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Merhaba,
İK bloglarının hem kişisel hem de evrensel bir niteliği olduğunu, İK bloglarındaki yazı ve
sayfalarda kişisel ve mesleki deneyimlerin, bilgi birikiminin, fikir ve düşüncelerin farklı bakış
açılarının paylaşılmasının gelecek nesillere ışık tuttuğunu, yaptığımız işlerin, yazdığımız
yazıların geleceğe miras olduğunu düşünüyorum.
İK Profesyonellerinin ve Bloggerlarının mesleki ve çalışma hayatlarına, bloglarına dair
düşüncelerini, yaşadıklarını, fikirlerini, tespitlerini, deneyimlerini paylaşmak suretiyle İK’ya ve
insana ilham vereceklerine inandığım için; “İK PROFESYONELLERİ & BLOGGERLAR İLE MİNİ
RÖPORTAJLAR” projesini hayata geçirmek üzere:
Kasım-Aralık 2019'da: İK Blogger listelerindeki Bloggerların ( halen 259 blog isminin yer aldığı
listede HRBlogmix‘e göre 107 blog aktif) bloglarındaki iletişim bilgilerine eriştiğim 85 Bloggera
e-mail ve twitter yoluyla 20 röportaj sorusu ilettim.
İK mesleğine ve bloglarına gönül vermiş olan, zaman ayırıp soruları yanıtlayan değerli İK
profesyonelleri ve bloggerlarının verdiklere cevaplar ile İK’ya ve insan’a yararlı bir dokunuş
yaptıklarına, ilham verdiklerine inanıyorum. Tüm İK Profesyonelleri ve Bloggerlarına
teşekkürler…
Röportaj cevapları 2020/1. bölüme yetişmeyen, iletişim bilgilerine ulaşamadığım, iletişim bilgisi
değiştiği için e-mail gönderemediğim, İK Profesyoneli & Bloggerlarının bu projeye dahil
olmasından onur duyarım.

Sevgi ve saygılarımla...
Serpil TÜRKMEN
İK Pencerem Blog yazarı
sepoturkmen@gmail.com
Ocak 2020
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ARTEMİZ GÜLER
artemizguler.wordpress.com
"İK'ya ve bana dair ne varsa..."
Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Endüstri Yüksek Mühendisiyim. Uzun yıllardır İK alanında çalıştım. Dijital İK
alanında farklı projeler denedim. Yaklaşık 1 yıldır, Agilis Teknoloji Hizmetleri
(http://www.agilis.com.tr/) adında, bilişim sektöründe faaliyet gösteren bir firmada,
Ülke Müdürü olarak çalışıyorum ve 2 kızımın babasıyım.
İK mesleğinde çalışmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz?
Üniversitede bitirme projemde İK alanından bir proje seçmiştim. Bitirme danışman
hocam o dönem, çeşitli firmalarda danışman olarak çalışıyordu. Bana uygun
olduğunu düşündüm ve devam ettim.
İK'nın en kolay ve en zor yönü nedir?
"İnsan" desem sadece.
İK mesleğinde çalışırken karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelmek için
ne/neler yaparsınız?
Çok farklı zorlukları var İK’da çalışmanın. Çalışanları dinlemek, üst yönetimle arada
köprü olmak, insanların hayatına dokunmak vb. iyi dinlemenin en önemli
yetkinliklerden biri olduğunu gördüm yıllar geçtikçe.
İK mesleği ile ilgili olarak gelecek hedefiniz/vizyonunuz nedir?
Şu an Agilis’te Ülke Müdürlüğü yapıyorum. Eğer zaman bulabilirsem,
sertifikasyonumu tamamladığım ve henüz 1 programı tamamladığım “Engage &
Grow” programlarımını yapmak isterim. Çünkü hem uygulama süreci hem de
sonuçların hızlı görülmesi, bana çok uyuyor. Kültür değişimi ve yaygınlaştırılması
için çok doğru bir çözüm. Eğitim desem değil, atölye desem değil, koçluk desem değil
ve içinde hepsi var. Tam bana göre.
İK alanında çalışanların yaratıcılığını, üretkenliğini geliştiren şeyler nelerdir?
Aç kalmak ve sürekli öğrenmek, kısaca.
İK'yı "tek cümleyle" nasıl anlatırsınız?
İnsan.
İK'cı olmasaydınız ne olurdunuz?
Satış, iş geliştirme ve pazarlama ki şu an kısmen yapıyorum 😊
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Çalışma ortamınızda "vazgeçemediğiniz" şey nedir?
Çay, Atatürk fotoğrafı.
İş hayatında "iyi ki yapmışım" veya "keşke yapmasaydım" dediğiniz şeyler var
mı?
Çok ama bu kitapla anlatılabilir.
Blog açma fikri nasıl oluştu? Blog yazılarınızın oluşum sürecini anlatır
mısınız?
Bende olanı paylaşmayı oldum olası severim. Çıkışı bu.
Bloggerlığın mesleğinize ve hayatınıza katkıları nelerdir?
Çok insan tanıdım. Çok etkinliğe katılma şansı verdi. Güzel projelerde yer aldım.
Örneğin : https://ikbloggerlarisirketlerde.wordpress.com/
Blogger olmanın zorlukları nelerdir?
Bence tek zorluk, yazmak.
Blog-iş/yaşam dengesini nasıl kuruyorsunuz?
Şu an Agilis’teki yoğunluğumdan dolayı yazamıyorum zaten ☹
Blogger olarak devam etmeyi düşünüyor musunuz?
Evet.
Gelecekte Youtuberlık, bloggerlığın yerini alabilir mi? Bu konuda ne
düşünüyorsunuz?
Farklı kanallar bence. Dönüşüm olabilir. Yazı, fotoğraf veya video destekli olabilir.
İK mesleğinde kariyer yapmak isteyenlere neler önerirsiniz?
İletişimim iyi diye İK’cı olmasınlar 😊 Sağ ve sol beyini birlikte kullanma yetkinliği
varsa deneyebilirler.
Blog açmak isteyenlere neler önerirsiniz?
Sürekli öğrenmeye hazırlarsa blog açsınlar.
Sizi en çok etkileyen kitap/film/söz nedir?
Tek bir kitap/film/söz yok.
Yaşantınızda sizi motive eden/ilham veren şeyler nelerdir?
Atatürk.
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EKREM ÖZTÜRK
ekremozturk.com
Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
İş yaşamıma Ankara’da bulunan bir firmada Makine Teknisyeni olarak başladım.
Daha sonra Kırşehir’de bulunan Petlas A.Ş’de, Makine Kontrol Teknisyeni olarak işe
girdim ve AR-GE sürecinde Teknisyen olarak devam ettim.
Petlas A.Ş'nin özelleştirilmesiyle birlikte, İK sürecinde Uzman olarak görev yapmaya
başladım.

