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Yeni Y›lda, Yeni Umutlar

ED‹TÖRDEN

4 YAﬁINA BASTIK...
Y›llar önce yay›nc›l›k dünyas›nda önemli konumlarda olan bir dostumuz: “Herhangi bir dergiyi elime
ald›¤›mda o dergi veya bültende onu ç›karan ﬂirketin sahibinin veya yöneticilerinin ikiden fazla
resmi varsa, ben o dergiye ya da bültene daha fazla bakmam” demiﬂti.

Elinizdeki bu 19. say›yla iki
ayda bir ç›kan yay›n olmak
ba¤lam›nda henüz kal›c›
m›y›z onu bilemeyiz ama
uzun soluklu oldu¤umuzu
ispatlam›ﬂ bulunuyoruz..

Do¤rusu bu de¤erlendirmesinde haks›zda de¤ildi. Çünkü ülkemizde kurumsal anlamda yap›lan
yay›nlar›n veya daha do¤ru bir ifadeyle yay›n denemelerinin sadece o kurumun baﬂ›ndakilerin birer
resmi geçit alan› haline dönüﬂtü¤ünü görünce bu de¤erlendirmeye haks›zd›r diyememiﬂtik.
Üstelik bir kaç say› ç›kt›ktan sonra içerik olarak uzun vadeli olmaya yönelik güçlü bir kapasiteyi de
içermedi¤i gözlemlenen bu tarz yay›nlar›n yay›n›na son vermesi aç›kças› kaç›n›lmaz oluyor.
Halbuki, bundan tam üç y›l önce böylesi bir yay›n organ›n› tasarlarken en baﬂta kal›c› olmay› ve uzun
soluklu bir koﬂunun temsilcisi olmay› hedeflemiﬂtik. Bu hedefi belirlerken de elinizdeki SYKONSEPT'in
temel hedefinin SYK Gümrük Müﬂavirli¤i'nin vizyonunu kamuoyuna yans›tmak olmas› gerekti¤inin alt›n›
çizmiﬂtik. Bunun da ötesinde iﬂ dünyas›n›n ve mensubu oldu¤u lojistik sektörünün gerçeklerini
yans›tmay› da bu hedeflerin aras›nda koymuﬂtuk.
Bunlar› yaparken de dünya ve ülke sorunlar›na duyars›z ve ilgisiz kalmadan ama politik çekiﬂme ve
çat›ﬂmalar›n uza¤›nda kalarak analizler yapmay› ve bunlar› sayfalar›m›za taﬂ›may› amaçlam›ﬂt›k.
Bütün bunlara o gün itibar›yla yola ç›karken ne oranda ulaﬂ›p ulaﬂamayaca¤›m›z› bilemiyorduk. Ancak
geride b›rakt›¤›m›z aylar ve y›llar bu noktadaki düﬂüncemizin ve uygulamam›z›n do¤rulu¤unu bize
kan›tlam›ﬂ bulunuyor.
Evet, elinizdeki bu 19. say›yla iki ayda bir ç›kan yay›n olmak ba¤lam›nda henüz kal›c› m›y›z onu
bilemeyiz ama uzun soluklu oldu¤umuzu ispatlam›ﬂ bulunuyoruz. ﬁirketlerin de e¤er kurumsallaﬂm›ﬂ bir
idari yap›ya ve toplumun güncelli¤ine uyarlanm›ﬂ zihinsel arka plana sahiplerse, bu tarz iﬂleri baﬂar›yla
kotarabileceklerinin tipik bir örne¤i durumunda SYKONSEPT.
Biz bundan sonras›nda da ayn› anlay›ﬂla belki sayfalar›m›z› daha da art›rarak yola devam edece¤iz. Bu
küçük ama sahip oldu¤u vizyon ve misyon ba¤lam›nda etkin bir konuma sahip bülten-dergi ile SYK
Gümrük Müﬂavirli¤i'nin kendi sektöründe hatta özel sektörün tümü içinde alt› çizilmesi gereken bir yere
sahip oldu¤unu göstermiﬂ bulunuyoruz.
Bizler sektörümüzde verdi¤imiz kaliteli hizmet anlay›ﬂ›na paralel olarak ayn› anlay›ﬂtan hareketle
SYKONSEPT'i siz de¤erli dostlar›yla buluﬂturmaya bundan sonra da devam edece¤iz. Bu heyecan
içerisinde 4. yaﬂ›m›z›n k›vanc›n› ve sevincini sizlerle paylaﬂ›rken, yeni y›l›n›z› da kutlar, 2008'in hepimiz
ad›na daha güzel günler getirmesini dileriz.
Sa¤l›k ve esenlikle...

info@syk.com.tr
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GÜNCEL

BANKAMIZ ARTIK
B‹LG‹SAYARIMIZIN TUﬁLARINDA
‹nternet Bankac›l›¤›, bankac›l›k hizmetlerinin internet üzerinden sunuldu¤u bir alternatif da¤›t›m
kanal›. Türkiye'de bugün internet bankac›l›¤›, herhangi bir banka ﬂubesinin size sa¤layaca¤›
hizmetlerin hemen hepsinden, dünyan›n neresinde olursan›z olun, zaman ve mekandan ba¤›ms›z
olarak çabuk ve kolayca yararlanman›z› sa¤l›yor. ‹nternet bankac›l›¤›n› 24 saat internet eriﬂimine
sahip herhangi bir bilgisayar arac›l›¤›yla dünyan›n her yerinden kullanmak mümkün. Pek çok
faydas› oldu¤u gibi dikkat edilmezse risklerinin oldu¤u da bir baﬂka gerçek ayn› zamanda. ‹ﬂte
Bankalar Birli¤i'nin bu konudaki tavsiye ve ikazlar›…
‹nternet bankac›l›¤›n›n sa¤lad›¤›
faydalar:
›zl› ve kesintisiz bankac›l›k
iﬂlemleri, ﬂubeye gitmeden, s›ra
beklemeden kolay bankac›l›k
iﬂlemleri, görerek ve seçerek
bankac›l›k iﬂlemi yapabilmek, detayl›
rapor ve bilgi alabilmek, çok çeﬂitli
bankac›l›k ürünlerini görerek bu
ürünlerden faydalanabilmek, bankac›l›k
iﬂlemlerini çok daha ucuza yapabilmek,
iﬂlemlerin banka personeli taraf›ndan
dahi görülememesi nedeniyle gizli ve
güvenli bankac›l›k.

