


EDİTÖRÜN MESAJI

    Fark yaratacağımız 2017-2018 Döneminin ilk 
sayısıyla karşınızdayız...  UR Başkanımız Ian Rise-
ley’nin ciddi eğlenceli ropörtajını, 2440. Bölge Gu-
vernörümüz Lütfi Demir’in ve Rotarcatlardan Sorum-
lu Guvernör Yardımcısı Barış Akyelli’nin özgeçmişleri-
ni ve Rotar Ailesi’nde edindikleri deneyimleri ve Bölge 
Rotaract Temsilcimiz Mehmet Şimşek’in yeni dönem 
temennilerini okuyabilirsiniz. Ayrıca tüm Bölge Ekibi-
ni ve Dönem Başkanlarımızı bu sayıda görebilirsiniz.
Devir Teslimlerden yakaladığımız güzel görüntüleri 
ve takım başvuruları hakkında ufak ipuçlarını da bu 
sayıda bulabilirsiniz.
Yeni dönemin ilk sayısını keyifle okumanızı dileriz...

Gizem AYKUT
UR 2440. Bölge, 2017-2018 Dönemi
Rotavizyon ve Sosyal Medya Koordinatörü



UR BAŞKANIYLA CİDDİ 
EĞLENCELİ RÖPORTAJ...
The Rotarian baş Editörü John 
Rezek Riseley ile Evanston'daki 
ofisinde konuştuğu bu özel röpor-
tajı sizler için derledik. 
 Riseley, Avustralya'nın Melbourne şehrinin 
yakınlarında mali müşavir olarak çalışıyor ve 
Ian Risely & Co. firması ile yerel ve uluslararası 
firmalara danışmanlık hizmeti veriyor. 2002 
yılında, Timor-Leste Demokratik Cumhuriyetin-
de yaptığı çalışmalar nedeniyle AusAID Peace-
builder Award'a (Avustralya Barış Yapıcı Ödülü) 
lâyık görülmüş. Toplumda yapmış olduğu 
çalışmalar nedeniyle de Avustralya Nişanını 
almış.
 1978 yılından beri Sandringham Rotary 
kulübü üyesi olan Riseley, UR saymanlığı, di-
rektör ve vakıf mütevellisi, UR İcra Kurulu 
üyeliği, görev gücü üyeliği, komite üyeliği ve 
başkanlığı ve bölge guvernörlüğü görevlerinde 
bulunmuş. Ro- tary Vakfının Çocuk Felcinden 
arındırılmış dünya Bölge hizmet ödülü ve 
Seçkin Hizmet ödülü sahibi.Seçkin Hizmet ödülü sahibi.
Başka bir kulüpte Rotaryen olan eşi Juliet de 
bölgenin geçmiş dönem guvernörlerinden. 
Riseley'ler çoklu Paul Harris Dostu, Büyük 
Bağışçı ve Bequest Society üyesi.

THE ROTARIAN: Rotary'den nasıl haberiniz 
oldu ve ne zaman üye oldunuz? 
RISELERISELEY: Muhasebe ile ilgili ofisimi açtıktan 
birkaç yıl sonra, en iyi müşterim ofisime yakın 
olan bir hastane idi. CEO'su bir Rotaryen idi. 
İlginç bir durumda olmaları lazımdı ki bir gün 
beni gelir vergisi konusundaki yeni gelişmeler 
ile ilgili konuşma yapmak için bir öğlen to-
plantılarına davet ettiler. Evet, konuşmam 
boyunboyunca hepsi uyanık kaldı. Bir kaç hafta 
sonra aynı müşterim benimle temasa geçerek 
civarda Sandringham'da yeni bir kulüp 
oluşturacaklarını ve ilk toplantılarına katılma 
ile ilgilenip ilgilenmeyeceğini sordu. Kendis-
ine "tabi ki" diye cevap verdim ama gitme- 
dim. Bu delice bir şeydi. İkinci toplantılarına 
gittim ve ilk toplantıya katılmış olan 20 kadar 
kişiyle tanıştım. 
Hepsi Sandringham'ın iş dünyasının elitleri 
sayılabilecek kişi- lerdi. Ben de katılmaya 
devam ettim ve kulübün süper bir gruptan 
oluştuğunu düşündüm. Dolayısıyla gitmeye 
de- vam ettim ve bir süre sonra beratımızı 
aldık. Bunun an- lamı kulübümüz faaliyete 
başlamıştı. Tarih Kasım 1978. 

TR: Rotary'ye hemen adapte olabildiniz mi 
yoksa rahat davranabilmeniz zaman aldı mı? 
RISELERISELEY: Bunu söylerken biraz utanıyorum ama 
başlar baş- lamaz kendimi rahat hissettim. Bu 
durum kulübün üyeleri hakkında bir fikir de 
veriyor. Hepsi çok başarılı firmaların yöneticileri 
idiler ama hepsi de çok nazikti ve benim ufak iş 
dünyam nedeniyle hiç bir şekilde yabancılık 
çekmemi sağlayacak davranışta bulunmadılar. 
BuBu organizasyonumuzun en güzel taraflarından 
biri hepimiz eşitiz. Ben bunun çok önemli old-
uğuna inanıyorum. 