İK

Yönetiminin

EFQM

Mükemmellik

Modelinin

ölçütlerine

göre

düzenlemesi ve bu düzenlemede yerel kültürün korunarak bir model oluşturulması
çalışmalarını yönettim. Farklı alanlarda süreç sahibi olarak, özellikle yönetim
sistemleri alanında deneyimler kazandım. En son olarak, kuruluştan İK planlama
ve geliştirme yöneticisi pozisyonunda ayrıldım.
Kırşehir Belediye Başkanlığında danışmanlık ve Kırşehir Kent Konseyi Genel
Sekreterliği görevlerini yürüttüm. Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliğinde, kurucu
İdari Hizmetleri Başkanı olarak yaptığım görevimin süresi sona erdikten sonra, Ahi
Evran Üniversitesinde Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve başladım. Halen aynı
Üniversitede, Kalite Yönetim Koordinatör yardımcısı olarak görev yapmaktayım.
İK mesleğinde çalışmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz?
Personel yönetiminden, İK Yönetimine geçişin yeni konuşulduğu zamanlarda, İK
Yönetimine ilgi duyarak bu alana yöneldim ve kendimi bu alanda geliştirdim.
Şirketin özelleştirilmesi benim içinde bir fırsat sağladı. İK'ya olan ilgim ve alana
yönelik çabam, üst yönetimin ilgisini çekti. İK sürecinde görev yapmaya başladım.
Özellikle üretim ve bakım süreçlerinin ve mavi yakalıların yoğun olduğu bir şirkette,
sahayı ve tüm prosesleri bilen biri olarak, İK'ya geçişim bir farklılık yarattı. İK
Uzmanlığının yanında, Yönetim Sistemleri Uzmanlığına sahibim.
İK’nın en kolay ve en zor yönü nedir?
İK yönetiminde, kolay ve en zor kavramlarını ayrıştırmak çok kolay değildir.
İçerisinde ya da tüm süreçlerinde insan olan bir alanın, her adımının çok
önemsenmesi gerekiyor. İşe alma süreci kolay derken, işten çıkarma süreci zor
diyemezsiniz. Aslında İK'nın her yönünü zor olarak değerlendirmek gerekiyor.
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Yasal zorunluluklar, işin gerekliliklerinin yanına insan faktörü eklendiğinde, eksik
ya