H

Nelere Dikkat Edilmeli?
• Kimlik ve kiﬂisel finansal bilgilerinizi
isteyen e-postalar konusunda dikkatli
olun,
• Kiﬂisel bilgilerinizin talep edildi¤i bu
tür e-postalar› kesinlikle doldurmay›n,
• Bankalar taraf›ndan size verilen müﬂteri
numaras›, parola ve ﬂifre bilgilerini
üçüncü ﬂah›slarla paylaﬂmay›n,
• Banka ve ticari kurumlardan gelmiﬂ gibi
gösterilen ve sizden ﬂifre, kullan›c› ad›,
müﬂteri numaras›, kredi kart› numaras›,
kimlik numaras› gibi bilgileri talep eden
e-postalara itibar etmeyin,
• Bankalar e-posta yoluyla hiç bir ﬂekilde
müﬂterilerin kiﬂisel bilgilerini
istememektedir,
• Bankalar, e-posta yoluyla hiç bir ﬂekilde
ﬂifre iﬂlemleri yapt›rmamaktad›r,

• E-postalarda bulunan linkler ile
e-postalar içerisinde yönlendirildi¤iniz
linklere girmeyin,

• Kredi kart›n›z› kulland›¤›n›z ya da
kiﬂisel bilgilerinizi yazd›¤›n›z bilgisayar›n
güvenli olmas›na dikkat edin,
(Kulland›¤›n›z web sitesi http:// yerine
https:// olmal›d›r),
• Phishing web sitesi sahtekarl›klar›na
karﬂ› uyar›lmak için bilgisayar›n›za ‹nternet'ten uyar›c› bir web taray›c›s› yükleyebilirsiniz (http://www.earthlink.net/earthlinktoolbar ‹nternet'ten ücretsiz olarak
yüklenebilen bir taray›c›d›r),
• Her hesap numaran›z için farkl› bir ﬂifre
belirleyin,
• Banka hesab›n›z›, kredi kartlar›n›z› ve
banka kartlar›n›n ekstrelerini düzenli
kontrol edin, ﬂüpheli gördü¤ünüz
durumlarda bankan›z ile irtibata geçin.
‹nternet taray›c›n›z›n güncel oldu¤unu ve
tüm güvenlik ayarlar›n›n yüklendi¤ini
kontrol edin. Microsoft Internet Explorer
kullan›yorsan›z, Microsoft Security ana

sayfas›ndan
http://www.microsoft.com/security/'den
konu ile ilgili özel güvenlik ayarlar›n›
yükleyin.
‹nternet bankac›l›k iﬂlemlerinizi
güvenli¤inden emin olmad›¤›n›z bilgisayarlardan yapmay›n. Bu amaçla internet
kafe gibi umuma aç›k yerlerdeki bilgisayarlar›n kullan›lmamas› tavsiye edilir.
Virüs koruma program› ve güvenlik duvar›
kullanmay› da ihmal etmeyin
D‹KKAT: Çeﬂitli banka ve finans kurumlar›
taraf›ndan gönderilmiﬂ görünen, acil ve
çok önemli konular içeriyormuﬂ gibi duran
sahte e-postalar gelebilir.
Bu e-postalarda verilen linkler arac›l›¤›
ile banka müﬂterilerinden, kart bilgileri,
kart ﬂifreleri, internet ﬂubesi ﬂifreleri
ve kiﬂisel bilgileri istenmektedir. Bu
eylem aç›k bir doland›r›c›l›k giriﬂimi olup,
kesinlikle bu tür e-postalara yan›t
verilmemesi gerekiyor. Bankalar, e-posta
yoluyla hiç bir ﬂekilde ﬂifre iﬂlemleri
yapt›rmamakta ve müﬂterilerin gizli
kiﬂisel bilgilerini istememektedir.

DOSYA

EKONOM‹DE 2007
‹ç ve d›ﬂ siyasal gerilimlerin birbiri ard›na yaﬂand›¤› bir y›l› geride b›rak›rken Türkiye
ekonomisinin bir foto¤raf›n› çekmek ve geride kalan y›la bakmak istedik. Foto¤raftan ilk elden
yans›yan görüntü Türkiye'nin ekonomisinin yap›sal anlamdaki sorunlar›n› henüz çözemedi¤i ve
dolay›s›yla da sorunlar›yla mücadelesini sürdürmek zorunda kalaca¤› yönündeydi. Ancak bu
foto¤raf›n anlatt›¤› bir baﬂka ﬂey daha vard›. Türkiye ekonomisinin art›k eskisi kadar da k›r›lgan
olmad›¤›.
007 y›l›nda ekonomide
yurtd›ﬂ›nda mortgage
piyasas›nda yaﬂanan sorunlar,
petrol fiyatlar›ndaki yükseliﬂ,
yurtiçinde ise cumhurbaﬂkanl›¤› seçim
süreci, genel seçimler, referandum,
terör olaylar› ve Irak'›n kuzeyine s›n›r
ötesi operasyon konular› belirleyici
etkenler oldular.
Geçmiﬂ dönemlerden farkl› olarak
ekonomik k›r›lganl›¤›n yaﬂanmad›¤› ve
Türkiye ekonomisinin daha dirençli
hale geldi¤i bu dönemde büyüme
h›z›n›n yüzde 5'lik hedefin biraz alt›nda
kalmas› bekleniyor. Ancak Türkiye
ekonomisi, beklenenin alt›nda kalsa
bile 23 çeyrek dönemdir devam eden
büyümesini her ﬂeye ra¤men
sürdürmüﬂ olacak.
Enflasyonun yüzde 4'lük hedefin
üzerinde olmakla birlikte yine de tek
haneli ç›kmas› bekleniyor. ‹hracattaki
güçlü art›ﬂlara ra¤men yüksek
seyreden cari aç›k ise bu y›lda
kayg›lara sebep olan en önemli konu
olmaya devam ediyor.

SANAY‹ ÜRET‹M‹
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ENFLASYON
2007 y›l› genelinde enflasyon tek
haneli rakamlarda seyretmeye devam
etti. Enflasyon Temmuz ay›nda üretici
fiyatlar›nda yüzde 2.08'e kadar, TÜFE
baz›nda da yüzde 6.90'a kadar geriledi.
Bu y›l Kas›m ay›nda y›ll›k bazda ÜFE'de
yüzde 5.65, TÜFE'de yüzde 8.40 art›ﬂ
kaydedildi. Geçen y›l Kas›m ay›nda bu
rakamlar s›ras›yla yüzde 11.67 ve
yüzde 9.86 olarak gerçekleﬂmiﬂti.
Enflasyon, 2006 y›l›nda ise ÜFE'de
yüzde 11.58, tüketicide ise yüzde 9.65
olmuﬂtu.

BÜYÜME HIZI
2002 y›l›n›n ilk çeyre¤inde baﬂlayan
aral›ks›z büyüme süreci bu y›l›n üçüncü
çeyre¤inde h›z kesmiﬂ olsa da devam etti.
Üçüncü çeyrekte büyüme h›z› yüzde 2 ile
beklentilerin çok alt›nda kal›rken, y›l›n ilk
9 ay›nda ise yüzde 3.8 oldu.
23 çeyrektir artan büyüme h›z› 2002'de
yüzde 7.9, 2003'de 5.9, 2004'de yüzde 9.9,
2005'de yüzde 7.6, 2006'da da yüzde 6.0
olmuﬂtu. Ayr›ca bu y›l›n ilk çeyre¤inde
yüzde 6.8, ikinci çeyre¤inde ise yüzde
4.1'lik büyüme h›z›na ulaﬂ›lm›ﬂt›.
TÜ‹K verilerine göre Gayri Safi Milli Has›la
(GSMH) cari fiyatlarla y›l›n ilk 9 ay›nda
348 milyar 472 milyon dolar (468 milyar
212 milyon YTL) oldu. Geçen y›l GSMH cari
fiyatlarla 399 milyar 673 milyon dolar
olmuﬂtu.

