
Kariyerinizin Kırılma Noktası 

4 Nisan 2011 

Bir Ģeyi elde etme ve edememe arasındaki noktanın adı  kırılma noktasıdır. Bu noktaya 

ulaĢtığınızda  ihtimaller arasında gider gelirsiniz. Hayatınızın farklı bir sayfasını kapatıp 

diğerini açarken zorunlu olarak uğranılan geçiĢ noktasına verilen isimdir bir anlamda kırılma 

noktası. Bir eĢiktir. Bu eĢik  aĢılınca farklı bir dünyaya geçilir. Farklı bir konuma, farklı bir 

kiĢiye, farklı bir dünyaya ulaĢılır. 

Bazıları kariyerlerlerinde  kırılma noktasına geldiklerinde bunu hissederler. Ancak, bu  

konuda farkındalığı bulunanlar  kadar bulunmayanlar da mevcuttur. „‟Beyaz yakalının Seyir 

Defteri‟‟ kitabını yazarken okuyucuyu bu anlamda bir farkındalık yolculuğuna davet etmiĢtik. 

Kitapla ilgili  gelen geri beslemelerde ise  okurların  kariyerlerindeki kırılma noktaları 

konusunda önemli bir farkındalık yaratmıĢ olduğumuzu menuniyetle gözlemledik. 

Kariyerinizde ne aĢamada  kırılma noktasına  gelinir diye soracak olursanız? 

Bize en çok  bir üst kademeye geçiĢte bunun yaĢandığı belirtilmektedir. 

Beyaz yakalılar kariyerlerine ilk baĢladıklarında veya belli dönemlerinde kendilerini adayarak 

yaptıkları baĢarılı iĢlerin primini üstleri alır. Onlar da üstlerine biraz daha katıp, biraz da 

 yaldızlayarak bir üstlerine satarlar. Çıkardığınız güzel iĢlerin primlerini baĢkaları alsa bile 

yapılan iĢlerin marifeti ve tecrübesi de size kalır. Kendinizi geliĢtirir ve zenginleĢtirirsiniz. En 

önemli deneyimler ve birikimler bu Ģekilde kazanılır. 

Sizin tecrübe ve marifet üstlerinizin prim yaptığı bu kazan-kazan süreci, yerinizi 

sağlamlaĢtırıp yaptığınız iĢin sadece tecrübesini değil primini de talep edeceğiniz güne kadar 

süregelir. Bu eĢiğe gelindiğini gerek içinizde yükselen dalga gerekse etrafınızda bu dalgayı 

köpürten diğerleri kulağınıza fısıldamaya baĢlar. 

„‟Bazen hak eden değil, hareket eden kazanır‟‟ kuralı, beyaz yakalı dünyasının önemli bir 

kuralıdır. Yaptığınız iĢe kattığınız değerden yani  performansınızdan emin olduğunuzda ve 

farkındalık yarattığınız alanları belirlediğinizde kendinizi ve yaptığınız iĢin değerini doğru 

zamanlamayla anımsatmak iĢ hayatınızda ilerlemenin en önemli adımı olacaktır. 

ĠĢi  yapan tarafta bulunduğunuz dönemde hiçbir rekabet ortamını solumamıĢ iken, priminizi 

talep edeceğiniz noktada ise sizi önemli bir rekabet iklimi beklemektedir. Bu eĢikte yapılacak 

zamanlama ve planlama fevkalade önemlidir. “evet” yerine “hayır” dediğiniz de, konuĢmak 

yerine sustuğunuz da, a yolunu değil  b yolunu seçmiĢ olursunuz. Belki daha mutlu, belki 

daha mutsuz ama kesinlikle baĢka bir hayat yaĢarsınız. 

ÇalıĢtığınız iĢe kattığınız değer anlamlı değilse, kendi dalganızda boğulmanız da ihtimal 

dahilindedir. Yarattığınız değerin kalitesi konusunda emin değilseniz, bu konuda iĢ 

hayatından deneyimli bir beyaz yakalının mentorluğuna veya danıĢman bir firmanın 

koçluğuna ihtiyaç duyabilirsiniz. 