TR: Genç birisi size neden Rotary'ye katılmalıyım diye so- rarsa sırasıyla vereceğiniz cevap 
ne olur?
RISELEY: Dört eleman mevcut. Birincisi dostluk. Rotary yarı sosyal bir ortamda insanları 
tanıma fırsatı yaratıyor ve iyi şeyler gerçekleştirmenize yardımcı oluyor.
İkinciİkinci konu ise kişisel gelişim. Genç bir yaşta kulübümün başkanı olmuştum ve muhasebecilik 
girişimime yeni başlıyordum. Toplum önünde konuşmaktan pek hoşlan- mazdım ama bir 
Rotary kulübü üyesi olmak, bazen dost bir ortamda, toplantıları yönetirken, insanları motive 
ederken adeta sizi konuşmaya zorluyordu. Basit hataları- nız için Rotaryen dostlarınız ha-
tanızı yüzünüze vurmu- yordu. Dolayısıyla pratik kazanıp kendinizi geliştiriyor ve daha iyi yap-
maya başlıyordunuz. Artık kendimi ürkek his- setmiyorum bu da bence anlamlı bir fayda. 
Üçüncü konu ise iş ilişkileri. Uzun bir süre bu tür iliş- kilerden kaçındık ama ben böyle olma-
ması gerektiğine inanıyorum. Sandringham Rotary kulübüne üyelik daveti- ni aldığımda Ju-
liet'e şöyle dedim: "Beni bu kulübe katılmam için davet ettiler. Bu konuda bilgin var mı?" Onun 
da bu ko- nuda fazla bilgisi yoktu ama yeni dostluklar oluşturacağı- mızı ve bunların bir 
kısmının da muhasebeci olabileceğini söyledi ve Rotary'nin iş için de iyi olabileceğini belirtti. 
Dördüncü konu ise ve belki de en önemlisi dünyada bir farlılık yaratabilme imkanı. Birisi bana 
çocuk felcini yoke- debilir misin diye sorsa bunu yapabilme olasılığım sınırlı olacaktır. Ancak 
aynı şekilde düşünen 1.2 milyon insanla biraraya geldiğinde ve Bill & Melinda Gates gibi bir 
Vakfın da bu amaçlar için bağış yaptığını dikkate aldığımızda, başarı şansımızın da arttığını 
görüyoruz. 

TR: Rotary'deki en çok hoşunuza giden iş ne oldu. 
RISELERISELEY: İstisnasız cevaplayabileceğim bir konu. Bir bölge kon-
feransında başkanın temsilciliğini yapıyordum. Bu görevi çok se-
viyorum. O nedenle 2017-18 döneminde beni temsil edecekleri 
seçerken çok dikkatli davranacağım. Bu görev kendi ülkenizde 
veya dünyanın herhangi bir yerine gidip, Rotary'nin nasıl büyük 
işler başardığını anlamanızı sağlamaktadır. 

TR: Herhangi bir kulüp veya bölge 
döneminizde sizin ziya- ret et-
menizi nasıl sağlayabilir. 
RISELEY: Bir davet göndersinler. UR 
Başkanı veya yardım- cısının az git-
tiği bölgelere gitmek istiyorum. 
Takvimim hızla doluyor ama beni 
davet etsinler, şayet ayarlanabilirse 
memnuniyetle gelirim. 



GUVERNÖRÜMÜZÜ TANIYALIM
2440. Bölge 2017-18 Dönem 

Guvernörü Lütfi Demir ve eşi Nurten 

3 Şubat 1950'de Adana ili Yumurtalık ilçesinde doğdu. İlkokulu Narlıören köyünde, orta ve 
lise öğrenimini Ceyhan İlçesinde tamamladıktan sonra 1974 yılında Ege Üniversitesi İkti-
sadi Ticari Bilimler Fakültesi muhasebe bölümünden mezun oldu. 1977 yılından beri mali 
müşavirlik yapmakta olan Demir, İzmir Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu - Basın 
Yayın Kurulunda ve diğer bir kaç sivil toplum kuruluşunda aktif görev sürüdürmekte.
Mali müşavirlik ile beraber 15 yıl oto yedek parça ticareti de yapan Lütfi Demir, 1974 yılın-
da Nurten Hanım ile evlendi. Çiftin Ebru ve Erdem adlarında iki çocukları var. Ebru Boğaziçi 
Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu olup İzmir Ekonomi Üniversitesinde görevli 
olarak çalışmakta. Oğlu Erdem ise Anadolu Üniversitesi mezunu ve Sigorta Acentesi sa-
hibidir. 
2006 yılında Bostanlı Rotary kulübünde başladığı Rotary hayatında, kulübünde tüm komitel-
erde görev yapmış olan Lütfi Demir, sırasıyla aşağıda yer alan görevlerde bulundu: 
• 2009-2010 döneminde Bölge Saymanlığı,
• 2011-2012 döneminde Kulüp Başkanlığı
• 2011-2014 arasında Maliyeciler Hobi Grubu Başkanlığı
• 2013-2014 döneminde Bölge Saymanlığı
• 2014-2015 döneminde Bölge Saymanlığı
• 2013-2015 döneminde Vakıf Denetim ve Gözetim Komite Başkanlığı yaptı.
KKulüpte devam oranı %100 olan Lütfi Demir, 2440. bölgenin bütün etkinliklerine katılmış 
biri olarak 
Lütfi Demir, ayrıca 2430. Bölgenin Adana ve Antalya'daki asamblelerine 2 kez katıldıktan 
başka, 2-5 Aralık 2010'da Bulgaristan'ın Sofya kentinde yapılan Uluslararası Rotary Zon 20 B 
Enstitüsüne, ve yine 16-17 Kasım 2012'de İzmir'de yapılan Uluslararası Rotary Zon 20B en-
stitüsüne katıldı.
2440. Bölgenin Asamblesi 6-9 Nisan tarihleri arasında Kuşadası Pine Bay otelde yapıldı.