‹ST‹HDAM
‹ﬂsizlik oran› ise bu y›l Eylül ay› itibar›yla
yüzde 9.3 oldu. ‹ﬂsizlik oran› bu y›l
Ocak’ta yüzde 11, ﬁubat’ta 11.4, Mart’ta
10.4, Nisan’da yüzde 9.8, May›s’ta yüzde
8.9, Haziran ve Temmuz aylar›nda yüzde
8.8, A¤ustos’ta yüzde 9.2 idi. ‹ﬂsizlik oran›
geçen y›l sonu itibariyle yüzde 9.9
olmuﬂtu.

Sanayi üretiminde geçen y›l›n Ocak-Ekim
döneminde yüzde 5.6 oran›nda art›ﬂ
görülürken, bu y›l ayn› dönemde bu oran
yüzde 5.3'lük bir art›ﬂ oran›na ulaﬂabildi.
2007 y›l›n›n 10 ay›ndaki üretim art›ﬂ›,
madencilik sektöründe yüzde 12, imalat
sanayinde yüzde 4.4, elektrik, gaz ve su
sektöründe yüzde 9.6 oldu. Geçen y›l›n
tamam›nda toplam sanayi üretimi yüzde 6
oran›nda artm›ﬂt›. ‹malat sanayinde
kapasite kullan›m oran›ysa bu y›l Kas›m
ay›nda yüzde 82.6'ya geriledi.

BÜTÇE AÇI⁄I
Merkezi yönetim bütçesi 2007 Ocak-Kas›m
döneminde 9 milyar 715 milyon YTL aç›k
verdi. Bütçe, geçen y›l›n ayn› döneminde
64 milyon YTL fazla vermiﬂti. Bu y›l 11
ayda merkezi yönetim bütçe giderleri
184.4 milyar YTL, merkezi yönetim bütçe
gelirleri 174.7 milyar YTL, faiz d›ﬂ› fazla
ise 37.2 milyar YTL olarak gerçekleﬂti.
Geçen y›l›n tamam›nda bütçe giderleri
175.3 milyar YTL, bütçe gelirleri 171.3
milyar YTL ve bütçe aç›¤› 3.9 milyar
düzeyinde olmuﬂtu. 2006 y›l›nda faiz d›ﬂ›
fazla ise 41.9 milyar YTL idi.

DOSYA
Türkiye'nin 2006 y›l› sonunda 207.8
milyar dolar olan d›ﬂ borç stoku yüzde 9
art›ﬂla, bu y›l haziran sonu itibariyle
226.4 milyar dolara ç›kt›. Haziran sonu
itibariyle d›ﬂ borç stokunun 41.0 milyar
dolar› k›sa vadeli, 185.3 milyar dolar› da
orta ve uzun vadeli borçlardan oluﬂtu.

DÖV‹Z-YTL
‹HRACAT 100 M‹LYAR DOLARI AﬁTI
2007 Ocak-Ekim döneminde ihracat 86
milyar 155 milyon dolar, ithalat 137 milyar
36 milyon dolar, d›ﬂ ticaret aç›¤› 50 milyar
882 milyon dolar, ihracat›n ithalat›
karﬂ›lama oran› yüzde 62.9 düzeyinde
gerçekleﬂti. 2006 y›l›n›n tamam›nda ise 85
milyar 142 milyon dolar ihracat, 137
milyar 32 milyon dolar ithalat yap›lm›ﬂ,
d›ﬂ ticaret aç›¤› 51 milyar 892 milyon
dolar, ihracat›n ithalat› karﬂ›lama oran›
yüzde 62.1 olmuﬂtu.

Geçen y›l sonunda serbest piyasada
sat›ﬂ fiyat› 1.4160 YTL olan dolar, 14
Aral›k 2007 tarihinde 1.1820 YTL oldu.
Euro'nun sat›ﬂ fiyat› ise 2006 y›l
sonunda 1.8660 YTL iken, 14 Aral›k 2007
tarihinde 1.7110 YTL düzeyinde
gerçekleﬂti. YTL ise geçti¤imiz y›llarda
oldu¤u gibi aﬂ›r› de¤erli konumunu
korumaya devam etti.

ÖDEMELER DENGES‹
Merkez Bankas› ödemeler dengesi
bilançosuna göre bu y›l Ocak-Ekim
döneminde cari aç›k 29 milyar 65 milyon
dolara ulaﬂt›. Geçen y›l ayn› dönemde, cari
aç›k 26 milyar 768 milyon dolar idi. Geçen
y›l›n sonunda 32 milyar 864 milyon dolar
düzeyinde olan cari aç›¤›n, bu y›l sonunda
36.4 milyar dolara ulaﬂmas› bekleniyor.

DÖV‹Z REZERVLER‹
2006 y›l› sonunda 101 milyar 169 milyon
dolar olan Türkiye'nin uluslararas›
rezervleri, yüzde 15.2 art›ﬂla bu y›l kas›m
ay› sonu itibariyle 116 milyar 548 milyon
dolara ulaﬂt›. Merkez Bankas›'n›n döviz
rezervleri ise yüzde 14.4 oran›nda artarak
7 Aral›k'ta 69 milyar 591 milyon dolara
yükseldi. Geçen y›l sonunda bankan›n
döviz rezervleri 60 milyar 845 milyon
dolar idi.

‹Ç VE DIﬁ BORÇ STO⁄U
Geçen y›l sonu itibariyle 251.5 milyar YTL
olan iç borç stoku, 2007 Ekim sonu
itibariyle 257.5 milyar YTL'ye ç›kt›.
Böylece, 10 ayda stoktaki art›ﬂ yüzde 2.4
olarak gerçekleﬂti.
2007 Ekim sonu itibariyle iç borç stokunun
251.4 milyar YTL'si tahvil, 6.1 milyar YTL'si
bonolardan oluﬂtu.

FA‹Z ORANLARI
2007 y›l›nda devlet iç borçlanma
senetlerinin faiz oranlar› yüzde 15 ile
yüzde 22 aras›nda de¤iﬂirken,
bankalar›n mevduat faizleri ise y›l sonu
itibariyle yüzde 10 ile yüzde 17.50
aras›nda seyretti. Merkez Bankas› faiz
oranlar›nda y›l boyunca temkinli tutum
sürdürülürken, Para Politikas› Kurulu 13
Aral›k'ta yapt›¤› y›l›n son toplant›s›nda
k›sa vadeli faiz oranlar›n› 0.50-0.75
puan düﬂürdü.

EM‹SYON
Piyasadaki ka¤›t para miktar› ise yüzde

8 oran›nda art›ﬂ ile 14 Aral›k 2007
tarihinde 28 milyar 968.3 milyon YTL'ye
ç›kt›. Geçen y›l sonunda piyasadaki
banknot miktar› 26 milyar 815.2 milyon
YTL düzeyinde bulunuyordu.