da

yanlış

yapma

olasılığınızın

bulunmadığı

bir

sürecin

kolay

yönü

bulunmamaktadır.
İK'nın en güzel yönü sorusuna daha kolay yanıt verilebilir ki, buda insanın sevinci,
mutluluğu, yüzünün gülümsemesidir.
İK mesleğinde çalışırken karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelmek için
ne/neler yaparsınız?
Bu zorlukları ayrıştırmak daha uygun olacaktır. Öncelikle bilgi eksikliği, yasal
şartlar,

çalışma

ortamı,

yönetimin

İK’ya

yaklaşımı

gibi

birçok

unsurdan

kaynaklanan sorunlar ile karşılaşabiliriz. Her bir sorunun farklı çözümleri
bulunmaktadır. İnsan odaklı bir alanın, en önemli sorunu insanın kendisidir. Hal
böyle iken, sorunları çözmede genel yaklaşım hoşgörü, sabır ve empati yapmak
olarak görüyorum. Sorunlar karşısında öncelikle sakin olmayı, sorunu ve kaynağını
iyi tespit etmeyi önemli buluyorum.
İK mesleğin ile ilgili gelecek hedefiniz/vizyonunuz nedir?
Çalışma hayatım ve yaşım itibari ile edindiğim deneyim ve kazandığım bilgiyi iyi
kullanmak istiyorum. Bulunduğum kentten kaynaklı olarak, daha çok kuruluş ve
insana ulaşmada yaşadığım olumsuzlukları, yazdığım blog ve sosyal medya ile
azaltmaya çalışıyorum. Şartların el verdiği ölçüde iyi bir kuruluşta bu süreci
yönetmeyi isterim. Bununla beraber özellikle, insan kaynakları alanında eğitim alan
veya yeni mezun olanlara destek olmayı, misyonum olarak tanımlıyorum. Bu
misyona uygun olarak, faaliyetlerde bulunmayı amaçlıyor ve uyguluyorum.
İK alanında çalışanların yaratıcılığını, üretkenliğini geliştiren şeyler nelerdir?
İK alanında çalışanlar, sadece İK ile ilgili bilgiye sahip olmak ve bu alanda kendini
geliştirmeyle kısıtlandırmamaları gerekiyor. İK, kuruluşu hayatta tutan ve hayata
bağlayan bir sorumluluğa sahip alandır. Aslında İK'nın tüm süreç ve departmanlara
yönelik bilgiye sahip, farkında olan ve yönlendirecek yetkinliğinin olması gerekiyor.
İK çalışanları, İK ile ilgili bilgi, yaratıcılık ve üretkenliğe sahip olurken, diğer
alanlarda da aynı özellikleri ve sorumluluğu taşıması gerekiyor.
Özellikle de yönetim sistemleri konusunda, İK çalışanlarının bilgi ve üretkenliğinin
şart olduğuna inanıyorum. İK çalışanlarının meraklı ve heyecanlı olmaları, sadece
kendi alanlarında değil, genel anlamda sorumluluk alma ve taşımaları, kendilerini
geliştirmelerine yönlendirecektir.
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İK’yı ‘’tek cümleyle’’ nasıl anlatırsınız?
İnsan kaynağını, insan değerlerine çevirmeye yönelik olarak, insani yaklaşımlarıda
içeren süreçleri yönetmek.
İK’ cı olmasaydınız ne olurdunuz?
İK alanına yönlenmeseydim, bu alan ile iç içe olması gerektiğine inandığım Kalite
Yönetim Sistemlerinde, kalite uzmanı olurdum diye düşünüyorum.
Çalışma ortamında ‘’vazgeçemediğiniz’’ şey nedir?
Kuşağımızdan kaynaklı olarak, düzenli ve disiplinli bir çalışma ortamında, sonuç
almaya yönelik yaklaşımdan vazgeçmek mümkün olmamaktadır.
İş hayatında ‘’iyi ki yapmışım’’ veya ‘’keşke yapmasaydım’’ dediğiniz şeyler
varmı?
İK'ya geçişimi ve İK alanında gelişmemi, ‘’iyi ki yapmışım’’;
iş yaşamımda belediye sürecini ise‘’keşke yapmasaydım’’ diye nitelendiriyorum.
Blog açma fikri nasıl oluştu? Blog yazılarınızın oluşum sürecini anlatırmısınız?
Sadece İK ile değil farklı alanlarda sürekli bir yerlerde yazıyordum. Yazdıklarımın
arşivlenmesi, ulaştığım kitle, geri bildirimleri görme gibi sebepleri bir araya getirince
blog sahibi olma kararını verdim. Bazen bir konu üzerine planlı yazarken, genelde
okuduğum ve duyduğum konular üzerine anlık olarak yazıyorum.
Bloggerlığın mesleğinize ve hayatınıza katkısı nedir?
Blog yazmak; kendini geliştirme ihtiyacı ve zorunluluğunu ortaya çıkarıyor. Alanınız
ile ilgili kişileri ve gelişmeleri izlemek zorunda kalıyorsunuz. Kendinizi sürekli
yenilemek bir mecburiyet oluyor.
Blogger olmanın zorlukları nedir?
Kimliğinizi taşıyan ve yansıtan bir paylaşım ortamı sizi internet ortamında tanıtıyor.
Yazdığınız her yazının içeriğine uygun bilgiye sahip olmanız ve yazının ardında
durmanız gerekiyor. Dil bilgisi ve yazım kurallarına dikkat etmenizde gerekiyor. Bazı
yazılarda yasal sorumluluklar doğuracağını bilmeniz ayrı bir dikkat vermenizi
gerektiriyor.
Blog- iş/yaşam dengesini nasıl kuruyorsunuz?
Blog yazmayı, iş ve yaşam önceliklerinden sonra gelen bir hobi olarak görüyorum.
Öncelikle yaşam ve işime odaklanıyorum. Çok önemli gördüğüm ve beni rahatsız
eden bir konuda yazmak istediğimde, önceliklerim değişebiliyor.
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Blogger olarak devam etmeyi düşünüyormusunuz?
Kesinlikle evet diyorum. Sadece bilgi ve deneyim paylaşmak amaç olmamalı
düşüncesiyle, özgür bir birey olarak, tepkinizi göstermeniz veya rehberlik yapmanız
gereken konularda blog yazılarını önemli görüyorum.
Gelecekte

