değil	sektörde	

olduğuna	karar	verirler.	O	zaman	bu	problem	nasıl	çözülecek?

Dip,	bir	sınav	ve	eleme	aşamasıdır.	Şartlar	sistem	tarafından	

kasıtlı/kasıtsız	olarak	zor	hale	getirilmiştir.	Kişinin	motivasyo-

nunu	 koruyup	 koruyamayacağı,	 dayanıklılığı	 ölçülmektedir.	

Olay	bir	tür	iş	ritüeli	haline	getirilmiştir	adeta.	Daha	işe	başla-

madan,	henüz	iş	arama	sürecinde	dip	aşaması	aslında	kendini	

belli	etmeye	başlamıştır.	Özene	bezene	hazırlanan	CV’ler,	takım	

elbiseler	giyilerek	gidilen	iş	görüşmeleri,	beklenen	randevular,	

bir	türlü	yapılmayan	geri	dönüşler,	yapılan	ikinci	ve	üçüncü	iş	

görüşmeleri	hep	bir	süreçtir.	Bu	aşamada	insan	kaynakları	bö-

lümü	adayı	daha	kolay	seçebilmek	için	bazen	istemsiz	olarak	

çeşitli	güçlükler	çıkarır.	İşe	kabul	edildikten	sonraki	çok	sayıda	

evrak	toplama	aşaması	bile	bir	tür	güçlük	sürecidir.	

İlk	iş	günü	servis	kişiyi	tanımaz,	yemekhanede	oturacak	yer	

bulunmaz,	çayları	getiren	abla	kişiyi	es	geçebilir,	bilgisayar	ve	

e-posta	 şifreleri	 tanımlanmamış	olabilir,	bölüme	gelen	bir	üst	

yönetici	sert	bir	uyarı	yapabilir.	Tüm	bunlar	dip	sürecine	hoş	

geldin	partisi	gibidir	adeta.	

Bu	dönemdeki	 ayrılmaları	 azaltmak	ve	 sert	 dip	başlangıç-

larını	yumuşatmak	için	şirketlerin	İK	ve	kurumsal	 iletişim	de-

partmanları	 bazı	 yöntemler	 geliştirmişlerdir.	Mesela	 ilk	 başla-

dığı	anda	bir	mentor	atamak,	çalışanı	tüm	şifre	ve	kullanacağı	

kartların	olduğu	bir	hoş	geldin	paketiyle	karşılamak	gibi	uygu-

lamalar,	sert	dip	başlangıçlarını	bertaraf	etmek	içindir.	Yine	de	

çeşitli	problemler	yaşanması	olasıdır.	

Dip	başlangıçtadır	ve	aslında	çok	zor	değildir.	Bu	aşama	2-6	

ay	arası	sürebilir	ve	kariyer	hayatı	hiç	de	öyle	çamurlu	ve	karan-

lık	değildir.	Eğer	böyle	olsaydı	milyonlarca	insan	çalışamazdı.	

Dip	 süresince	 serinkanlı,	 sabırlı	olmanız	gerekiyor.	Bunun	

bir	 eğitim	 aşaması	 olduğu	o	 yüzden	bir	 tür	 dayanıklılık	 testi	



136 KARİYER 2.0

olduğunu	aklınızdan	çıkarmayın.	Eğer	dip	aşamasında	vazge-

çerseniz	başarısız,	vazgeçmezseniz	başarılı	olursunuz.

Seth	Godin’in	kitapta	dediği	gibi	“Ya	vazgeçin,	ya	da	sıra	dışı	

bir	şeyler	yapıp	dipten	çıkın”.	Çünkü	dipte	çok	 fazla	kalmak	

mümkün	değildir.	Dip	bir	geçiş	aşamasıdır	ve	devamlı	konakla-

nacak	bir	yer	değildir.	Bu	süreyi	de	iyi	ayarlamalısınız.

Dip	sadece	kariyerin	başında	değil,	iş	hayatınızdaki	her	şir-

ket	değişikliğinizde	başınıza	gelecek	bir	durumdur.	İnsan	vücu-

du	başta	olmak	üzere	her	bünye	dışarıdan	yeni	gelen	organiz-

mayı	öncelikle	reddeder.	Bu	reddediş	aşaması	bir	dip	sürecidir.	

Sonrasında	organizmanın	zararsız	olduğunu	ve	uyum	sağlama	

yeteneği	olduğunu	gördüğünde	bu	reddediş	aşaması	sona	erer	

ve	yerini	bir	kabul	etme	aşaması	alır.

Eğer	reddediş	çok	uzun	sürüyorsa	bünye	(şirket)	ve	organiz-

ma	(kişi)	arasında	bir	uyuşmazlık	var	demektir	ve	bu	durumda	

kişinin	 şirketten	 ayrılması	 hem	 kişi	 hem	 de	 şirket	 için	 daha	

yararlı	olacaktır.	Yani	gerektiğinde	kişi	şirketten	ayrılarak	dibi	

bırakmalıdır.	Çünkü	dip	aşamasının	da	artık	çıkılamayacak	bir	

seviyesi	vardır	ve	bu	seviye	dipten	ayrılma	uyarısıdır.	

Dip	süreci	bittiğinde	işe	yeni	başladığınız	noktanın	seviye-

sindeki	enerjinize	dönersiniz.	Yani	sıfır	noktasına	gelirsiniz	ve	

sonrasında	kariyerinizdeki	yükseliş	başlar.	Artık	ağırlıkları	atma	

vaktiniz	gelmiştir.	Unutulmamalıdır	ki	dip	geçilmeden	başarıya	

ulaşmanız	pek	mümkün	değildir.	

Kariyer planı yoktur

Kariyer	planlama,	insan	kaynakları	departmanlarının	şirketlerde	

yürüttüğü	bir	çalışmadır.	Çalışanlar	yetenek	ve	çalışma	biçim-

lerine	göre	değerlendirilip	kendilerine	bir	kariyer	planı	hazır-
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lanır.	Bazı	şirketlerde	bu	sistem	öylesine	ince	yapılandırılmıştır	

ki	dört	sene	sonra	kişinin	geçeceği	aşamalar	bile	planlanmıştır.	

Bu,	geleceğin	müdürü	lafını	çoğu	şirkette	duymak	mümkündür.	
Oysa	bu	ne	kadar	gerçekçi,	tartışılır.	Kariyer	planı	diye	bir	

şeyde,	 kişinin	 kendisinden	 başka	 birinin	 söz	 hakkı	 olması	
mümkün	müdür?	 Zaman	 o	 kadar	 hızlı	 akıyor	 ve	 teknoloji	 o	
kadar	hızla	ilerliyor	ki,	birinin	beş	yıl	sonra	kariyerinde	hangi	
aşamada	 olacağını	 bilmesini	 bırakın,	 beş	 yıl	 sonra	 yapmakta	
olduğu	mesleğe	 ihtiyaç	duyulup	duyulmayacağını	 tam	olarak	
bilmesi	bile	mümkün	olmayabilir.	
Buna	en	iyi	örnek,	2009	yılında	Facebook’a	iş	başvurusu	ya-

pan	Brian	Acton’dır.	Kendisi	Facebook	tarafından	işe	alınmamış	
ama	2014	yılında	kurucusu	olduğu	Whatsapp’ı	Facebook,	on	
dokuz	milyar	dolara	satın	almıştır.
2009	 yılında	 Yahoo’da	 11	 yıllık	 bir	 mühendis	 olarak	 çalı-

şan	Brian,	yeni	bir	iş	arayışına	girmiş	ve	bu	süreçte,	twitter	ve	
Facebook’a	başvuruda	bulunmuş.	Önce	twitter’dan	ret	cevabı	
alan	Acton,	Facebook’a	da	kabul	edilmemiş.	Acton,	Facebook’a	
kabul	 edilmediğini	 öğrenince	 twitter	 hesabından	 “Facebook	
beni	 reddetti.	 Muhteşem	 insanlarla	 tanışmak	 için	 çok	 iyi	 bir	
fırsattı.	Bir	 sonraki	macerayı	dört	gözle	bekliyorum”	şeklinde	
bir	tweet	atmış.	Aylar	sonra	ise	Yahoo’dan	iş	arkadaşı	Ukrayna	
göçmeni	Jan	Koum	ile	Whatsapp’ı	geliştirmiş.	
Whatsapp	 isimli	 mesajlaşma	 uygulaması	 için	 Facebook’un	

Brian	Acton’a	verdiği	on	dokuz	milyar	dolar	bugün	ülkemizin	
en	büyük	kuruluşlarından	olan	Tüpraş’ın	değerinin	4	katı	bü-
yüklüğünde	bir	değerle	satılmıştır.	
Gelişen	 teknolojiyle	 birlikte	 küçük	 şirketler	 büyük	 rakam-

lara	ulaşabilmektedir.	Oysa	Brian	Acton	Facebook’ta	çalışsay-
dı	nasıl	bir	kariyer	planlamasına	dahil	olacaktı?	Bu	tutarı	nasıl	
kazanacaktı!	En	basiti	de	Brian	o	gün	işe	alınsaydı	ve	kariyer	
planı	yapılsaydı	belki	hiçbir	zaman	Whatsapp’ı	kurmayacaktı.	
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Oysa	işler	planlandığı	gibi	gitmedi	ve	bu	yüzden	Brian	kendi	
işini	kurdu,	hayatın	bir	cilvesi	olarak	da	kendisini	işe	almayan	
şirkete	kendi	kurduğu	şirketi	inanılmaz	bir	rakama	sattı.
Tüm	 bunların	 ışığında	 kariyer	 planlamasına	 bir	 kez	 daha	

baktığımızda,	kariyer	planlamasının	sınırlayıcı	olduğu	özellik-
le	sadece	şirket	tarafından	yapıldıysa	kariyeri	planlamak	şöyle	
dursun	bir	kariyer	kısıtı	oluşturduğunu	unutmamalıyız.	
Ülkemizde	kariyer	planlamasını	bozan	ikinci	unsur	ise	bö-

lüm	 yöneticileridir.	 Çalışanlarını	 başka	 bölümlere	 vermemek	
için	veya	ayrılıp	gitmesin	diye	Türkiye’de	çok	sayıda	yönetici	
çalışanlarına	kısır	ve	pek	bir	yere	varmayacak	kariyer	planla-
maları	sunmaktadır.	
Bu	yüzden	hakkınızda	kariyer	planı	yapılsa	dahi	kendi	ge-

leceğinizi	 kendiniz	 çizmeli	 ve	 çok	 uzun	 yıllar	 içeren	 keskin	
planlar	yapmamalısınız.	Bu	bir	hedefiniz	olmayacağı	anlamına	
gelmiyor,	ama	keskin	hatlı	kariyer	planları	kısıtlayıcı	olabiliyor.
Çünkü	iş	dünyasında	her	an	her	şey	olabilir	ve	plan	bir	anda	

değişebilir.	Tanıştığım	çok	sayıda	İK’cı	tesadüfen	İK’da	olduk-
larını	söylemişlerdir.	Bu	satışçılar,	pazarlamacılar	ve	diğer	de-
partmanlar	için	de	böyledir.	Önemli	olan	doğru	zamanda	doğru	
yerde	olabilmek	ve	hayalinin	peşinden	gidebilmektir.	

Yakın geleceğin popüler meslekleri

Önümüzdeki	beş	on	yıl	içinde	ön	planda	olacak	ve	tercih	edi-
lecek	meslekler	neler	olacak?	Bu	meslekleri	şimdiden	tahmin	
etmek	mümkün	mü?	Pekâlâ	mümkün,	çünkü	bunların	bazıları	
şu	anda	bile	tercih	edilen	meslekler.	
Yakın	gelecekte	popüler	olacak	meslekler	doğal	olarak	en	

çok	 ihtiyaç	duyulan	meslekler	 olacaklar,	 o	 yüzden	daha	 çok	
kişi	tarafından	tercih	edilecekler	ve	sıkı	bir	rekabet	söz	konu-
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su	olacak.	O	yüzden	bu	alanlara	yönelecek	kişilerin	öne	çıka-
bilmelerinin	 yolu,	 yine	 her	 konuda	 olduğu	 gibi	 farklılaşmak	
olacak.	Bu,	popüler	mesleklerin	haricindeki	meslekler	önem-
li	olmayacak	anlamına	gelmiyor.	Tüm	meslekler	önemlidir	ve	
tüm	mesleklerin	çok	başarılı	temsilcileri	vardır.	Önemli	olan	o	
meslekteki	“farkı”	ortaya	çıkartmaktır.	

Psikoloji:	 Önümüzdeki	 yıllarda	 makine	 insan	 ilişkisi	 artıkça	
insanlar	daha	çok	doğalarından	kopacak	ve	artan	 iş	 yüküyle	
birlikte	daha	çok	ikilem	yaşayacaklar.	Bu	yüzden	psikologlar,	
geçmişte	 olduğu	 gibi	 önümüzdeki	 yıllarda	 da	 Türkiye’de	 en	
çok	aranan	meslek	grubu	olacaklar.	Özellikle	internetin	ve	sos-
yal	medyanın	yoğun	kullanılmasıyla	birlikte	bu	platformlardaki	
kullanıcı	davranışları	üzerine	de	yoğunlaşacak	psikoloji	mezun-
ları	için	çalışma	sahaları	artacak	gibi	görünüyor.	Şirketler	tüm	
departmanlarda	 (pazarlama,	 İK,	 satış…)	 çalışanları	 ve	müşte-
rileri	daha	iyi	anlayabilmek	için	daha	çok	psikoloji	mezununa	
ihtiyaç	duyacak.	Bu	bölümü	okuyanlar	psikolog	olmak	değil	
de	farklı	departmanlarda	çalışmak	istiyorlarsa	mutlaka	üniver-
sitede	 ikinci	 yan	 dal	 olarak	 işletme,	 pazarlama,	 iletişim	 tarzı	
bölümler	okumalılar.	

Mobil uygulama tasarımcısı & yazılımcısı: Akıllı	cep	telefonu	uy-
gulamaları	olan	iOS	ve	Android	için	uygulama	geliştirebilecek	
tasarımcılar	ve	yazılımcılar	önümüzdeki	yıllarda	sıkça	aranacak	
ve	kazanacak	mesleklerden	biri	olacak.	Bu	meslek	sadece	ilgili	
bölümlerden	mezun	 kişilere	 özgü	 bir	 iş	 olmayacak.	Web	 ve	
mobil	yazılımlar	için	bu	yazılımların	dillerini	bilmek	bu	işe	baş-
lamak	için	yeterli	görünüyor.	
Artık	internet	üzerindeki	çeşitli	eğitim	siteleri	ve	bloglardan	

da	kod	yazmakla	ilgili	dersler	alınabiliyor.	Hatta	13	yaşında	bir	

genç	bile	kod	yazmayı	öğrendiği	takdirde	bu	işi	yapabilir.	
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2014	 E-tohum	Girişimcilik	 Zirvesi’ne	 de	 konuşmacı	 olarak	
katılıp	tüm	dikkatleri	üzerine	çeken	2000	doğumlu	Arda	Özkal’ı	
ele	alalım.	30	uygulama	geliştiren	14	 tanesini	de	yayınlayarak	
mobil	dünyaya	sunan	bu	genç,	programlamaya	2010	yılında	10	
yaşındayken	başlamış,	Android	ve	Windows	Phone	için	yaklaşık	
30	uygulama	yazmıştır.	Arda	Özkal	şu	anda	eğitimini	sürdürüyor	
ve	8.	sınıfa	gidiyor.	Evet,	8.	sınıfa	giden	bu	yazılımcı	şimdiden	
işinin	başında.	Henüz	üniversiteden	mezun	olmasına	da	sekiz	
yıl	var.	Demek	ki	bazı	mesleklerde	yaş	faktörü	de	değişiyor.	
İki	dolarlık	bir	mobil	uygulama	yapan	birisi	bu	mobil	uy-

gulamalar	10.000	kişi	tarafından	indirildiğinde	bir	yıllık	maaşa	
denk	gelen	bir	gelir	sağlayabilir.	İyi	derecede	yapıldığında	mil-
yonlara	ulaşıp	daha	ciddi	rakamlara	da	ulaşılabilir.	Cep	telefo-
nu,	 tablet	gibi	 cihazların	gelişmesi,	 3G,	4G	gibi	hızlı	 internet	
bağlantı	kanallarının	söz	konusu	olduğu	günümüzde	mobil	ci-
hazlar	artık	hepimizin	vazgeçilmezi	oldu.	İlerleyen	yıllarda	bu	
cihazların	ücretleri	düşecek	ve	cihazlar	yerine	bu	uygulamalar	
için	para	ödeyecek	hale	geleceğiz.	Özellikle	yaratıcı	uygulama-
lar	 geliştiren	 kişiler	 şimdiden	 inanılmaz	 rakamlar	 kazanmaya	
başladılar	 bile.	Mobil	 uygulamadaki	 yazılım	 ve	 tasarım	 kısmı	
büyük	önem	kazanacak.	

İçerik geliştirici:	 Türkiye’de	 internet	 üzerinden	 yayınlanan	
içeriklerin	 geliştirilmesi	 şu	 anda	 reklamcılar	 ve	 sosyal	medya	
uzmanları	 tarafından	 yapılıyor.	 Ama	 önümüzdeki	 yıllarda	 bu	
kişiler	bu	talebi	yeterince	karşılayamayacaklar	ve	profesyonel	
anlamda	içerik	geliştirici	yazarlara	ihtiyaç	duyulacak.	Bu	işi	ya-
pacak	 kişilerin	 geniş	 bir	 entelektüel	 altyapıda	 olmaları,	 dün-
yayı	 ve	 çevrelerini	 çok	 iyi	 gözlemlemeleri,	 pazarlama,	 insan	
psikolojisi,	reklamcılık	ve	Seo	üzerine	bilgili	olmaları	gerekiyor.	
Özellikle	belli	bir	 alana	özgü	 içerik	geliştiren	kişiler,	 firmalar	

tarafından	daha	sık	aranacak.
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İşveren markası:	Marka	eskiden	sadece	müşterilere	hitap	eder-

ken	günümüzde	çalışanlara	da	hitap	ediyor.	 İnsan	kaynakları	

içinde	gelişen	bu	bölüm	bir	süre	sonra	insan	kaynaklarını	içine	

alacak	bir	biçimde	genişleyecektir.	Bu	bölümün	kaderi	satıştan	

sonra	doğan	pazarlama	bölümüne	benziyor.	Türkiye’de	pazar-

lama	sonradan	bilinmesine	rağmen	satışın	önüne	geçmiş	ve	bir	

süre	sonra	tüm	şirketi	sarmaya	başlamıştı.	

İşveren	markası	bir	departman	haline	geldiğinde	insan	kay-

naklarının	 üst	 departmanı	 olabilir.	 İşveren	 markasına	 bir	 tür	

İK’nın	pazarlama	tarafı	da	diyebiliriz.	İşveren	markası	şu	anda	

sadece	çalışanlar	 için	sevimli	uygulamalar	geliştiriyor	gibi	gö-

rünse	de	yakında	insan	kaynaklarının	çalışanlar	 için	yapacağı	

uygulamaları	ve	İK’nın	çalışma	şartlarını	bu	departman	belirle-

meye	başlayacak.	

Bu	işi	yapan	kişilerin	hem	insan	kaynakları	hem	de	reklam,	

pazarlama,	 PR	 gibi	 konularda	 donanımlı	 olmaları	 gerekiyor.	

Özellikle	Y	ve	Z	kuşağı	çalıştıracak	her	şirket	için	bir	işveren	

markası	uzmanına	 ihtiyaç	doğacağı	 çok	açık.	Bu	bölüm	aynı	

zamanda	 iş	 geliştirme	dediğimiz	departmanı	da	 içine	alabilir.	

İşveren	markası	mesleğinde	çalışmanın	olmazsa	olmaz	şartı	ise	

pazarlamayı	bilmek	olacak,	çünkü	pazarlama	hakkında	bilgisi	

olmayan	birinin	bu	işi	yapması	pek	mümkün	değil.	

Perakende yöneticisi/Takım lideri:	Perakende	sektörü	inanılmaz	

bir	hızla	büyüyor.	Sektör	büyüdükçe	yetkin	yönetici	ihtiyacında	

büyük	artış	meydana	geliyor.	Perakende	sektörü	yöneticisini	ken-

disi	yetiştiriyor.	O	yüzden	bu	mesleği	yapmak	isteyen	kişilerin	pe-

rakende	sektöründe	en	alt	pozisyonda	işe	başlamaları	gerekiyor.	