ÖZELLEﬁT‹RME
2007 y›l›nda elde edilen özelleﬂtirme
geliri, onay ve imza aﬂamas›nda olanlar
dahil 7 milyar 754.2 milyon dolar oldu.
2006 y›l›nda ise 8 milyar 96.2 milyon
dolar gelir elde edilmiﬂti.
Bu y›l içinde yap›lan toplam 2 milyar
298.5 milyon dolarl›k blok sat›ﬂlarda
Mersin Liman›, Karayollar› Genel
Müdürlü¤ü'nün ‹stanbul Levent'teki
arsas› ile Emekli Sand›¤› mülkiyetindeki
Bursa Çelik Palas Oteli, THY-USAﬁ
(yüzde 64 hissesi) ön plana ç›kt›.
2007'de gerçekleﬂtirilen tek halka arz
ise may›s ay›ndaki 1 milyar 838.6
milyon dolarl›k Halk Bankas› arz› oldu.
‹MKB'de yap›lan sat›ﬂlar›n toplam› ise
96.2 milyon dolar düzeyinde
gerçekleﬂti. Böylece, 2007'de sat›ﬂ
devir iﬂlemi tamamlanan özelleﬂtirme
uygulamalar›ndan toplam 4 milyar
233.4 milyon dolar gelir elde edildi.
‹halesi tamamlanan onay veya
sözleﬂmesi imza aﬂamas›nda olan
projelerin toplam tutar› 3 milyar 520.8
milyar dolar olurken, bunlar aras›nda 2
milyar 40 milyon dolarl›k sat›ﬂ
bedeliyle Petkim en büyük tutar›
oluﬂturuyor. Petkim'i 1 milyar 275
milyon dolarla ‹zmir Liman›, 195.3
milyon dolarla da Derince Liman›
izliyor.
Sümer Holding iﬂtiraklerinden
NITRO-MAK, Petkim sosyal tesis alan›
taﬂ›nmaz ihalesi ve ‹skenderun Liman›
ihaleleri ise bu y›l iptal edilen projeler
oldu.
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‹ﬁ GÖRÜﬁMES‹/MÜLAKAT:
O KADAR KOLAY MI?
Günümüzde iﬂ dünyas›nda baﬂar›l› olman›n yolu sadece e¤itiminize uygun bir iﬂ pozisyonunu
bulmakla bitmiyor. Neredeyse bir ömür boyu devam edecek olan ve ad›na kariyer denilen bir
süreçte belirleyici olan pek çok unsur söz konusu. Bunlardan birisi de iﬂ görüﬂmesi yani mülakat.
Hatta en önemli aﬂama da denilebilir mülakat için.

yi geçmesi muhtemel bir mülakat›n
öncelikli koﬂulu, tabii ki mülakata
haz›r olarak gitmektir. Mülakata
gitti¤iniz firma, baﬂvurdu¤unuz
pozisyon ve firman›n genel politikas›
hakk›nda ne kadar çok bilgi sahibi
olunursa, uzmanlar o mülakata o kadar
iyi haz›rlanm›ﬂs›n›z diyorlar. ‹yi
haz›rlanmaktan maksat, mülakat› yapan
kiﬂiyi etkileyebilmek ve firman›n
baﬂar›s›na yapaca¤›n›z katk›lar› iyi bir
ﬂekilde aç›klayabilmek anlam›na
geliyor. Unutulmamal› ki, genelde
sorulmayan ama bütün mülakatlar›n ana
temas› olan “Neden bu pozisyon için sizi
alal›m?” sorusunun cevab›n› do¤ru
vermek mülakat›n sonuç olarak baﬂar›
veya baﬂar›s›zl›¤›n› belirliyor.
Öncelikle bilinmesi gereken kurallardan
biri, mülakat› yapan kiﬂiye her zaman
tam anlam›yla güvenilmemesi
gerekti¤idir. Karﬂ›n›zdaki kiﬂinin, bu
konuda yeterli e¤itimi olmayabilir ya da
yaln›zca kötü bir gün geçiriyor olabilir.
Bir di¤er ihtimal de bask› alt›nda
kald›¤›n›zda nas›l davrand›¤›n›z›
anlayabilmek için size y›ld›r›c› sorular
soruyor olmas›d›r. Önemli olan ﬂu ki,
bunlar önceden kestirilemez. Bu yüzden
mülakat› yapan kiﬂinin do¤ru sorular
sormas› beklenmemeli. Bunun yerine,
kariyeriniz ve performans›n›zla ilgili
önemli oldu¤una inand›¤›n›z noktalar›,
size yöneltilen sorular› cevaplarken

‹

do¤ru yerlerde karﬂ›dakine iletmek
gerekir. Bunu yapabilmek için de
söylemeyi istedi¤iniz noktalar›
mülakata gitmeden önce kafan›zda
oluﬂturman›z size yarar sa¤layacakt›r.
Nas›l m›?

Bir mülakatta sorulmas›
muhtemel sorular
‹ﬂe baﬂlad›ktan sonra baﬂar›ya ulaﬂm›ﬂ
olman›n kriterleri nelerdir?
Bu soruyu cevaplamak için, iﬂ ilan›nda
yaz›l› olan görevleri, istenilen kiﬂisel
özellikleri, firman›n amaçlar›n› ve
hedeflerini iyice ö¤renmiﬂ olmak
gerekir. Firman›n istenilen hedeflere
ulaﬂmas›nda sizin ne gibi bir katk›n›z
olabilece¤ini düﬂünmeniz ve somut
örnekler bulman›z da. Mülakat› yapan
kiﬂi bu noktada çok büyük ihtimalle
sizin ne gibi iﬂler yapt›¤›n›z› ve ne tip
sorumluluklar üstlendi¤inizi de¤il;
gelecekte kendi firmas› için ne yapmay›
planlayabilece¤inizi ö¤renmek
istemektedir.

Ne kadar süre bu iﬂte çal›ﬂmay›
düﬂünüyorsunuz?
Kesin emin olmad›kça belirli bir zaman
s›n›rlamas› içine girmemek gerekir.
Zaman belirtmek yerine, yapaca¤›n›z iﬂi
tam ö¤renene, bu konuda yeterli
tecrübe sahibi olana kadar çal›ﬂmak
istedi¤inizi, sonras›nda da firma içinde
bir üst konuma terfi etmeyi ümit
etti¤inizi belirtmek daha yararl›
olacakt›r. Soruyu cevaplad›ktan sonra,
mülakat› yapan kiﬂiye, onlar›n sizle ne
kadar çal›ﬂmay› düﬂündü¤ünü de
sorabilirsiniz.
Bask› ve stresin üstesinden
gelebiliyor musunuz?
Pek çok kiﬂi stres alt›nda çal›ﬂabilirim
cevab›n› verir. Bu kiﬂilerden fark›n›z
sizin daha önceki iﬂinizde stres alt›nda
bulundu¤unuz bir durumda ç›kard›¤›n›z
baﬂar›l› bir iﬂinizi örnek vaka olarak
sunman›z olabilir. Sadece stres alt›nda
çal›ﬂ›r›m demek yerine bunu
kariyerinizdeki bir baﬂar›yla
örnekleyerek anlatmak çok daha
faydal› olacakt›r.