Youtuberlik,

bloggerlığın

yerini

alabilirmi?

Bu

konuda

ne

düşünüyorsunuz?
Görsel ve sözlü iletişimin, yazılı iletişimin önüne geçtiği bilinen bir gerçektir.
Youtuberlik, bloggerlığın yerini alabilir mi sorusunun cevabı mutlaka ‘’evet’’
olacaktır. Ancak bir X kuşağı mensubu biri olarak yazmayı ve yazılı olarak
arşivlemeyi tercih ediyorum.
İK mesleğinde kariyer yapmak isteyenlere neler önerirsiniz?
İK alanına ilgi her geçen gün artarken, bu alanda özellikle ön lisans ve lisans
eğitiminin içeriği sahaya hitap etmiyor. Eğitim ile saha uygulamaları çok farklılık
arz ediyor. Yeni mezun gençler, bu alanda işe yerleşme ve işte ki gelişmelerinde
sorunlar yaşıyorlar. Bu alanda kariyer yapmak isteyenlerin, mesleğe geçişleri ile
sürekli olarak kendilerini geliştirmeleri ve yenilemeleri gerekiyor. Bir diğer husus ise
İK alanında kariyer yapmak isteyenlerin, mutlaka diğer yönetim sistemleri
konularında da eğitim almaları gerekiyor.
Blog açmak isteyenlere neler önerirsiniz?
Blog yazmanın, bir gönüllük ve sosyal sorumluluk içeren bir çaba olarak görülmesi
gerektiğine inanıyorum. Bilgi, duygu ve deneyim sahibi olan ve bunları paylaşmakla,
ulaştığı kitleye fayda sağladığına inanan herkesi blog açmaya ve yazmaya davet
ediyorum.
Sizi en çok etkileyen kitap/film/söz nedir?
Kişiye göre beğenisi ve etkisi değişeceği için bu konularda örnekler vermek
istemiyorum. Öyle ki, beni etkileyen bir söz yada kitap bir başkası için çok basit
gelebiliyor. Önemli olan okuduğunuz kitabı, izlediğiniz filmi ve dinlediğiniz bir sözü
çok iyi anlamanızdır.
Yaşantınızda sizi motive eden/ilham veren şeyler nedir?
Ufak mutluluklar ve ufak başarılar ile motive olmayı bilmenin, insanı başarıya
götürdüğünü yaşayarak uyguluyorum. Farklı olmayı, farklı işler yapmayı ve kendi
içinde dahi olsa ‘ben başardım’’ demek, en güzel ilham verici duygudur.
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EMRE İNANÇ KAYATÜRK
emreinanckayaturk.wordpress.com
"İnsan Kaynakları Bilimi"
Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
31.12.1985 Bakırköy doğumluyum. Aslen İstanbullu'yum.
Kaynakları, Bilim ve Sanata meraklı bir işkoliğim.

