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İşverenin sorabileceği
soruları düşünüp bunlara
cevaplarınızı yazın ve
okuyun.
Güçlü, geliştirmeniz
gereken yönlerinizi
düşünün ve önemli
başarılarınızı listeleyin.
Çeşitli mülakat
yöntemlerini inceleyip bir
arkadaşınız ile deneyin.

Özgeçmişinizin bir
kopyasını çıkartıp
yanınızda götürün.

Görüşme gününü ve
zamanını teyid edin. İş
yerine nasıl kolay
ulaşabileceğinizi öğrenin.
Görüşme yerine biraz
erken gidin ve kendinize
hazırlanmak için süre
tanıyın.Geç kalmamaya
özen gösterin.

BAŞARILI
MÜLAKAT
Ömür Öztaş
CEO mindshouse
“İşverenler aradıkları kişinin sadece istedikleri
becerileri sağlamasını değil, şirketin çalışma
kültürüne de uyum sağlamasını
beklemektedirler. İş görüşmesinde bunu
aklınızdan çıkarmayın!

T

ıpkı sınavlarda olduğu gibi
mülakatların da hazırlığa ihtiyacı vardır.
Başarılı olabilmek için başvurduğunuz
pozisyon ile ilgili bilgi sahibi olmanız, işvereni
tanımanız ve zor sorulara hazır olmanız
gerekmektedir. Rekabetçi bir pazarda şu
adımlar çok önemlidir:
1. Pozisyonu analiz etmek
2. İşvereni araştırmak
3. Tecrübelerinizin üzerinden geçmek
4. Deneme yapmak!
POZİSYON ANALİZİ

İşverene aradıkları
becerilerin sizde olduğunu
gösteren ayrıntılı örnekler
vererek, şirket için
uyumlu kişi olduğunuzu
gösterin.
Kendinize güvenin ama
abartıya kaçmayın.
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İş ilanını gözden geçirin ve aranan nitelikler ile
vurgulanan ana sorumlulukların altını çizin.
Hala pozisyon hakkında net değilseniz, online
kariyer sitelerinde benzer ilanlara bakın,
piyasada bu görev tanımında çalışan kişiler
hakkında bilgi edinmeye çalışın. İmkanınız
varsa benzer görevi yapan başka bir şirketteki
kişiyle görüşün.
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İŞVERENİ ARAŞTIRIN
İşverenin misyonu, vizyonu, ürün ve
hizmetleri hakkında edinebildiğiniz kadar
bilgi edinin.Rakipleri ile arasındaki farkı
anlamaya çalışın. Elbette bunun için
başlanacak en iyi yer, şirketin web sitesidir.
TECRÜBELERİNİZ
Tecrübelerinizi gözden geçirmeniz sizin için
önemli. Başvuracağınız pozisyonla doğrudan
ilgili olmasa bile, bütün katmadeğer sağlayacak
yönlerinizi ortaya çıkaracak olan tecrübenizi
inceleyin. Şunları düşünebilirsiniz:
• Çalışma geçmişi
• Stajyerlik zamanı
• Sınıf projesi
• Kurs katılımları
• Öğrenci ekip çalışmaları
• Hobi ve ilgi alanlarınız
Her tecrübeniz için geliştirmiş olduğunuz
yetkinliği belirleyin. Birçok yetkinlik bir
konudan başka bir konuya aktarılabilir. Burada
edindiğiniz tecrübeyi şirket yararına nasıl
kullanabileceğinizi düşünün.
ALIŞTIRMA YAPIN
Mülakat tecrübenizi geliştirmek için bunları
deneyin:
• Cevaplarınızı sesli bir biçimde söyleyerek
alıştırma yapın.Muhtemel soruları ayna
karşısında cevaplamak etkinizi görsel
açıdan artırmak için faydalı olabilir.
•