2017-2018 DÖNEMİ 
UR 2440. BÖLGE ROTARACTLARDAN 
SORUMLU GUVERNÖR YARDIMCISI

SÜREYYA BARIŞ AKYELLİ

   Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünde 
okumuştur. Tespo firmasında Reklam ve Halkla İlişkiler 
bölümünde çalışmaktadır. Eşi Nihan, okul öncesi öğretmenidir.
Göztepe Rotaract Kulübü kurucu üyelerindendir. Rotaract ve 
Rotary içerisinde sırasıyla Göztepe Rotaract Kulübü Başkanı, 
2007-2008 Dönemi Bölge Rotaract Temsilcisi ve Bölge Rotaract 
Komitesi Üyesi görevlerini üstlenmiştir.



BRT’den MESAJ VAR!
MEHMET ŞİMŞEK
UR 2440. BÖLGE 
2 0 1 7-  2 0 1 8   DÖNEMİ
Bölge Rotaract Temsilcisi

Değerli Rotaract Ailem,

BaşlangıçlarBaşlangıçlar güzeldir, bitişler 
zor… Rotaract hayatımızda her bir 
dönemi acı tatlı anılarla kapa-
tırken diğer sayfayı yeni beklentil-
er ve umutlarla açıyoruz.Her 
sabah yeni bir gün, her yeni gün 
yeni bir umut. Her gün yeni bir 
umutla kalkıp kurumumuzu daha 
ileriye taşımanın ortak amacında 
birleşiyoruz. 

 “Birlik İçinde İleriye” sloganı ile yalnız başına yapabilmeyi umduğumuzdan çok daha fazlasını birlikte 
yapabiliriz. 
İnancımızı ve değerlerimizi her şeyin üstünde tutarak bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta zaman 
zaman bulutların yoğunlaştığı, fırtınalı dönemler elbette ki olacaktır. Ancak umudumuzu kaybetmeden 
asla yalnız yürümediğimizi bilecek, yüksek sorumluluk bilinci ile projeler üretmeye devam edeceğiz. 
Bizden önceki Rotaractörlerin ortak ideallerimizi ve fikirlerimizi geleceğe taşıyacağız.
  Fark yaratan hedeflerimiz ile birlikte yeni hayatlara dokunmaya başlayacağız. Ulaşabildiğimiz her 
yere dörtlü özdenetim ilkeleri ışığında hizmetler götüreceğiz. Her mahallede her köşe başında bir fırsat 
yatıyor. Nefesimiz yettiği kadarı ile her olanağı her fırsatı hizmet projesi olarak değerlendireceğiz.
TıpkıTıpkı Uluslararası Rotary Başkanı Ian Riseley’in ifade ettiği gibi fark yaratmak Rotary hakkında her 
zaman duyduğumuz ifadedir, sahip olduğumuz fırsatlar ve yaptığımız şeyler. Her bir kulübün ve her bir 
Rotaractörün ne tarz bir fark yaratacağı daima onların kendi içlerinde kararları olacaktır. Ancak şunu 
da unutmamak gerekir ki hepimiz aynı çatı altında birleşmişiz. Üye olarak bu kuruma adım attığımızda 
bir söz verdik: Kendinden önce hizmet ve etik değerlere bağlılığımız. 
 Hizmet yoluyla dostluğu sağlayabildiğimiz, geleceğe yön veren daha iyi projeler ile 2017-2018 
Dönemini daha da anlamlandırmaya çalışan tüm kulüplerimize başarılar dilerim. 
BuBu vesile ile 1 Temmuz 2017 tarihi itibari ile tarih yazmak için önümüzde bir fırsat duruyor. Milletimize, 
ülkemize ve dünyamıza fark yaratan bir dönem için erdemli ve umutlu kalabilmeyi unutmayın!