E¤itim tercihine yönelik bir
soru geldi¤inde…
E¤itiminizi hangi alanda yapmay› tercih
etti¤iniz ve niçin bu alan› seçti¤iniz
muhtemel bir mülakat sorusudur.
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benzer bir durum söz konusu oldu¤unda,
yine memnun olmayacaks›n›zd›r. Bu
soruyu cevaplarken unutulmamas›
gereken esas nokta, eski iﬂ
arkadaﬂlar›n›z›, yöneticilerinizi ve firma
politikas›n› asla eleﬂtiri konusu
yapmaman›zd›r. Bunun yerine
üstlendi¤iniz görevler konusundaki
rahats›zl›¤›n›z› ve huzursuzlu¤unuzu
örneklemeniz daha uygun olacakt›r.
Sorunlar› kiﬂisel bazda de¤il, ﬂirket ve
yönetim politikalar› baz›nda dile
getirmek gerekir.

Cevaplar sizi hedefleri olmayan ve karar
almakta güçlük çeken bir kiﬂi durumuna
düﬂürmemeli. Böylesi bir soruya
verilmesi gereken cevap, branﬂ›n›zdan
hoﬂland›¤›n›z ve bunun sizin ilgi alan›n›z
oldu¤u olmal›d›r.
Sormak istedi¤iniz bir soru var m›?
Bu soruya s›kl›kla verilen cevap ‘Hay›r’
olmaktad›r. Hay›r, yanl›ﬂ cevap olmakla
kalmaz; firma hakk›nda bilgi alma
f›rsat›n› kaç›rmaya da neden olur. Ayn›
zamanda baﬂvurdu¤unuz
iﬂe ve firmaya karﬂ›
hiçbir heyecan, istek veya
ilgi içermeyen pasif bir
tutuma da iﬂaret eder.
Oysa mülakat› yapan kiﬂi,
sizin iﬂe olan ilginizi,
yarat›c›l›¤›n›z› ve
hevesinizi, soraca¤›n›z
sorularla de¤erlendirebilir. Mutlaka ‘Evet’ deyin
ve daha önceden kafan›zda haz›rlam›ﬂ
oldu¤unuz firmaya yönelik sorular›
mant›kl› bir silsile içinde sorun.
Son iﬂinizde en çok hoﬂunuza
gitmeyen nokta neydi?
Bu sorunun amac›, müracaat etti¤iniz
pozisyonun sizi tatmin edip
etmeyece¤ini anlamakt›r. E¤er daha
önceki iﬂinizden memnun olmam›ﬂsan›z,

Bu iﬂe baﬂvurman›zda etkili olan
nedenler nelerdi?
Bu noktada iﬂin size kazand›raca¤›
tecrübe, e¤itim olanaklar› ve gelecekte
kariyerinize olan katk›lar›ndan
bahsetmek en do¤rusu olur. Maaﬂ,
yurtd›ﬂ›nda çal›ﬂabilme imkan› veya
seyahat olanaklar› gibi tamamiyle
kiﬂisel ç›kar sa¤layabilecek noktalara girmemek daha iyi
olur.
Mülakattaki bir di¤er noktada
mülakat› yapan kiﬂi ile aran›zdaki
sözsüz iletiﬂimdir. Kafan›zda
oluﬂturdu¤unuz cevaplar› vermeye
haz›rlan›rken, mülakat› yapan kiﬂi, bu
arada sizin giyiniﬂ
tarz›n›zdan, oturuﬂunuzdan,
gülüﬂünüzden ya da gergin
bak›ﬂlar›n›zdan sizin
hakk›n›zda belli
düﬂüncelere sahip olabilir.
Bu tarz konulara ilk
dakikadan itibaren dikkat
edilmesi gerekir. Sözsüz
iletiﬂim yap›lan
araﬂt›rmalara göre
mülakatin baﬂar›s›nda % 50 oran›nda
etkili oluyor.
Sözsüz iletiﬂim sürecindeki önemli
noktalar:
Tokalaﬂma
Tokalaﬂma sözsüz iletiﬂimin baﬂlang›c›n›
oluﬂturur ve mülakat› yapacak olan
kiﬂiyle ilk karﬂ›laﬂ›lan and›r. Sa¤lam bir
tokalaﬂma, sözsüz iletiﬂimin ilk
s›nav›n›n baﬂar›yla verilmesi anlam›na

gelir. Uzat›lan el çekingen bir tav›rla
de¤il; kendinden emin bir tav›rla
karﬂ›lanmal›d›r.
Duruﬂ
Dik durmak da sözsüz iletiﬂim aç›s›ndan
önem arzeder. Kamburu ç›km›ﬂ bir
oturuﬂ, karﬂ›dakine yorgun, tembel ve
bak›ms›z izlenimini verebilir. Oysa dik
bir duruﬂ, hem kendinizden emin
oldu¤unuzun karﬂ›n›zdakine iletimi hem
de isteklilik ve hevesi ifade eder.
Göz temas›
Mülakat› yapan kiﬂi ile özellikle o
konuﬂurken göz temas› kurulmas›
gerekir. Bu sürekli bir bak›ﬂ
olmamal›d›r. Ancak

sürekli de
etrafa bak›lmamal›d›r.
Ortalama bir davran›ﬂ biçimini
yakalamakta fayda var.
Mimikler
Mimikler diyalog s›ras›nda genellikle
bilinçsizce kullan›lan sözsüz iletiﬂim
ö¤eleridir ve fazla kullan›ld›klar›nda
konuya olan ilgiyi ve dikkati
da¤›tabilirler. Konuﬂurken yüzünüzle,
sandalyenizle veya saç›n›zla oynamamak
gerekir. Telefon ile konuﬂtu¤unuzda
kendinizi aynadan seyredin ve aynada
yapt›¤›n›z mimikleri mülakat esnas›nda
yapman›z›n çok yüksek bir ihtimal
oldu¤unu unutmay›n. Olumsuz imaj
verecek mimiklerden mutlaka kaç›n›n.
Sonuç olarak, mülakata haz›r olarak
gitmek önemlidir; fakat ondan daha
önemli ve ﬂart olan› söylemek
istediklerinizi ister sözlü, isterse sözsüz
iletiﬂim ba¤lam›nda olsun karﬂ› tarafa
nas›l iletti¤inizdir.
‹yi ﬂanslar…

EKONOM‹

ENERJ‹: KÜRESEL B‹R SORUN
Endüstri devriminin baﬂlamas› ve tüm dünyay› kapsama alan›na almas›ndan bu yana enerji
hem ekonominin hem de siyasetin ana belirleyicisi olmaya devam ediyor. Her geçen gün
biraz daha büyüyen enerji sektörü ayn› zamanda yararlanmas›n› bilenler için çok büyük
f›rsatlar› da sunuyor.
007 y›l› yükselen petrol fiyatlar›,
‹ran ile A.B.D'leri aras›ndaki
siyasal kriz ve savaﬂ ihtimali,
Ortado¤u'da yaﬂanan ak›beti
belirsiz geliﬂmeler ve birbiri ard›na
devreye giren petrol ve do¤algaz boru
hatlar› dolay›s›yla enerji sorununun
gündemin baﬂ›nda yer ald›¤› bir sene
oldu.
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Enerji ﬁirketleri Zirvedeydi
Geride b›rakmakta oldu¤umuz y›lda 5
petrol ﬂirketi cirolar› ve karl›l›klar›
itibar›yla dünyan›n en büyük ilk 10 ﬂirketi
aras›nda yer ald›lar. Ciro baz›nda Exxon
Mobil, Royal/Dutch Shell, BP, Chevron ve
Mobil ilk 5'e giren ﬂirketler oldular. Bu
listeye önümüzdeki dönemde son y›llarda
sergiledi¤i performans›yla Rus Gazprom
da girmeye aday. Petrol ﬂirketlerinin bu
performans› sa¤lamas›nda 2003 y›l›nda
baﬂlayan Irak Savaﬂ› ve ard›ndan yaﬂanan
geliﬂmeler en büyük etken oldu.
Daha Fazla Enerjiye ‹htiyaç Var
Önümüzdeki 25 y›ll›k zaman diliminde
küresel ölçekte en fazla yat›r›m ihtiyac›