Bu	sektörde	başarılı	yönetici	olmak	isteyen	kişilerin,	yeni	ku-

şağı	iyi	anlayan,	perakende	sektöründeki	gelişmelerden	haber-

dar	ve	sürekli	kendini	geliştirebilen	bir	yapıda	olması	önemli.	
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Bu	mesleği	 yapmak	 isteyen	üniversite	mezunları	peraken-

de	şirketlerinin	yönetici	eğitim	programlarına	katılabilirler.	Bu	

programlara	katılan	kişiler	birkaç	aylık	 stajdan	sonra	yönetici	

yardımcısı	ve	şef	pozisyonuna	terfi	edebiliyorlar.

Perakende	sektörü,	hareketli	bir	sektör.	En	büyük	zorluğu,	

müşterilerin	sınırsız	istekleri	ve	yoğun	çalışma	saatleri.	Son	dö-

nemde	TPF	ve	Perder	gibi	dernekler,	perakende	kuruluşlarının	

çalışma	şartları	hakkında	çalışmalar	yürütüyorlar.	Ülkemizde	bu	

alanda	mezun	veren	üniversite	bölümleri	olmasına	rağmen	sek-

tör	hâlâ	ciddi	bir	yönetici	sıkıntısı	yaşıyor.	

E-ticaret uzmanı:	 Perakende	 sektörünün	 son	 yıllarda	 en	 hız-

lı	gelişen	kollarından	biri	de	e-ticaret.	Hem	dünyada	hem	de	

Türkiye’de	 e-ticaret	 kanallarına	 büyük	 ilgi	 var.	 Önümüzdeki	

beş	yıl	içinde	bu	alanda	ciddi	bir	genişleme	bekleniyor.	Apple	

gibi	büyük	şirketler	bile	Türkiye’de	e-ticaret	sayfalarını	açmış	

durumdalar.	 Bu	 sektör	 sınırlı	 bir	 uzman	 altyapısına	 sahip	 ve	

önümüzdeki	 yıllarda	 hizmet	 kalitelerini	 yükseltebilmeleri	 için	

bu	alandaki	uzman	sayısının	artması	gerekiyor.	E-ticarette,	diji-

tal	pazarlamadan	lojistiğe,	web	tasarımından	e-satışa	kadar	çok	

sayıda	bölüm	için	uzman	ihtiyacı	olacak.	Bu	bölümde	çalışan-

ların	dijital	pazarlama,	reklamcılık,	Seo,	finans	ve	sosyal	medya	

gibi	konularda	bilgi	sahibi	olmaları	gerekiyor.

Dijital iletişim uzmanı:	Sosyal	medyanın	yükselişi	ve	e-ticaretle	

birlikte	şirketler	iletişim	kanallarını	dijitale	kaydırmaya	devam	

ediyor.	İlerleyen	yıllarda	şirketlerin	en	önemli	iletişim	kanalı	di-

jital	olacak.	Artık	iletişim	biçimimizde	ciddi	bir	değişim	söz	ko-

nusu.	Sözel	iletişimden	yazılı	iletişime	geçiyoruz.	Dijital	iletişim	

,sosyal	medya	uzmanından	dijital	PR	uzmanına,	dijital	pazarla-

ma	uzmanından	grafik	tasarımcılara	ve	yazılımcılara	kadar	çok	
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sayıda	mesleği	 popüler	 hale	 getirecek.	Dijital	 ajanslar	 yükse-

lişlerine	devam	edecekler.	Şirketler	kendi	içlerinde	dijital	ileti-

şim	departmanları	kuracaklar.	Sosyal	medyayla	entegre	şekilde	

yönetilecek	bu	departmanlarda	çalışacak	çeşitli	disiplinlerden	

kişilere	ihtiyaç	duyulacak.	Bu	kişilerin	“pazarlama”	ve	“iletişim”	

konularında	kendilerini	yetiştirmeleri	gerekiyor.

Kariyer danışmanı:	Meslek	seçimi	ve	yaptığımız	iş	hayatımızın	

tamamını	etkiliyor.	Bu	yüzden	yıllardır	ülkemizde	ihmal	edilen	

kariyer	konusuna	ciddiyetle	eğilmemiz	gerekiyor.	İş	dünyasın-

da	çoğu	kişinin	mutsuz	olmasının	 altında	yatan	 temel	neden	

de	yanlış	meslek	seçimi.	Yanlış	meslek,	başarısız	ve	mutsuz	bir	

kariyer	 getiriyor.	 O	 yüzden	 danışmanlık	 önümüzdeki	 yılların	

gözde	alanlarından	biri	olacak.	

Kariyer	danışmanlığında	başarılı	olma	şansı	en	yüksek	kişi-

ler	öncelikle	insan	kaynakları	alanında	tecrübesi	bulunan	kişi-

ler	olacak.	Kendini	geliştiren	İK’cılar	bu	işi	rahatlıkla	yapabilir-

ler.	Beş	on	yıllık	bir	iş	tecrübesi	olmadan,	üniversiteden	mezun	

olur	olmaz	bu	işi	yapmak	pek	mümkün	değil.	Çünkü	insanlara	

yol	gösterebilmek	için	biraz	yol	almış	olmak,	en	azından	o	yol-

da	yürümüş	olmak	gerekiyor.	

Kariyer	danışmanlarının	 insan	psikolojisini	 iyi	bilmeleri	 ve	

rehberlik	yöntemlerinden	haberdar	olmaları	gerekiyor.	Psikolo-

jijk	danışmanlık	ve	rehberlik	bölüm	mezunları	İK’da	yapacak-

ları	üç	dört	yıllık	işe	alım	ağırlıklı	bir	görevden	sonra	rahatlıkla	

kariyer	danışmanlığı	yapabilirler.	Kariyer	danışmanlığı	meslek	

seçiminden,	CV	hazırlamaya,	iş	başvurusundan,	iş	değiştirmeye	

kadar	çok	sayıda	konuyla	ilgileniyor.	

Trend analisti/danışmanı:	Günümüzde	trendler	hızla	değişiyor.	

Gelecekte	bu	daha	da	hızlanacak.	Şirketlerin,	değişen	trendleri	
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hızla	 takip	 etmeleri	 için,	 şu	 anda	 bu	 konuda	 önemli	 bilgiler	

içeren	 PSFK.com,	 Trendwatching.com,	 Springwise.com	 gibi	

yabancı	siteler	bulunuyor.	Trend	danışmanlığı	çok	önemli	bir	

konu	çünkü	şirketler	yıllık	stratejilerini	belirlerken,	trendleri	de	

göz	önünde	bulunduruyorlar.	Teknolojinin	ve	trendlerin	bu	ka-

dar	hızlı	değiştiği	bir	dönemde	her	şeyden	bu	kadar	hızlı	haber-

dar	olmak	mümkün	olmuyor.	O	yüzden	önümüzdeki	yıllarda	

birçok	sektör	için	daha	çok	trend	analistine	ihtiyaç	duyacağız.	

Trend	analistliği,	sektörü	analiz	edebilmeyi,	fütürist	bakış	açısı-

na	sahip	olmayı,	öğrenmeye	ve	öğretmeye	yatkınlığı,	entelek-

tüel	altyapıyı	şart	koşuyor.	

Tıp:	Çevre	kirliliği,	katkı	maddeli	hazır	gıdalar,	teknoloji	kullanı-

mının	artması,	yaşlı	nüfusun	çoğalması	gibi	etkenler	yüzünden	

sağlık	sorunları	artacak	ve	daha	çok	tıpçıya	ihtiyaç	duyulacak.	

Son	yıllarda	sağlık	sektörünün	hızla	özelleşmesi	de	bu	alanın	

önünü	 açmaya	 devam	 ediyor.	 Ayrıca	 son	 yıllarda	 geliştirilen	

yeni	 tıp	yöntemleri,	genler	üzerindeki	araştırmalar,	Alzheimer	

gibi	hastalıkların	önüne	geçme	hedefi	bu	alanda	yetişmiş	uz-

manlara	daha	çok	ihtiyaç	duyulmasını	sağlayacak.	

Kent çiftçiliği:	Tüm	tarım	arazileri	binalarla	dolduğunda	ve	dün-

ya	nüfusu	daha	da	arttığında,	bu	kadar	büyük	bir	nüfusu	sağlıklı	

şekilde	besleyecek	alanlara	ihtiyaç	duyulacak.	Köylerde	yapılan	

çiftçilik	yerini	kentlerde	yapılan	yeni	nesil	bir	çiftçilik	anlayışına	

bırakacak.	Evlerin	ve	binaların	çatıları	tarım	alanlarına	dönüşe-

cek.	Hatta	herkes	kendi	sebzesini	kendi	balkonunda	üretebile-

cek.	Çoğu	teknoloji	firması	bu	tarzda	çalışmalara	imza	atıyor.	

Philips	markasının	geliştirdiği	Urban	Beehive	adlı	evdeki	arı	

kovanı	sistemi	bir	kent	çiftçiliği	ürünü	sayılabilir.	Dışarıda	bir	

çiçek	 ve	 evin	 içindeki	 bir	 kovandan	 oluşan	 konsept	 üründe	
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herkesin	evinde	bal	elde	etmesi	amaçlanıyor.	Bu	akım,	bu	tarz	

ürünleri	geliştiren	tasarımcılardan	bunların	satışını/kurulumunu	

yapacak	şirketlere	kadar	çok	sayıda	kişiye	iş	ve	fırsat	yaratacak	

gibi	görünüyor.

Genetik mühendisliği:	Gerek	hayvan	gerekse	de	bitkilerin	ge-

netiği	 konusu	giderek	popülerleşen	bir	 konu.	Özellikle	 insa-

nın	hastalıklar	karşısında	daha	dayanıklı	olması	ve	daha	uzun	

yaşam	 süreleri	 istemesi	 bu	mesleği	 gelecekte	 çok	önemli	 bir	

yere	 taşıyacak.	Çoğu	hastalık	genetik	olduğundan	daha	uzun	

bir	yaşam	için	bu	meslekte	önemli	gelişmeler	ortaya	koyacak.	

Genetik	mühendisliğinin	gelişimi	insanoğlunun	yaşamının	uza-

ması	anlamına	geliyor,	o	yüzden	çok	sayıda	şirket	bu	alana	ya-

tırım	yapıyor.	Ülkemizde	şu	anda	çok	gelişmemiş	gibi	görünse	

de	globalleşen	dünya	ile	birlikte	önem	kazanacak	bir	meslek	

olarak	görünüyor.	

Astronomi ve uzay mühendisliği:	Eskiden	devletlerin	 tekelinde	

olan	 uzay	 yolculukları	 Virgin	 gibi	 girişimci	 şirketlerin	 çoğal-

masıyla	özel	sektöre	geçiyor.	Özel	sektöre	geçmesi	bu	alanda	

daha	fazla	uçuş	ve	seyahat	olacağı	anlamına	geliyor.	Uzayda	ta-

til	ve	turlar	için	şimdiden	biletler	alınmaya	başlandı	bile.	Mars’a	

gönüllü	gidecek	kişiler	için	seçimler	başlamış	durumda.	Bu	da	

daha	 fazla	 uzay	 aracı	 ve	 uzay	 bilimcisi	 anlamına	 geliyor.	Bu	

açıdan	2020’den	sonra	bu	alan	en	popüler	mühendislik	dalla-

rından	biri	olacak.	 Şu	anda	bu	alanı	okuyanlar	 ise	geleceğin	

meslek	öğretici	hocaları	olacaklar.	Çünkü	bu	alana	 ilgi	arttığı	

için	daha	çok	eğitim	veren	kurum	ortaya	çıkacak.	

Nesne network uzmanı: Nesnelerin	 interneti	 şu	 anda	 çok	 ko-

nuşulan	bir	konu.	Artık	nesneler	 internet	üzerinden	birbiriyle	
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iletişim	kurabiliyorlar.	Herhangi	bir	ürün	yapıldığında	bu	ürün	

interneti	nasıl	kullanacak	ve	bu	kullanım	nasıl	en	yararlı	hale	

gelebilir	sorusu	sorulmaya	başlanacak.	Bir	gün	bir	çay	makinesi	

çayın	 hazır	 olduğunu	 sahibine	 tweet	 atıp	 haber	 verebilecek.	

Buzdolabı,	yumurta	bittiği	zaman	marketin	sitesine	sipariş	verip	

alışverişi	 kendisi	 yapabilecek.	 Nesneler	 birbirleri	 arasında	 da	

iletişim	kurabilecekler.	Bunların	iletişim	şekli	üzerine	düşünen	

uzmanlara	ihtiyaç	olacak.	Nesne	network	uzmanları	da	bu	bağ-

lantıların	nasıl	olması	gerektiğine	kafa	yoracak,	ürün	tasarımcı-

larına	bu	konuda	danışmanlık	verecekler.	

Yeşil işler 

Günümüzde	yaşanan	çevre	felaketleri,	gittikçe	kirlenen	dünya,	

küresel	iklim	değişikliği,	dünyanın	azalan	kaynakları	hepimizin	

çevre	konusundaki	duyarlılığını	artırdı	ve	şirketler	de	bu	durum	

karşısında	bazı	önlemler	almaya	başladılar.	Özellikle	gelişen	ül-

keler	 sürdürülebilir	 çevrenin	 arayışı	 içine	 girdiler.	Bu	 süreçle	

birlikte,	yenilenebilir	enerji	kaynakları	yatırımları,	karbon	vergi-

si,	çevre	bilinci	oluşturma	çabaları	bunlardan	bazıları.	Bu	çaba-

lar	ise	yeni	iş	yapma	yöntemlerini	ve	çok	sayıda	yeni	mesleği	

ortaya	çıkarıyor.

Kyoto	 protokolünü	 imzalayan	 ülkeler,	 günün	 birinde	 kar-

bon	 vergisini	 ve	 yeşil	 işlere	 yönelik	 teşviklerini	 uygulamaya	

başlayabilirler.	Yani,	ilerleyen	yıllarda,	herkes	kullandığı	enerji		

ile	ürettiği	karbondioksitin	karşılığında	ödeme	yapacak	gibi	gö-

rünüyor.	

Küresel	 ısınmayla	birlikte	artan	çevre	bilinci	ve	fosil	yakıt-

lardan	uzaklaşma,	yenilenebilir	 enerji	 kaynaklarına	yönelimle	

birlikte,	özellikle	teknoloji	ağırlıklı	yeni	meslekler	ortaya	çıka-
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racak.	Şimdiden	bu	mesleklere	 topluca	 “Yeşil	Meslekler	veya	

Yeşil	İşler”	deniyor.	İlerleyen	yıllarda	yeşil	işlere	çokça	yeni	iş	

dalı	ve	meslek	katılacak.	İşte	bunlardan	bazıları.

Yenilenebilir enerji danışmanı / uzmanı (güneş, rüzgâr, su, jeoter-

mal enerji uzmanı):	Şirketler	son	zamanlarda	yenilenebilir	enerji	

üretimine	büyük	ilgi	duymaya	başladılar.	Bu,	şirketler	için	hem	

PR	ve	pazarlama	açısından	hem	de	yeni	enerji	kaynaklarını	kul-

lanma	açısından	önemli	bir	hamle	olabilir.	Bu	alanda	kendini	

geliştirecek	başarılı	mühendisler,	ilerleyen	yıllarda	çok	iyi	şart-

larda	rahatlıkla	iş	bulabilirler.	Yenilenebilir	enerji	hem	şirketle-

rin	tasarruf	etmesini	sağladığı	hem	de	müşterilerinin	gözünde	

çevreci	bir	algı	yarattığı	 için	daha	çok	şirket	 tarafından	kulla-

nılmaya	 başlanacak.	 Doğal	 olarak	 bu	 süreçleri	 takip	 edecek	

uzmanlara	büyük	ihtiyaç	var.	

Yenilenebilir enerji mühendisi:	 Türkiye’de	 şu	 anda	 çeşitli	 üni-

versiteler	 enerji	 mühendisi	 yetiştiriyor.	 Geçmişte	 bu	 bölüm,	

nükleer	enerjiye	odaklanmışken	şu	anda	yenilenebilir	enerji	ve	

konvansiyonel	enerjiyle	ilgili	branşlar	da	açılmış	durumda.	Bu-

radan	mezun	olacak	kişiler	ilerleyen	yıllarda	yenilenebilir	enerji	

mühendisi	unvanını	alabilir	ve	bu	alanda	oluşacak	meslek	açı-

ğını	kapatabilirler.	

Karbon vergi danışmanı:	 Gelecekte	 karbon	 salınımları	 belirli	

kıstaslara	 ve	 ağır	 yaptırımlara	 tabi	 olacak.	 Sanayi	 kuruluşları-

nın	doğaya	saldıkları	karbon	emisyonlarının,	uluslararası	çevre	

antlaşmalarına	göre	düzenlenmesi	 gerekecek.	 Salınan	karbon	

oranlarına	göre	şirketlerden	vergi	alınabilecek.	Bu	noktada	şir-

ketlere,	ödeyecekleri	vergilerin	düzenlenmesi	için	karbon	vergi	

danışmanları	 gerekecek.	 Karbon	 vergi	 danışmanı	 olmak	 iste-
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yenlerin	hem	vergiyle	ilgili	yasa	ve	kanunları	bilmesi	hem	de	

çevre	konusunda	bilgili	olmaları	gerekiyor.

Rüzgâr enerjisi uzmanı:	Rüzgâr	enerjisi,	yenilenebilir	enerjilerin	

en	bilineni	ve	en	popüler	olanı.	Bu	alan	da	yüksek	mühendislik	

ve	uzmanlık	gerektiriyor.	Ülkemizde	şu	anda	çok	sayıda	şirket,	

rüzgâr	türbini	yapıyor.	Bu	meslek	alanında	da	büyük	açık	var.	

Rüzgâr	enerjisi	alanında,	ülkemizde	yüksek	 lisans	ve	doktora	

eğitimi	veren	çeşitli	üniversiteler	mevcut.	Burada	rüzgâr	ener-

jisi,	rüzgâr	türbinleri	ve	teknolojileri	üzerine	eğitimler	veriliyor.	

Mezunları	iş	bulma	konusunda	şimdiden	çok	şanslı	görünüyor.	

Hatta	bu	iş	için	çok	sayıda	tekniker	ihtiyacı	bile	ortaya	çıkmaya	

başlamış	durumda.

Yeşil pazarlama (Green marketing):	 Şirketlerin,	 çevre	 politika-

ları	 ve	 çevreyle	 ilgili	 sosyal	 sorumluluk	 planlarını	 yürütmek,	

duyurmak,	şirketin,	müşterilerinin	katkısıyla	daha	yeşil	ve	 te-

miz	bir	dünyaya	katkıda	bulunmasını	sağlayarak	şirketin	çevre	

duyarlılığını	artırmak	ve	bunu	şirketin	pazarlama	politikasının	

merkezine	yerleştirmek.	Ürünün	üretiminden	tüketimine	kadar	

çevre	ve	doğa	dostu	olmasını	ve	doğaya	katkı	yapmasını	sağla-

mak	gibi	görevleri	yürütecek,	pazarlama,	işletme,	endüstri	veya	

çevre	mühendisliği	vb	bölümlerden	mezun,	kendini	pazarlama	

odaklı	yetiştirmiş	kişiler	Yeşil	Pazarlama	alanında	görev	yapabi-

lirler.	Şirketler	çevre	bilinci	geliştikçe	böyle	danışmanlara	çokça	

ihtiyaç	duyacaklar.	Yeşil	pazarlama	danışmanlarının	pazarlama	

bilgisi	haricinde	çevre	mevzuatı	ve	bu	alandaki	kanunlar	hak-

kında	bilgi	sahibi	olmaları	gerekiyor.	