Kısaca,

İnsan

İK mesleğinde çalışmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz?
İnsan Kaynakları Mesleğinde çalışmaya 2006 yılında DiaSA'da karar verdim. Aslında
daha önce aklımda İK yoktu. Daha doğrusu İK'nın ne olduğunu bile bilmiyordum.
İK'nın en kolay ve en zor yönleri nelerdir?
Ben pek kolay bir yanını göremedim:) en azından insan ilişkileri ve çok kültürlülük
yetkinliklerimi geliştirdiğini görüyorum. Bu açıdan kolay bir şekilde farklı kültürlere
adapte olabiliyorum.
Zor yönü ise sürekli tetikte olmanız gerekiyor. Ağzınızdan çıkan her kelimenin şirketi
ve üst yönetimi bağlayıcılığı bulunmaktadır. Aslında en zor yanı budur.
İK mesleğinde çalışırken karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelmek için
ne/neler yaparsınız?
Araştırma ve analiz. Süreçlerle ilgili araştırma yaparken insanlarla ilgili zorluklarda;
insanları analiz edip, ilişkiyi birkaç hamle sonrasını düşünerek yapılandırmak
gerekir.
İK alanında çalışanların yaratıcılığını, üretkenliğini geliştiren şeyler nelerdir?
Teknoloji, değişen yasal mevzuat, sektörün ve mesleğin istekleriyle çalışan talepleri;
üretkenliği ve yaratıcılığı arttırmaktadır. Bu durum doğal bir süreçtir.
Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Kişisel olarak güçlü olanın değil uyum
sağlayabilenin başarılı olacağına inanıyorum.
İK'yı tek cümle ile nasıl anlatırsınız?
Unvan arttıkça güç, güç arttıkça çıkar, çıkar arttıkça da mücadelenin şiddeti artar.
İK'cı olmasaydınız ne olurdunuz?
Büyük bir ihtimal bilgi teknolojileri yöneticisi olurdum.
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Çalışma ortamınızda vazgeçemediğiniz şey nedir?
Bazı profesyoneller mesleklerini sürekli ofisin içerisinde icra etmek ister. Bazı
profesyoneller ise ofis dışında kalmayı tercih eder. Ben her ikisini de tercih
ediyorum. Salonu da sahayı da seviyorum. Bu açıdan yorucu olsa da hareketlilikten
vazgeçemiyorum diyebilirim.
İş hayatında iyi ki yapmışım veya keşke yapmasaydım dediğiniz şeyler var mı?
Aslında iyi ki yapmışım dediğim birçokşeyler var. İyi ki İnsan Kaynakları Profesyoneli
olmuşum ;) Keşke yapmasaydım dediğim herhangi bir pişmanlığım bulunmuyor.
Her şey olması gerektiği gibi ilerledi.
Blog açma fikri nasıl oluştu? Blog yazılarınızın oluşum sürecini anlatır
mısınız?
Ben yeteneğin (uygun zaman ve koşullar oluşursa) daha sonra edinilebileceğini ve
geliştirilebileceğini düşünüyorum. Lise 2'deyken bize kompozisyon ödevi verildi.
Konusu da verem farkındalık haftasında olduğumuz için tüberküloz hastalığı idi.
Bende bir kompozisyon yazdım. Ki öyle çok başarılı bir öğrenci değildim.
Kompozisyonum beğenildi. Hocalarım, yazdığım yazıyı Küçükçekmece ilçesinde
yarışmaya gönderdiler. Maalesef birinci olamadım ama en azından dereceye
girmiştim. Yeteneğimi o zamanlar fark edemedim. Fakat bu yeteneğin Tanrı vergisi
olduğunu düşünüyorum. Yazı yazmayı seviyorum.
Mesleğimle ilgili internette araştırma yaparken; İK bloggerlarının yazdıklarına denk
geldim. Yıl 2013. Daha sonra İK Bloggerlarını okumaya başladım. 2014 yılında ise
bende mi blog açsam diye düşündüm. Sonra operasyonel yoğunluktan erteledim.
2015 Yılında ise MCT İnsan Kaynakları Zirvesinde İK Bloggerlarıyla zamanımı
geçirdim. Sosyal medyadan çoğunu tanıyordum. Orada neden blog yazmıyorsun
dediler. Bende erteliyorum dedim. Daha sonra bir hafta sonu belgesel izlerken hadi