duyulacak alan enerji sektörü olacak. Söz
konusu 25 y›lda küresel ölçekte 16 trilyon
dolarl›k bir yat›r›ma ihtiyaç duyulaca¤›
tahmin ediliyor. Bu yat›r›m›n en az›ndan
10 trilyonluk k›sm› elektrik üretimi ve
da¤›t›m› alan›nda olacak. Bu süreçte
Türkiye'nin y›ll›k bazda 3 milyar dolarl›k
enerji yat›r›m›na ihtiyac› olaca¤› tahmin
ediliyor.
Yeni Bir Mücadele Alan›: Do¤algaz
Kömür ve petrolün yan›s›ra son dönemde
enerji sektöründe do¤algaz da kayda
de¤er bir yer iﬂgal etmeye baﬂlad›.
Do¤algaz alan›nda dünyada liderlik
Ortado¤u'daki ülkelerin elinde. Onlar›
sahip oldu¤u önemli miktardaki rezervle
Rusya izliyor. Ortado¤u ülkeleri dünyadaki mevcut do¤algaz rezervlerinin yüzde
41'ine sahip durumda. Ard›ndan yüzde
14'lük oranlarla Afrika ve Asya Pasifik
ülkeleri onlar› izliyor. Rusya ise tek
baﬂ›na halihaz›rdaki rezervlerin yüzde
5'ine sahip bulunuyor.
Petrolde Ortado¤u'nun Rakibi Yok
Mevcut enerji kaynaklar› içinde en hayati
öneme sahip olan› kuﬂkusuz ki, petrol. Son

dönemde yaﬂanan savaﬂlara ve siyasal
geliﬂmelere bak›ld›¤›nda Ortado¤u ve bu
bölgedeki petrol, söz konusu yeralt›
zenginli¤inin önemini aç›kça ortaya
koyuyor. Petrol kaynaklar›n›n yüzde
61'ine sahip durumdaki Ortado¤u bu
özelli¤i nedeniyle önümüzdeki on y›llarda
da benzer geliﬂmelere sahne olacak gibi
görünüyor. Tabii ki bunun bugüne de¤in
oldu¤u gibi bundan sonraki süreçte
Türkiye’ye yönelik önemli yans›malar› da
olacak. Petrol kaynaklar› aç›s›ndan
Ortado¤u'nun ard›ndan yüzde 12 ile
Avrupa-Avrasya yüzde 10 ile Afrika ve
yüzde 9'luk oranla Güney Amerika geliyor.
Türkiye Enerji Yollar›n›n Kavﬂa¤›nda...
Enerjinin günümüz dünyas›n›n ve mevcut
küresel sistemin var olabilmesi için
olmazsa olmazlar›n en baﬂ›nda geliyor. Bu
durum önümüzdeki zaman diliminde de
de¤iﬂece¤e benzemiyor. Bu ba¤lamda
Ortado¤u ve Orta Asya ile hem sosyal,
kültürel ve dini ba¤lar› olan hem de bu
co¤rafyalarla içiçe konumdaki Türkiye'nin
önemi ve de¤eri son y›llarda daha da
artm›ﬂ görünüyor. Ve hiç ﬂüphesiz ki,
bundan sonra da artacak. Bu durum baz›
risklerin ve sorunlar›n yaﬂanmas›
ihtimalini içerse de, ayn› zamanda pek çok
f›rsat› da Türkiye'nin aya¤›na getiriyor.

‹ﬁ GEZ‹S‹

ÇOK ESK‹ B‹R KOMﬁU:
RUSYA FEDERASYONU
Yaklaﬂ›k 800 y›l önce steplerde yükselmeye baﬂlayan küçük bir devlet 18. yüzy›la gelindi¤inde
Avrupa'n›n güçlü imparatorluklar›ndan biri haline gelmiﬂti bile. 1917 y›l›nda dünya tarihinin
gördü¤ü en büyük devrimlerden birine imza atan bu ülke ﬂimdilerdeyse küresel kapitalist
sistemin etkin aktörlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Bizimse kimi zaman savaﬂ yoluyla
kimi zamansa ticaretle yak›n mesai içinde oldu¤umuz bir devlet, Rusya Federasyonu.
Tarih
2. yüzy›lda steplerde küçük bir
beylik konumunda bulunan Rusya
bölgesinde güçlü bir devletin
olmamas› ve da¤›n›k konumdaki
göçebe topluluklar› sayesinde geniﬂleyerek 16. yüzy›lda bölgesel bir güç haline
geldi.19. yüzy›lda Avrupa ve Dünya
siyasetinde söz sahibi konuma gelen
Rusya, 1917 y›l›nda yaﬂanan Bolﬂevik
devrimiyle yeni bir sürecin
kap›lar›n› açan ülke oldu.
‹kinci Dünya Savaﬂ› sonras›n›n iki kutuplu
dünyas›nda önemli bir rol
üstlenen Sovyetler
Birli¤i'nin 1991 y›l›nda
da¤›lmas› sonras›nda ülke
Rusya Federasyonu ad›n›
ald›. Bu yeni dönemde sahip
oldu¤u do¤al kaynaklar ve
komünist yönetim döneminden devral›nan
sanayi sayesinde Rusya kapitalist dünyada söz sahibi olma mücadelesine giriﬂti.
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Rusya Federasyonu günümüzde h›zla
geliﬂen ekonomisi ile dünyada yeniden
etkin olabilmenin yollar›n› ar›yor. Bunu
yaparken de geçmiﬂ günlerdekinin aksine
art›k silahl› gücünü, k›talar aras› füzeleri
kullanman›n yerine ekonominin
gereklerini yerine getirerek ilerlemeyi
tercih etmiﬂ bulunuyor.