Yeşil insan kaynakları (Yeşil İK):	Şirketin	personelinde	çevre	du-

yarlılığı	 yaratmak,	 onların	 şirket	 kaynaklarını	 daha	 tasarruflu	
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kullanmalarını	sağlamak	bu	alanda	çalışacak	kişilerin	temel	gö-

revi	olacak.	Personelin	çevreyle	ilgili	projelere	katılımı,	ofis	ve	

çevrenin	doğaya	uygun	ve	doğaya	 zarar	 vermeyecek	 şekilde	

düzenlenmesi	işlerini	yapacak,	işletme,	insan	kaynakları,	çevre	

konusunda	bilgili	insan	kaynakları	yönetmenlerine/uzmanları-

na	ilerleyen	yıllarda	daha	çok	ihtiyaç	duyulacak.	Müşteriler	için	

artan	çevre	duyarlılığı	aynı	zamanda	çalışanlar	için	de	oluşmaya	

başladı.	Bu	konuda	Türkiye’de	yaşanan	güzel	bir	örnek	de	var.

Schneider	Electric	şirketinin	28–29	Nisan	tarihlerinde	sosyal	

medya	üzerinden	#Schneiderbenistajaal	hashtag’i	ile	gerçekleş-

tirdiği	mülakat	etkinliğinde	YTÜ	Elektrik	Elektronik	Mühendis-

liği	 öğrencisi	 olan	Mahmut	 Can	 Kovan’dan	 şirkete	 ilginç	 bir	

fikir	 gelir.	 Mahmut	 Can	 Kovan	 #stajapedalla	 hashtag’i	 ile	 24	

Temmuz’da	 İstanbul’dan	 bisikletle	 yola	 çıkıp	 26	 Temmuz’da	

Schneider	 Electric	 Manisa	 Fabrikası’nda	 olacağını	 belirterek	

stajyer	 olmak	 ister.	 Bisiklet	 tutkunu	 olan	 Mahmut	 Can’ın	 bu	

ilginç	fikri	Schneider	Electric	tarafından	kabul	edilir.

Mahmut	Can	Kovan,	İstanbul’dan	288	kilometre	süren	Mani-

sa	Schneider	Electric	fabrikası	yolculuğunu	twitter	hesabından	

#stajapedalla	etiketiyle	 anlık	olarak	paylaşarak	konunun	daha	

çok	kişi	tarafından	duyulmasını	sağlar.	Manisa	fabrikaya	vardı-

ğında	ise	Schneider	Electric	ekibi	tarafından	çiçeklerle	karşılanır.	

Schneider	 Electric	 İK	 ekibi	 tarafından	 yürütülen	 bu	 süreç	

şirketin	isminin	çevreyle	birlikte	anılmasını	sağladı	ve	harika	bir	

işveren	markası	örneği	olarak	hafızalardaki	yerini	aldı.	Çevre	ve	

sürdürülebilirlik	adına	önemli	bir	proje	olan	#stajapedalla	Yeşil	

İK	açısından	da	önemli	bir	örnek	oldu.	

Türkiye’de	WWF	tarafından	verilen	yeşil	ofis	sertifikası	 ise	

yeşil	İK	yönetiminde	yeşil	ve	doğal	ofisler	yaratmak	için	başla-

tılan	önemli	bir	projeydi.	Katılımın	yoğun	olduğu	projede	çok	

sayıda	şirket	yeşil	ofis	sertifikası	alarak	çevreci	yönlerine	vurgu	
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yaptı.	Dünyamız	kirlendikçe	ve	sürdürülebilirliği	ele	alma	tar-

zımız	ciddileştikçe,	bu	tür	projeler	artacak	ve	daha	çok	yeşil	İK	

departmanına	ihtiyaç	olacak.	

Yenilenebilir enerji hukuku (çevre ve enerji hukuku) danışmanı:	

Şirketlerin	doğal	kaynaklar	ve	enerji	konularını,	yasal	mevzuata	

uygun	ve	çevreyle	uyumlu	şekilde	yönetecek	uzmanlara	 ihti-

yaçları	var.	Bu	uzmanlar,	kamu	ve	özel	sektör	arasındaki	hu-

kuksal	konuları	çözecek,	ilerleyen	yıllarda	AB	uyum	kanunları	

çerçevesinde	AB	mevzuatına	göre	şirketlerin	bu	yasalara	uygun	

çalışmasını	sağlayacaklar.	Hukuk	fakültesi	mezunları	yenilene-

bilir	enerji	mevzuatı	konusunda	kendilerini	geliştirerek	bu	alan-

da	oluşacak	fırsatları	değerlendirebilirler.

Ekolojik turizm:	Yine	şehir	yaşamının	getirdiği	sıkıntıdan	ve	yo-

ğunluktan	olsa	gerek,	insanlar	tatillerinde	sürekli	denize	gitmek	

yerine,	köylerde,	tenha	ve	sessiz	kıyılarda,	Karadeniz’in	el	değ-

memiş	yaylalarında,	sarp	ve	yüksek	dağlarda,	kaplıca	ve	şifa-

lı	sularda	tatillerini	geçirmeye	ve	doğa	sporlarıyla	ilgilenmeye	

başladılar.	Var	olan	turizm	olanakları	bu	alandaki	açığı	şu	anda	

tam	anlamıyla	kapatamıyor.	Önümüzdeki	yıllarda	doğa	ve	eko-

lojik	 turizm	konusunda	uzmanlaşmış,	kendini	 yetiştirmiş	 reh-

berlere/uzmanlara	ve	tesislere	ihtiyaç	olacak.	Doğal	kaplıcalar,	

yaylalar,	ekolojik	tatil	köyleri,	tatil	çiftlikleri	sağlıklı	tatil	isteyen	

kişilerin	çekim	merkezi	olacak.	Özellikle	Avrupa’nın	yaşlı	nüfu-

su	bu	konuda	yoğun	bir	talep	oluşturacak	gibi	görünüyor.	Kent	

yönetimlerinin	de	önem	verdiği	bu	konu	devletler	 tarafından	

da	desteklenecek.
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Mutluluk, kariyer yolculuğu ve değişim

Eğitim	sistemi	ve	hayatın	getirdiği	şartlar	sonucu	herkes	istediği	

mesleği	seçemiyor.	İstediği	mesleği	seçememiş	kişiler,	yaptıkları	

işle	karakterlerinin	uyuşmaması	yüzünden	mutsuz	olabiliyorlar.

Mutsuz	çalışanlar,	her	sabah	istemeye	istemeye	işe	gitmekte	

ve	ortaya	başarısız	işler	çıkararak	hem	kendilerini	hem	şirketi	

hem	de	müşterilerini	mutsuz	etmektedirler.	İstemediği	meslekte	

çalıştığı	halde	çok	başarılı	görünen,	işini	iyi	yapan	ama	kendisi	

mutsuz	olan	çalışanlar	da	elbette	yok	değil.	

Aslında	iş	dünyasında	mutluluk	kavramını	biraz	sorgulamak	

gerekiyor.	İş	dünyasında	anı	yaşarken	mutlu	olmak	ile	amaca	

ulaşarak	mutlu	olmak	şeklinde	iki	süreç	var.	

Mesela	hayalinde	pazarlama	departmanında	 çalışmak	olan	

birini	düşünelim.	Hayalindeki	işi	bulduğu	anda	sonuca	odakla-

narak	çok	mutlu	olacaktır,	ama	işe	başladıktan	sonra	yöneticisi-

nin	aslında	hiç	de	istemediği	yönetim	biçimine	sahip	olduğunu	

gördüğünde	mutsuz	olacaktır.	Buradaki	mutsuzluk	süreç	odaklı	

bir	mutsuzluk	halidir.	Amaca	ulaşılmış,	ama	sonrasında	yaşanan	

anlık	süreç	mutsuzluk	getirmiştir.	

Sonuç	odaklı	mutluluk	haline	kapılmış	birinin	iş	dünyasında	

hiçbir	zaman	mutlu	olma	şansına	sahip	olmadığını	düşünüyo-

rum.	Çünkü	sonuca	ulaşıp	mutlu	olduğu	anda,	mutlu	olacağı	

bir	sonuç	için	yeniden	arayışa	başlayacak	ve	bu	süreçte	mutsuz	

durumda	kalacaktır.	

İş	hayatında	verilen	görevi	yapıp,	başarılı	olup	mutlu	olmak	

sık	rastlanan	bir	süreç.	Oysa	bu	süreç	sadece	sonuca	ulaşılıp	

başarılı	olunduğunda	mutluluk	getiriyor.	İş	hayatında	daha	bü-

yük	başarılar	için	ise	olması	gereken	şu:	Önce	o	işi	yaparken	

mutlu	ol,	sonra	o	mutluluğun	verdiği	pozitif	enerjiyle	daha	bü-

yük	başarılara	imza	at.	



152 KARİYER 2.0

Tüm	 bu	 süreçler	 göz	 önüne	 alındığında	 iş	 hayatında	 çok	

sonuç/mutluluk	odaklı	değil,	süreç/mutluluk	odaklı	çalışmamız	

gerektiği	ortaya	çıkıyor.	

Yazar arası 
Benim şu an bu kitabı yazarken duyduğum mutluluk, kitabı 

bitirip yayınladığımda duyacağım mutluluktan kesinlikle daha 

az değil. Şu an kahvemi içiyor ve kitabımı yazıyorum. Yazmak 

üniversiteden beri hep hayatımda olan bir şeydi. Blog yazarlı-

ğımı da buna borçluyum. 

Hacettepe’de okurken, Hüti’de (Hacettepe Tiyatro Toplulu-

ğu) tanıştığım ve bana yazarlığın teknik ve hissi kısmını öğ-

reten sevgili Umut Tezbaşaran’a minnettarım. Ondan öğren-

diğim en önemli şey, bir şeyi yazdıktan sonra değil, yazarken 

aldığım mutluluğun daha önemli olduğuydu. Bu Hüti’de bir yıl 

boyunca yönetmenliğini yaptığım tiyatro oyunu için de geçer-

liydi. O çalışmalar ve provalar sırasında duyduğumuz mutlu-

luk (süreç), oyunun sergilendiği andaki mutluluktan (sonuç) 

her zaman daha fazla ve daha faydalıydı. 

O günlerden öğrendiğim şey, sonuca değil sürece de yayılan 

mutluluktu. Aynısını şu an bu kitabı yazarken de hissediyo-

rum. Eğer bu kitabı yazarken mutluluk duymuyorsam bu kitap 

istediğim şekilde olmaz ve şu an bu kitabın okuyucusu olan siz, 

bu kitabı okurken istediğinizi bulamamış olursunuz. 

Mutluluk içeriden yani bizden dışarıya doğru geliyor. Yani 

iç motivasyon insanı mutlu ediyor. Çalışma hayatımızda aldı-

ğımız bir ödül kısa süreli bir motivasyon sağlarken, o işi yapar-

ken aldığımız mutluluk daha sürdürülebilir oluyor.

Peki, sevgili okurum siz bu satırları okurken, bu kitabın size 

kattıklarından heyecan ve mutluluk duydunuz mu? Eğer bu 

kitap size yeni yollar, yeni bakış açıları açtıysa bunu benimle 
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twitter’dan @cengizcatalkaya hesabına #Kariyer20okuyorum 

hashtag’iyle bir tweet atarak paylaşabilirsiniz. Böylece ben 

de sizden haberdar olacağım ve sosyal medyada sizi tanımış  

olacağım.
İş	hayatında	mutsuz	olmak,	işini	sevmemek,	şirketini	sevme-

mek	hayatın	sonu	değil.	Böyle	bir	durumda	duygusal	olmadan,	
kendinizi	 suçlamayı	 bırakmalısınız.	Çünkü	bu,	 büyük	oranda	
sistemin	 hatası.	 Ülkemizde	 düzgün	 bir	 kariyer	 oluşturma	 sü-
recinden	yoksun	kaldığı	için	çoğu	kişi	üniversitede	istemediği	
bölümü	okudu	ve	muhtemelen	istemediği	işi	yapıyor.	Ayrıca	iş	
dünyasındaki	çoğu	şirkette	işler	ne	yazık	ki	beklediğimiz	kadar	
profesyonel	 ve	 düzenli	 şekilde	 gitmiyor.	Yöneticiler	 ve	 diğer	
çalışanlar	da	birer	insan	ve	insanlar	her	zaman	hata	yapabilirler.	
Böyle	bir	durumla	karşı	karşıya	kalındığında	yapılacak	bir-

kaç	şey	var.	İlki	ana	sorunu	tespit	etmek.	Bu	şirkette	artık	her	
şey	bitti	demeden	önce	gerçekten	de	her	şeyin	bitip	bitmedi-
ğine,	çözüm	yolları	olup	olmadığına	bakmak	gerekiyor.	İşyer-
lerindeki	mutsuzlukların	ve	çatışmaların	en	temel	sorunu	doğ-
ru	iletişim	kuramamaktır.	Yanlış	anlaşılmalar,	öfkeli	e-postalar,	
sert	 sözler.	Mutsuzluğun	 azaltılması	 için	duygusal	 düşünmeyi	
bırakıp	mantıklı	düşünmekte	fayda	var.	Çünkü	iş	dünyasındaki	
problemler	kişilikler	değil	işler	yüzünden	çıkar.	
Bir	kişinin	işinden	mutsuz	olmasına	yol	açan	dört	temel	se-

bep	ve	çözüm	var:	

•	 Yaptığı	iş/meslekle	problemi	var	-	Bölüm	değiştirmeli	
veya	şirket	değiştirmeli

•	 Şirketiyle	problemi	var	-	Şirket	değiştirmeli
•	 Yöneticisiyle	problemi	var	-	Bölüm	veya	şirket	
değiştirmeli

•	 Diğer	çalışanlarla/çalışanlarıyla	problemi	var	-	Bölüm	
veya	şirket	değiştirmeli
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Bu	dört	nedene	göre	yapılacak	şeyler	değişiyor.	Burada	aynı	
şirket	içinde	başka	departmana	geçmek	veya	şirketten	ayrılmak	
gibi	iki	çözüm	yolu	olabilir.	Ama	bunları	denemeden	önce	üze-
rinde	düşünülmesi	gereken	önemli	bir	nokta	var.	
Belli	bir	yaştan	sonra	meslek	değiştirmek	güç	gelebilir.	Bi-

rikim	yapılan	tüm	bilgi	bir	kenara	kaldırılır	ve	yeni	bir	sektö-
re/mesleğe	 sıfır	 noktasından	 başlanır.	 Meslek	 değiştirmek	 is-
teyenleri	en	çok	korkutan	kısım	burasıdır.	Durum	asfalt	yolda	
yürümeye	alışıkken	çamurlu	yolda	yürümeye	benzer.	Paçalar	
kirlenir,	kayıp	düşülür,	ayaklar	su	içinde	kalır,	yandan	geçenler	
çamur	sıçratır.	Bu	dönemde	sabırlı	olmak	gerekir.	Her	yeni	baş-
langıcın	bir	dibi	vardır.	Bu	dip	geçilebilir.	Bunu	geçebilmenin	
tek	yolu,	mesleğe	tutku	duymak	ve	bu	aşamayı	bir	eğitim	süre-
ci	olarak	değerlendirmektir.	
Konuyla	ilgili	çekince	yaratabilecek	bir	başka	nokta	paradır.	

Eski	meslekteki	 uzman	pozisyonundan,	 yeni	meslekteki	 baş-
langıç	pozisyonuna	geçmek	ücrette	değişikliğe	yol	açabilir.	Bu	
durumda	belli	bir	miktar	birikim	yaptıktan	sonra	bu	değişikliğe	
gitmek	daha	makul	olacaktır.	Hele	kişi	evli	ve	çocuklu	ise	du-
rum	daha	da	zor	olur.	Eğer	birikmiş	bir	parası/yatırımı	yoksa	
maddi	sıkıntılar	kaçınılmazdır.	İşsiz	kalmak,	ödemelerin	gecik-
mesine	yol	açıp	aile	içinde	bazı	problemleri	beraberinde	getirir.	
Böyle	durumlar	için	her	zaman	en	az	altı	ay	idare	edecek	bir	
parayı	kenara	ayırmakta	fayda	olabilir.	Böyle	bir	birikim	oldu-
ğunda	 iş	değiştirmek	daha	kolay	olur.	Bu	yüzden	 işin	maddi	
kısmını	da	dikkate	alarak	hazırlık	yapmak	ve	ondan	sonra	ha-
rekete	geçmek,	 sonrasında	doğacak	problemleri	 azaltacak	ve	
geçişi	kolaylaştıracaktır.

Bölüm ve meslek değiştirmek
Meslek	değiştirmenin	en	kestirme	ve	en	zahmetsiz	yollarından	

biri	şirket	içi	hareketlilik,	yani	internal	mobility’dir.	Internal	mo-
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bility,	çalışanların	kurum	içinde	yatay	ve	dikey	olarak	hareket	

etmesidir.	Burada	bahsedeceğim	yatay	hareket	yani	departman-

lar/görevler	arası	geçiştir.

Şirketlerde	 satış,	 insan	 kaynakları,	 pazarlama,	 operasyon,	

lojistik,	finans,	BT	gibi	çokça	departman	bulunur.	Eğer	kişi	bu-

lunduğu	meslekte/departmanda	mutlu	değilse,	şirket	içi	yatay	

hareketle	departman	değişikliği	yapabilir.	İşe	başlamadan,	de-

partmanlar	arası	yatay	geçiş	olup	olmadığını	öğrenmek	iyi	bir	

fikirdir.	Çok	sayıda	firma,	çalışanlarına	bu	şansı	tanır	ve	şirket	

içi	yatay	hareketleri	destekler.

Çalıştığınız	şirkette	yatay	hareket	şansınız	varsa,	bunu	önce	

çalıştığınız	departmanın	yöneticisiyle	konuşmanız	ve	onu	da	bu	

konuda	ikna	etmeniz	gerekiyor.	Ondan	önce	insan	kaynakları	

veya	geçmek	istediğiniz	departmanın	yöneticisiyle	konuşmanız	

doğru	değildir	ve	yöneticiniz	böyle	bir	isteğe	sırf	siz	onu	ezip	

geçtiğiniz	veya	onun	fikrini	sormadığınız	için	karşı	çıkabilir.

Bu	yüzden	şirket	 içinde	bir	departman	değişikliği	düşünü-

yorsanız,	önce	kendi	departman	yöneticinizle	bu	durumu	ko-

nuşmanız	gerekmektedir.	Yöneticiniz	bu	değişiklik	konusunda	

ikna	olduğunda,	gitmek	istediğiniz	departman	yöneticisi	ve	İK	

ile	zaten	bu	durumu	konuşacaktır.	Eğer	yönetici	bu	değişikliği	

onaylamıyorsa	şansınız	düşük	demektir.	

Yalnız	bazı	şirketlerde	bu	süreç	daha	basit	bir	yöntemle	ger-

çekleştirilir.	Bu	şirketler	yayınladıkları	ilanları	önce	kendi	intra-

net	ağları	üzerinden	çalışanlara	açar	ve	çalışanlar	bu	pozisyon-

lara	başvurabilirler.	

Şirket değiştirmek
Herhangi	 bir	 nedenden	 dolayı	 çalıştığınız	 şirkette	 memnun	

değilseniz,	 orada	pozisyon	değiştiremiyorsanız	 ve	 ayaklarınız	

artık	 işyerinize	 gitmiyorsa	 başka	 bir	 şirkete	 geçmenizin	 vakti	



156 KARİYER 2.0

gelmiş	demektir.	Genellikle	bu	kanaate	vardığınızda	şirket	için-

deki	tüm	yollar	kapanmış	demektir.	

Şirket	değiştirmek,	eğer	uzun	yıllardır	aynı	şirkette	çalışıyorsa-

nız	zor	bir	durumdur.	Böyle	zamanlarda	mutsuz	da	olunsa	alış-

kanlıklar	nedeniyle	işten	ayrılmayı	erteleme	sürecine	girilir,	ama	

bu	tutum,	her	şeyi	daha	da	kötüleştirir.

Bazı	kişiler	çalıştığı	şirketten	sıkılır	ve	şirketini	değiştirmek	

isterler	 ama	 çoğu	 zaman	 bu	 sadece	 düşüncede	 ve	 şikâyette	

kalır.	Oysa	kişinin	hayatını	değiştirmek	için	kıpırdaması	ve	ha-

rekete	geçmesi	gerekir.	Samuel	Beckett’ın	Godot’yu Beklerken	

isimli	oyununda,	iki	kişi	bir	ağacın	dibinde	Godot	isimli	kişiyi	

beklerler	ama	Godot	hiç	gelmez.	Çoğu	zaman	sorun	buradadır.	