Arkadaş veya ailenizden birisinin size
birkaç soru sormasını ve bu sorulara
verdiğiniz yanıtları yorumlamasını isteyin.
Yorum yaparken cevaplarınızın detayına,
ne kadar anlaşılır olduğunuza, ses tonunuz
ve mimiklerinizin etkisine göz kontağı
kuruşunuza ve el kol hareketlerinize
dikkat etmelerini isteyin.
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STRES NORMAL Mİ?
Görüşmeler öncesi stresli
olmak normaldir. Aslında bu
sizi motive eder ve gerekli
hazırlıkları yapmaya
başlamanızı sağlar. Ama
stresli olduğunuz konusunu
kafaya takmak sizi daha da
strese sokar.
Enerjinizi kendinize
güvenmeye odaklayın. Bunun
için şu önerileri
uygulayabilirsiniz:
• Başarılarınızı düşünün.
İşverenin sizin hakkında
bilmesini istediğiniz 5 konuyu
düşünün ve bu konuları sesli
bir şekilde karşı tarafa anlatır
gibi anlatın. Bu sayede
ağzınızdan çıkanı duyacak ve
karşı tarafa vermek
istediğiniz etkiyi nasıl
artırabileceğinizi düşünme
fırsatı bulabileceksiniz.
• Mülakat iki yönlü bir
yoldur. Sizin de karşı tarafa
soracağınız sorular vardır,
olmalıdır. Kafanızda merak
ettiğiniz bu konuları soru
olarak netleştirin.
• İlk intiba her zaman
önemlidir. Mülakatın
devamını ilk anlar tayin
edebilir. Sizi çağırdıklarında
kendinize güvenen bir
biçimde dik durun, göz teması
kurun ve sesinizi tok bir
şekilde adınızı söyleyin.
“Merhaba, ben (adınız)’’.
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MÜLAKAT TİPLERİ
İşvereninizden mümkünse ne tip bir mülakat olacağını öğrenmeye
çalışın. Bu sayede kendinizi buna göre hazırlayabilirsiniz. Çeşitli
mülakat yöntemleri şunlardır:
• Birebir: Sadece siz ve bir mülakat yapan kişi olacaktır, genelde
kullanılan yöntemdir.
• Panel: Aynı anda birden fazla kişi sizinle görüşmeye girer.
• Ekip: Birden fazla aday aynı anda panel tarafından mülakata alınır.
• Yemek: Genelde öğle yemeği daveti şeklinde gerçekleşir ve burada
görüşme yapılır.
• Çalışma: Bir iş verilir ve bunu yaparken gözlemlenirsiniz. Duruma
göre sunum hazırlama analiz veya gruplar içinde tartışma
şeklinde olabilir.
• Telefon: Genelde ön eleme esnasında kullanılır.
• Online: Günümüz teknolojisi ile video konferans şeklinde karşılıklı
görüşme yapılabilir. Genelde yabancılar dahil olacaksa çok uluslu
şirketlerde tercih edilen yöntemdir.
• Ardışık:Ofiste sizinle görüşmesi gereken herkes ile ardışık olarak
toplantılar düzenlenir.
TELEFON MÜLAKATI
Telefon mülakatları genelde karşı tarafın ofisteki görüşmeye kimi
çağıracağını belirlemek için kullandığı yöntemdir. Burada sizi görmüyor
olmalarının dezavantaj yaratmaması için bazı noktalara dikkat
etmelisiniz.
• Tamamen görüşmeye odaklanabileceğiniz bir zamana randevu verin
ve sessiz bir ortamdan katılın.
• Karşı tarafa aktarmak istediğiniz noktaları önceden not edin ve
önünüzde sormak istediğiniz soruları bulundurun. Kendi
başarılarınızdan hangilerinden bahsedeceğinizi baştan seçin ve
örneklerini yazın.
• Yanınızda mutlaka CV’nizi bir kopyası ve iş ilanı bulunsun.
•
•
•