Rusya'da Ekonomi
Rus ekonomisi son y›llarda
dünyan›n en h›zl› büyüyen
ve geliﬂen ekonomilerinden
biri durumunda. Türkiye ile
uzun tarihi geçmiﬂi olan ve
köklü iliﬂkilere sahip
durumdaki Rusya, bu yönü
itibariyla Türkiye için çeﬂitli
imkanlar sunuyor.
Türkiye'nin do¤algaz ihtiyac›n›n önemli bir bölümünü
karﬂ›lad›¤› Rusya Federasyonu'nun y›ll›k
ihracat› 317 milyar dolar, ithalat› ise 171
milyar dolar. Rusya’n›n ticari fazlas› 146
milyar dolara denk geliyor.
Rusya'n›n ihracat›nda ilk 3 s›ray›
Hollanda, Almanya ve Çin al›rken
Türkiye'de % 4.5'luk bir oranla önemli bir
paya sahip bulunuyor. Rusya'n›n ithalat
yapt›¤› ülkeler aras›nda Almanya,
Ukrayna, Çin ve Japonya ilk s›ralar›
paylaﬂ›yorlar.
Türkiye Rusya'dan do¤algaz, petrol
ürünleri, kimyasallar, demir çelik ve taﬂ
kömürü al›rken, makine ekipmanlar›, ilaç,
ﬂeker, meyve ve sebze ile tekstil ürünleri

ihraç ediyor. Ayr›ca Türk inﬂaat firmalar›
Rusya Federasyonunda yayg›n bir
ﬂekilde hizmet veriyorlar.
K‹ML‹K KARTI

Resmi ad›
Baﬂkenti
Para birimi
Enflasyon
‹ﬂsizlik oran›
GSY‹H
Kiﬂi baﬂ› gelir

: Rusya Federasyonu
: Moskova
: Ruble
(1 USD = 27.2 Ruble)
: % 9.8
:%6
: 1.723 trilyon USD.
: 12 000 USD.

ÖNEML‹ TELEFONLAR:
Rusya Fed. Büyükelçili¤i (Ankara):
0312 439.21.22
Rusya Fed. Baﬂkonsoloslu¤u (‹stanbul):
0212 292.51.01/02
Rusya Fed. Baﬂkonsoloslu¤u (Trabzon):
0462 326.26.00
Türkiye Cum. Büyükelçili¤i (Moskova):
00 9 495.956. 55.95
Türkiye-Rusya ‹ﬂ Konseyi (TUSKON):
0212 368.81.10

AKTÜEL

K‹M ONA HAYIR D‹YEB‹L‹R !
Çikolatal›, meyveli. Yaﬂ olan› mozai¤i, batonu derken pastalar damak zevkimizin
vazgeçilmezlerinin baﬂ›nda geliyor. Elbette pastalar›n kutlamalar›n da vazgeçilmezleri
olmas› onlara sosyal bir boyut da kazand›r›yor
irbirinden ilginç ve etkileyici
görünümleriyle pastalar kimin
ilgisi çekmez ki. Ve kimin iﬂtah›n›
kabartmaz ki. Fazla kaç›r›ld›¤›nda
kilo almaktan diyabete ve kolestrole
de¤in pek çok konuda sorunlar
yaﬂanmas›na da yol açabilen pasta her
ﬂeye ra¤men vazgeçilemez bir güzellik.
Pasta aç›kça söylemek gerekirse sadece
bir yiyecek türü de de¤il. Ayn› zamanda
biçimine ve yap›l›ﬂ amac›na göre sosyal
bir nitelikte taﬂ›r pastalar.
Do¤umgünlerinde, dü¤ünlerde herhangi
bir kutlamada o günün mana ve
ehemmiyetine göre bir pasta haz›r edilir.
Aç›kças› onun olmad›¤› kutlamalar›n
kutlamadan kabul edilmesi de mümkün
de¤ildir.
Hal böyle olunca sosyal bir iﬂleve sahip
bu yiyece¤in ne oldu¤una ve nas›l bu
konuma geldi¤ine bakal›m dedik. Pastan›n
ana maddesi olan ve kek olarak
tan›mlad›¤›m›z piﬂirilmiﬂ hamur var olal›
beri asl›nda pasta denilen yiyecek türü de
bir ﬂekilde varolagelmiﬂ. Pastan›n ana
maddesi olan keki ekmekten ayr›ﬂt›ran
özellik onun piﬂirilme sürecinde yaﬂanan
geliﬂmeler olmuﬂ. Ekme¤in piﬂirilme
sürecinde unun ﬂeker ya da bal ile
kar›ﬂt›r›larak tatl› hale getirilmesi ve
daha sonras›nda iﬂin içine yumurtan›n da
girmesi ortaya bildi¤imiz ekmekten daha
farkl› bir ürünün ç›kmas›n› sa¤lam›ﬂ.
‹skandinav dillerinden geldi¤i tahmin
edilen “cake” kelimesiyle tan›mlanan bu
yeni tür ekmek her ülkede kendi lisan›yla
tan›mlan›r olmuﬂ. Bu yerel özellik zaman
içinde sadece onun ad›yla s›n›rl› kalmay›p
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içeri¤ine de yans›m›ﬂ.
Her ülkenin mutfa¤›n›n özelliklerine göre
kekin içeri¤i de¤iﬂmiﬂ ve geliﬂmiﬂ. 16.
yüzy›ldan itibaren ilk kez ‹sviçre'de kekin
süt, bal, meyve ve daha sonralar›
kakaonun da iﬂin içine girmesiyle
haz›rlanan soslarla bezenmesi bugünkü
anlamda pastan›n da ortaya ç›k›ﬂ›na yol
açm›ﬂ.
Bu ilginç renk ve tatlara sahip kekler bir
müddet sonra tüm Avrupa k›tas›na
yay›larak kutlamalar›n ve e¤lencelerin
de¤iﬂmez unsuru haline gelmiﬂ .19.
yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren geliﬂen
teknolojiye ba¤l› olarak kimsayal koruyucular›n kullan›lmaya baﬂlanmas› pastan›n
daha uzun süre dayanmas›n› sa¤lam›ﬂ. Bu
da pastalar›n evlerden ya da özel mekanlar›n mutfa¤›ndan ç›karak herkes için
üretilebilir hale gelmesini sa¤lam›ﬂ.
Bu geliﬂme pastalar›n her zevke ve
be¤eniye göre biçim almas›na, ﬂekillenmesine de yol açm›ﬂ. Bir baﬂka deyiﬂle
endüstriyel alandaki geliﬂme pastan›n
herkes için hayat›n her alan›na girmesini
sa¤lam›ﬂ.

Bizim ülkemize de Tanzimat sonras›
baﬂlayan Bat›l›laﬂma ba¤lam›nda gelmiﬂ
pasta. Önce saraya ve zenginlerin
konaklar›na. Sonras›nda tüm halk›n
sofralar›na.

‹lginç olan bir baﬂka noktada bu iﬂin
ustal›¤›n› daha ilk zamanlardan itibaren
Anadolulu gençlerin ö¤renmesi;
pastac›l›¤›n bilhassa Rizeliler ve
Kastamonulular›n tekelindeki bir sektör
halini almas›n› sa¤lam›ﬂ.
Günümüzde art›k hayat›n her alan›na
girmiﬂ ve kutlamalar›n baﬂ köﬂesine
kurulmuﬂ bulunan pastan›n ilk elden
sosyal ortama göre farkl› adlarla
an›ld›¤›n› görmekteyiz. Do¤umgünü
pastas›, dü¤ün pastas›, niﬂan pastas› gibi.
Ancak pastalar› esas ayr›ﬂt›ran özellikse,
yap›m›nda kullan›lan malzemeye ba¤l›
olarak ortaya ç›kan niteliksel farkta. Daha
aç›k söylemek gerekirse dama¤›m›zda
b›rakt›¤› tatta, gözümüzde b›rakt›¤›
estetik güzellikte. Yaﬂ pasta, Çikolatal›
pasta, Kakaolu pasta, Meyveli pasta,
Krokanl› pasta, Mozaik pasta gibi.