Bekleriz	ve	bizi	kurtarmaya	kimse	gelmez.	Burada	gerçeği	bir	

kere	daha	tekrarlamakta	yarar	var.	

Hayatınızda	sihirli	bir	dokunuş	yapacak	kişi/olay	beklediği-

niz	sürece	hiç	gelmeyecektir.	Çünkü	o	kişi	sizsiniz	ve	sihirli	de-

ğişikliği	sadece	siz	yapabilirsiniz.	Bu	yüzden	oturup	beklemek	

yerine,	ayağa	kalkıp	harekete	geçmeniz	gerekiyor.

Konfor	alanınızı	terk	etmeniz,	alışkanlıklarınızı,	bildik	iş	ar-

kadaşlarınızı,	alıştığınız	koltuk	ve	masayı	bırakmanız	her	açıdan	

zordur.	 Servisçisinden	çaycısına	kadar	herkesi	 tanımışsınızdır,	

huylarını	sularını	bilirsiniz.	Tüm	bunları	bırakıp	gidebilmek	ön-

celikle	cesaret	ister,	ama	unutmamalısınız	ki	fırsatlar	sadece	ce-

saret	gösterenlerin	karşısına	çıkar.

Aslında	çoğu	zaman	mucizelerin	oluştuğu	yer	ile	rahatınızın	

yerinde	olduğu	yer	arasında	çok	fazla	mesafe	yoktur.	Rahatını-

zın	yerinde	olduğu	bölgeye	“güvenli	bölge/comfort	zone”	ismi	

verilir.	Burası	problemli	olsa	da	çok	rahat	ve	tanıdık	bir	yerdir,	

o	yüzden	kolay	terk	edilmez.	

Oysa	mutsuzluk	varsa,	ufukta	bir	değişiklik	görmüyorsanız	ve	

maddi	sorunlarınızı	da	aşabiliyorsanız	güvenli	bölgeyi	terk	edip	



157Karİyer

risk	almalısınız.	Ama	bunu	uygulamadan	önce	konunun	meslek/

bölüm	değişikliğiyle	çözülüp	çözülemeyeceğine	iyice	karar	verin.

İşten ayrılma adabı
İşten	ayrılma	kararı	 eğer	o	 şirkette	uzun	yıllardır	 çalışılıyorsa	
zor	verilen	bir	karardır.	Bu	karar	aklınızdan	geçtiği	anda	artık	
bir	 şeyler	orada	 istediğiniz	 gibi	 gitmiyor	demektir.	Bunun	 si-
zinle,	bazı	çalışanlarla,	kurum	kültürüyle	veya	şirketin	çalışma	
alanıyla	ilgili	sebepleri	olabilir.
Her	şeyin	bir	başlangıcı	olduğu	gibi	bir	bitişi	vardır.	Önemli	

olan	bitişleri	dramatize	etmeden	sonlandırabilmektir.	İş	dünya-
sındaki	problemlerin	büyük	çoğunluğu	 işle	 ilgilidir.	Siz	böyle	
olmasını	isterken	yöneticiniz	veya	şirketiniz	başka	türlü	olma-
sını	isteyebilir.	Burada	orta	yol	bulunamıyorsa	ayrılmak	her	iki	
taraf	için	de	en	iyisidir.	
İşten	ayrılırken	yapmanız	gereken	bazı	şeyler	vardır.	Bir	şir-

kette	çalışıyorsanız,	profesyonel	iş	dünyası	içindesinizdir	ve	o	
şirketten	ayrılmış	bile	olsanız	o	şirket	yöneticileriyle	farklı	or-
tamlarda	mutlaka	bir	araya	geleceksiniz	demektir.	Bu	da	çalış-
tığınız	şirket	ve	kişilerle	her	zaman	iyi	vedalaşmanız	gerektiği	
anlamına	gelir.	
İş	hayatında	unutmamanız	gereken	en	önemli	kurallardan	

biri,	 kapıyı	 hiçbir	 zaman	 çarpıp	 gitmemektir.	 Her	 zaman	 ar-
kanızda	 bir	 açık	 kapı	 kalmalıdır,	 çünkü	 iş	 dünyası	 küçüktür	
ve	her	 an	başka	bir	 işte	başka	bir	projede	eski	 şirketinizden	
birileriyle	karşılaşma	ihtimaliniz	vardır.	Bu	yüzden	bir	işten	ay-
rılırken	aşağıdaki	yazılı	olmayan	iş	dünyası	kurallarına	mutlaka	
uymalısınız.	Böylece	yeni	sürecinize	başarılı	bir	geçiş	yapmış	ve	
profesyonelliğinizi	göstermiş	olursunuz.

Ayrılacağınızı önceden bildirin: İşten	 ayrılırken	 unutulmaması	
gereken	en	önemli	konu	sadece	kendinizi	değil,	çalıştığınız	şir-
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keti	de	düşünmenizdir.	Eğer	yönetici	pozisyonundaysanız	veya	

şirketteki	göreviniz	stratejik	ve	aniden	ayrılmanız	durumunda	

şirketi	 sıkıntıya	 sokacak	 bir	 pozisyonsa	 öncelikle	 ayrılmadan	

önce	mutlaka	yöneticinizi	veya	insan	kaynaklarını	haberdar	et-

meniz	gerekir.	İşten	ayrılacaksanız	bunu	önceden	işyerine	bil-

dirmeli	ve	o	süreçte	yerinize	yeni	birinin	işe	alınmasını	sağlaya-

cak	zamanı	İK	departmanına	vermelisiniz.
İşten	ayrılırken	 işin	bir	de	kanuni	 tarafı	 vardır.	 4857	 sayılı	

İş	Kanunundaki	ihbar	süresiyle	ilgili	kısmı	göz	ardı	etmemeniz	
gerekir.	 İşten	ayrılmadan	önce	 işvereninizin	 isteği	halinde	 ih-
bar	süresinde	belirtilen	süreye	(çalışma	yılına	göre	iki	hafta	ile	
sekiz	hafta	arasında	değişir)	uymanız	ve	o	süre	boyunca	o	işte	
çalışmanız	beklenir.

Yerinize birini yetiştirin:	İş	hayatında	daha	iyi	bir	pozisyona	gel-
mek	 için	 her	 zaman	 yerinize	 birini	 yetiştirmeniz	 gerekir.	 Es-
kiden	 her	 şirkette	 emekli	 olana	 kadar	 çalışıldığı	 için	 bu	 pek	
mümkün	 değildi,	 bu	 yüzden	 eski	 kuşaklar	 işini	 altındakilere	
pek	 öğretmez,	 her	 şeyi	 kendileri	 bilirlerdi.	Hatta	 izne	 çıktık-
larında	 şirket	 karışır,	 işler	 yetişmez,	 o	 işi	 yapabilecek	 birileri	
bulunmazdı.	Siz	bunu	yapmayın	ve	her	zaman	yerinize	birini	
yetiştirin.	Böylece	işten	ayrılmaya	karar	verdiğinizde	şirketinize	
işi	bilen	kişiyi	işaret	edip	rahatlıkla	işten	ayrılabilirsiniz.	Üstelik	
arkanızdan	yetiştirdiğiniz	personeller	vasıtasıyla	 isminiz	o	 şir-
kette	kalmış	olur.

Doküman, evrak ve dosyaları düzenli teslim edin: Ayrılma	 du-
rumlarında	kullandığınız	doküman	ve	evrakları	düzenli	 şekil-
de	 sizden	 sonraki	 kişiye	 teslim	etmeli,	 işlerin	oluş	 şeklini	 ve	
ay	içindeki	operasyonel	işleri	mutlaka	onunla	paylaşmalısınız.	
Çünkü	 ayrılacağınız	 yer	 bir	 şirkettir,	 sürecin	 sizden	 sonra	 da	
devam	etmesi	gerekir.
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En güzel şekilde veda edin:	 İşten	 ayrılma	 durumları	 yeni	 bir		

şirketle	 anlaşmış	 bile	 olsanız	 genellikle	 negatif	 durumlardır.	

Çünkü	 yıllardır	 çalıştığınız	 yerden	 şartlar	 size	 uymadığı	 için	

ayrılma	 kararı	 almışsınızdır.	 Ayrılma	 sebebiniz	 çalıştığınız	 şir-

ketten	veya	yöneticinizden	kaynaklanıyor	bile	olsa	bunu	ona	

yansıtmadan	ayrılmalısınız.	Burada	en	kritik	konulardan	biri	ve-

dalaşmanız.	

Günümüzde	artık	 vedalaşma	genişleyen	 şirket	 lokasyonla-

rıyla	 birlikte	 genellikle	 e-postayla	 yapılıyor.	 Göndereceğiniz	

e-postada	 size	 bugüne	 kadar	 emek	 veren	 yöneticilerinize	 ve	

çalışma	arkadaşlarınıza	kesinlikle	ima	ve	suçlamalarda	bulun-

mamalısınız.	Bunun	yerine	size	verdikleri	emek	ve	gösterdikleri	

işbirliği	için	onlara	teşekkür	etmelisiniz.	Negatif	ve	imalı	yaza-

cağınız	e-posta	o	anda	sadece	egonuzu	rahatlatır,	ama	sonra-

sında	size	dair	olumsuz	bir	imaj	bırakır.	O	yüzden	bunu	sakın	

yapmayın.	

Başlangıç	ve	sonuç	çok	akılda	kalır.	Nasıl	ilk	geldiğiniz	gün	

herkesle	güzel	şekilde	tanıştıysanız,	ayrılırken	de	herkesle	yüz	

yüze	ve	güzel	şekilde	vedalaşmalı	ve	akıllarında	gülümsemeni-

zi	bırakmalısınız.	

Arkasından konuşmayın:	 Şirketinizden	 ayrıldıktan	 sonra	 sağda	

solda	 şirketiniz	 hakkında	 olumsuz	 konuşmayın,	 sosyal	 med-

ya	hesaplarınızdan	şirket	ve	eski	yöneticileriniz	hakkında	tatsız	

paylaşımlar	 yapmayın.	 Yöneticiyseniz	 çalışanlarını	 yönlendir-

meyin	 ve	 şirketten	 ayrılmaya	 teşvik	 etmeyin.	 Bu	 tarz	 davra-

nışlar	kısa	vadeli	ego	rahatlamaları	sağlamaktan	öteye	gitmez	

ve	sadece	size	zarar	verir.	En	basit	şekilde	o	şirketteki	başarı-

larınızın	önüne	geçer	ve	tüm	çalıştığınız	yılları	boşa	götürmüş	

olursunuz.	Çünkü	kötülediğiniz	bir	yerdeki	başarılı	projeleriniz	

bir	anlam	ifade	etmez.
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Ücret, tazminat, haklar:	Eğer	ayrılırken	yasal	haklarınızı	almak-
ta	 problem	 yaşarsanız	 yine	 yukarıdaki	 maddelere	 uygun	 şe-

kilde	davranmanız	gerekir.	Çünkü	bu	tarz	durumlar	yasal	ko-

nulardır	ve	bunları	siz	çözemezsiniz.	O	yüzden	işten	adabına	

göre	ayrılıp	sonrasında	alamadığınızı	düşündüğünüz	haklarınız	

için	iş	mahkemelerine	veya	İşkur	-	Bölge	Çalışma	Müdürlüğüne	

başvurabilirsiniz.	Yasal	kısmını	onlar	halleder.	Ayrıca	kendiniz	

istifa	etmeniz	durumunda	4857	sayılı	iş	kanunu	gereği	zaten	bir	

tazminat	hakkınız	oluşmamaktadır.

Yeni şirketinizde eski şirketinizi kötülemeyin:	Eski	patronu	veya	
yöneticisi	 hakkında	 mülakatta	 çok	 olumsuz	 konuşan	 kişiler	

genelde	işe	alınmazlar.	Çünkü	bir	işe	alımcının	beklediği	eski	

negatif	duygular	değil,	yeni	pozitif	duygulardır.	O	yüzden	geç-

miş	şirketinizdeki	başarılarınızı	ve	oradaki	pozitif	durumları	ve	

mutluluğunuzu	paylaşın.	Bir	süre	sonra	bu	durum	size	pozitif	

etki	yapacak	ve	yeni	kariyerinizde	çok	daha	başarılı	olmanızı	

sağlayacaktır.	



Kariyer	2.0	yeni	değil,	bir	kaç	yıldır	yaşanan	bir	süreç.	Bunu	

en	 iyi	 şimdi	 okuyacağınız	 ve	 kariyerlerine	 Sosyal	 Medya	 ve	

internetle	birlikte	yön	veren	dört	kariyer	öyküsünde	görecek-

siniz.	Yaptığım	e-röportajla	kendi	kariyer	öykülerini	paylaşan	

dört	değerli	ismin	önemli	ortak	özellikleri	var:	Hepsi	doğru	za-

manda	doğru	yerde	olmuştu	ve	hepsi	de	risk	alıp	cesaretlerini	

kullanmıştı.	 İşleri	 için	 çok	 emek	 vermiş,	 çok	 sevmiş	 ve	 hâlâ	

işlerini	geliştirerek	yapmaya	devam	ediyorlardı.	Ve	en	önemlisi	

de	çevrelerinde	ne	olup	bittiğine	ve	dünyadaki	değişime	karşı	

farkındalıkları	çok	yüksekti.	

Birazdan	okuyacağınız	kariyer	öyküleri	çeşitli	alt	başlıklar-

dan	oluşuyor	ve	kariyer	öyküsü	sahiplerinin	kendi	cevaplarını	

içeriyorlar.	Örnek	ve	ilham	olması	ümidiyle.	
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YALçIN PEMBECİOğLu
Trend Danışmanı

1977’de	Malatya’da	doğdu	ve	üniver-
siteye	kadar	orada	yaşadı.	Sonrasın-
da	Bilkent	Üniversitesi’nde	 İktisat	
öğrenmek	için	Ankara’ya	geldi	ve	
üniversite	 bitince	 çalışmak	 için	
İstanbul’a	taşındı.	Yalçın	Pembeci-
oğlu	 11	 yıldır	 İstanbul’da	 yaşıyor.	
Bir	reklam	ajansının	müşteri	ilişkileri	

bölümünde	 başlayan	 kariyeri	 boyun-
ca,	dijital	ajansta	yöneticilik,	yazılım	şirketinde	

müşteri	 ilişkileri	yöneticiliği	ve	 reklam	veren	marka	 tarafında	
pazarlama	iletişimi	yöneticiliği	yaptı.	2005’te	eşiyle	kurduğu	Bi-
gumigu.com’un	yayın	yönetmenliğini	yürütüyor,	2011’den	beri	
de	pazarlama	iletişimi	danışmanı	olarak	çoğunlukla	trend,	diji-
tal	pazarlama	ve	sosyal	medya	iletişimi	konularında	markalara	
hizmet	ve	eğitimler	veriyor.	

> Twitter: @settar - Web: Bigumigu.com

Çocukken 
Çocukken	 değişik	 dönemlerde	 elime	 geçen	 içeriklerin	 etki-
sinde	kalarak	benzer	konularda	farklı	mesleklere	gönül	verir-
dim.	1980’lerde	evde	bulunan	bir	ansiklopedi,	o	zamanki	Türk	
çocuğunun	 hayal	 gücünün	 ana	 kaynağıydı	 sanırım.	 Ben	 yaş	
dönemlerime	göre	keşfedip	önce	 resimlerine	baktığım,	 sonra	
okuduğum	bu	ansiklopediler	yüzünden;
–	 Doğa	kâşifi
–	 Veteriner	(hayvan	sevgisinin	6	yaşında	zorunlu	bir	
şekilde	mesleğe	dönüşmüş	hali)
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–	 Uzay	bilimci

–	 Pilot

–	 Uçak	mühendisi,	gibi	meslekler	arasında	gidip	geldim.	

Şimdi	o	zamanki	duygularımı	hatırlamaya	çalıştığımda,	

doğadan	ve	hayvanlardan	hiçbir	şekilde	uzaklaşmak	

istemediğimi,	fakat	teknolojiye	de	hep	yakın	olmak	

istediğimi	fark	ediyorum.

Üniversite
Üniversite	sınavına	1995	yılında	girdim,	ilk	yılımda	giriş	hakkı	

kazandığım	 Bilkent	 Üniversitesi	 İktisat	 Bölümüne	 de	 kaydol-

dum.	O	yıllarda	üniversite	hazırlığı	 lise	 sonda	gerçekleştirilen	

yoğun	bir	ders	çalışma	aktivitesi	demekti;	lise	sona	kadar	tüm	

dersleri	serseniz	de	son	yıl	sınava	çalışabiliyordunuz.	Bu	hem	

iyiydi,	hem	de	kötü.	İyi	tarafı,	ortalama	ya	da	kötü	bir	öğrenci,	

sınavda	patlama	yapabileceğine	inanç	taşıyabiliyordu.	Kötü	ta-

rafıysa,	yıl	ortasında	kendini	hazır	hissetmeyenler,	“seneye	daha	

iyi	hazırlanır,	tekrar	sınava	girerim”	düşüncesiyle	zaman	kaybet-

meye	yatkın	olabiliyordu.	Üniversitede,	okuduğum	bölümü	bir	

türlü	 içselleştiremedim.	Okurken	 hep	 “zaten	 bu	 işi	 yapmaya-

cağım”	diye	düşündüğümden,	kolayca	geçebileceğim	derslerde	

bile	konsantrasyon	sorunu	yaşadım.	Bölümüm	İngilizceydi	ve	

hazırlık	sınavını	atlamak	da	ilk	yıllarımda	dersleri	anlamamı	zor-

laştırdı.	Sonuç	olarak	altı	buçuk	yıl	sonunda	mezun	olabildim.

Üniversitede	dersler	dışında	okudum	ve	yazdım.	Çok	fazla	

kitap	okuduğum	bir	dönem	oldu	üniversite	yılları.	Yarı	düzenli	

şekilde	yazmaya	da	o	yıllarda	başladım.	Tamamen	başkalarının	

cesaretlendirmesiyle	 de	 yazılarımı	 okulun	 edebiyat	 dergisine	

gönderdim	 ve	 yayınlanmalarını	 sağladım.	 Mezun	 olana	

kadar	da	bu	dergide	yayın	kurulunda	görev	yaptım.	Dö-

nemin	Ankara’daki	ilk	internet	girişimlerinin	birinde	yarı	
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zamanlı	olarak	grafik	tasarımcılık	yaparak,	büyük	bir	gazetenin	

internete	özel	 içerikle	yayına	geçirdiği	bir	portalde	yazılar	ya-

zarak	ve	F1 Racing	dergisinde	İngilizceden	makale	ve	yazılar	

çevirerek	para	kazandım.

İlk CV
İlk	 CV’mi	 hayal	meyal	 hatırlıyorum.	 Birçok	 yeni	mezun	 gibi	

ben	de	hobilerim	ve	ilgi	alanlarımla	şişirdiğim	iki	sayfalık	bir	

CV	hazırlamıştım.	Okulda	aldığım	eğitim	tek	satır	olarak	yer	

alıyordu	 ama	eğitimim	dışında	okurken	yaptığım	nere-

deyse	her	şeyi	bir	şekilde	bu	CV’ye	tıkıştırmıştım.	Bu	CV	

ile	çok	gönüllü	olmadan	bir	iki	yere	başvuru	yaptım.	Bir	

tanesi	Ankara’daki	bir	otomobil	bayiiydi.

Dijital dünya ve kariyer
Okurken	yaptığım	 işlerden	 ilki	 bilgisayarla	 ilgiliydi.	 İkinci	 ve	

üçüncü	 sırada	 da	 tamamen	 internetten	 benim	 bulup	 başvur-

duğum,	yine	internetten	yürütebildiğim	işler	vardı.	İnternet	ve	

dijital	dünyanın	nimetlerinden	yararlanabileceğimi	daha	kariye-

rimin	başlarında	hissetmiştim.

Fark yaratmak
İnsan	tecrübe	kazandıkça	anlıyor	ki,	aslında	herkesin	iş	yapışı,	

yetenekleri	bambaşka	ve	biricik.	Belli	bir	uzmanlık	kazandık-

tan	sonra	ben	de	karakterimi	ve	kişisel	özelliklerimi,	tercihleri-

mi	işime	daha	rahat	yansıtabilmeye	başladım	ve	bunun	işimin	

kalitesini	de	artırdığını	gözlemledim.