Rtc. Mehmet Şimşek
UR 2440. Bölge Rotaract Temsilcisi, 2017-2018

“Rotary: Fark Yaratır”



Kulüplerden Sorumlu 
Bölge Sekreteri
GÜLŞAH KURT

Sayman
BURAK TERLEMEZ

Ana Komitelerden Sorumlu 
Bölge Sekreteri

MUSTAFA ONUR ŞEKER

Rotary-Rotaract-Interact 
İlişkilerinde Sorumlu Bölge 

Sekreteri
BERKAY SEZER



1. Grup BRT Yardımcısı
EVREN KÖYBAŞI

Çanakkale RAC
Balıkesir RAC
Bandırma RAC

Bademli RAC
Bursa RAC
Çekirge RAC
Gemlik RAC
İnegöl RAC

2. Grup BRT Yardımcısı
EZGİ GÜR

Nilüfer RAC
Osmangazi RAC
Tophane RAC
Yıldırım Bayezid 

BRT YARDIMCILARI

3. Grup BRT Yardımcısı
AYDIN YAPAN

4. Grup BRT Yardımcısı
ORHUN TENKER

Alsancak RAC
Göztepe RAC
Gündoğdu RAC
Konak RAC
Kordon RAC

Agora RAC
Balçova RAC
Güzelbahçe RAC
İzmir Ekonomi RAC

Urla RAC



Buca RAC
Dokuz Eylül RAC
Efes RAC
Güzelyalı RAC
İzmir RAC

6. Grup BRT Yardımcısı
İDİL PELİT

BRT YARDIMCILARI

7. Grup BRT Yardımcısı
HÜSEYİN CAN KATRANCI

8. Grup BRT Yardımcısı
ECE AYDEMİR

Bornova RAC
Magnesia RAC
Salihli Sardes RAC
Smyrna RAC
Turgutlu RAC

Bodrum RAC
Delikliçınar RAC
Denizli RAC
Didim RAC
Marmaris RAC

Bostanlı RAC
Çiğli RAC
Ege RAC

Karşıyaka RAC
Mavişehir RAC

5. Grup BRT Yardımcısı
SERKAN YILMAZ



ANA KOMİTELER

Kulüp Hizmetleri ve Üyelik Geliştirme Projeleri 
Koordinatörü  BURTAN UÇAR

Toplum Hizmetleri ve Projeler Koordinatörü  
ZEYNEP EGELİ

Meslek Hizmetleri ve Projeler Koordinatörü  
YAĞIZ BURAK GÖKÇE

Bilişim Hizmetleri ve Projeler Koordinatörü  
SİNEM BEŞİR

Uluslararası Hizmetleri ve Projeler Koordinatörü  
MERVE KARAKAYA

‘IN YOUR 
HEART,
YOU KNOW 
THE MAIN 
COMMIT-
TEES ARE 
RIGHT!’

 Muhteşem koor-
dinatörlerden 
oluşan Mustafa 
Onur Şeker 
Sekreterimiz reh-
berliğindeki Ana 
Komiteler bu 
seneki en büyük 
danışmanınız
olacak..



RRI İLİŞKİLERİ 
KOORDİNATÖRLERİ

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Koordinatörü
ONUR ÇETİN

Rotaract Akademi Koordinatörü
ALP BERKE ERGÜVEN

Rotavizyon ve Sosyal Medya Koordinatörü
GİZEM AYKUT

Bölgesel Projeler Koordinatörü
EKREM AMAÇ

Kültür Sanat ve Hobi Grupları Koordinatörü
AYŞE KANIT

IT’S GOING TO BE

LEGEND
WAIT FOR IT

DARY!!

En renkli, en 
eğlenceli koodin-
atörlerden oluşan
Berkay Sezer 
Sekreterliğindeki
komiteler bu yıl en 
büyük yardımcınız 

olacak.. 