bir yazı yazayım dedim ve "Alt Yüklenicilerde İnsan Kaynakları Uygulamaları" yazımı
yazdım. Daha sonra blogumu açtım.
Bloggerlığın mesleğinize ve hayatınıza katkıları nelerdir?
Mesleğime olan katkıları çok fazla. Yeni insanlar tanıyorum, networking oluşuyor,
farklı sektörlerin dinamiklerini görüyorum. Bir kaç tane şirkete danışmanlık
yapmıştım. Bloğum üzerinden bana ulaştılar (eh kapitalist bir insanımdır :)
Blogger olmanın zorlukları nelerdir?
Ben bir zorluğunu görmüyorum. Biraz basit olacak ama ben yazıyorum. Sınırlı ama
kaliteli bir okuyucu kitlem var. Onlar da okuyor yorum yapıyor.
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Blog-iş/yaşam dengesini nasıl kuruyorsunuz?
Bir işkolik olarak iş yaşamı bende daha ağır basıyor. Yazılar için belirli bir birikim
gerekiyor bazen yazacağınız konuyu test etmeniz gerekiyor, bazen o fikrin
olgunlaşması gerekiyor. Bunlar olduktan sonra bir anda yazılarımı yazıyorum. Bana
genelde uzun yazıyorsun derler (ki evet uzun yazıyorum) yazılarımın uzun olmasının
nedeni budur aslında.
Bazı yazılarımı yazmak için bir yıl beklediğim oluyor. Uygun zamanı beklemiyorum.
Yazıyı beğenmem gerekiyor. Genelde yazılarımda okuyucuları farklı evrenlere
götürmeyi severim.
Blogger olarak devam etmeyi düşünüyor musunuz?
Kısaca evet.
Gelecekte Youtuberlık, bloggerlığın yerini alabilir mi? Bu konuda ne
düşünüyorsunuz?
Aslında gelecekte değil şu anda Youtuberlık, Bloggerlığın yerini aldı. Bu konuyla
ilgili bir yazı yazacağım. Detayları orada paylaşırım.
İK mesleğinde kariyer yapmak isteyenlere ne önerirsiniz?
Çok para kazanmak istiyorlarsa bu mesleği yapmasınlar. Fakat asil bir gelecek
istiyorlarsa, bu mesleği yapsınlar ;)
Blog açmak isteyenlere ne önerirsiniz?
Sürekliliğini sağlayacaklarsa açsınlar. İstediklerini yazsınlar.
Sizi en çok etkileyen kitap/film/söz nedir?
Mutlak Savaş isminde bir film vardı. Çok güzel bir filmdi. Charles Eisenstein'ın
kutsal ekonomi kitabını çok severim. inandığım Sürdürülebilir Kapitalizmi
anlatan bir kitaptır.
Beni en çok etkileyen söz ise; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hayatta Gerçek
Yol Gösterici Akıl ve Bilimdir" sözüdür.
Bilim; bize doğaya hükmetmeyi, ekonomik kalkınmayı, ay'a adım atmayı, tabletleri,
akıllı telefonları, Mars'a ulaşmayı sağlamıştır. Bu sebeple bloğumun adını da İnsan
Kaynakları Bilimi adını verdim.
Yaşantınızda sizi motive eden/ilham veren şeyler nelerdir?
Başarı.
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EVRİM FUNDA İNKAYA HOROZ
fundainkaya.com
"Ofisium İnsanı"
Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Marmara Üniversitesi, İşletme Bölümünden mezun oldum. Endüstri ve Örgüt
Psikolojisi üzerine yüksek lisans yaptım. "Algılanan Kişi-Çevre Uyum Ölçeği'ni
Türkçe'ye Uyarlama Çalışması" adlı tezimde; çalışanların işe, organizasyona,
çalıştığı gruba ve yöneticisine uyumunu ve bu uyumun çalışan ve organizasyon
üzerindeki sonuçlarını inceledim.
Uzun yıllar yürüttüğüm ticaret hayatımın sonunda yönetici ortağı olduğum şirketimi
devrederek, 2003 yılında Bilin Yazılım’da İK'da görevime başladım. Humanist İK
Yönetim Sistemi’nin kalite, test ve dokümantasyon süreçleri ile birlikte,
BilinYazılım’ın idari işler ve İK süreçlerini de yürüttüm. Geçen süre içerisinde İK ve
Kurumsal İletişim’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak sürdürdüğüm