Kırılma noktası dediğimiz bu eĢiğe geldiğinde bir „‟B Planı‟‟ ihtiyacınız olduğunu da 

unutmamalısınız. Sizin alanınızda benzer beceri ve deneyime sahip beyaz yakalıların ne kadar 

kazandığını ve ne tür pozisyonlarda konumlandırıldığını  öğrenin. DanıĢman firmalarla, hem 

sektörde durduğunuz noktanın koordinatlarını belirlemek hem de piyasa beklentilerini 

öğrenmek adına görüĢmeler yapmanız size değer katacaktır. 

B planınızı da oluĢturduktan sonra, fayda-maliyet matrisi uyarınca, daha fazla kazanım 

sağlamak ve zarar görmemek adına talebinize öncelikle mevcut kurumunuz içerisinde cevap 

aramalısınız.  Beklentiler karĢılıklı  olarak uyuĢmuyorsa profesyonel manevra kabiliyetinizi  

harekete geçirme zamanı gelmiĢtir. Yöneticilerde rekabetin farkındadır ve iyi çalıĢanlarını 

kaybetmemek adına bütçe ve pozisyon yaratmak gerektiğini bilirler. ĠĢinizde yeterince 



dikeyleĢip uzmanlaĢtıysanız, sektörünüzdeki diğer firmalarda konusunda uzman birisiyle 

çalıĢma beklentisi içerisinde olacaklardır. 

Kariyerinizin bu tür kırılma noktalarında kariyerinize sahip çıkmalısınız. Kariyer bireysel bir 

olgudur. Kariyerinizin patronu sizsiniz. Kimse sizi sizin kadar iyi düĢünüp kariyerinize sahip 

çıkamaz. Kurumlar istese de kariyer haritanızı yapamazlar. Kariyeriniz sizinle baĢlar ve 

sizinle biter. Ġstifa ederseniz kurumlar yönetecek  size ait  bir kariyer bulamazlar. 

Kariyer haritanızı oluĢturacak birisi olacaksa; Kariyerinizin Piri Reis‟i siz olmalısınız! 

Suheyl Aygül 

suheyl.aygul@turkkariyer.com 

Türk Kariyer A.ġ 

Yorumlar  

1. FULYA 12:44 pm Nisan 4, 2011  

KENDĠ KARĠYER YOLUNU ÇĠZMEKTE OLAN ÇOK SAYIDA KĠġĠNĠN 

YOLUNA IġIK TUTMAYA DEVAM EDEĠN LÜTFEN.IġIĞINIZDAN FEYZ 

ALAN KĠġĠLER ADINA YÜREKTEN TEġEKKÜRLER ÜSTAD. 

FULYA… 

Well-loved. Like or Dislike: 4  0 

2. Hayati ÖZTORNACI 1:01 pm Nisan 4, 2011  

Süheyl Aygül‟ün bolg yazılarını takip ediyorum. Bu takip çizelgesi zarfında beyaz 

yakalılara yazdığı metodolojist ve gerçek dünya ile örtüĢen bu blog yazısı için tebrik 

ediyorum. 

Kaleminin hayal dünyasında gezmeyip, sağduyulu olduğunu görmekten keyif 

alıyorum. 

2  0 

3. Anonim 1:05 pm Nisan 4, 2011  

Kırılma noktası; bu kariyerimizin belkide en önemli süreci. Bu sürecde insan ne 

yapacağını pek bilemiyor, ne kadar da yaptığınız iĢin en iyisi olduğunuzu düĢünseniz 

bile dıĢardan siz nasıl görünüyorsunuz….bilemiyorsunuz, düĢündüğünüz mevkii de o 

mevkii ye sahip olanlar ın ne gibi imkanları var? bilemiyorsunuz, çünkü hayatınız 