ÇANAKKALE ROTARACT 
KULÜBÜ
SEMRA DOM

BALIKESİR ROTARACT 
KULÜBÜ

NİLAY KEPÇE

1. GRUP KULÜPLERİ

BANDIRMA ROTARACT 
KULÜBÜ

OĞUZHAN ERUĞUZ



BADEMLİ ROTARACT 
KULÜBÜ
AHMET NADİR ÇAKMAK

GEMLİK ROTARACT 
KULÜBÜ  
FİKRET BEKMEZCİ

YILDIRIM BAYEZİD 
ROTARACT 
KULÜBÜ

EGEMEN ENGİZEK

OSMANGAZİ ROTARACT 
KULÜBÜ 

 SERHAN SUDAŞ

2. GRUP KULÜPLERİ

İNEGÖL ROTARACT 
KULÜBÜ  
İSMAİL SARGIN



TOPHANE ROTARACT KULÜBÜ  
SİNAN EMRE ŞEKERCİ 

BURSA ROTARACT KULÜBÜ
YİĞİT TEKİN GELMEZ

2. GRUP KULÜPLERİ

NİLÜFER ROTARACT KULÜBÜ  
MELİS FİDANCI

ÇEKİRGE ROTARACT KULÜBÜ
BERKUN ERGUN



3. GRUP KULÜPLERİ

KONAK ROTARACT KULÜBÜ 
MUSTAFA CEM ÖZKAYA

KORDON ROTARACT KULÜBÜ 
GİZEM KAYA

GÜNDOĞDU ROTARACT KULÜBÜ 
HANZADE BAYKAL

ALSANCAK ROTARACT KULÜBÜ 
MURAT BİÇEN

GÖZTEPE ROTARACT KULÜBÜ 
ANIL YAĞCI



URLA ROTARACT 
KULÜBÜ
PELİN CARAN

AGORA ROTARACT 
KULÜBÜ
KADİR ÇAĞDAŞ 
CENGİZ

BALÇOVA ROTARACT 
KULÜBÜ
YASEMİN USER

GÜZELBAHÇE 
ROTARACT KULÜBÜ
ARDA ÖZKAN

İZMİR EKONOMİ
ROTARACT KULÜBÜ
SEVGİ MESTÇİ

4. GRUP KULÜPLERİ



KARŞIYAKA ROTARACT KULÜBÜ
TİLDA ACAR

ÇİĞLİ ROTARACT KULÜBÜ
BARIŞ TOPSAKAL

5. GRUP KULÜPLERİ

KARŞIYAKA ROTARACT KULÜBÜ
TİLDA ACAR

BOSTANLI ROTARACT KULÜBÜ
SİMİN ÇUHADAROĞLU

EGE ROTARACT KULÜBÜ
UĞUR ÇAMOĞLU

MAVİŞEHİR ROTARACT KULÜBÜ
DERİN RÜSTEM



BUCA ROTARACT KULÜBÜ
YUNUS TOPAL

GÜZELYALI ROTARACT KULÜBÜ
MİTHAT BOZ

6. GRUP KULÜPLERİ
EFES ROTARACT KULÜBÜ
İREM SUNALBURSALIOĞLU

İZMİR ROTARACT KULÜBÜ
AYŞE ORÇUN

DOKUZ EYLÜL ROTARACT KULÜBÜ
BEGÜM ÖZSOY



SMYRNA ROTARACT KULÜBÜ
CEYLİN AYDINAY

MAGNESİA ROTARACT KULÜBÜ
ALİ AVCI

7. GRUP KULÜPLERİ
BORNOVA ROTARACT KULÜBÜ

MERİÇ KAYA

SALİHLİ SARDES 
ROTARACT KULÜBÜ
AYTEK ÖRS

TURGUTLU ROTARACT KULÜBÜ
YASEMİN SAĞLAM



DELİKLİÇINAR ROTARACT KULÜBÜ
VOLKAN UÇAK

MARMARİS ROTARACT KULÜBÜ
EMRE VERGİLİ

8. GRUP KULÜPLERİ
BODRUM ROTARACT KULÜBÜ

ERCAN AYDIN

DİDİM ROTARACT KULÜBÜ
BUKET ÜLGEN TEKBACAK

DENİZLİ ROTARACT KULÜBÜ
ÖZGE GÜL



BÖLGE TAKIMLARI
‘Kahramanını Seç Maceraya Katıl!’

AKADEMİ TAKIMI

BİLİŞİM TAKIMI

ROTAVİZYON TAKIMI

KÜLTÜR SANAT TAKIMI

KURUMSAL İLETİŞİM 
ve

 TANITIM TAKIMI

‘En Çalışkan 
Takım’

‘En Yaratıcı 
Takım’

‘En Sosyal 
Takım’

‘En Samimi 
Takım’

‘En Eğlenceli 
Takım’

KULÜP HİZMETLERİ 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKIMI

  Bu takımların bir parçası olmak,
keyifle çalışmak ve güzel dostluklar 
edinmek için başvuruları takip edin... 

‘En Kurumsal 
Takım’



DEVİR TESLİMLER

Turgutlu Rotaract Kulübü

Konak Rotaract 
Kulübü

Bostanlı ve İzmir Ekonomi 
Rotaract Kulüpleri



DEVİR TESLİMLER

Osmangazi Rotaract Kulübü

Balçova Rotaract 
Kulübü

Bornova
Rotaract Kulübü



DEVİR TESLİMLER

Alsancak
Rotaract Kulübü

Magnesia Rotaract Kulübü

Karşıyaka Rotaract 
Kulübü



DEVİR TESLİMLER

Bademli Rotaract 
Kulübü

Smyrna Rotaract 
Kulübü

Çiğli Rotaract Kulübü



DEVİR TESLİMLER

Efes Rotaract 
Kulübü

Mavişehir Rotaract 
Kulübü

Buca Rotaract 
Kulübü

Ege Rotaract Kulübü



DEVİR TESLİMLER

Kordon Rotaract Kulübü

Agora Rotaract 
Kulübü

Tophane Rotaract 
Kulübü



Kültür Sanat Eki
Temmuz Sayısı































 Mülakatlarda başarılı olmanın pek çok püf noktası var. Özellikle İK uzmanı tarafından 
sorulan bazı sorulara hazırlıklı olmak oldukça önemli. İş hayatında geçmişte yaşanılan-
lara dair anlatılacaklar konusunda özenli davranmak ve soruyu mutlaka doğru yanıtla-
mak gerekiyor

İş görüşmesi öncesi dış 
görünüş, tavır ve sektör 
noktasında özenli ve dik-
katli olmak gerektiği gibi 
sorulabilecek önemli ve 
belirleyici sorulara da 
hazırlıklı olmak gerekiyor. 
İnsanİnsan Kaynakları uzmanı 
özellikle deneyimleriniz 
söz konusu olduğunda 
daha zor ve spesifik soru-
lar sorabilir.