•

Önünüzde takvim olsun ki tekrar bir mülakat için çağırılacaksanız
tarih belirlemeniz kolay olsun.
Anlamadığınız konuları sormaktan çekinmeyin, açıklama ve detay
isteyin cevap vermeden önce iyice düşünün, acele etmeyin.
Telefonda çok daha fazla dikkat çeken’’mmm,eee,aaa’’ gibi boşlukları
dolduracak sesler çıkartmayın. Bunun yerine susun ve sessizlik
olmasına izin verin.
Yardımcı olacağını düşünüyorsanız kıyafetinizi bile gerçekte
mülakata gider gibi seçip giyinebilirsiniz. Bu sizin konuya ciddi bir
bakış açısı ile yaklaşmanızı sağlayabilir.
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İKİNCİ TUR MÜLAKAT
Eğer işveren tarafından ikinci bir mülakat için davet edildiyseniz, bu
sizinle gerçekten ilgileniyorlar anlamına gelmektedir. Burada
yapabileceğiniz hazırlıklar şunlar olabilir:
• Tarihi, yeri, zamanı, kiminle görüşeceğinizi ve bu kişiye hangi
numaradan ulaşacağınızı mutlaka netleştirin. Acil durumlarde
beklenmedik bir konu olduğunda haber vermeyi ihmal etmeyin.
• Şirketi tanımak için gerekli incelemelerinizi yapın.İşveren
onları tanımanızı bekleyecektir. Görüşeceğiniz kişinin ismini
LinkedIn’den araştırın.
• Size önerilen rol ile ilgili tanımları inceleyin.Beklentileri anlamaya
çalışın, soracağınız soruları hazırlayın.
•

	
  

Yanınızda gönderdiğiniz CV’nin bir kopyasını götürün. Ayrıca
gösterebileceğiniz başarı belgeleri , referanslar varsa bunları da
bulundurun.

Esra Erdem
Uzman Psikolog/Kariyer Danışmanı
‘’Neleri iyi yaptığınız kadar, hangi konularda daha az başarılı
olduğunuz, kendi gelişim alanlarınız da sorulabilir. Bu
nedenle 1-2 gelişim alanı tespit edin ve konunun farkında
olarak ne planladığınızı aktarın.’’

•

Aynı soruya birkeç kez cevap vermek durumunda kalacağınız
konusunda hazırlıklı olun ve her seferinde benzer cevap verin,
çelişki yaratmayın.Bunun için daima dürüst olun.
• Unutmayın orada bulunuş amacınız sizi inceliyor olmaları.
Sadece sorulan sorular değil etrafı gezerken, yemek yerken
her davranışınızın kontrollü olmasına gayret edin.

•

Mülakatların iki taraflı olduğunu unutmayın. Siz de bu ortamın
içinde bulunmak istediğiniz yer olup olmadığını anlamaya çalışın.
•

•

Mülakat süreci hakkında bilgi alın ve sonraki adımların neler
olacağı konusunda netleşin.