boyunca kazandırmıĢsınız iĢiniz bu olmuĢ, pencereden dıĢarı bakamamıĢsınız…ĠĢte 

kırılma noktasında pencereden nasıl bakacağımızı , bakarken neleri görmemiz 

gerektiğini siz uzman koçlar bize ıĢık tutuyorsunuz… iyiki varsınız Suheyl Bey… 

MĠNE ġEN YÜKSEL 

Well-loved. Like or Dislike: 4  0 

4. Anonim 1:13 pm Nisan 4, 2011  

Aslen farklı biri olduğumuzu cebimizde bir B planınıda bulundurucak kadar temkinli 

ve flex olmamızı farkettiricek farkındalık yazısı daha…TeĢekkürler. 

E.P 

mailto:suheyl.aygul@turkkariyer.com


Well-loved. Like or Dislike: 4  0 

5. mine şen yüksel 1:19 pm Nisan 4, 2011  

Kırılma noktası, insan hayatı için en önemli süreç.ĠĢ yaĢamınızda hep 

kazandırmıĢsınız, bu arada iĢin en iyilerinden olmuĢmuĢsunuz sonra bir yerde 

tıkanmıĢsınız. Bir sonraki mertebeye gitmek istiyorsunuz ama endiĢeleriniz, 

korkularınız, cesaretinizi ve hatta en iyi bildiğiniz iĢi bile sorguluyorsunuz. Pencereyi 

açıp bakmak gerekiyor etrafa bunu biliyorsunuz ama bakıpda neleri görmeniz 

gerekiyor..bilemiyorsunuz… çünkü o pencere kırılma noktası na gelmeden bir türlü 

açılamıyor…ĠĢte sizin koçluğunuzla nelere bakmamız gerektiğini, bakıpda neleri 

görmemiz gerektiğini sizin ıĢığınız anlatıyor bize..iyiki varsınız Süheyl Bey…MĠNE 

ġEN YÜKSEL 

Well-loved. Like or Dislike: 4  0 

6. Alper Yılmaz 2:10 pm Nisan 4, 2011  

“Beyaz Yakalının Seyir Defteri” ile benim gibi plaza çalıĢanlarına aydınlanma 

dönemini baĢlatan Suheyl Bey , farklı ortamlarda yayınlanan yön levhası tadındaki 

blog yazılarıyla birlikte kariyer yolculuğumuzu keyifli hale getirmeye devam ediyor. 

Umarım bir gün sizlerle tanıĢma imkanı buluruz. 

3  0 

7. neslihan kengil 7:00 pm Nisan 4, 2011  

Ġnsanın kendini değerlendirebilmesi için önüne koyup okuması gereken cevabı da 

içinde olan bir yazı olmuĢ. Yansıtmakta olduğunuz bu ıĢık hiç sönmesin.Neslihan 

3  0 

8. pınar sentürk 8:54 pm Nisan 4, 2011  

Mükemmel ıĢık tutan bir yazı olmuĢ… kendi adıma çok yararlandım… 

2  0 

9. banu ilkehan 10:45 pm Nisan 4, 2011  

siz gerçek anlamda bir profesyonelsiniz, gün içinde çok sık kullandığımız 

profesyonelliğin çok daha üst seviyesinde bir bilgelik. 

Yazdığınız yazı hem objektif, hem yaĢanmıĢlıkların yorumu hemde beyaz yakalının 

yolculuğunu birarada bulunduruyor. 

Her yazınızın tekrar tekrar okunduğunu düĢünüyorum. herseferinde farklı çıkarımlar 

yapılabiliyor. 

tĢkler. 

Well-loved. Like or Dislike: 4  0 

10. acılıadana 7:47 am Nisan 5, 2011  



Yazılarınızla bugün tanıĢtım.Ama çok geç tanıĢtığım için üzülürken, yepyeni bir 

baĢlangıç yapma isteğimide azdırmıĢ bulunuyorsunuz.Çok sağolun. 

3  0 

11. Hilal 8:42 am Nisan 5, 2011  

Deneyimlerini baĢkalarıyla bu kadar açık ve içten paylaĢan baĢka birini görmedim! 