Bunlardan biri de daha önce istifa edip etmediğinize ya da işten çıkarılıp çıkarılmadığını-
za yönelik.
Bu soruya vereceğiniz cevap karşı tarafta olumlu bir izlenim bırakacağı gibi süreçten 
elenmenize de neden olabilir. Durumu lehinize çevirmek için biraz hazırlık yapmak yeter-
li.
Nelere vurgu yapmak gerekiyor?
Cevap verirken:
- Her iki durumda da olayın hata ya da aksiyon açısından sorumluluğunu üzerinize al-
dığınızı belirtin.
- Çıkardığınız dersi ifade edin ve sonrasında kendinizi geliştirmek adına yaptıklarınızdan 
somut örnekler verin.
- Çıkarılmanızda etkili olayları ya da hareketlerinizi açıkça ifade edin, farkında old-
uğunuzu göstererek çözüm önerileri sunun.
- Benzer sorunları neden gelecekteki işverenle yaşamayacağınızı vurgulayın
- Edindiğiniz deneyimin size katkılarını özetleyin.
NOT: Cevabınızı uzatmayın ama İK uzmanını tatmin edecek bir cevap olmasına özen 
gösterin ve durumu gerçekten anlamasını sağlayın. Kafasında soru işaretleri kalmaması 
önemli. Anlattıklarınıza somut örnekler vermeniz pozitif etki yaratacaktır.

Hiç istifa ettiniz mi ya 
da işten çıkarıldınız mı?



Hiç istifa ettiniz mi ya 
da işten çıkarıldınız mı?

Şu hataları yapmayın:
- Asla yalan söylemeyin. Detaylarla, istifa ya da işten çıkarılma ned-
enleriyle ilgili yalan söylemek uzun ya da kısa vadede kariyerinize 

zarar verir.
- Ne yaşandığıyla ilgili yanlı veya negatif bir tutum sergilemeyin. 
Olanları sinirli bir şekilde anlatmayın. Kabullenmiş, sakin bir ses 
tonunu tercih edin. Bu, olaydan gerekli çıkarımı yaptığınızı ve ha-

yatınıza devam ettiğinizi gösterir.
- Olaydaki rolünüzü veya sorumluluğunuzu inkâr etmeyin. Dürüst ol-

manız sizi bir adım öne taşır.
- Yaşanan olayda haklı olsanız bile olay tekrarlanırsa yine aynı şekil-
de davranacağınızı ifade etmeyin. Bu tür bir sert tutum yerine daha 
açık ve pozitif bir tavır sergilemeye ve haklı olduğunuz noktaları de-
taylandırmaya dikkat edin. Satış pozisyonunda olan ve işten 

çıkartılmış çalışan için örnek cevap:
Hedefler noktasında yaşanan uyumsuzluk nedeniyle işten 

çıkartıldım. Yöneticilerim müşteriye sunduğum hizmet ve yetenekler-
im konusunda benden memnundu, fakat aylık hedeflerime 

ulaşamadım. Şimdi bu deneyime uygun olarak iş yaşantıma şekil 
vermek istiyorum. Yeni müşteri kazanımı yerine var olan müşterilerle 
olan süreçleri iyileştirme noktasında çalışmak istiyorum. Bu tür 
pozisyonlar yeteneklerime ve kariyer planlarıma daha uygun.



İstifa mı etmeli çıkarılmayı 
mı beklemeli?

 Çalıştığınız yerde gelecek görmüyor, uzun yıllardır çalıştığınız yerden artık gitme 
zamanının geldiğini düşünüyor ya da işten çıkarılmayı bekliyorsunuz. İstifa etmek mi 
yoksa çıkarılmayı beklemek mi mantıklı?

 Yöneticiyle ya da iş arkadaşıyla anlaşamamak, stres yaşamak, maaştan memnun olma-
mak, kariyer geleceği görmemek gibi pek çok farklı neden işten ayrılmak istemeye olabilir. 
Bazen bu koşullardan birkaçı bir arada olabilir ve bir an önce bir karar almak gerekebilir. 
İstifa etmek B planı yoksa çok da kolay bir karar değil. Ufukta işaretleri varsa çıkarılmayı 
beklemek de bir opsiyon, ancak tahmin edilenden uzun sürebilir, dolayısıyla can sıkıcı ola-
bilir. Bir üçüncü yol da maddi ve manevi olarak anlaşarak ayrılmak. Bu da genellikle stresli 
bir sürece dönüşebiliyor. Peki, doğru karar hangisi? Hangi durumda nasıl davranmak gere
kiyor? Korn Ferry Enstitüsü Kariyer Danışmanlarından Terry Bacon, istifa etmek ya da 
çıkarılmayı beklemek gibi önemli kararların arkasında itibar, duygusal özellikler, kariyer 
planları gibi noktaların etkili olduğunu söylüyor. İtibarı çok önemseyen ya da duygusal biri 
için istifa doğru karar olabilir, daha rasyonel biri ise işten çıkarılma sürecini daha rahat 
yönetebilir.
İşte Bacon’a göre istifa etme, kovulma ya da anlaşarak ayrılma noktasında sorulması gerek-
en önemli sorular:
Ruh sağlığım ne durumda?
BirBir diğer deyişle sabahları yataktan çıkmak ve iş gününe katlanmak ne kadar zor? Bu 
konuda gösterilen sabrın sınırı önemli bir işaret. Kişi artık mutsuzluğunu fiziksel olarak da 
yaşıyorsa, sağlık problemleriyle uğraşıyorsa ve tahammülünün tamamen tükendiğini 
hissediyorsa istifa doğru bir karar olabilir. Endişeleri olmasına rağmen henüz o kadar da 
mutsuz olmayan çalışan için biraz daha düşünmek ve plan yapmak için beklemekte fayda 
var. Uzun süredir çalıştığı yerde artık çok mutsuz olan çalışanın ise istifa yolundan önce 
mümkünse anlaşarak ayrılma yoluna gitmesi çok daha anlamlı.



