
FEHMİ KUrDİK
karİyErİM

eğİtİm hayatına anabİlİm eğİtİm Kurumları’nda 
başlayan so chıc Genel müdür yardımcısı fehmİ KurdİK, 
Karİyerİnİn temellerİnİ oluşturan tüm unsurları oKul 
dönemİnde aldığını söylüyor.

So Chic, 60 yıllık geçmişi olan Sezgin Grup’un 
mücevherat ve aksesuar alanında faaliyet gösteren 
bir markası. Yerli üretici kimlikleriyle, Türkiye’de 

ilk ve tek olan konsept çalışmalarıyla sektörün lider 
firmalarından biri. Birçok yeniliğe imza atan So 

Chic’in arkasında ise kariyer planlamasını çok iyi 
yapan başarılı bir isim var: Fehmi Kurdik. İyi alınan bir 

eğitimin iş yaşamında çok önemli olduğunu söyleyen 
Fehmi Kurdik’i, “Kariyerim” bölümümüze konuk 

ettik ve keyifl i bir söyleşi gerçekleştirdik.

“KARİYERİMDE
ANABİLİM’DEN ALDIĞIM EĞİTİMİN ÖNEMİ BÜYÜK”
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Nasıl bir çocukluk ve gençlik dönemi geçirdiniz? Eğitim 
geçmişinizden bahseder misiniz?
Özel Anabilim Eğitim Kurumları mezunu olarak aldığım 
eğitim, disiplinimi ve geleceğe bakış açımı, açıkçası ço-
cukluk ve gençlik dönemimi şekillendirdi. Kariyerimin 
temellerini oluşturan tüm unsurları okul döneminden 
aldığımı söyleyebilirim. Eğitim, öncelikle aileden başla-
yan, okulla şekillenen ve katlanarak devam eden bir sü-
reç. Aileniz ömrünüzün sonuna kadar size destek verir. 
Fakat okul dönemi ileride nasıl bir insan olacağınızı ve 
kariyer hedefl erinizi belirleyen önemli bir unsurdur. O 
yüzden diyebilirim ki, çocukluk ve gençlik döneminde 
iyi bir insan olabilmek, doğru hamlelerle hedefl erime 
ilerleyebilmek adına, güzel adımlar atan biri oldum. 

Anabilim’de aldığınız eğitim, hayatınızın devamında 
size nasıl katkı sağladı? 
Anabilim, öngörülü bir kişi olmama büyük destekti. Ay-
rıca vizyonumu geliştiren, doğru adım atabilmek adına 
doğru kararlar verdiren bir eğitim aldım. Benim de bir 
çocuğum var. Bir çocuğun alması gereken eğitimin ne 
kadar önemli olduğunu artık daha net anlayabiliyorum. 
Benim Anabilim’den aldığım eğitim kadar çocuğumun 
da bu tarz bir eğitimin içinde var olması önemli bir kri-
ter olacak.

Üniversiteyi bitirdikten sonra iş yaşamınız nasıl şekil-
lendi?  İş yaşamınızda dönüm noktası olarak nitelendi-
rebileceğiniz olayları paylaşır mısınız? 
10 yıl Sütaş’ta belirli kademelerde yöneticilik yaptım. 
Şimdi de So Chic yönetiminde genel müdür yardımcısı 
olarak görevime devam ediyorum. İleriyi görebilmek 
adına attığım tüm adımlar, benim için birer dönüm nok-
tası oldu. 



Gençlik yıllarında hayalini kurduğu-
nuz hedefl ere bugün ulaşabildiniz mi? 
Gençlik yılları genelde hayal üzerine 
kurulu oluyor. Hangi mesleği seçece-
ğinize karar verememek ya da han-
gi dalda ilerlemek konuları sürekli 
değişkenlik gösteriyor çok normal 
olarak. Benim için en önemlisi insa-
ni değerlere önem veren dürüst bir 
insan ve başarılı bir yönetici olabil-
mekti. Şimdiye kadar çalıştığım ku-
rumlarda bu hedefl erimi doğru yön-
lendirdiğimi düşünüyorum. 

Sürecin devamı için kişisel ve mesleki 
hedefl erinizden bahseder misiniz? 
İnsan sürekli bir gelişim ve değişim 
içinde olmalı… Şimdiden 10 yıl ön-
cesi için büyük hedefl er koymak bel-
ki doğru olmayabilir. Fakat insanın 
kendini sürekli geliştirmesi, bera-
berinde hedefl ere ulaşmayı da getirir 
diye düşünüyorum. Özel hayatımda 
ise iyi bir baba olabilmek benim için 
çok önemliydi. Çocuğuma iyi bir rol 
model olmak hedefl erimin en büyü-
ğü. Ayrıca yeni açılımlar ve atılımlar 
da mesleki hedefl erimin gelişimi açı-
sından önemli bir durum.

Bugün ulaştığınız noktaya gelir-
ken elde ettiğiniz tecrübeleri genel 
hatlarıyla paylaşmak gerekirse, bu 
röportajı okuyanlara ve öğrencilere 
kariyer planlaması için ne tür öne-
rilerde bulunabilirsiniz? 
Kariyer planlamalarını profesyonel 
destek alarak yapmalarını tavsiye 
ederim. Anabilim Eğitim Kurum-
ları bu konuda profesyonel olarak 
büyük bir destekçi. Elbette bunun 
yanı sıra kendilerini geliştirici hobi-
ler edinmeleri de gerekiyor. Sporun 
bedensel ve zihinsel gelişime desteği, 
müziğin insan ruhunu beslemesi,  ti-
yatro ve sinemanın ise vizyonunuzu 
açan tarafl arı önemli konulardır.

Profesyonel hayatın dışında özel 
hayatınızda neler yapmak size keyif 
veriyor? Özel bir hobiniz var mı? 
Eşim ve çocuğumla birlikte vakit ge-
çirmek benim için çok önemli. Ayrıca 
kitap okumak, fotoğraf çekmek ve 
squash oynamak da benim için bü-
yük zevk.

“İNSANIN KENDİNİ 
SÜREKLİ GELİŞTİRMESİ 

BERABERİNDE YENİ 
HEDEFLER VE YENİ 

BAŞARILARI GETİRİR. 
BU ANLAMDA KARİYER 

PLANLAMASI YAPARKEN 
PROFESYONEL DESTEK 

ALMALI, İŞ YAŞAMINA 
ATILMADAN BEDENSEL 
VE ZİHİNSEL GELİŞİME 

KATKI SAĞLAYAN SPOR 
YA DA HOBİLERE VAKİT 

AYIRMALISINIZ”

NİSAN 2013  KIRMIZI n 17 