Her yazınızda, çıkmazda olan yada çıkmazda olup da bunu farketmeyen kiĢilere yeni 

bir yol gösteriyorsunuz. Bize düĢen ise bunları uygulamaya geçirebilmek. TeĢekkür 

ederiz. 

Well-loved. Like or Dislike: 4  0 

12. Anonim 10:17 pm Nisan 5, 2011  

Tüm yazılarınız el feneri gibi… Yapılması gereken tek Ģey ise; Okumak. 

Tabiki herkesin faydalanabilmesi için de paylaĢmayı unutmamak lazım …teĢekkürler 

Esin 

3  0 

13. aylin sarı 11:18 pm Nisan 5, 2011  

kitapta muhteĢemdi.. bilgeekonomist kariyer yazılarına baĢlamanızda. sevgiler.. aylin 

Well-loved. Like or Dislike: 4  0 

14. Anonim 12:01 am Nisan 6, 2011  

faydalı bir yazı.. muzaffer 

 

CV Sadece CV Değildir… 

19 Nisan 2011 

ĠĢ bulduktan sonra özgeçmiĢe olan gereksiniminiz ortadan kalkmaz. Her profesyonelin elinin 

altında baĢvuracağı, kurumlara göre yeniden düzenleyebileceği esnek bir CV‟si olabilmelidir. 

Beyaz yakalıların çalıĢma sürelerinin  firmaların faaliyet sürelerinin önüne geçtiği, turn-over‟ 

ın giderek yükseldiği  yeni dünyada,  CV‟ler etkili bir B planı yaratmak açısından her 

zamankinden daha önemli hale gelmiĢtir… 

Son zamanlarda ülkemizde, CV  hazırlama ve kendini ifade etme konusunda hemen her 

pozisyondaki beyaz yakalıların büyük bir sıkıntı içerisinde olduğunu düĢündüren örnekler 

yaĢamaya baĢladım bir danıĢman olarak. 

Performansını ve kiĢilik yapısını yakından tanıdığım adayların CV‟lerinin bile önemli 

kurumların ön elemelerini  geçememesi, üst düzeyde pozisyona sahip bulunan insanların bile 

iĢ değiĢtirmek için tarafımıza  gönderdikleri  CV‟lerin son derece gereksiz ayrıntılar içerip 

adayların değerlerini, performanslarını  ve önemli baĢarılarını yansıtamamaları, ısrarla birçok 

beyaz yakalının örnek ve  herkesçe kabul gören bir standart CV formatı arayıĢına girmeleri  

ve CV‟lerin gittikçe aynılaĢması bu konuya dikkat çekmeyi zorunlu hale getirmiĢtir. 



Beyaz yakalılar tarafından gereken önem verilmemesinin nedeni, büyük ihtimalle, CV‟lerin 

iĢe alınmak için değil, mülakata davet olunmak açısından bir önkoĢul olduğu düĢüncesidir. Ve 

bu önkoĢul sağlanmadığı için de birçok değerli aday maalesef kolayca elenebilmektedir. 

ĠĢ hayatında herkesin zamanı çok kıymetli olduğundan, CV‟ler  aday değerlendirmede en 

önemli tanıtıcı enstrüman olarak öne çıkarlar. Kurumsal firmalarda CV‟ler, aday 

değerlendirilmesinde  sadece ĠK bölümü değil iĢ birimlerin tarafından da dikkate 

alınmaktadır.  Birimler farklı alanlara konsantre olabilir, CV‟deki farklı bölümleri mercek 

altına alabilirler. ĠK‟cılar sizin iĢ ilanınızda belirtilen iĢ tanımına, vasıf  ve yetkinliklerinize 

konsantre olurken, iĢ birimindekiler sizin kuruma katacağınız değere ve uzmanlık alanlarınıza 

eğilirler. Bu anlamda CV‟niz tüm değerlendirmecilerin beklentilerini karĢılayacak yetkinlikte, 

etkili  ve farkınızı ortaya koyacak Ģekilde olmalıdır. 