İstifa mı etmeli çıkarılmayı 
mı beklemeli?

Kariyer yolunda neredeyim?
KariKariyer yolunda ilerleyen farklı yaş gruplarındaki farklı özellikte insanlar için karar me-
kanizmaları da son derece farklı işleyebiliyor. Genç, henüz çok fazla deneyimi olmayan ve 
arayış içerisinde olan bir kişi için istifa kadar işte çıkarılma da önemli bir deneyim. Ders 
çıkarıldığı sürece yaşanan bu tür olaylar kişinin daha bilinçli olmasına ve istediğine yak-
laşmasına neden olabiliyor. Deneyimsiz genç çalışanın az da olsa kenara bir miktar para 
koyması bu tür sıkıntılı dönemleri daha kolay geçirebilmesi açısından önemli. Yaşça daha 
büyük ve deneyimli kişiler için ise durum değişebiliyor. Eğer kişi ne yapmak istediğinden 
hala emin değilse ve bir miktar birikmiş parası varsa riskli kararlar almakta daha özgür 
davranabilir.
Hazırlıklı mıyım?
İstifa kararı almak ne kadar zorsa geleceği belirsiz bir organizasyonda işten çıkarılmayı 
beklemek de bir o kadar zor. Her iki durumda da bir nebze olsun işleri kolaylaştıracak 
koşullar yaratabilmek ise kişinin elinde. Eğer çalışan istifa etmeyi düşünüyorsa uzun bir 
süre işsiz kalabileceğini, psikolojik ve maddi olarak sıkıntı yaşayabileceğini, sektör ya da 
ekonomi kötüye gidiyorsa bunun uzun vadeli etkilerini hesaba katması gerektiğini bilmeli 
ve bunların her birine yönelik ufak önlemler almalı, hatta sektör değiştirmeyi de düşünme-
li. Eğer söz konusu olan işten çıkarılmayı beklemek ve tazminat almaksa bu durumda da 
süsürecin yıpratıcı olabileceğini ve maddi-manevi önlemler almak gerektiğini bilmek gereki-
yor. Hazırlıklı olmak dayanıklılığı da artırıyor.
Farklı seçeneklerim var mı?
Bacon, yönetici, uzman ya da söz konusu projede kritik bir rolü olan çalışanların proje gi-
zliliği nedeniyle bazen belli bir paketi içeren bir anlaşmayla da işten ayrılabildiğini 
söylüyor. Bu durumda işten çıkarılmayı beklemek ya da istifa etmek yerine önce anlaşarak 
ayrılabilmenin mümkün olup olmadığını öğrenmek önemli. Şirket çalışana katkılarından 
dolayı bir paket önerebilir. Eğer mutsuzluğa çözüm olacaksa firma içinde pozisyon 
değişikliği yapılıp yapılmayacağını öğrenmek de karar vermede etkili olabilir.
Kişinin itibara ne kadar önem verdiği de karar almada etkili. Eğer çalışan işten çıkarılmanın 
kariyerini fazlasıyla olumsuz etkileyeceğini ve rekabet ortamında zarar göreceğini 
düşünüyorsa, tazminatından vazgeçerek istifa yoluna gidebilir. Eğer kişi işten çıkarılmayı 
tamamen bir deneyim olarak görüyorsa, çıkarılmanın iş hayatını negatif etkilemeyeceğini 
düşünüyorsa tazminat alarak çıkarılmayı bekleme yoluna gidebilir.
Bacon’ın sürece dair şu sözleri son derece önemli:
“E“Eğer işten çıkarılacağınızı az çok anladıysanız bunu bir deneyim olarak kabul edin, tazmi-
natınızı alın ve yolunuza devam edin. Eğer sürece az çok hazırsanız, istifa kararı da size 
olumlu pek çok şey katacak, direncinizi artıracak, istediğinize yaklaşmanızı sağlayacaktır. 
Her zaman en önemli noktanın kabul etmek olduğunu da unutmayın. Durum her neyse 
onu inkar etmek ve olmamış gibi davranmak size ve kariyerinize uzun vadede zarar vere-
bilir.