Dijital dünya ve sosyal medyanın geleceği
Kısa	bir	süre	içinde,	belki	de	bir	kuşak	sonra,	dijital	ve	sosyal	

medya	 kelimelerinin	 kullanımının	 son	 bulacağını	 düşünüyo-
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rum.	Hayatın	bir	parçası	olarak	dijitalleşmemiş	çok	az	alan	kala-

cağından,	dijital	diye	özellikle	belirtmeye	gerek	duymadığımız	

“birbirine	bağlı”	dünya	geleceğinin	yaklaştığını	hissediyorum.

Mutlu ve başarılı olmanın sırrı
Herhangi	bir	işte	mutluluğun	sırrı,	çok	fazla	dışarıya—yani	ra-

kiplere	ya	da	aynı	işi	yapan	kişilere—odaklanmadan	kendi	işini	

her	 şeyin	merkezine	koymaktır.	Herkesin	mutluluk	ve	başarı	

kriterleri	farklı,	bunu	keşfetmek	en	önemli	kişisel	gelişim	soru-

nu.	Başkalarının	hedeflerine	göre	yaşanınca,	mutluluk	gelmiyor.	

Başarının	 sırrı	 da	 başarıyı	 nasıl	 tanımladığımızla	 belirleniyor.	

Çocuğum	 büyürken	 onunla	 bol	 bol	 vakit	 geçirmek,	 geceleri	

yattığımda	işler	yüzünden	uykusuzluk	çekmemek	ve	müşteri-

lerime	sunum	ve	eğitim	vermeye	giderken	her	defasında	mutlu	

ve	keyifli	hissetmek	benim	başarı	kriterlerim.	Bu	anlamda	1	ve	

3’ü	gerçekleştirmeyi	başardım,	ancak	2	için	hâlâ	uğraşıyorum.	

İnsan	kendi	işini	yaparken	mesai	kavramı	gerçekten	de	24	saa-

te	yayılıyor	ve	iş	her	zaman	aklın	bir	kenarında	oluyor.

 

Bigumigu
2005	sonunda	o	zaman	sevgilim,	şimdi	hayat	arkadaşım	olan	

Aygül’le	ani	bir	kararla	hayata	geçirdiğimiz	bir	 reklam/pazar-

lama	blogu	olarak	hayata	geçti.	Erken	döneminde	kariyerime	

doğrudan	 faydası,	o	zaman	 için	çok	yeni	konular	olan	 inter-

nette	topluluk	kurma/yönetme	tecrübesi	kazandırmasıydı.	Orta	

vadede	ise,	kendi	markamızı	dijital	dünyada	yönetmemizi,	diji-

tal	pazarlama	iletişimi	konularında	yeni	ortaya	çıkan	element-

leri	daha	iyi	özümsememizi	sağladı.	Son	olarak	da	ana	işimiz	

olan	trend	danışmanlığının	araştırma	becerisini	tamamen	

Bigumigu	sayesinde	kazandığımızı	söyleyebilirim.



166 KARİYER 2.0

Başarısızlıklar
İlk	işimde	hızlı	yükseldim.	dört	buçuk	yıllık	bir	ajans	tecrübe-

sinden	sonra	bir	dijital	 ajansa	genel	müdür	yardımcısı	olarak	

geçtim.	Bu	unvanı	o	zaman	çok	önemsiyordum	ama	işe	baş-

layınca,	 gereken	 sorumluluğu	 yüklenmeye	 hazır	 olmadığımı	

fark	ettim.	Kısa	süre	içinde	de	işime	son	verildi.	Bu	tecrübeden	

sonra	unvan	ve	para	konusunun	iş	hayatımdaki	tercihlerimde	

öne	geçmesine	bir	daha	izin	vermedim.	Yapmayı	sevdiğim	ve	

iyi	yaptığım	şeye	odaklanmamın	önemli	sebeplerinden	bi-

risidir	bu	başarısızlık.

Birlikte çalışmak
Hayatta	ne	aradığını,	ne	yapmak,	ne	olmak	istediğini	iyi-kötü	

oturtmuş	kişilerin	yetenekleri	çok	daha	parlak	şekilde	görülebili-

yor.	Saf	beceridense,	kendini	dinlemiş	ve	anlamış	ya	da	en	azın-

dan	bu	arayışa	hazır	kişilerle	çalışmayı	daha	verimli	buluyorum.

Unvan 
Kurduğumuz	iş	modeli	Türkiye’de	ilklerden	biri	olduğu	için	ta-

nıştığım	kişinin	arka	planına	bakarak	tanıtıyorum	kendimi	daha	

çok.	Örneğin,	geçtiğimiz	hafta	insan	kaynakları	yöneticileriyle	

bir	 arada	 olduğum	 bir	 toplantıda	 daha	 çok	 “trend	 danışma-

nı”	dedim.	Pazarlama	ve	reklam	sektöründe	birineyse,	iletişim	

trendleri	danışmanlığı	yaptığımı	söylüyorum.

İş dünyası öngörüleri
Daha	 çok	 şeffaflık,	 hiyerarşik	 yönetim	modellerinin	 yerlerini	

yavaş	yavaş	dağıtık	yönetim	modellerine	bırakması,	iş	hayatına	

yeni	giren	kuşağın	daha	yüksek	aidiyet	ihtiyacına	göre	kurum-

sal	kimlikleri	şekillenmiş	şirketler.
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Hayatının işini arayanlara tavsiyeler
Açık	 olmak.	 Bir	 insanın	 karşısına	 ister	 özel	 hayatı,	 isterse	 iş	

hayatıyla	ilgili	bir	fırsat	çıkabilmesi	için	o	kişinin	fırsatlara	açık	

olması	gerekir.	Hayatının	işini	arayan	birine,	hayalindeki	iş	ko-

nusunda	 çerçeveler	 çizerek	kendisini	 kısıtlamamasını,	 hayatı-

nın	işinin	belki	de	onu	ummadığı	kadar	esnetecek	bir	yerden	

çıkacağını	söyleyebilirim.
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CEMAL BÜYÜKGÖKçESu
Analytics ve Dönüşüm Danışmanı

İstanbul’da	 doğdu	 ve	 büyüdü.	 Orta-
okulu	 ve	 liseyi	 Alman	 Lisesi’nde	
Abitur	 diplomasını	 alarak	 bitirdi.	
Almanya’da	 mühendislik	 okumayı	
düşünürken	son	anda	vazgeçip	Bo-
ğaziçi	Üniversitesi’nde	İşletme	oku-
maya	karar	verdi	ve	bölüm	ikincisi	
olarak	mezun	oldu.	Pfizer	firmasında	

kısa	 süreli	 bir	 pazarlama	 tecrübesinin	
ardından	 London	 School	 of	 Economics’te	

Chevening	tam	bursuyla	Bilişim	Sistemleri,	Yenilikçilik	ve	İşlet-
me	 konusunda	 yüksek	 lisans	 yaptı.	 2010’dan	 beri	 ise	 Google	
İrlanda’da	EMEA	bölgesinden	sorumlu	analytics	ve	dönüşüm	da-
nışmanı	olarak	çalışıyor.	

> Twitter: @ buyukgokcesu - Web: buyukgokcesu.com

Çocukken
Çocukken,	tam	anlamını	bilmesem	de	finans	uzmanı	olan	baba-
mın	mesleğini	yapmayı	hayal	ederdim.	Sayısal	ağırlıklı	lise	eği-
timinin	başlarında	ise	(8	yıllık	eğitime	çocuk	olarak	başlamıştık)	
mühendis	veya	bilim	adamı	olmaya	karar	verdim	çünkü	fiziği	ve	
matematiği	çok	seviyordum	ve	en	iyi	notları	bu	derslerde	alıyor-
dum.	“Büyüdükçe”	ve	meslekler	hakkında	bilinçlendikçe	finans	
ve	işletme	eğitimi	almak	istediğimi	anladım	ve	o	nedenle	Alman-
ya	yerine	Türkiye’de	bu	alanlarda	eğitim	almaya	karar	verdim.

Üniversite
Boğaziçi	 Üniversitesi’nde	 İşletme	 okudum.	 Ardından	 London	

School	 of	 Economics’te	 Chevening	 tam	 bursuyla	 Bilişim	 Sis-
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temleri,	Yenilikçilik	ve	İşletme	konusunda	yüksek	lisans	yap-

tım.	Düşünüyorum	da	hayatımın	en	güzel	yıllarıydı.	Çok	daha	

özgürsünüz	ve	sizi	esnetecek	gelişmelere	açıksınız.	Bu	yıllarda	

öğrencilik	 deneyimini	 zenginleştirmek	 tamamen	 kişinin	 ken-

disine	bağlı.	Sadece	dersleri	geçip	mezun	olmak	da	mümkün,	

birçok	sosyal	kulübe	ve	etkinliğe	katılmak,	stajlar	yapmak,	ilgi	

alanların	paralelinde	eğitimler	almak	da...	

Ben	 ikinci	yolu	 tercih	ettim.	Çok	sayıda	öğrenci	kulübüne,	

ders	dışı	etkinliğe	ve	staja	katıldım,	olabildiğince	farklı	ve	zıt	şey-

leri	deneyimlemek	istedim.	Tabii	bunu	yaparken	not	ortalaması-

nı	da	yüksek	tutmak	ve	akademik	başarıyı	da	paralel	sürdürmek	

istiyordum	çünkü	olası	bir	yüksek	 lisansta	 iyi	eğitim	kurumla-

rından	kabul	almak	ve	burs	kazanmak	için	akademik	başarı	son	

derece	belirleyiciydi.	Alman	Lisesi’nin	kültüründe	yetişmenin	ge-

tirdiği	en	büyük	avantaj	da	farklı	kulvarlarda	aynı	disiplini	sür-

dürebilmek	oldu,	o	nedenle	sosyal	anlamda	gayet	renkli	geçse	

de	akademik	açıdan	da	başarılı	bir	öğrencilik	deneyimim	oldu.

Üniversitede	okurken	üniversite	dışında	çok	farklı	şeyler	yap-

tım.	Vurgum	“çok”	kelimesinden	ziyade	“farklı”	kelimesine,	çün-

kü	deneyimin	niceliğinden	çok	niteliği	daha	anlamlı	ve	değer	

katıcı	bence.	Örnek	vermek	gerekirse;	dört	tane	pazarlama	stajı	

yapacağıma	 finans,	 planlama,	 pazarlama	 vb	 farklı	 departman-

larda	ve	farklı	alanlardaki	firmalarda	tecrübe	edinmeye	çalıştım.	

Veya	aynı	öğrenci	kulübünde	yıllarca	çalışacağıma	farklı	öğrenci	

kulüplerine	ve	etkinliklerine	katılmaya	çalıştım.	Pazarlama	odak-

lı	işletme	kulübünde	gezi	organize	etmekten	uluslararası	bir	öğ-

renci	dergisi	olan	“Globalist”	kulübünde	yazarlık	yapmaya	kadar	

farklı	deneyimlerim	oldu.	Londra’daki	yüksek	lisansım	sırasında	

bir	 lisede	matematik	öğretmenliği	yaparken	LSE	Girişim-

cilik	Kulübü’nde	100	kişilik	global	bir	öğrenci	grubuyla	

İstanbul’a	kariyer	gezisi	organize	eden	grubu	yönettim.	



170 KARİYER 2.0

Bütün	bu	farklı	deneyimlerin	en	büyük	katkısıysa	“kendimi	ta-

nımamı”	sağlamaları	oldu.	Diğer	bir	deyişle	hangi	konularla	ilgi-

lenmemin	beni	mutlu	edeceğini	keşfettim.	Eğitimin	de	akademik	

bilgi	birikimiyle	birlikte	en	temel	amacı	bu	olmalıdır	zaten.

İlk CV
İlk	CV’m	dört	sayfadan	oluşan,	hayatımın	her	alanını	özetlediğim	

ve	kendimle	 ilgili	 tüm	akademik	ve	 sosyal	 tecrübe	detaylarını	

paylaştığım	uzun	bir	dokümandı.	Beni	öne	çıkaran	noktalar	

bu	 uzun	 dokümanın	 satır	 aralarında	 kayboluyordu.	 Staj	

başvuruları	süresince	deneyimlerimi	artırıp	konuyla	 ilgili	

kariyer	danışmanlığı	da	aldıktan	sonra	“less	is	more”	(az	

çoktur)	kavramıyla	tanıştım	ve	CV’min	boyutunu	tek	sayfaya	

indirdim.	Bu	tek	sayfaya	benimle	ilgili	en	can	alıcı	noktaları	ve	

işverenlerde	merak	uyandırabilecek	konuları	ön	plana	çıkardım.	

Çünkü	CV	denen	kâğıt	parçası	ilk	ilgi	çekme	ve	merak	uyandır-

ma	aracıdır,	bunun	ötesi	değildir.	Sizin	pozisyona	veya	pozisyo-

nun	size	uygunluğu,	 işverenle	birebir	 yapacağınız	 sohbetlerde	

ve	firmayla	etkileşiminizde	şekillenen	kavramlar.	Bunu	zamanla	

deneyimledim.

Dijital dünya ve kariyer
Dijital	dünyanın	kariyerimle	ilgili	kararlarımı	etkileme	süreci	üni-

versite	yıllarında	başladı,	yüksek	lisans	sürecinde	ise	şekillendi.	

Üniversite	yıllarında	pazarlamaya	ilgi	duyup	bu	konuda	kendimi	

stajlar	ve	etkinliklerle	geliştirmeye	çalışırken	dijitalin	pazarlama	

süreçlerine	ve	 tüketici	davranışlarına	entegre	oluşunu	gözlem-

ledim.	Pfizer	ilaç	firmasındaki	pazarlama	deneyimim	sürecinde	

dahi	dijital	dünyanın	ilaç	pazarlamasına	ve	sağlık	sektörüne	etki-

lerini	çok	şiddetli	gözlemleyebiliyordum.	Nitekim	konu	hakkın-

da	kendimi	daha	fazla	geliştirebilmek	ve	kariyerime	yeni	bir	yön	
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verebilmek	adına	LSE’de	Bilişim	Sistemleri,	Yenilikçilik	ve	İşlet-

me	yüksek	lisansı	yaptım.	Yüksek	lisans	sırasında	Samsung’un	

Güney	Kore	merkez	ofisinde	bir	dijital	pazarlama	pozisyonu	için	

teklif	almıştım,	ancak	daha	sonra	Google	ile	görüşmeler	ve	mü-

lakatlar	sonucu	Google	İrlanda	ofisinden	aldığım	teklif	üzerine	

yüksek	lisansın	ardından	İrlanda’da	çalışmaya	başladım.	

Fark yaratmak
Dijital	 sektörde	 varlığını	 sürdürmek	 ve	 yol	 belirleyici	 olmak	
isteyen	 herkesin	 durmaksızın	 araştırması	 ve	 üretmesi	 gereki-
yor.	Araştırmayı,	okumayı	ve	öğrenmeyi	hâlâ	çok	seviyorum.	
Kendimi	sadece	yaptığım	işin	gereksinimleriyle	sınırlı	tutmayıp	
bambaşka	konularda	da	geliştiriyorum.	Tabii	Google’da	çalışı-
yor	olmanın	da	getirdiği	avantaj,	kişisel	gelişime	ve	ilgi	alanları	
dahilinde	projeler	üretmeye	şirket	olarak	değer	veriyor	olması.	
Örneğin	2013	yılının	son	üç	ayını	Avustralya’da	dönüşüm	opti-
mizasyonu,	attribution	ve	e-ticaret	konularında	proje	üreterek	
ve	büyük	perakendecilere	danışmanlık	vererek	geçirdim.	Böyle	
tecrübelerle	ciddi	bilgi	birikimi	sağlarken	aynı	zamanda	kişisel	
gelişim	anlamında	da	çok	yol	kat	ediyorsunuz.	Bu	sayede	çok	
çok	hızlı	gelişen	ve	değişen	bu	sektörde	sürekli	kendinizi	ye-
niliyorsunuz	 ve	 bilgi	 birikiminizle	 sektöre	 yön	 veriyorsunuz.	
Bunun	verdiği	haz	çok	büyük.	

Dijital dünya ve sosyal medyanın geleceği
Uzun	süre	önce	“dijital	gerçeklik”	içerisinde	yaşamaya	başladık.	
Hayatımızın	birçok	alanı	çok	büyük	hızla	dijitalleşti	ve	dijital-
leşmeye	de	devam	ediyor.	Bundan	yüzyıllar	sonra	tarih	kitap-
larında	 Yeni	 Çağ’dan	 sonra	Dijital	 Çağ’ın	 başlamış	 olduğunu	
okuyacağız.	Dijital	gerçeklik	içerisinde	sosyal	yaşantının,	
medyanın,	 iş	yapış	şekillerinin,	 insan	 ilişkilerinin,	kul-
landığımız	araçların	yapı	değiştirmesi	ve	evrimleşmesi	
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doğal	bir	sonuç.	Sosyal	medya	bu	sonuçlardan	sadece	bir	ta-
nesi	ve	ayrı	değerlendirilmemeli.	Facebook’un	kurucusu	Mark	
Zuckerberg’in	dediği	gibi	sadece	sosyal	dünyanın	değil,	hayatı-
mızın	içerisindeki	hemen	her	kavramın	ve	öğenin	dijitalleşmesi	
gerçeği	içerisindeyiz	zaten.	O	nedenle	dijitalin	geleceğini	değil,	
yaşantılarımızın	bu	dönüşüme	ne	ölçüde	tepki	vereceğini	ko-
nuşmak	çok	daha	anlamlı	olacak.

Mutlu ve başarılı olmanın sırrı
Sevmek.	Bu	kadar	basit.	Eğitim	hayatının	amacı	da	aka-

demik	 birikime	 ek	 olarak	 sevdiğiniz	 şeyi	 keşfetmenizi	

sağlamak	ve	ömrünüzün	dörtte	üçlük	kalan	kısmını	nasıl	

geçirmek	istediğiniz	kararını	verdirmek	olmalı.	Eğitim	ha-

yatımda	 akademik	 eğitim	 dışında	 geçirdiğim	 tüm	 zamanların	

amacı	bunu	keşfetmek	içindi.	Sizi	mutlu	eden	şey	aynı	zaman-

da	başarılı	kılar.	Çünkü	insan	mutluluğa	tutkuyla	bağlanır,	tut-

kulu	sevgi	ise	başarıyı	getirir.	Bilim	adamı	Einstein’la,	düşünür	

Sokrates’la,	 devlet	 adamı	 ve	 büyük	 dahi	 Atatürk’le	 ve	 kendi	

alanında	başarılı	herkesle	bizi	ortak	kılacak	nokta	yaptığımız	işi	

sevmek,	tutkuyla	bağlanmak	ve	burada	mutluluğu	bulmaktır.

Google
Londra’daki	 yüksek	 lisansım	 sırasında	 LSE’ye	 Samsung	 firma-

sı	 gelmişti	 ve	 Güney	 Kore’deki	 genel	 merkezleri	 için	 dijital	

pazarlama	 uzmanları	 arıyorlardı.	 Birkaç	 mülakatın	 ardından	

Samsung’dan	bir	dijital	pazarlama	pozisyonu	için	teklif	almıştım.	

Aradan	geçen	birkaç	ayın	ardından	Google’da	çalışan	bir	arkada-

şım	aracılığıyla	Google	ile	de	görüşmelere	başladım	ve	Google	

Avrupa	Merkezi	olan	İrlanda	ofisinden	teklif	aldım.	2010	yılından	

beri	Google’da	çalışıyorum	ve	bu	sürede	çok	 farklı	projelerde	

farklı	ürünlerle	çalıştım.	İki	buçuk	sene	boyunca	Google	Stratejik	
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Ortaklıklar	 Ekibi’nde	 Türkiye’deki	 yayıncı	 ilişkilerini	 yönettim.	