CV sadece CV değildir, değerlerinizin istemci kurumlara sunulduğu  tekliflerdir. Ülkeden 

ülkeye, sektörden, sektöre, firmadan firmaya, değerlendirmeciden değerlendirmeciye 

değiĢebilir. Bu nedenle tek bir standart CV‟nizin olması çok anlamlı olmayacaktır. 

ÖzgeçmiĢiniz size özgü ve farklı olmalıdır. ÖzgeçmiĢ yazmanın değiĢmez formülleri yoktur. 

ÖzgeçmiĢin amacı hayat öykünüzü anlatmak değil, istemci kurumu etkilemek olduğuna göre, 

her bir kurum için ayrı bir özgeçmiĢ hazırlamak daha uygun olacaktır.  Örneğin reel sektöre 

ve bankacılık sektörüne aynı CV ile baĢvurmak çok anlamlı olmayacaktır. 

Ülkemizde genellikle klasik değerlendirmeciler “zaman bazlı” (time-based) kronolojik 

CV‟leri tercih etmektedir. Değerlendirmeciler iĢ geçmiĢinizde varsa aralık veya boĢlukları 

tespit için bu formatı tercih ederler. Hep aynı iĢ türünde çalıĢtıysanız tüm iĢ sürecinin bir 

bakıĢta görünmesi mümkündür.  Uzun süre çalıĢmaya ara verenler ya da çok sık iĢ 

değiĢtirenler için “uzmanlık bazlı” (Skill-based) fonksiyonel CV‟ler daha yerinde olacaktır. 

Ġsim, telefon, mail ve posta adresinizin yazılması özgeçmiĢinizin en önemli bilgileridir. 

Bunları yazarken isim, adres, tel gibi baĢlıklar atmanıza gerek yoktur. 

ÖzgeçmiĢinizde en çok yeri, en son iĢinize vermeniz gerekir. Son geldiğiniz nokta iĢ 

dünyasında Ģu an durduğunuz noktanın koordinatlarını ve etkinliğinizi belirleyen en önemli 

aĢamadır.  En sık yapılan yanlıĢlardan biri de adayların özgeçmiĢlerini kariyerlerine 

baĢladıkları ilk iĢlerinden baĢlatmalarıdır. (Tecrübesi üst düzeyde olmasına rağmen adayların 

yapmıĢ olduğu stajların bile yer aldığı CV‟ler karĢımıza çıkabilmektedir.) 

ÖzgeçmiĢinizi okuyanlar geçmiĢte ne yaptığınızı anlarlar ama nasıl yaptığınızı ve neler 

baĢardığınızı da öğrenmek isterler. ĠĢ hayatında baĢarılar genellikle satıĢ artıĢı, verimlilik ve 

kârlılıkla ifade edilir. Yeni bir proje uyguladıysanız satıĢlara veya kârlılığa olan etkisini 

yazmakta yarar vardır.  UlaĢtığınız hedefleri anlatmak için mümkün olduğu kadar rakamları 

kullanmak yerinde olacaktır, “….  TL büyüklüğünde bir bütçeyi yönetti”, “satıĢlarda yüzde 

….. artıĢ sağladı”, “…. sistemi kuruldu ve yüzde…. verimlilik artıĢı sağlandı”, “…. kiĢiyi 

yetiĢtirdi”, “firmayı …. TL kâra geçirdi” gibi… 

Ġfadelerinizde “ben” ifadesini kullanmamaya dikkat edin,  “…. ümit ediyorum, …. tecrübem 

yoktur…. öğrenmeye çalıĢıyorum” gibi pasif ve savunmacı ifadelere yer vermeyin.  

Eğitim kısmında iĢ tecrübeniz çok fazla ise ve üniversite mezunuysanız liseyi yazıp 

yazmamak size bağlıdır. Varsa master ve doktora çalıĢmalarını, burs ya da ödülleri mutlaka 

ekleyin. 