İşten ayrılmadan önce 
cevaplamanız gereken 10 soru

 Günümüzde girişimcilik artık bir hayal ya da hevesin ötesinde, son yıllarda birçok 
başarılı örneğin çıktığı ciddi bir ekosistem haline geldi. Gelecekte girişimciliğin 
ekonomilere yön verecek bir güç olması bekleniyor. Yani günün birinde riske girecek, çıl-
gınca görülen hedeflerin peşinden gidecek girişimciler, geleceğin büyük şirketlerini 
yaratacak.
Girişimciler genelde üniversite günlerinde harekete geçiyor olsalar da aslında bunun için 
bir yaş ya da eğitim sınırlaması yok. Ancak belirli bir tecrübe sahibi olmak, iş hayatının ve 
ekonomiyi yönetmenin inceliklerini öğrenmek için başlarda iş hayatına atılmak oldukça 
mantıklı bir karar olacaktır. Esas soru ise işten ne zaman ayrılıp tam zamanlı bir şekilde 
kendi projenize yoğunlaşacağınız. Bunun için ideal bir formül sunmak pek mümkün değil. 
Öncelikle gerçekten işlerin yarı zamanlı yürüyemeyecek kadar büyüdüğünü görmelisiniz. 
Gerçekten iki işi aynı anda yürütemeyeceğinizi görmeden maaşlı işinizi bırak-
mamalısınız. Amamalısınız. Ardından da sıra bu 10 soruya yanıt aramaya gelecek…



İşten ayrılmadan önce 
cevaplamanız gereken 10 soru

Bu beni daha mutlu yapacak mı?
 İstifanızı vermeden önce yeni düzenin sizi daha çok mutlu edeceğin-
den emin olmalısınız. Birçok insan için standart mesai düzeni bir işkence 
gibidir. Ama kendi işinizi yürütmenin de farklı zorlukları olacağını unut-
mayın.
Harcamalarımı nasıl karşılayacağım?
Yeni düzende size maaş veren kimse olmayacak! Mevcut harcamalarınız 
ve iş giderlerinizi karşılamak üzere bir birikiminiz var mı? Eğer birikiminiz 
yoksa bile yeni iş düzeni bu giderleri bir an önce karşılamaya başlayabi-
lecek mi?

şimden istifa etmeden yeni düzeni nasıl denerim?
İşiniz ile ilgili bir “beta” çalışma yapmalısınız. Kendinize yeni düzeni keşfedecek kadar bir 
deneme süreci tanımalısınız. Bir kafe açma planınız varsa öncelikle bir kafede part-time çalışmak 
mantıklı olabilir.
Bu iş için geliştirmem gereken özelliklerim var mı?
YYapmayı planladığınız iş ile uyuşuyor musunuz? Yoksa henüz yeterli olmadığınız alanlar mı var? 
Çabuk değişen ekosistemlere uyum sağlayıp güncel kalmak başarı için oldukça önemli.

Yaşam tarzımı değiştirmek istiyor muyum?
MaaşlıMaaşlı bir iş ile kendi işinin sahibi olmak arasında büyük farklar var. Çok 
çalışmaktan şikayetçi olup kendi işinizi kurduğunuzda rahat edeceğinizi 
düşünüyorsanız, inanın kararınızı gözden geçirmeniz gerekiyor. İş sahibi 
olarak inovatif, yaratıcı ve proaktif olmanız gerekir. Maaşlı işinizde kendi-
nizi garanti altında ve güvende hissedersiniz. Girişimcilik ise heyecanı ve 
aksiyonu bitmeyen bir serüvendir.

Kendi işimin patronu olacak kadar disiplinli miyim?
Birisi size sabah 8’de işinizin başında olmanızı söylemediğinde de işinizin başında olacak 
mısınız? Bir işin bitmesi gereken zamanı belirlerken kriterleriniz neler olacak? Plazadaki güzel 
ofisi bırakıp evde çalışırken de motive olabilecek misiniz?

Zamanlamam doğru mu?
Belki eşiniz hamile ve annenizin de sağlık masraflarını üstlenmiş du-
rumdasınız. Bu yeni bir şirket kurmanın stresini kaldırmak için pek de 
doğru bir zaman olmayacaktır. Bir girişimcinin zihni ve cebi yorgun 
düşmemeli.

Ailem ve arkadaşlarımdan bu konuda destek görecek miyim?
Aile ve arkadaşların tüm olumsuz yorumlarına rağmen başarılı olabilirsiniz. Ancak onlarla konuş-
mak farkındalığınızı arttırmak için doğru olabilir. Gerçekten istediğiniz bir şeyin peşinden mi 
gidiyorsunuz yoksa sadece var olan zor durumdan bir kaçış mı hedeflediniz? Elbette sizi hay-
allerinizden uzaklaştırmalarına müsade etmeyin. Ama onların desteğiyle de çok daha çabuk 
şekilde başarıya ulaşabileceğinizi unutmayın.



PROJELERDEN VE DUYURULARDAN
HABERDAR OLMAK İÇİN;
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