Şu	anda	 ise	Google	EMEA	bölgesi	 için	Analytics	ve	Dönüşüm	

Danışmanı	olarak	çalışıyorum.	Eş	zamanlı	olarak	Avrupa’da	ve	

Türkiye’de	çok	sayıda	etkinlikte	dijital	pazarlama	ve	ölçümleme	

konusunda	eğitimler	ve	sunumlar	yapıyorum.	Önümüzdeki	12	

ay	içinde	Ölçümleme,	Attribution	ve	Dönüşüm	Optimizasyonu	

konularına	odaklanacak	iki	kitap	çıkarmayı	planlıyorum

Başarısızlıklar
Başarısızlıkları	olmayan	veya	başarısızlıklarla	karşılaşmayacak	

olan	insan	yok,	olmayacak	da.	Önemli	olan	nokta	aynı	başarı-

sızlığı	iki	defa	tekrarlamamak.	Başarısızlıkları	kişisel	gelişim	açı-

sından	fırsat	olarak	değerlendirmek	her	ne	kadar	kişinin	elinde	

olsa	da,	arkadaş	çevresi	ve	bulunduğumuz/çalıştığımız	kültür	

de	son	derece	önemli.	Google’da	 “yapıcı	eleştiri”	kültürünün	

çok	yaygın	olduğunu	ve	çevrenizdeki	hemen	herkesin	iyi	veya	

kötü	geri	bildirim	sağlamaktan	tereddüt	etmediğini	söyleyebi-

lirim.	 Bu	 sayede	 birçok	 konuda	 çok	 daha	 hızlı	 ve	 etkili	 bir	

şekilde	kendimi	geliştirme	şansım	oluyor.	Aynı	başarısızlığı	tek-

rarlamamanın	önemli	bir	başarı	olduğunu	düşünüyorum.

 

Birlikte çalışmak
Birlikte	çalışmak	istediğim	kişi	kesinlikle	benden	farklı	olmalı.	

Beş	Cemal	ile	çalışmak	yerine,	üç	farklı	kişi	ile	çalışmayı	tercih	

ederim.	Bu	sayede	kendim	göremediğim	bakış	açılarını	yakalar	

ve	 farklı	 tecrübelerden	 öğrenirim.	 Birlikte	 çalışmak	 istediğim	

kişilerde	olması	gereken	diğer	bir	özellikse	tutkulu	olmak.	Yap-

tığı	 işe	 tutkuyla	yaklaşan	kişi	 fark	yaratacak	kişidir.	Tutkusuz	

ancak	bilgi	birikimi	son	derece	yüksek	biriyle	çalışmak-

tansa,	son	derece	tutkulu	ve	öğrenmeye	açık	biriyle	ça-

lışmak	çok	daha	fazla	değer	katar.	Ayrıca	sorgulayan	ve	
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insana	yatırıma	değer	veren	kişilerle	çalışmak	da	başarı	için	çok	

önemli	bir	kriter.	Sorgulamadan	direktifleri	uygulayan	veya	ak-

siyon	alan	kişi	bir	organizasyon	için	son	derece	tehlikeli	olabi-

lir.	Sorgulama	ve	yapıcı	eleştiri	kültürü	içerisinde	insana	yatırım	

yapan	organizasyonlar	her	zaman	fark	yaratacaktır.	Şu	örneği	

çok	seviyorum:	

CFO,	CEO’ya	sormuş:	Çalışanlarımızın	kişisel	ve	profesyonel	

gelişimleri	için	ciddi	yatırım	yapıyoruz,	ama	bu	kadar	yatırımın	

ardından	ya	şirketten	ayrılırlarsa?	

CEO	cevaplamış:	Peki	ya	biz	insana	yatırım	yapmaz-

sak	ve	şirkette	kalmaya	devam	ederlerse?

Unvan 
Kullandığım	 unvan	 beni	 en	 çok	 mutlu	 eden	 unvan	 olmalı.	

Kendimi	 tanımlarken,	 tutku	 alanlarımla	 örtüşecek	 birden	 faz-

la	unvan	kullanabilirim.	Gezgin,	maceracı,	blogger,	ölçümleme	

uzmanı	 bunlardan	 bazıları.	 Yaptığım	 iş	 özelinde	 konuşursak	

kendime	ölçümleme	uzmanı/danışmanı	diyebilirim,	zira	çalıştı-

ğım	her	farklı	pozisyonda	ve	projede	koruduğum,	yararlandığım	

ve	geliştirdiğim	uzmanlık	alanım	ölçümleme.	Ölçümleme	konu-

sunda	bir	blogum	var,	farklı	bloglar	ve	mecralar	için	içerik	üreti-

yorum,	etkinliklerde	konuşuyorum.	Kısacası	bu	alana	büyük	bir	

tutkuyla	bağlıyım.	O	nedenle	kendimi	tanımlayacağım	üç	unvan	

seçsem	bunlardan	biri	mutlaka	“ölçümleme”	kelimesini	içerir.

İş dünyası tahminleri
Hayatın	 her	 alanı	 büyük	hızla	 dijitalleşmeye	 ve	 iş	 dünyası	 da	

bundan	büyük	bir	hızla	etkilenmeye	devam	edecek.	Bunun	ne-

ticesinde	işe	alım	süreçlerinden	iş	toplantılarına,	iletişim	şekille-

rinden	şirket	içi	operasyonlara	kadar	birçok	alanın	tamamen	di-

jitalleştiğine	şahit	olacağız.	Video	konferans	toplantıları	çok	daha	
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hızla	yaygınlaşacak	ve	bunların	birçoğu	mobil	cihazlar	üzerinden	

gerçekleşecek.	İşe	alım	süreçleri	tamamen	dijital	kanallar	üzerin-

den	ilerleyecek.	Bir	adayın	bir	şirket	için	uygunluğu	(ve	şirketin	

aday	için	uygunluğu)	belirlenirken	ilgili	adayın	dijital	varlığı	da	

“özel	hayatın	ve	gizlilik	prensiplerinin	el	verdiği	ölçüde”	etkili	

olacak.	Tüm	bu	süreçler	neticesinde	çalışma	hayatında	fiziksel	

bağlılıklar	azalacak,	evden	veya	şirket	binası	dışındaki	herhan-

gi	bir	yerden	çalışma	modelleri	yaygınlaşacak.	Dijitalin	iş	yapış	

süreçlerine	çok	daha	fazla	entegre	olmasıyla	performans	analizi	

çok	daha	sağlıklı	yapılabilecek.	Daha	doğru	ve	etkili	ölçümleme	

imkânı	sağlayan	yeni	modeller	sayesinde	daha	sağlıklı	kişisel	ge-

lişim	planları	oluşturulabilecek.	Tüm	bu	dijitalleşme	neticesinde,	

hangi	sektörde	olursa	olsun,	dijital	evrimi	özümsemiş	ve	dijital	

vizyona	sahip	bireylere	duyulan	ihtiyaç	artacak.	Bu	vizyona	sa-

hip	kişilerinse	pazar	değeri	çok	yüksek	olacak.	

Hayatının işini arayanlara tavsiyeler
Hayatının	işini	arayanlara	en	büyük	tavsiyem,	kendilerini	iyi	ta-

nımaları.	İnsan	hayatı	boyunca	kendini	tanıdığını	zanneder,	çok	

büyük	yanılgıdır	bu.	Olabildiğince	farklı	görüşlerden	insanlarla	

zaman	geçirerek,	çok	değişik	işler	yaparak,	bambaşka	kültürleri	

veya	iş	yapış	şekillerini	deneyimleyerek	tanır	 insan	kendini	ve	

bu	 süreç	 ölünceye	 kadar	 devam	 eder.	O	 nedenle	 okuyucula-

ra	en	büyük	tavsiyem,	hayatlarını	olabildiğince	renklendirmeye	

ve	deneyimlerle	zenginleştirmeye	çalışmaları.	Bunun	için	imkân	

buldukça	seyahat	etmeleri,	kendilerinden	farklı	düşünen	insan-

larla	etkileşimde	bulunmaları,	sürekli	gözlem	yapmaları.	İnsan,	

kendini	 tanıdığı	 ve	 keşfettiği	 ölçüde	mutlu	 olabilir.	 Sizi	mutlu	

eden	şeyi	keşfettiğinizde	ve	bu	şeyle	vakit	geçirmeye	baş-

ladığınızda	başarı	ardından	gelecektir.



176 KARİYER 2.0

İPEK ARAL
İnsan Kaynakları Proje Danışmanı - Blogger

İpek	Aral,	ilk,	orta,	lise	öğrenimini	TED	
Ankara	 Koleji’nde	 tamamladıktan	
sonra	 Ankara	 Üniversitesi	 Siyasal	
Bilgiler	 Fakültesi,	 Çalışma	 Ekono-
misi	 ve	 Endüstri	 İlişkileri	 bölümü-
nü	 bitirdi.	 İnsan	 kaynakları	 mes-
leğine	 İstanbul’da	 OBEY	 Yönetim	
Danışmanlık’ta	 1998	 yılında	 başladı.	

İşe	 yerleştirme	 ve	 yeniden	 şirket	 yapı-
landırma	projelerinde	görev	aldı.	Ardından	Mig-

ros	Ticaret	AŞ	ile	görev	gereği	Ankara’ya	döndü,	İç	Anadolu	ve	
Karadeniz	Bölgesi	Migros	ve	Şok	marketler	işe	alım	ve	mağa-
za	açılış	süreçlerini	yürüttü,	insan	kaynakları	sistemi	kurulumu	
proje	ekiplerinde	aktif	olarak	çalıştı.
İstanbul’da	profesyonel	olarak	son	görev	aldığı	Novaplast	AŞ/

Vesbo’da	insan	kaynakları	sistemini	sıfırdan	kurdu,	işletti,	geliş-
tirdi,	 sistemi	 “RUN	İK	Yazılımı”na	BT	ekibi	 ile	birlikte	aktardı.	
Şirketin	bağlı	olduğu	Kar	Şirketler	Topluluğu	bünyesindeki	bü-
tün	firmaların	işe	alım,	tarım	grubu	firmalarının	yeniden	yapılan-
dırılması	süreçlerini	yürüttü.	Yine	topluluk	faaliyetleri	dahilinde	
Ulusal	Havacılık	Platformu	(UHAP)	kuruluş,	gelişim	ve	aktivite	
—sempozyum	ve	şenlik—aşamalarında	aktif	görev	aldı.
2008’de	bebeğine	bakmak	üzere	iş	hayatına	bir	süre	ara	ver-

di.	Bu	esnada	Kaynağım	İnsan	isimli	bir	İK	blogu	açtı.	Kayna-
ğım	İnsan	ile	bir	yıl	içinde	iki	önemli	ödül	kazandı	ve	danış-
manlık	kariyerine	başladı.	Halen	sahibi	olduğu	Kaynağım	İnsan	
Danışmanlık	 bünyesinde	 İnsan	 Kaynakları	 Proje	 Danışmanı	
olarak	çalışıyor,	meslek	eğitimleri	veriyor	üniversite,	konferans		
					ve	zirvelerde	konuşmalar	yapıyor.

> Twitter: @ ipekaral23 - Web: kaynagiminsan.com
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Çocukken
Çocukken	mühendis	veya	doktor	olmayı	hayal	ettiğimi	hiç	hatır-
lamıyorum.	Aklımda	idealize	ettiğim	bir	meslek	olmadı	ama	bü-
yük	işler	yapmak,	toplum	için	büyük	faydalar	yaratmak	şeklinde	
tanımlayabileceğim	bir	hayalim	vardı.	Üniversite	seminerlerinde	
gençlere	 sürekli	 “hayal	 kurun”	 diyorum.	 Bu	 ifadeyi	 kullanır-
ken	de	kendimi	örnek	verip	 “Benim	hayalim	Cumhurbaşkanı	
olmak”	diyorum.	Cumhurbaşkanlığı	söylemim	aslında	çocuklu-
ğumda	zihnimde	tasarladığım	o	topluma	faydalı	işleri	yaptığım	
konumun	sembolüdür.	Her	nedense	bu	sembol	benim	için	hiç-
bir	zaman	bir	şirket	genel	müdürü	pozisyonu	olmadı

Üniversite
Ankara	Üniversitesi	Siyasal	Bilgiler	Fakültesi,	Çalışma	Ekonomisi	
ve	Endüstri	İlişkileri	bölümünde	okudum.	Üniversitede	pek	par-
lak	bir	öğrenci	değildim	çünkü	üniversitede	derslere	girmekten	
ziyade	sokaklara	çıkıp	çalışmak	bana	daha	cazip	gelmişti.	‘Tam	
zamanlı	öğrenci’	profiline	ancak	üniversitenin	son	iki	yılında,	bü-
tün	kaldığım	derslerimi	vererek	mezun	olabilmek	için	kavuştum.	
Her	ne	kadar	standardın	dışında	bir	üniversite	hayatım	olsa	da,	
Mülkiye’de	okumayı	çok	sevdim.	Mülkiye’nin	kişiliğimi	bulmam-
da	ve	memleketimi	tanımamda	bana	büyük	faydası	oldu.	
Üniversite	 hayatımın	 uzun	 sürmesinin	 nedeni	 dört	 yıl	 bo-

yunca	birçok	farklı	işte	çalışmamdır.	1990-95	aralığında	Ankara	
gibi	çalışma	fırsatlarının	kısıtlı	olduğu	ve	ailelerin	çocuklarının	
çalışmasından	 hoşlanmadığı	 bir	 ortamda,	 ailemin	 itirazlarını	
aşarak	 “ne	 iş	 bulsam”	 yaptım	 diyebilirim.	 Satış,	 halkla	 ilişki-
ler,	organizasyon,	anketörlük,	hosteslik,	çevirmenlik,	yazarlık,	
siyasi	 parti	 gençlik	 kolu	 faaliyetleri,	 belediyede	 yarı	 zamanlı	
işler,	Burger	King’de	mağaza	elemanı,	proje	asistanlığı...	Bir	de	
bol	bol	kitap	okudum,	çok	müzik	dinledim.	Bizim	zama-
nımızda	 üniversitelerde	 bugünlerdeki	 gibi	 topluluklar	
yoktu,	hatta	yasaktı.	



178 KARİYER 2.0

İlk CV
İlk	CV’min	iş	 tecrübeleri	bölümü	üniversite	boyunca	çalıştığım	
için	biraz	dolgundu.	CV	ile	gittiğim	ilk	görüşmem	ise	Ankara	Şe-
hir	Kulübüdür.	Pozisyon,	satış	ve	halkla	ilişkilerdi.	Kulüp	üyeliği	
satıyordum	ve	üyelerle	ilgilenerek	kulüp	içi	aktiviteler	organize	
ediyordum.	Beni	 insan	kaynakları	 işine	 sokan	özgeçmişim	 ise	
ilk	özgeçmişime	göre	rafinedir.	İstanbul’a	taşındığımda	bakanın	
kafasını	karıştırmasın	diye	pek	çok	kısa	süreli	iş	tecrübemi	öz-
geçmişten	çıkartmıştım.	O	özgeçmişim	ile	İstanbul’da	beş	yere	

başvurdum.	 Biraz	 dolaylı	 yoldan	 olmakla	 birlikte	 OBEY	
Yönetim	Danışmanlık’ta	işe	girmeyi	başardım.	

Dijital dünya ve kariyer
Kelimenin	 tam	 anlamıyla	 kariyerimi	 kökten	 değiştirdi.	 Kayna-
ğım	 İnsan	blogum	benim	profesyonel	 hayattan	 çıkıp	 girişimci	
olmamı,	kendi	şirketimi	açarak	danışman	kimliğine	kavuşmamı	
sağladı.	Dijital	dünya	sayesinde	büyük	bir	mesleki	network’e	sa-
hibim.	Dijital	dünyanın	bir	diğer	önemli	etkisi	bir	ise	üniversite	
öğrencileri	ile	kurduğum	yakın	diyalogdur.	Bugüne	kadar	binler-
ce	gence	mülakat	eğitimi	ve	özgeçmiş	hazırlama	desteği	verdim.	
Manevi	olarak	nasıl	büyük	bir	mutluluk	olduğunu	anlatamam.

Fark yaratmak
Kaynağım	İnsan	gibi	dördüncü	yaşını	bitirmiş	bir	bloga	sahip	ol-
mak	ve	kendi	danışmanlık	firmamda,	tek	başıma	büyük	projeler	
almak	en	büyük	farkım	herhalde.	 İETT	ve	İSKİ	gibi	dev	kamu	
kurumlarının	benimle	çalışması	pek	çok	kişinin	hayretlerle	kar-
şıladığı	başarılarım.	Ayrıca	mülakat,	performans	değerlendirme,	
yetenek	ve	kariyer	yönetimi	gibi	insan	kaynaklarının	en	önemli	
konularında	iyi	eğitim	verdiğim	yönünde	geri	bildirim	alıyorum.	
Sosyal	medyada	da	kanımca	hiçbir	İK’cının	olmadığı	kadar	po-
litize	bir	profilim	var.	Mülkiyeli	olmanın	bir	getirisi	diyebilirim.	
Memleket	meseleleri	üzerine	yazıp	çizmekten	uzak	kalamıyorum.	
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Dijital dünya ve sosyal medyanın geleceği
Dijital	 dünya	 sürekli	 gelişerek	 devam	 edecek.	 Sosyal	 ağların	
gündelik	hayatımızdaki	varlığını	içselleştirdik.	Sosyal	medya	sa-
dece	satış,	pazarlama,	İK	değil,	bütün	şirket	iş	süreçlerinin	de	
artan	oranda	paydaşı	olacak.	Bu	iletişimin	yeni	bir	metodu	ve	
dünya	sosyal	medyayı	çok	sevdi,	asla	bırakmayacak.	

Mutlu ve başarılı olmanın sırrı
Yaptığımız	işi	sevmek	çok	önemli.	Bir	kişi	yaptığım	işi	seviyo-
rum	diyorsa,	sonraki	adımı	kendisini	sevdiği	işte	sürekli	geliş-
tirmek	olmalı.	Okumalı,	yazmalı,	takip	etmeli,	meslektaşlarıyla	
tanışmalı,	 fikir	 paylaşmalı,	 tartışmalı.	 Ben	 başarılı	 olmak	 için	
farklı	disiplinlerin	öğrenilmesinin	gerekliliğini	sürekli	vurgulu-
yorum.	 Çok	 yönlü	 insanlar	 kariyerlerinde	 daha	 çok	 ilerliyor,	
sadece	bir	konuyu	çok	iyi	bilenler	değil.	Yönetici	ve	çalışma	ar-
kadaşları	da	başarı	yolunda	çok	önemli	bir	etken.	İyi	bir	yöneti-
ci	veya	liderle	çalışmak	bir	profesyonelin	başına	gelebilecek	en	
büyük	şanstır.	Ayrıca	kişi	mutlaka	bir	hobi	sahibi	olmalı.	Hobi	
hem	rahatlama,	hem	de	gelişim	aracı.	Kanımca	bizim	ülkemiz-
de	ciddi	bir	“hobisizlik”	problemi	var.	

Kaynağım İnsan
Otuzlu	yaşların	ortasına	geldiğimde	mesleğimi	sadece	bir	şir-
ket	 veya	 bir	 topluluğun	 bana	 sunduğu	 imkânlar	 çerçevesin-
de	yapmaktan	bunaldım.	 İnsan	kaynakları	adına	çok	 iyi	 işler	
yapabileceğimi	düşünüyordum	ama	 “nasıl?”	 sorusuna	 gelince	
tıkanıyordum.	Kızımın	doğumu	ve	ona	bakmak	için	işten	ayrıl-
mam	kafamı	toparlamak,	etrafa	bakınmak,	kendime	yeni	fırsat-
lar	yaratmak	adına	ideal	süreyi	bana	yarattı.	Yazmak	hobim	ile	
meslek	özlemi	bir	araya	gelince	Kaynağım	İnsan	doğdu.	
Kaynağım	İnsan	bana	danışmanlık	kapılarını	açtı.	Ben	
de	bu	kapıdan	içeri	büyük	bir	coşkuyla	girdim.	
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Kendi	 işimde	home	office	çalışmak	beni	çok	etkin	kılıyor.	
İster	evde,	ister	bir	kafede,	ister	bir	parkta	oturup	çalışabilmek	
büyük	 özgürlük	 ve	mutluluk.	 Çalışma	 tempomu	 belirleyebil-
mem,	kızımla	istediğim	gibi	vakit	geçirmemi	sağlıyor.	Proje	ça-
lışmalarımı	ise	şirketlerin	ofislerinde	yürütüyorum.	Dolayısıyla	
bazen	üç	dört	ayrı	ofise	girip	çıktığım	oluyor.	Bu	da	bambaşka	
bir	zenginlik,	bambaşka	bir	etkileşim	yaratıyor.	Farklı	 sektör-
lerde,	birbirinden	farklı	kültürlerdeki	şirketler	ve	çalışanlarıyla	
takım	haline	gelmek	beni	besliyor,	büyütüyor.