görevimi Bilin Akademi’yi kurmak üzere ayrıldım. 2 yıl kadar, ICC İnsan Kaynakları
Eğitim ve Danışmanlık A.Ş’ de Genel Müdür olarak görev aldım ve Bilin Yazılım AŞ.
bünyesinde, Bilin Akademi’yi kurdum.
2015 yılından beri Bilin Akademi kurucusu ve Bilin Yazılım Eğitim Sistemleri
Direktörü olarak görevimi yürütüyorum. Bu kapsamda, Bilin Yazılım’a ait Humanist
adlı İK yazılımının eğitimlerini veriyorum. Ayrıca; İK ve süreçlerine yer verdiğim
eğitimlerimin yanı sıra, özellikle çalışan psikolojisine yönelik eğitimleri de vermeye
çalışıyorum. 2 yıldır da; sistem, teknoloji ve psikolojiyi harmanladığım İK sertifika
programlarım ile yeni mezunları İK profesyoneli olarak yetiştiriyor ve İK süreçlerinde
kendilerine bir farklılık yaratarak iş bulmalarında destek olmaya çalışıyorum.
Üniversitelerde de iş hayatına atılacak gençler için çeşitli eğitimler veriyor ve kariyer
danışmanlığı yapıyorum.
İK mesleğinde çalışmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz?
Yönetici ortağı olduğum bir işletmem vardı. Fakat var olan koşullarda ticaret
yapmak güçleşmeye başlamıştı. Bu nedenle işletmemi devredip kurumsal bir
firmada finans, muhasebe vs iş arıyordum. Ama o zaman bu o kadar kolay değildi.
Çünkü internette ilanlar çıkmıyordu ve başvuruları internetten alan firma sayısı çok
azdı. O zaman yolum Bilin Yazılım ile kesişti. Ben finans veya pazarlama için
başvurmuştum. Finans uzmanlığı ile başlayıp, İK ile devam ettiğim sürecin içerisine
bu şekilde girdim.
İK' nın en kolay ve en zor yönü nedir?
İK’da; operasyonel işleri devam ettirirken aynı zamanda stratejik kararlar da almanız
gereken durumlar var. İşte bu noktada işinizi çok iyi bilmeniz, süreç
kurgulayabilmeniz ve gerçekleştirmek istediklerinizin geri dönüşlerini iyi
hesaplayarak yönetimi ikna etmeniz gerekmektedir.
Bir de tüm bu parametreler ile birlikte çalışanlar ile ilgili tüm operasyonel işleri
yürütebilmelisiniz.
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İK mesleğinde çalışırken karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelmek için
ne/neler yaparsınız?
Ben İK'da çalışanların yetkinliklerinin diğer mesleklerin ihtiyaç duyduğu
yetkinliklerden daha fazla olması gerektiğine inananlardanım. Ve eğer bu meslekte
zorlukları aşmak istiyorsanız, analitik düşünceniz, ikna yeteneğiniz, iletişiminiz
kuvvetli, çatışma yönetimini çok iyi yapıyor olmalı ve duygusal zekanız yüksek
olmalı. Ama tüm bunlar varken “neden olmuyor” diyenler varsa, “insan kaynakları
ile ilgili teori ve süreç bilgilerini de gözden geçirmeliler” derim.
Okulda insan kaynakları derslerinin okunması, bu konularda yüksek lisansın
yapılmış olması, insan kaynaklarını iyi bilindiği anlamına gelmez. Yurt içi veya dışı
tüm uygulamalardan haberdar olmalıyız. Kendimizi işimizin her yönüne hakim
olacak şekilde yetiştirmeliyiz.
Tüm İK süreçlerine teorik, yasal, süreç, sistem ve psikoloji ile bir bütün olarak analiz
etmeliyiz. Kendimizi işin tüm yönleri ile birlikte bir bütün olarak geliştirmeliyiz.
Ancak bu şekilde, o ünlü stratejik masada yerimizi alıp, şirket stratejileri
belirlenirken İK’nın da sözünün dinlenmesini sağlarız. Böylece zorlukların da en
büyüğü aşılmış yani yönetim desteği alınmış olur.
İK mesleği ile ilgili olarak gelecek hedefiniz/vizyonunuz nedir?
İnsan kaynaklarını sistem, teknoloji ve psikoloji üçlüsünü entegre edebilen, bu