Yabancı dilinizi yansıtırken,  derecenizi, gittiğiniz kurs veya okulu, hangi yıllarda ne süre ve 

sıklıkta gittiğinizi belirtin. 

Hobi ve aktivitelerinizde anlatırken sizi güçlü ve farklı kılacak olanları ve varsa ödüllerinizi 

yazın, sinema, futbol , yüzme yazacaksanız hiç yazmayın… Bir enstrüman çalıyorsanız veya 

farklı bir hobi icra ediyorsanız (kaligrafi gibi) belirtmek farklılık yaratır. 



 ĠĢ için Ģansınızı artıracağını düĢünüyorsanız fotoğraf muhakkak kullanın. 

Fakat gerçek olmayan hiçbir Ģeyi yazmayın. 

CV‟nizde iki sayfayı geçmemeye çalıĢırsınız uygun olacaktır. 

Tüm bunları oluĢturduktan sonra sıra kimlik bilgilerinizin altına kariyer hedefinizi  yazmaya 

gelir. BaĢvurduğunuz firmanın beklentilerini de göz önüne alarak özgeçmiĢinizi oluĢtururken 

kullandığınız vasıf, tecrübe ve yetkinlikleriniz ile uyumlu bir hedef, istemci kurumda önemli 

bir etki ve diğer adaylara oranla sizinle ilgili bir farkındalık yaratacaktır.  Kitabî cümlelerle, 

standart yazılmıĢ bir kariyer hedefinin ise özgeçmiĢinizi sadece sıradanlaĢtıracağını da 

unutmayın. Ġstemci kurumun sizi niye tercih etmesini açıklayan  özelliklerinizi ve 

yetkinliklerinizi (key selling points) beklenti ile uyumlu deneyiminiz ve geçmiĢ baĢarı ve 

rolleriniz ile ilgili vereceğiniz kısa özet CV‟nizin en kritik bölümdür. 

Tekrar edersek, CV sadece CV değildir… Çok önemli bir entellektuel sermayeye veya ıĢıltılı 

bir hazineye de sahip olsanız bile ambalajınız baĢarısız ve göze hitap etmiyor ise kimse 

kurdeleyi çözüp içine bakmak istemeyebilir. Mücevherin değerini anlayacak biri ile karĢı 

karĢıya gelene kadar beklemek durumunda kalınabilir. CV‟ler baĢkalarına bırakılamayacak 

kadar önemli, standart ve sıradan bir CV‟nin içine hapsolunamayacak kadar değerlidir. 

 CV‟ler çoğu zaman  geleceğinizi içinde taĢır. Unutmamak gerekir ki, iĢi almanın ön koĢulu 

görüĢmeye girebilmektir. Belirtilen  Ģekilde hazırlanmıĢ bir CV, sadece bunu sağlamakla 

kalmaz,  karĢınıza çıkabilecek değerlendirmecinin de iĢini kolaylaĢtırarak size olan bakıĢ 

açısını ilk andan itibaren pozitife çevirerek  bir adım öne çıkmanızı sağlar! 

 İlhamSüheylAygül 

TürkKariyer 

YönetimKuruluBaĢkanı 

suheyl.aygul@turkkariyer.com 

Yorumlar  

1. Anonim 1:57 pm Nisan 19, 2011  

Son derece aydinlatici olmus tesekkurler… Hikmet ilkan 

Well-loved. Like or Dislike: 4  0 

2. Anonim 2:29 pm Nisan 19, 2011  

ıĢık tutan cumleler… ali gümüĢ 

3  0 

3. Anonim 5:19 pm Nisan 19, 2011  

Rekabetin arttığı bu zamanda yol gösteren birinin olması çok güzel. 

2  0 

4. feride maraslı 8:40 pm Nisan 19, 2011  

bu güzel yazıdan sonra elimin altindaki cv‟nın cv olmadığı hissine kapıldım. yeni bir 

cv hazırlamaya baĢladım. umarım bu tür güzel yazıları yayınlamaya devam edersiniz. 

feride 

mailto:suheyl.aygul@turkkariyer.com


 