Başarısızlıklar
Migros’tan	ayrılma	şeklim	bir	başarısızlıktır.	Yöneticimle	
hiç	anlaşamadım.	O	dönemde	tecrübem	azdı,	yöneticimi	

yönetmek	 becerisini	 sergileyemedim.	 Ne	 öğrendiğime	 gelin-
ce…	Bir	 gün	 yönetici	 olduğumda	 neleri	 yapmayacağımı	 öğ-
rendim.		

Birlikte çalışmak
Birlikte	 çalışmak	 istediğim	 kişilerde	 en	 çok	 aradığım	 özellik	
meraklı	olması.	Meraklı	insan	kendisini	geliştirmek	için	hiçbir	
fırsatı	 kaçırmayandır,	 sürekli	 soru	 sorandır.	 İkinci	 özellik	 ise	
iş	bilgisi.	Burada	 sadece	 İK	bilgisini	 kastetmiyorum.	Farklı	 iş	
disiplinleri	hakkında	ne	kadar	bilgili,	ilgili,	hatta	tecrübeli	ola-
cak.	Çok	yönlü	insanlarla	çalışmak	her	zaman	çok	daha	verimli	
oluyor.	Pozitif	bir	insan	olmalı,	bahane	üretmemeli.	Problemleri	
bir	gelişim,	değişim	aracı	olarak	görmeli.	Yılmamalı.	Yardımse-
ver	olmalı.	Topluma,	doğaya	duyarlı	olmalı.	Fikrini	rahat	ifade	
edebilmeli.	Ve	mutlaka	bazı	konularda	benden	üstün	olduğunu	
veya	olabileceğini	bana	hissettirmeli.	

Unvan 
İnsanlarla	 tanışırken	kısaca	“İK’cıyım”	diyorum.	Unvandan	zi-
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yade	işimi	söylüyorum.	Sonrasında	“Proje	danışmanıyım”	şek-
linde	devam	ediyorum	söze.	

İş dünyası tahminleri
Teknoloji	iş	dünyasını	hızla	değiştirmeye	devam	edecek.	Bazı	işler	
büyük	oranda	insansız	yürütülecek.	Örneğin	avukatlar	ve	muha-
sebecilere	bugünlerdeki	gibi	ihtiyaç	duymayacağız	çünkü	bu	işler	
büyük	orada	dijitalleşecek.	Diğer	taraftan	şu	an	tanımlı	olmayan	
yeni	işler	ortaya	çıkacak.	Teknoloji,	enerji,	sağlık,	gıda	sektörle-
rinde	bambaşka	iş	tanımlarıyla	karşılaşacağız.	İletişim	hızlandıkça	
ve	 seyahat	 imkânları	 geliştikçe	 çalışma	metotları	 da	 değişecek.	
Şirketlerde	 hiyerarşinin	 çok	 azalacağını	 ve	 değişken	 takımlarla,	
rotasyon	usulü	çalışmanın	yaygınlaşacağını	düşünüyorum.	Emek-
lilik	yaşı	yükselecek,	bir	 insan	çalışma	hayatı	boyunca	dört	beş	
meslek	değiştirebilecek.	İş	piyasası	da	hızla	geliştiği	için	insanlar	
kendilerini	sürekli	geliştirmek	ve	değiştirmek	ihtiyacı	hissedecek.	
Çalışma	süreleri	yaş	ilerledikçe	azalacak;	hem	gün,	hem	de	saat	
olarak.	Bu	arada	gelişmiş	ülkelerdeki	yaşlanma	problemi	karşımı-
za	farklı	çözümlerle	çıkacak.	Göç	politikaları	değişecek	örneğin.	
Nitelikli	insanın	mobilitesi	çok	kolay	olacak.

Hayatının işini arayanlara tavsiyeler
Hayatta	ne	yaparken	mutlu	oluyorlar,	neyi	yapmak	onlara	ko-
lay	geliyor.	Başkası	on	dakika	uğraşarak	bir	işi	yaparken	siz	o	
işi	bir	dakikada	ve	büyük	keyif	alarak	yapıyorsanız,	o	konuda	
yeteneğiniz	var	demektir.	İnsan	kendisine	dair	böyle	bir	fark-
lılık	gördüğü	an,	bunun	peşinden	gitmeli.	Kişiye	kolay	gelen	
konu	 ne	 ise,	 o	 konuya	 odaklanmalı	 ve	 kendisini	 o	 konuda	
uzmanlaştırmalı.	 10.000	 saat	 kuralı	 yetenekli	 olduğunuz	 alan	
için	de	geçerlidir.	Bir	iş	üzerinde	10.000	saat	çalıştığımız	
zaman,	o	işin	uzmanı	kıvamına	ulaşıyoruz.
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MuSTAFA ÖzTÜRK
Dijital Medya Stratejisti

 Mustafa	 Öztürk,	 1990	 yılında,	 Bul-
garistan	 Plovdiv’de	 doğdu.	 1994’te	

Bursa’ya	 yerleşti.	 Bursa	 Erkek	

Lisesi’nden	mezun	olduktan	sonra	

2008’de	 İstanbul’a	 gelerek	 İstan-

bul	 Üniversitesi	 İktisat	 bölümün-

de	 eğitimini	 sürdürdü.	 İlkokulda,	

internetsiz	 bir	 bilgisayarda	 ilk	 web	

sitesini	 yaptı.	 Lisede	 yaptığı	web	 sitele-

rinden	ise	ilk	defa	para	kazanmaya	başladı.	2009	yılından	bu	

yana	dijital	 pazarlama	 sektöründe	 çalışıyor.	 “Sosyal	Medyacı”	

olarak	 başladığı	 kariyerinde,	 iki	 sene	 freelance	 olarak	 dijital	

iş	geliştirme	danışmanlığı	yaparak	şirketlerin	ihtiyacı	olan	çö-

zümleri	en	iyi	şekilde	sağlamalarına	yardımcı	oldu.	Şu	anda	ise,	

Clickline’da	markaların	dijital	medya	stratejilerini	geliştirmekte.	

Hayatını	gözden	geçirdiği	zaman	gözüne	takılan	en	önemli	şey	

ise;	henüz	hiç	boş	zamanının	olmaması	ve	bu	yüzden	can	sı-

kıntısı	denen	şeyin	ne	olduğunu	bilmemesi.

> Twitter: @mozturk - Web: mozturk.org

	

Çocukken 
Çocukken	bir	meslek	hayalimden	çok,	aradığım	mesleği	bula-

mama	 tedirginliği	 ağır	basıyordu.	Gerçekten	 isteyip	 istemedi-

ğim	bir	şey	olduğunu	bilemiyordum.	Lisede	internet	sitelerim-

den	para	 kazanmaya	başlamıştım	 ama	o	 zamanlar	 bu	 sektör	

neredeyse	yoktu,	üniversitelerde	ise	ilgili	bölümler	henüz	açıl-

mamıştı.	 Katsayılar	 ışığında	 ÖSS’nin	 dayattığı	 mesleklerden	
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bana	 en	 uygun	 olanının	 psikoloji	 olduğuna	 karar	 vermiştim.	

Ama	içimden	psikolojiyi	kazanırsam	bu	işi	internet	üzerinden	

nasıl	yapabilirim	diye	düşünüp	duruyordum.	

Üniversite
Üniversitede	öğrencilik	deneyimim	neredeyse	hiç	olmadı.	2008	
ekonomik	kriziyle	başlayıp,	devlet	yurdunda	kalma	imkânının	
çıkmamasıyla	devam	eden	süreçten	dolayı	İstanbul’a	gelir	gel-
mez	iş	bulmam	gerekiyordu.	İlk	olarak	psikoloji	merakımdan	
ve	insanları	motive	edebilme	kabiliyetimi	fark	ettiğimden	do-
layı	öğrenci	koçluğu	yapmaya	başladım.	Dershanelerin	bulun-
duğu	 bölgelerdeki	 direklere,	 duvarlara	 ilanlarımı	 yapıştırdım	
ancak	bütün	öğrencilerim,	seo’su	için	sabahlara	kadar	uğraştı-
ğım	blogumdan	geldi.	Öğrencilerim	benim	bile	inanamadığım	
gelişmeler	gösterdi	ancak	dönemsel	bir	işti,	ardından	Tchibo’da	
satış	danışmanı	ve	tezgâhtar	olarak	çalışmaya	başladım.	Yase-
min	Sungur	Gelişim	Enstitüsü’nde	editörlük	yaptım.	Likemind	
gibi	birçok	sektör	buluşmasına	katıldım.	Hatta	nasıl	yaptığımı	
bilmiyorum	ama	işsiz	kaldığım	dönemlerde	bir	holding	sitesi-
nin	Çinceye	çeviri	işini	bile	aldım.	
İlk	 sene	 bu	 bocalamalarımın	 ardından	 2009’da	 dijital	 rek-

lam	ajansında	çalışmaya	başladım.	Fakültemde	devam	zorun-
luluğunun	bulunmaması	en	büyük	şansımdı	sanırım.	Sınavdan	
sınava	gittim	sadece.	Ama	ÖSS’ye	tekrar	girsem,	tekrar	İktisat	
okurum.	Özellikle	sayısal	dersleri	oldukça	zor	ama	kişinin	daha	
fazla	bilgi	alabileceği	başka	bir	bölüm	olduğunu	sanmıyorum.	
İktisatı	 gerçekten	 çok	 sevdim.	 Dünyayı,	 insanları	 anlama	 ve	
yorumlama	gibi	önemli	bir	konuda	hayatımı	gerçekten	etkiledi.	
Derslere	 gitmesem	de	 iktisat	 bilimini	 çok	 sevdiğim	 için	hobi	
gibi	okudum	derslerimi.	Üzüldüğüm	tek	nokta,	bazı	de-
ğerli	hocaların	yorumlarını	dinleyememiş	olmam.	Üni-
versitenin	bu	yorumlardan	başka	kişilere	kattığı	bir	şey	
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olduğunu	da	düşünmüyorum.	Ama	internet	sayesinde	sınırsız	
sayıda	insanın	yorumuna	ulaşmak	da	güzel	bir	deneyim.

İlk CV
İlk	CV’m	18	yaşındaki	biri	için	oldukça	dolu	sayılırdı.	Öğrenci	

koçluğu	yapmıştım,	Tchibo’da	çalışmıştım,	Yasemin	Sungur	Ge-

lişim	Enstitüsü’nde	çalışmıştım.	Yasemin	Sungur	ile	birlikte	ça-

lışırken	çözdüğüm	bir	kişilik	envanterim	vardı.	İnternetle	ilgili	

kısımları	çok	eskilerden	başlıyordu.	Bir	sene	Tchibo’da	çalış-

mıştım,	markayı	çok	iyi	tanıyordum,	interneti	iyi	biliyor-

dum	ve	sosyal	medya	diye	bir	şey	çıkmıştı.	Tchibo’nun	o	

zamanki	e-ticaret	yöneticisi	Anıl	Altaş	ile	de	Likemind’la-

rın	birinde	tanışmıştım.	Bu	CV’yi	ona	e-postayla	göndere-

rek	sosyal	medya	hesaplarını	yönetmeye	talip	oldum.	Tam	da	o	

günlerde	ayrılacak	olan	e-ticaret	müdürü	beni	yeni	e-ticaret	mü-

dürü	Reha	Şendil’e	yönlendirdi.	O	da	ilk	önce	Tchibo’nun	sos-

yal	medyada	olmak	istemediğini,	pozisyonumun	da	Tchibo’ya	

girecek	yeterlilikte	(yaş,	diploma	vs)	olmadığını	söyledi.	Neyse	

ki	o	dönemlerde	beni	işe	alırlar	mı	almazlar	mı	sorusuna	cevap	

vermeyi	düşünmeyecek	kadar	heyecanlı	ve	tecrübe	vasfından	

uzaktım.	Reha,	birkaç	gün	sonra	ajansta	çalışmak	isteyip	iste-

meyeceğimi	sordu	ve	Tchibo’nun	yıllarca	birlikte	çalıştığı	Click-

line	ile	tanışmam	için	bir	toplantı	ayarladı.	O	toplantıya	sosyal	

medyanın	gücünü	anlatan	bir	sunum	yaparak	gittim.	Bir	daha	

da	CV	hazırlamadım	sanırım.	Hiç	işsiz	kalmak	gibi	bir	lüksüm	

olmadı,	beraber	iş	yaptığım	kişiler	yeni	işler	yapmak	istedi	ya	

da	çevrelerindeki	bir	işi	hep	bana	yönlendirdiler.	

Dijital dünya ve kariyer 
Dijital	dünya	kariyerimi	değil,	hayatımı	etkiledi.	Başlangıç	ola-

rak	Bulgaristan’dan	Türkiye’ye	göç	ederken,	otobüste	önümde	
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oturan	yaşıtım	çocuğun	tetrisini	benimle	paylaşmasını	söyleye-

bilirim.	O	gece	tetris’e	ne	kadar	âşık	olduğumu	anlatamam.	Ve	

ardından	dijital	olan	her	şeyi	içgüdüsel	olarak	yakından	takip	

ettim.	Sektörün	en	büyük	tartışmalarından	biridir;	sosyal	medya	

uzmanı	nedir	sorusu.	Çok	açık	söyleyebilirim	ki	ben	2006	yı-

lında	sosyal	medya	uzmanıydım.	Sadece	o	zaman	çok	daha	az	

göze	batıyorduk.	İlk	önce	html	web	sitelerim	vardı,	ardından	

forumlar	 dönemi	 geldi,	 ardından	bloglar,	 ardından	Facebook	

–	Twitter…	Her	zaman	hepsinin	ilk	üreticilerinden	biri	oldum.	

2010	yılında	patronum;	yarın	Facebook	kapatılırsa	ne	iş	yapar-

sın	diye	sormuştu.	Benim	için	bir	önemi	yok,	Facebook	kapatı-

lana	kadar	ben	yeni	Facebook’umu	bulurum	demiştim.	

Fark yaratmak
Anlıyor	 olmam.	 Sektörün	 hemen	 hemen	 her	 alanında	 uğraş-

mış/üretmiş	olmam.	Steve	Jobs’un	da	dediği	gibi,	noktaları	ileri	

doğru	birleştirirken	ortaya	büyük	bir	fark	çıkarıyor.	Zamanında	

tasarım	yaptım,	kod	yazdım,	sunucular	ile	database’ler	ile	uğ-

raştım,	Seo	ile	uğraştım,	yaptığım	siteleri	pazarladım,	yaydım.	

Bir	web	sitesinin	başından	sonuna	kadar	her	alanında	birçok	

kez	bulunmuştum	lise	yıllarımda.	Ancak	her	zaman	en	çok	ke-

yif	aldığım	nokta,	bitmiş	bir	web	sitesine	yeni	insanların	gelme-

si,	sitenin	insanlar	arasında	yayılması	için	yaptıklarımdı.	Bunları	

yaparken	trendleri	her	zaman	çok	yakından	takip	ettim.	Artık	

yazılım	 ya	 da	 tasarım	 yapmıyor	 olabilirim	 ama	o	 alanlardaki	

trendleri	hâlâ	günlük	olarak	takip	ediyorum.	Bu	sektörde	attı-

ğım	her	adımı	iş	değil	hayatımın	bir	parçası	olarak	görüyorum.	

Psikoloji	ve	ona	olan	merakım	sayesinde	bulaştığım	yandalları	

sosyoloji,	antropoloji	gibi	bilim	dalları	da	bu	sektörü	an-

lamak	için	gerçekten	çok	önemli.	
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Dijital dünya ve sosyal medyanın geleceği
Yakında	 dijital	 dünya	 ve	 sosyal	medya	 kavramlarının	 kalma-
yacağını	düşünüyorum.	Aslında	hiçbir	zaman	yoktular.	Dijital	
dünya	ve	sosyal	medya	bir	şekilde	internetin	ilk	zamanlarından	
bu	yana	mevcut.	Bu	dönemde	onlara	bir	isim	verildi.	Bir	sonra-
ki	dönemde	ise	dijital	dediğimiz	şeylerin	de	hayatın	bir	parçası	
olduğu	anlaşılmış	olacak.	Bundan	beş	sene	önce	büyük	reklam	
ajansları	dijital	şubelerini	açarken,	bugün	bu	ekipler	birleşiyor	
ya	da	büyük	ajanslar	dijital	ajansları	satın	alıp	kendilerine	da-
hil	ediyor.	Ya	da	dijital	ajanslar	televizyon	kampanyaları	
yapmaya	başlıyor.	Önümüzdeki	dönem	bilgisayarın,	tele-
fonun,	internetin	ve	televizyonun	tamamen	iç	içe	geçtiği,	
dinamiklerin	hızla	değişmeye	devam	edeceği	bir	dönem	

olacak.	Ve	tabii	yeni	oyuncaklarımız	akıllı	eşyalar/nesneler	de	
bu	sektörü	etkileyecek	diğer	önemli	unsurlar	olacaklar.

Mutlu ve başarılı olmanın sırrı
İnsan	sevdiği	işi	yapmalı	düsturuna	aslında	o	kadar	da	katılan	biri	
değilim.	Tabii	ki	herkes	sevdiği	işi	yapmalı	ama	günümüzde	ve	
ülkemizde	çok	zor	bir	olay	bu.	Ve	sevdiğin	mesleği	bulduğunda	
aslında	köprüden	önceki	son	çıkışı	çoktan	kaçırmış	oluyorsun.	
17	yaşında	girdiğin	bir	sınavda,	içini	hiç	görmediğin,	bilmediğin	
meslekler	arasından	yapabildiğin	bir	tercih,	geleceğin	oluyor.	
Sevmediği	bir	 iş	yapsa	da	hayatında	mutlu,	 işinde	başarılı	

olabilir	insan.	Başarılı	olmak	için	gereken	kişinin	işine,	sektörü-
ne	aşina	olabilmesi.	Eğer	işin	ofise	giriş	ve	çıkışından	ibaret	ise	
başarılı	olman	imkânsız,	hele	ki	bu	devirde.	Bu	nedenle	iş	ha-
yatımda	huysuz	biri	bile	sayılabilirim.	Çünkü	dijital	pazarlama	
sektöründe	çalışıp	sektör	hakkında	hiçbir	trendi	takip	etmeyen,	
işini	sadece	müşterilerin	istekleriyle	belirlenen	to-do	list	ile	sı-
nırlı	sanan	kişileri	gördükçe	sinirlenmeden	edemiyorum.	Kişi,	
kendi	 sektörü	 hakkında	 üretebildikleri	 kadar	 başarılı	 olabilir.	
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Beslenmeyi	ve	üretmeyi	bırakan	birinin	ilerlemesi	günümüzde	
neredeyse	imkânsız.	
Tabii	her	gün	küfür	ederek	uyanıp	küfür	ederek	ofisine	gi-

denlerin	bunları	yapması	zor.	Ama	insan	her	güne	küfür	ederek	
başlayanlardan	ise	ya	bakış	açısını	değiştirmeli	ya	da	hayatını.	
Çünkü	bu	 tarz	kişilerin	meslek	değiştirseler	bile	meslekte	de	
kalıcı	mutluluğu	yakalayabileceklerini	sanmıyorum.

Dijital medya stratejistliği
İki	yıl	sosyal	medyacı	olarak	çalıştıktan	sonra	freelance	çalışma-
ya	başladığımda	bu	konular	üzerine	daha	fazla	düşünme	fırsatım	
oldu.	Sosyal	medyanın	markalara	sağladığı	faydalar	aşikâr	ama	
son	 toplamda	asıl	önemli	olan,	hizmet	 sunduğunuz	şirketlerin	
yatırımları	sonucu	ne	kadar	para	kazandığıdır.	Önce	Google	Ad-
words	ve	Facebook	ads	platformlarında	uzmanlaştım.	Eski	şir-
ketimle	 yeniden	 masaya	 oturduğumda	 sosyal	 medyadan	 çok,	
medya	satın	alma	tarafında	olmak	istediğimi	belirttim.	İlk	önce	
sadece	Adwords	ve	FB	ads	ile	başladığım	medya	satın	alma	işi,	
şu	anda	markaların	tüm	dijital	medya	stratejilerini	belirlemesi	ve	
harcamaların	planlaması	haline	geldi.	Bir	markanın	dijital	pazar-
lamasında	ne	kadar	geniş	bir	alanı	kontrol	edersem	o	kadar	mut-
lu	oluyorum.	Lisede	yaptığım	işten	çok	da	farklı	değil	temelinde.