KÜLTÜR
KURUMSAL

CV NED‹R?
Curriculum Vitae. Latince olup, hayat hikayesi ya da özgeçmiﬂ gibi anlamlara geliyor.
Ama bizlerin hayat›nda çok daha fazla bir öneme sahip. Çünkü günümüz iﬂ dünyas›nda
girece¤imiz bir iﬂ, baﬂlayaca¤›m›z kariyer hep ad›na k›saca CV dedi¤imiz özgeçmiﬂ
dökümümüzün içeri¤ine ve oluﬂturaca¤› etkiye ba¤l›. O yüzden de yaz›lmas› ve haz›rlanmas›
ayr›ca bir dikkat gerektiriyor.

V profesyonel iﬂ yaﬂam›nda, parttime, full-time ve dönemsel iﬂ ve
staj baﬂvurular›nda kulland›¤›m›z
ve bizi mülakat denilen sürece
taﬂ›yacak olan ve özgeçmiﬂ bilgilerimizi
içeren bir belgedir.
* 'Bizim için neler yapabilir?'
* 'Bilgi ve yetenekleri nelerdir?'
* 'Kiﬂisel özellikleri, de¤erleri nelerdir?'
* 'Özellikleri iﬂin gerektirdi¤i özellikler
mi?'
Özgeçmiﬂin bu tür sorulara cevap
verebiliyor nitelikte olmas› gerekir.
K›sacas›, özgeçmiﬂ iﬂverenlere;
• 'Ben bu iﬂi yapabilirim.'
• 'Ben bu iﬂi istiyorum.'
• 'Ben bu iﬂe ve firmaya uyum
sa¤layabilirim' mesajlar›n› verebilmelidir.
O zamanda nas›l yaz›laca¤› önem
kazanmaktad›r.

Profesyonel Deneyim (‹ﬂ Deneyimi):
Yeni mezun de¤ilseniz yani yeterli iﬂ
deneyiminiz varsa ilk olarak en önemli
madde olan iﬂ deneyiminin yaz›lmas› daha
iyi olabilir. Fakat iﬂ deneyiminiz az, yeni
mezun veya ö¤renci iseniz önce ö¤renim
bölümünü daha sonra ise yapt›¤›n›z
stajlarla beraber iﬂ deneyimi bölümünü
yazman›z daha iyi olur. En son iﬂ
deneyiminizden baﬂlayarak tüm iﬂ
deneyimlerinizi, söz konusu iﬂlerinizdeki
sorumluluk ve baﬂar›lar›n›z› belirterek
yazaca¤›n›z aland›r. Burada önemli olan
tarihler aras›nda tutars›zl›k olmamas›,
sorumluluklar›n öz olarak
yans›t›labilmesidir.

CV yazarken nelerden bahsetmeli?
Kiﬂisel Bilgiler: ‹sim, soyad›, adres,
telefon, e-mail, do¤um tarihi gibi
bilgilerden oluﬂur.

‹ﬂle ‹lgili Beceriler: ‹ﬂ yaﬂam›n›zda
önemli olabilece¤ini düﬂündü¤ünüz teknik
ve teknik olmayan bilgi ve becerilerinizi
içerir. Bilgisayar ve yabanc› dil bilgisi,
teknik bilgi ve beceriler burada yer
alabilecek bilgilerdir. ‹lgi alanlar›, ödüller,
gönüllü faaliyetler, yay›nlanm›ﬂ eserler
gibi bilgiler baﬂvurulan iﬂ ya da kariyer
hedefleri aç›s›ndan önem taﬂ›yorsa
bahsedilmelidir.
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Kariyer Hedefi: K›sa ve öz bir ﬂekilde
kariyer hedefinizi, istedi¤iniz iﬂin
niteliklerini tan›mlad›¤›n›z aland›r.

E¤itim: En son e¤itim bilgilerinizden
baﬂlayarak, bu konudaki kariyerinizi
belirtece¤iniz aland›r.

Referanslar: ‹ste¤e ba¤l› olarak yer
alacak bir bölümdür. Belirtilecek bir
referans varsa yaz›lmal› yoksa bu alan
özgeçmiﬂte yer almamal›d›r. Referans
olarak belirtilecek kiﬂilerin daha önce
birlikte çal›ﬂ›lm›ﬂ kiﬂiler olmas› tercih
edilmelidir. Ayn› zamanda, referans olarak
belirtilen bu kiﬂilerin önceden izinlerinin
al›nm›ﬂ olmas› da oldukça önemlidir.
CV yazarken dikkat edilecek hususlar:
• Olumlu olun.
• Baﬂvurdu¤unuz pozisyon ya da kariyer
hedefinizle ilgili olmayan
özelliklerinizden bahsetmeyin.
• ‹lgi alanlar›n›z, gönüllü çal›ﬂmalar›n›z
gibi faaliyetlerinize baﬂvurdu¤unuz iﬂle
çok alakal› olmad›kça yer vermeyin.
• Cv'nizin kendi içinde tutarl› olmas›na
çok dikkat edin. Önemli baﬂar›lar›n›z›n
üstünde durun.
• E¤er 3.0'›n üzerindeyse GNO'nuzu
mutlaka ekleyin.
• Özgeçmiﬂin size iﬂi de¤il görüﬂmeyi
sa¤lad›¤›n› unutmay›n.

Bunlar› biliyor muydunuz?
SYK’n›n tüm iﬂlemlerinin %80’i dijital ortamlarda gerçekleﬂtirdi¤ini, böylelikle;
ka¤›t tüketimini ve at›k miktar›n› azaltt›¤›n›,
SYK’n›n tüm platformlarda tüm paydaﬂlar›n› do¤al
kaynaklar›n kullan›m› konusunda uyarma gayreti
içinde oldu¤unu,
SYK’n›n düzenli olarak, çal›ﬂan ve müﬂteri
memnuniyetini ölçtü¤ünü ve uygulamalar›
iyileﬂtirmek için harekete geçti¤ini,
SYK’n›n kurumsal sosyal sorumluluklar›n› yerine
getirmek için her y›l bütçe ay›rd›¤›n›,
SYK’n›n çal›ﬂanlar›ndan oluﬂan gönüllü gruplar ile
sosyal sorumluluk projeleri planlad›¤›n› ve
uygulad›¤›n›,
SYK’n›n çevre konular›na dikkat çekmek için
çal›ﬂanlar›na bilinçlendirme seminerleri
düzenledi¤ini,
SYK’n›n Türkiye’nin a¤açland›rma faaliyetlerine katk›da bulundu¤unu,
SYK’n›n Milli E¤itim Bakanl›¤› ile iﬂbirli¤i içinde e¤itimi destekleyen faaliyetlere katk›da
bulundu¤unu,
SYK’da kullan›lan ka¤›tlar›n geri dönüﬂümünün sa¤land›¤›n›,
SYK’n›n do¤al kaynaklar›n kullan›m›n› azaltmak için tasarruf programlar› uygulad›¤›n›,
Ve burada sayamad›¤›m›z pek çok faaliyet ile gelece¤e daha iyi bir dünya
b›rakmak için çal›ﬂt›¤›n›,

biliyor muydunuz?

www.syk.com.tr