Kendinizle ilgili ek paylaşmak istediğiniz birşeyler aklınıza gelirse
vakit kaybetmeden bunları şirkete iletin. Karar aşamasında etkili
olabilecek şeyleri bazen heyecandan unutmak normaldir.
• Ücret beklentisi sorulursa, yeni mezun olduğunuzu düşünerek
rakamsal birşey ifade etmek yerine önceliğinizin kariyer ve
gelişme odaklı olduğunu mutlaka vurgulayın.
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MÜLAKAT SORU TİPLERİ
Çoğu mülakat şirket ve pozisyona bağlı olarak farklı sorulardan
oluşmaktadır. Mülakat soru tipleri şunlar olabilir:
Niteliksel:
Bunlar bilgi birikimi, deneyim ve kişisel özellikleriniz ile ilgili
doğrudan sorulardır.
• En güçlü ve zayıf yönleriniz nelerdir?
• Bize kendinizden bahsedebilir misiniz?.
• Sizi neden işe almalıyız?
Davranışsal:
Bunlar geçmişte yapılan iyi davranışların gelecekte de
gerçekleştirileceğine dayanarak oluşturulan popüler sorulardır.
Mesela bir sınıf çalışmasında insiyatif alarak çalıştıysanız, iş yerinde
de benzer davranışı göstermeniz muhtemeldir.
Mülakatlardan önce her pozisyon için başarıyı getirecek olan beceri ve
özellikler işveren tarafından değerlendirilir ve buna göre mülakat
soruları oluşturulur.
• Başarılı olmak için kendi düşüncenizi kabul ettirmek zorunda
olduğunuz bir duruma örnek verebilir misiniz?
• Bir liderlik rolü üstlenmek zorunda kaldığınız bir durumu
anlatabilir misiniz?
Bu sorulara işverenin aradığı özellikleri içerecek şekilde cevap
verilmesi gerekmektedir. Bunun için DAS yöntemi ile cevap vermek iyi
olur.
Durum: Problem, ihtiyaç konu neydi ve karşılaşılan zorluklar var
mıydı?
Aksiyon: İçinde bulunduğunuz ekibin değil sizin kişisel olarak ne
yaptığınız önemli. Biz yerine ben demeye alıştırın kendinizi.
Başarılarınızı sahiplenin.
Sonuç: Sonuçları ölçümleyerek beceri ve aksiyonlarınızı işverenin
ihtiyacı ile ilişkilendirin.
Belirli bir pozisyon için hangi becerilerin önemli olduğu nasıl anlaşılır
ve buna göre nasıl hazırlık yapılabilir?
• İş ilanını inceleyip iş için gereken beceri ve nitelikleri çıkarın.
•
•

Benzer pozisyonda çalışan eski mezun veya çevrenizdeki
tanıdıklarınız ile görüşün.
İnternet’te bu beceri ve nitelikleri inceleyip kendiniz ile
ilişkilendirin.
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İş görüşmelerine becerilerinizi anlatabileceğiniz başarı hikayeleri
hazırlamış olarak gidin. Bunları oluştururken başvurduğunuz işin
gerektirdiği becerilere odaklanın. Hayatınızın her anında bir başarı
hikayesi olabilir:
• Akademik hayatınızdaki sınıf projeleri
• Spor-Takım oyuncusu olmanın ne demek olduğunu anladınız mı?
• Etkinlikler-Bir makale yayınladınız mı veya bir sunum yaptınız mı?
Belki bir konser organize ettiniz. Liderlik davranışınız oldu mu?
• Gönüllü işler veya staj deneyimleriniz.Beklentilerinizi ne zaman
aştınız? Para kazandınız mı? Bir hedefe ulaştınız mı?
MÜLAKAT SORU ÖRNEKLERİ
Nitelik ve davranışsal açıdan hazırlık yapabileceğiniz bazı sorular
aşağıda verilmiştir. Bunların karışık olarak karşınıza geleceğini
unutmayın. Her soruyu kendi içinde bağımsız olarak yanıtlayın.
Niteliksel sorular:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bu alanda neden çalışmak
istiyorsunuz?
İdeal iş tanımınız nedir?
Kariyer planınız nedir?
5 yıl sonra kendinizi nerede
görüyorsunuz?
Eğtim için tekrar okula
dönmeyi düşünüyor musunuz?
Okulda en çok hangi dersleri
sevdiniz/sevmediniz, neden?
Ne tür bir ortamda en iyi
şekilde çalışabilirsiniz?
Kendinizden bahseder misiniz?
Sizi neden işe almamız
gerektiğinden bahsedebilir
misiniz?
En iyi/kötü yönleriniz nelerdir?
Sizi motive eden şey nedir?
Nasıl yönetilmeyi tercih
edersiniz?