Başarısızlıklar
Birçok	 hatam	 oldu.	 Yanlışlar	 yaptım.	 Ama	 bu	 yanlışlar	 daha	
doğru	olanı	 bulabilmek	 için	o	kadar	 kıymetli	 ki,	 doğru	 yolu	
bulabildiğin	sürece	hiçbir	hata	başarısızlık	olarak	nitelendiril-
memeli.	Ama	yine	de	başarısızlık	olarak	değerlendirebileceğim	
birkaç	olay	mevcut.	Bunlar	18-19	yaşlarımda	giriştiğim	birkaç	
iş.	Gerçekten	boyumdan	büyük	 e-ticaret	 projeleriydi	 ve	
ortaklıklarda	hiçbir	zaman	1	+	1’in	sonucu	2	yapmıyor.	
Aylarca	uğraşıp	sonuna	geldiğimiz	projede	ortaklık	yüz-
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deleri	 son	 güne	 bırakılınca,	 sektör	 kurdu	 olan	 arkadaş	 ken-
di	projem	için	bana	yüzde	2	hisse	teklif	etmişti.	Pazarlık	bile	
yapmadan	bütün	projeyi	kendisine	devrettim.	Yayına	bile	alı-
namadı	ne	yazık	ki	bitmiş	proje.	İnsanların	para	için	çalışıyor	
olmalarına	çok	bozuluyordum	o	zamanlar	:	)	

Birlikte çalışmak
Çalışacağım	kişilerde	arayacağım	en	önemli	şey	sektörüm	gereği	
dijital	olmaları	 ve	bu	 sektöre	aşina	olmaları.	Ancak	konu	Y	

kuşağı	olduğu	zaman,	dijital	bir	şekilde	yakalanıyor	ama	iş	
disiplini	olan	bir	Y	kuşağı	bulmak	büyük	zorluk.	Y	kuşa-
ğını	hiç	tanımayan	patronları	düşündüğümde	iki	taraf	için	
de	gelecek	beni	endişelendiriyor.	Keşke	üniversitelerin	staj	

kavramı	biraz	daha	farklı	olsa	ve	gençler	iş	disiplini	edinebilseler.	

Unvan 
Tanıştığım	kişilere	sektörden	biri	ise	titrimi	söylüyorum	genel-
de.	Ancak	sektöre	uzak	kişilere	ne	iş	yaptığımı	anlatmaya	sı-
kıldığım	için	daha	basit	birkaç	şey	söylemeyi	tercih	ediyorum.	
Twitter	bio’m	ise	aslında	beni	en	iyi	anlatan	yer.	Eski	köye	yeni	
âdet	 getirebilen,	Müslüman	mahallesinde	 salyangoz	 satabilen	
dijital	pazarlama	insanı.	

İş dünyası tahminleri 
Aslında	diğer	 söylediklerimin	 içinde	bu	 soruya	 cevap	olacak	
parçalar	mevcut.	Bilginin	bu	kadar	kolay	ulaşılabildiği	bir	dö-
nemde	eski	eğitim	sistemlerinin	içinde	kalmış	kişilerin	işi	her	
geçen	 gün	 biraz	 daha	 zor	 olacak.	 Trendleri	 yakından	 takip	
edenler	her	zaman	bir	adım	önde	olacak.	 “Bilmiyorum”	diye	
bir	cevabın	asla	kabul	edilmeyeceği	bir	dönemdeyiz.	
Diğer	 yandan,	 işe	 bakışları	 geleneksel	 yapıdan	 çok	 daha	

farklı	 olan	 ve	benim	de	 içinde	de	bulunduğum	Y	kuşağı	 ile	



patronlar/müdürler	 arasındaki	 anlaşamama	 sorunu	 yakın	 dö-
nemde	iş	dünyasında	büyük	sorunlar	çıkarmaya	başlayacaktır.	

Çok	çeşitli	yapıda	birçok	farklı	şirket	ile	çalışma	imkânı	bul-

duğum	için	vardığım	bir	sonuç	ise;	patron	şirketi	diye	tabir	et-

tiğimiz,	kurumsal	kararlardan	çok,	en	üstteki	kişinin	zevklerine	

göre	yönetilen	şirketlerin	çoğu	gelecekte	küçülmeye	ve	kapan-

maya	 başlayacak.	 Alt	 kadro	 ne	 kadar	 yeniliklere	 açık	 olursa	

olsun,	otobüs	arkası	–	dolmuş	kapısı	 reklamları	dijital	pazar-

lamaya	tercih	eden	patronlar,	şirketlerini	uçuruma	sürüklüyor.	

Sadece	çalışanlar	değil	şirketler	de	trendleri	ve	yeni	teknoloji-

leri	takip	etmeliler.

Hayatının işini arayanlara tavsiyeler
Bir	insan	eğer	hayatının	işini	arıyorsa	yanlış	yapıyordur.	Herke-

sin	hayatının	işi	yoktur	maalesef.	Bir	kişi	için	hayatının	işi	varsa	

bunu	zaten	biliyordur.	Henüz	üniversite	tercih	aşamasında	ya	

da	meslek	sahibi	ve	mutsuz	biriyse;	ne	iş	yapması	gerektiğini	

bilmiyorsa	sadece	daha	mutlu	olacağını	hissettiği	mesleğe	yö-

nelmeli	ve	meslek	değiştirmek	isteyen	kişilere	tek	tavsiyem	ce-

sur	olmaları.	Mutlu	olacakları	bir	meslekten	emin	olduklarında	

da	iş	başvurusu	yapmaları	gereken	en	son	şey	olmalı.	Yukarıda	

da	dediğim	gibi,	bu	değişikliği	daha	garanti	hale	getirmek	isti-

yorlarsa	ilk	önce	o	mesleğe,	o	sektöre	aşina	olmalılar.	Kusursuz	

borsa	yorumları	yapabilen	birinin,	borsacı	olarak	işe	alınmama-

sı	sadece	işe	alımı	yapan	kişilerin	hatası	olacaktır.	Artık,	Banka-

cılık	ve	Finans	bölümü	okumuş	olmak,	borsacı	olmak	için	son	

şart.	Diplomasında	yazandan	çok	daha	farklı	şeyler	öğrenebilir	

insan.	Ve	 tabii	 bu	 aşinalığı	 sosyal	medya	hesapları	 ya	da	 en	

güzeli	bir	blog	ile	insanlarla	paylaşan	kişiler	de	her	zaman	

bir	adım	önde	olacaktır.	
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Kariyeriniz	için	internette	ve	sosyal	medyada	takip	edebilece-

ğiniz,	size	ilham	ve	cesaret	verebilecek,	kariyer	konusunda	sizi	

aydınlatabilecek	 çok	 sayıda	kişi	 ve	blog	bulunuyor.	Bunların	

içinde	en	çok	okunan	ve	paylaşılanları	burada	sizinle	paylaş-

mak	istiyorum.	

Bloglar

Kariyerinizi	geliştirmenizi,	sosyal	medya	ve	gündem	hakkında	

bilgi	almanızı	sağlayacak	çok	sayıda	Türkçe	blog	mevcut.	Bun-

lar	içinde	benim	de	yararlandığım	ve	Feedly	hesabımda	takip	

ettiğim	güncel	blogların	listesine	aşağıdan	ulaşabilirsiniz.	Aşa-

ğıdaki	blogları	feedly.com	da	açacağınız	bir	hesaba	ekleyerek	

sürekli	takip	edebilirsiniz.
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Sosyal Medya & Pazarlama Blogları
Blog Adı Yazar / Kurucu Blog Adresi

A.Selim Tuncer A.Selim Tuncer selimtuncer.com

Bigumigu Yalçın Pembecioğlu bigumigu.com

Değişik Düşünce Hasan Başusta hasanbasusta.com

Ercüment Büyükşener Ercüment Büyükşener ercument.org

Hayatı Keşfet Cemal Büyükgökçesu buyukgokcesu.com

İsmail H. Polat İsmail H. Polat ismailhpolat.com

M.Serdar Kuzuloğlu M.Serdar Kuzuloğlu mserdark.com

Mustafa Öztürk Mustafa Öztürk mozturk.org

Özcan Yazıcı Özcan Yazıcı ozcanyazici.com

Pazarlamasyon Necip Murat pazarlamasyon.com

Temel Aksoy Temel Aksoy temelaksoy.com

Ufuk Tarhan Ufuk Tarhan ufuktarhan.com

Uğur Özmen Uğur Özmen ugurozmen.com

Webrazzi Arda Kutsal webrazzi.com

Yüce Zerey Yüce Zerey yucezerey.com
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İnsan Kaynakları & Kariyer Blogları
Blog Adı Yazar / Kurucu Blog Adresi

Ahmet Eryılmaz
Artemiz Güler
Canelin Akıl Defteri Ceren 
Bandırma

Ceyda Anıl
Çağın İnsan Kaynakları 
Duhan Gevren
Eka İK
Engagement İK & SM 
Gökhan Yılmaz
Hasan Baltalar
HR Kronikleri
HRoad

İK & İletişim
İK Amatörü
İK Burada
İK Kulis
İnsan Kaynakları Günlüğü 
İnsan Mühendisiyiz
İş ve Yönetim
Kariyer Yolculuğu 
Kaynağım İnsan
Liderlik Ruhu
Merdiye Eker
PatİKa

Renkli İK
Salih Tahir
Sezai Kayaoğlu
Saygı Günenç 
Sedolinka’nın İK’sı
Selin Yetimoğlu
Türker Okay
Yeni İK
Yetenek Yönetimi

Ahmet EryıLmaz 
Artemiz GÜLer
CaneL GÜrgen
Ceren Bandırma 
Ceyda AnıL
Aydan Çağ
Duhan Gevren
ELif Kağnıcı
Çiğdem Ö. Evren 
Gökhan YıLmaz Hasan 
BaLtaLar

Coco Maya De Medina 
Merve KaraaLioğLu 
Mehmet Pozam
ALi Cevat ÜnsaL 
GÜLsÜn MÜftÜgiL 
ZuhaL AsLan Çiftçi 
MÜge ArsLan
Aysun Öz
Metin Akkaya 
Fatmanur Erdoğan 
İpek AraL
Banu Çakar
Merdiye Eker
GÜLçer Aydın
Serhat L. KahyaoğLu 
SaLih Tahir
Sezai KayaoğLu
Saygı GÜnenç
Seda KÜçÜk
SeLin YetimoğLu TÜrker 
Okay

TÜrker Baş
 İpek A. ÖzpehLivan

ahmeteryiLmaz.com 
artemizguLer.wordpress.com 
caneLinakiLdefteri.com 
cerenbandirma.bLogspot.com 
ceydaaniL.com

aydancag.com 
duhangevren.bLogspot.com 
eLi�agnici.com 
cigdemozdemirevren.net 
gkhanyiLmaz.wordpress.com 
hasanbaLtaLar.com 
hrkronikLeri.bLogspot.com 
hroad.wordpress.com 
ikiLetisim.wordpress.com 
ikamatoru.com

ikburada.com

ikuLis.net 
insankaynakLarigunLugu.com 
insanmuhendisiyiz.com 
İsveyonetim.com 
kariyeryoLcuLugu.com 
kaynagiminsan.com 
LiderLikruhu.com 
merdiyeeker.com.tr 
guLceraydin.com

renkLiik.com

saLihtahir.com/bLog 
sezaikayaogLu.com 
saygigunenc.com 
sedoLinka.com 
seLinyetimogLu.com 
turkerokay.com

yeniik.com/bLog  
yetenekyonetimi.bLogspot.com



Kitaplar	sizi	hayat	boyu	geliştirecek	en	önemli	eserlerdir.	Aşa-

ğıdaki	 iş	kitaplarını	okumanız	kariyeriniz	ve	 iş	dünyasına	ba-

kışınızda	ciddi	değişiklikler	meydana	getirebilir.	Bu	yüzden	bir	

öğrenme	eylemi	olarak	okumaya	devam	etmelisiniz.	Sadece	iş	

kitabı	 değil,	 hayal	 gücünüzü	 geliştirecek	 roman,	 bilimkurgu,	

biyografi	gibi	kitapları	da	okuyarak	kendinizi	geliştirebilirsiniz.	

Aşağıda	iş	dünyası	ile	ilgili	yazılmış	ve	kariyer	yolculuğunuza	

ilham	verecek	12	kitap	var.	Bu	kitapları	okumak	hem	iş	dünyası	

hakkında	fikir	verecek	hem	de	öz	gelişiminize	katkı	sağlayacak.	

Kitap Adı Yazar

Drive Daniel H. Pink

Avucunuzdaki Kelebek Ahmet Şerif İzgören

Basitlik Kanunları John Maeda

Cesur Sorular Dost Can Deniz

Dip Seth Godin

İknanın Psikolojisi Robert B. Cialdini

Kariyerim Gelecek mi? Yasemin Sungur

Outliers (Çizginin Dışındakiler) Malcolm Gladwell
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Kariyeriniz İçin 12 Kitap
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Kitap Adı Yazarı

Pozitif Yönetim İdil Türkmenoğlu

Re-imagine / İşinizi Yeniden Yaratın Tom Peters

The Profesyonel Yüce Zerey

Yaratıcı Özgüven Tom Kelley - D. Kelley
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Derdin kendindedir bilmiyorsun, derman yine sendedir 

görmüyorsun,

Koskoca âlem içinde yerleştirilmiş, sen kendini hâlâ küçük 

bir şey mi zannediyorsun?

Hz. Ali

“Bu	kitap	size	yeni	 iş	dünyası	hakkında	fikir	vermek	ama	en	
önemlisi	de	ilham	vermek	için	yazıldı.	Bu	kitabı	bitirdiğinizde	
hayatınızda	çokça	şeyi	değiştirmek	ve	kariyerinizi	güncellemek	
isteyeceksiniz”	demiştim	kitabın	başında.
Kariyer	2.0	süreciyle	birlikte	iş	hayatında	köklü	bir	değişim	

yaşandı,	bu	değişimin	Türk	iş	dünyasına	yayılması	biraz	zaman	
alacak.	Çünkü	iş	dünyasının	büyük	bir	kısmı	hâlâ	bu	değişimi	
fark	edememiş	durumda.	Hâlâ	çok	sayıda	üst	düzey	yöneticinin	
sosyal	medyada	aktif	hesapları	yok.	Hâlâ	e-posta	ve	telefon	dı-
şında	onlara	ulaşmak	pek	mümkün	değil.	Ama	Kariyer	2.0	süre-
ciyle	birlikte	bu	kişiler	de	artık	olmayacaklar.	Artık	sosyal	med-
yada	yoksanız,	yok	olduğunuz,	tanınmadığınız,	bilinmediğiniz	
bir	zamandasınız.	O	yüzden	bugün	itibariyle	harekete	geçmeli	

11

Sonsöz
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ve	kendinizi	2.0	aşamasına	göre	güncellemelisiniz.	Eğer	sosyal	
medyayı	aktif	şekilde	kullanmıyorsanız	yapacağınız	ilk	iş	sos-
yal	medya	hesaplarınızı	açmak	ve	bu	kitaptaki	püf	noktalarına	
göre	hesaplarınızı	aktif	hale	getirmek	olmalıdır.	
İş	hayatı	ve	kariyer	anlık	ve	kısa	bir	süreç	değil.	İş	hayatı-

nızda	istediğiniz	değişim	hemen	gerçekleşmeyebilir.	Sabırla	ve	
çalışarak	hayal	ve	hedeflerinize	ulaşacaksınız.	Önünüzde	kaza-
nacağınız	zaferler	ve	yaşayacağınız	yenilgiler	var.	Başlayacağı-
nız	ve	ayrılacağınız	işler	var.	İyi	ve	kötü	yöneticiler	var.	Mutlu	
ve	hüzün	dolu	olacağınız	anlar	var.
İş	hayatınız	boyunca	unutmamanız	gereken	çok	önemli	üç	

şey	var:	
1.	Her	ne	olursa	olsun	yaşayacağınız	şeyler	sizin	hayata	ba-
kış	açınıza	ve	içsel	enerjinize	göre	değişecek.	Bu	yüzden	
hayata	sürekli	pozitif	bakmayı	hiç	unutmayın.	Nasıl	ba-
karsanız	öyle	görürsünüz

2.	Ailenize	mutlaka	zaman	ayırın.	Onlardan	aldığınız	enerji	
ile	 işinizde	daha	başarılı	 olur	 ve	 hayatınızı	 daha	mutlu	
geçirirsiniz.	 İşiniz	ne	kadar	yoğun	olursa	olsun	ailenize	
zaman	ayırmayı	sakın	unutmayın.

3.	Her	zaman	bir	hedefiniz/amacınız	olsun.	Hedefleriniz	si-
zin	en	önemli	motivasyon	ve	ilham	kaynağınız	olacaktır.	

Bana	twitter’da	@cengizcatalkaya	hesabımdan	veya	blogum-
daki	iletişim	kısmından	ulaşabilirsiniz.	
Kariyeriniz	ve	yolunuz	hep	açık	olsun.	

Cengiz Çatalkaya
	

	  
 

 
tr.linkedin.com/in/cengizcatalkaya

cengizcatalkayacom

http://www.cengizcatalkaya.com


Bir kitabın oluşması, yazılmasından yıllar önce başlıyor ve 

kitabın okura ulaşmasına kadar devam ediyor. Bir kitap-

ta aslında sadece yazarın değil, çok sayıda kişinin emeği 

var. Siz olmasaydınız, bu kitap da tam olmayacaktı. 

Bana	yaratıcı	yazarlığı	öğreten	Umut	Özgün	Tezbaşaran’a	

Daha	üniversite	yıllarımda	yazmaya	adım	atmamda	büyük	

emekleri	 ve	 destekleri	 olan,	 arkadaşlarım	 Pınar	 Uçar,	 Deniz	

Sandalcı,	Gamze	Tezbaşaran	ve	Başak	Kişisel’e

Kariyer	2.0	yazım	sürecinde	desteğini	hep	hissettiğim	Per-

yön	Güney	Marmara	Başkanı	Levent	Özçengel	ve	Peryön	Gü-

ney	Marmara	Yönetim	kurulu	üyesi	arkadaşlarıma

Kitabımın	 ilk	 taslağını	 okuyup	 değerli	 görüşleri	 ile	 kitaba	

önemli	 katkılar	 yapan	 Ahmet	 Eryılmaz,	 İpek	 Aral	 ve	 Özcan	

Yazıcı’ya	

Kariyer	2.0’ın	kitaplaşma	sürecinde	fikirleriyle	bana	yol	gös-

teren	Prof.Dr.	Türker	Baş’a	

Kariyer	2.0’ın	yazım	aşamasında	motivasyon	desteğini	esir-

gemeyen	Hayri	Tuncer’e
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Yaptığımız	ilk	görüşmede	sıcak	ve	samimi	yaklaşımıyla	Op-

timist	Kitap	yazarlarına	dâhil	olmamı	sağlayan	Optimist	Kitap	

kurucusu	Zülfü	Dicleli’ye	

Kitabın	editöryal	ve	yayın	sürecinde	büyük	katkısı	ve	emeği	

olan,	Optimist	 Kitap	Genel	 Yayın	Yönetmeni	Mutlu	Dinçer’e	

Satış	&	Pazarlama	Müdürü	Deniz	Bektaş	Çelik,	Satış	&	Pazar-

lama	Sorumlusu	Utku	Işık	ve	tüm	Optimist	Kitap	çalışanlarına	

Kariyer	2.0’a	harika	bir	kapak	tasarımı	yapan	Nazlım	Dumlu’ya

Bugünlere	gelmemde	büyük	emeği	olan,	Babam,	Annem	ve	

sevgili	kardeşlerime

Kitabı	 yazarken,	yokluğuma	 sabırla	katlanan	oğlum	Deniz	

Efe’ye	:)

Kariyer	 2.0’ın	 tüm	 süreçlerinde	 beni	 destekleyip	 yanımda	

olan	sevgili	eşim	Beyhan’a	

Teşekkür	ederim.	

 Kariyer 2.0’ın yazım aşamasında Sosyal Medyada beni des- 
tekleyip motive eden İK Bloggerlarına ve cengizcatalkaya.com 
okuyucularına