Mülakat bilgileri kılavuzu• 2014
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Başka hangi pozisyonlara
başvurdunuz?
Bizim şirketimize neden
başvurdunuz?
Kendinizi nereye uygun
buluyorsunuz?
Ürün/Hizmetlerimiz hakkında
ne biliyorsunuz?
İşinizin bir parçasi olarak
seyahat etmek ile ilgili
düşünceniz nedir?
Eğitiminiz bu pozisyon ile nasıl
örtüşüyor?
Şirketimize ne gibi değer
katabilirsiniz?
Gurur duyduğunuz
başarılarınız nelerdir?
Hatalarınızdan ne öğrendiniz?
Sizi başkasına sorsak nasıl
anlatır?
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Davranışsal sorular:
MÜLAKAT ÖNERILERİ
• Sorulara cevap verirken,
gerçekten ilgilendiğinizi
karşı tarafa gösterin.
Kendiniz dışında birisiymiş
gibi davranmaya
çalışmayın.
• Odağınızı kaybetmeyin ve
örnekler vererek
açıklamalarda bulunun.
Birçok detaydan
bahsetmek yerine konunun
asıl can alıcı noktasını
anlatın.
• Düşüncelerinizi toparlayın
ve konuyu kavradığınızı
gösterin. Bazen doğru
cevabı duymak için değil,
sizin nasıl davranacağınızı
görmek için sorular
sorulabilir.
• Yaptıklarınızı asla
küçümsemeyin. Basit bir iş
yapmış olabilirsiniz ama
burada kullandığınız
becerilerinizi ve şirkete
bunlar sayesinde
sağlayabileceğiniz katkıyı
paylaşmaya çalışın.
• Size sorulan soruların
yeteneğinizi yargılamaktan
ziyade sizi tanımaya
yönelik olduğunu
unutmayın. Bu nedenle
kendinizi savunmaya
kalkışmayın.
Mülakat bilgileri kılavuzu• 2014

Kişisel Beceriler
• Ekip çalışması yaparken hiç işini
yapmayan bir ekip üyesi veya herhangi
zor bir durum ile karşılaştınız mı? Ne
yaptınız?
• Hayatınızda karşılaştığınız en zor
durumu anlatabilir misiniz? Bu
durumun üstesinden nasıl geldiniz?
• İddialaşmak zorunda kaldığınız bir
durum anlatabilir misiniz?
İletişim Becerileri
• Karmaşık bilgileri anlatmak zorunda
kaldığınız bir durumdan bahsedebilir
misiniz?
• Karşı tarafı ikna etmek zorunda
kaldığınız bir durumu anlatır mısınız?
• Yazılı metin kullanarak önemli bir
konuyu nasıl aktardığınıza dair bir
örnek verebilir misiniz?
İnsiyatif
• İşin halledilmesi için kendi alanınızın
dışına çıktığınız bir konuyu anlatabilir
misiniz?
• Başlattığınız projelerden bahseder
misiniz? Bunları başlatmanıza sebep
olan şey neydi?
Liderlik
• Liderliği üstlenerek sonucu
değiştirdiğiniz bir örnek verebilir
misiniz?
• Liderlik stilinizi anlatan ve başarılı bir
şekilde bir ekibe lidelik yaptığınızı
gösteren bir örnek verebilir misiniz?
• Ekibin motivasyonunu oluşturduğunuz
bir örnek verebilir misiniz?

7
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Suna Kuşadalı-IT Yöneticisi
‘’Mülakata teknik bilgi kadar
kişisel beceriler açısından da
hazırlanmak çok önemlidir.’’

Planlama ve Düzen
• Zamanınızı planlarken öncelikleri nasıl
belirliyorsunuz? Bir örnek verir misiniz?
• Sizin için önemli bir hedef belirtir
misiniz? O hedefe nasıl ulaştınız?
• Aynı anda birden fazla işinizin olduğu bir
zamanı anlatır mısınız? Hepsini
tamamlamak için hangi adımları
uyguladınız?
• Tahmininizin dışında olan olaylar
sebebiyle planlarınız karıştığında bu
konuyu nasıl çözdünüz?
Yaratıcılık
• Ne zaman ve nasıl bir yaratıcı çözüm
geliştirdiniz?
• Bugüne kadar bulduğunuz en yaratıcı
çözüm ne oldu?
Esneklik
• Sonuca ulaşmak için üstesinden gelmeniz
gereken bir kişilik çatışmasına örnek
verebilir misiniz?
• Sabrınızın sınandığı bir durumdan
bahsedebilir misiniz?
• Yapıcı eleştiride bulunulduğu bir
zamandan bahsedebilir misiniz?
Karar verme
• Zor bir karar vermek zorunda kaldığınız
bir durumu anlatır mısınız?Konuya nasıl
yaklaştınız?Ne tür kriterler seçerek
ilerlediniz?
• Kararınızı savunmak zorunda olduğunuz
bir anı paylaşabilir misiniz?
• Belirli bir bilgiyi kullanarak, temel
problemi ortaya koyup, yapılması
gerekenleri belirlediğiniz ve sonuca
ulaştığınız bir örnek verebilir misiniz?
Mülakat bilgileri kılavuzu• 2014
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İşverene sorulabilecek
sorular şunlar olabilir:

Şirketinizide çalışmanın en
olumlu veya zor yanı nedir?
Dahil olacağım ekibin
yaşadığı en büyük problem
nedir?
Şirketinizin rakiplerinize
göre avantajları nedir?
Kendinizi hangi açıdan
farklı görüyorsunuz?
Şirketinizin yönetim tarzı
nedir? Kararlar nasıl
alınır?
Genel olarak ilk girişte
verilen görevler nelerdir?
Başvurduğum pozisyonun
şirket genelinde önemi
nedir?
Başvurduğum pozisyonun
Kariyer planlaması nedir?
Yeni başlayan çalışanlara
ne tip eğitim imkanları
sunulur?
Genel kural olarak maaş
konuları görüşmelerde
ancak teklif aşamasına
gelindiğinde konuşulur.
Fakat şirkete göre bu
bazen değişken olabilir.
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MÜLAKAT KIYAFETİ

MÜLAKAT SONRASI
Her mülakat farklı bir deneyimdir. Bu
deneyimlerden faydalanmak için
kendinize sonradan şu soruları sorun.

Kıyafet konusunda ilk intibanın
önemli olduğunu hatırlatmakta fayda
vardır.

• Mülakat nasıl geçti?
• İlk baştaki heyecanımdan sonra
kendimi rahat hissettim mi?
• Aradıkları özelliklerin bende
olduğunu yeterince ifade edebildim
mi?
• Pozisyonu anlamaya yönelik soru
sorup aklımdaki soru işaretlerini
giderdim mi?
• Olumlu ve istekli bir yaklaşım
sergileyebildim mi?
• Diğer adaylara göre kendimi
hatırlatacak farkı yaratabildim mi?
• Hangi konular işverenin daha çok
ilgisini çekti?
• Yeterince konuştum mu? Fazla veya
eksik?
• Bir sonraki mülakatta yapacağım
veya yapmayacağım neler vardı?

Erkekler koyu renk takım elbise ve
kravat, kadınlar ise aşırı renk ve
aksesuar içermeyen etek ve ceket.
Kıyafet ve ayakkabılarınızın temiz ve
boyalı olmasına özen gösterin.
Kadınlarda saç ve erkeklerde sakal
konusuna dikkat edilmesi gerekir.
Yine kadınlar için aşırı makyaj ve
parfüm kullanılmaması önerilenler
arasında yer almaktadır.
İşverenle görüşmeye gitmeden önce
kıyafet konusunda şirketin politikası
sorularak buna uygun giyim şekli de
oluşturulabilir.
Ciddiyetinizi göstermek esastır.

‘’Great	
  minds	
  under	
  the	
  same	
  roof’’	
  
@mindshouse	
  

Bahariye	
  cd.	
  Hak	
  işhanı	
  Kat:2	
  D.36	
  	
  
Kadıköy-‐Istanbul/Turkey	
  
+90	
  (216)	
  336	
  00	
  99	
  
info@mindshouse.com	
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www.facebook.com/
mindshouse	
  

www.mindshouse.com