çerçevede projeler üretebilen profesyoneller yetiştirmek kariyerimin bugün ve
gelecekteki hedefidir.
İK alanında çalışanların yaratıcılığını, üretkenliğini geliştiren şeyler nelerdir?
İK uzmanları sabah işe gelip akşam işten dönebilecek kişiler değildir bana göre.
Mutlaka hobileri olmalı, ilgi alanları olmalı. Seyahat etmeliler. Sergilere, tiyatrolara
gitmeliler. Kitap okumalılar. Yurt dışında olan biteni takip etmeliler. Ve özellikle de
İK’nın tüm süreçlerinehakim olabilecek şekilde kendilerini geliştirmeliler. Örnek
uygulamaları takip etmeliler. Diğer İK uzmanları ile iletişimde olmalılar. Bütünü
görmeye başladıkça, alanlarındaki yaratıcılık artacaktır.
Sadece İK profesyonelleri değil bunu tüm meslek sahipleri için söyleyebilirim. Kendi
dünyasına kapanmış herhangi bir kişinin yaratıcı olması mümkün değildir.
İK' yı "tek cümleyle" nasıl anlatırsınız?
İçinde hiç tahmin edilemeyecek kadar çok analitik düşünce yetkinliğini barındıran
IQ ve EQ’yu eş değerde kullanması gereken nadir mesleklerden biridir.
İK' cı olmasaydınız ne olurdunuz?
Tasarımcı veya klinik psikolog olurdum. Her ikisi de temelde var olan teorileri baz
alan, her defasında farklı vakalar ile karşılaşmanıza neden olan meslekler bana göre.
Her gün ayrı bulmaca çözebilirsiniz. Sorunların o kendine has insanı dik tutan
yapısı, sonunda yaratıcılığımı kullanarak çözüm bulmanın verdiği haz herhalde beni
bu iki mesleği tercih etmemde cezbeden taraf...
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Çalışma ortamınızda "vazgeçemediğiniz" şey nedir?
Bilgisayarımın olduğu her yer benim çalışma ortamımdır. Her zaman, her daim
yanımdadır. Tek isteğim o ortamda beyaz florasan ışık olmasın 
İş hayatında "iyi ki yapmışım" veya "keşke yapmasaydım" dediğiniz şeyler var
mı?
İyi ki, Bilin Akademi’yi kurmuşum. Bahsettiğim tasarım ve bulmaca çözme zevkimi
Akademi’de tatmin edebiliyorum. Kendimi buldum diyebilirim. Biz Bilin Akademi’de,
Bilin yazılımın ürünü olan Humanist insan kaynakları yazılımının eğitimlerini
vermekle başladık. Humanist tam bir insan kaynakları ERP’si. Bir kişi daha işe
girmeden firma ile iletişim kurmaya başladığında yani aday olması ile Humanist
devreye girer. Ve o firmanın tüm insan kaynakları süreçlerinde rol alır. Ta ki işten
çıkana kadar. Bu da bizim Akademi bünyesinde bordro dahil tüm İK süreçlerine
hakim olmamızı gerektirmektedir. Hem de sadece Humanist’in yapabildikleri ile
değil, ilgili firmaların kendi süreçlerini de bu eğitime konu ederek.
Kurumsal eğitimlerimiz ağırlıkta olduğundan birçok uygulamadan örnekler, vakalar
tartışıp, bunların bir sisteme nasıl uyarlanacağı ile ilgili sorunlar çözeriz
eğitimlerimizde. Her bir kurumun kendine has kültürü ve İK süreç ve politikaları
vardır. Bunu sistemsel olarak nasıl uyarlarız, hangi süreçler değişime uyarlanabilir,
tepki görür, tepkileri önlemek için yapılabilecekler nelerdir, çalışanlar ile yöneticiler
arasındaki o ince çizgide İK nerede durabilir gibi tüm İK süreçlerinin kendine has
sorunlarını çözmek, eğitimlerimizin en kritik noktalarını oluşturur. Bu sayede,
birçok kurumsal firmanın süreçlerini inceleme, analiz etme fırsatı buluruz. Her bir
eğitim kendi içinde başka bir bulmacadır. Hepsi ayrı birer sorun çözümü. Sanırım
tam da bu nedenle çalışıyormuşum gibi değil de hobimle meşgul oluyormuşum gibi
hissediyorum.
Kısacası biz eğitimlerimizde İK profesyonellerinin, kendi süreçlerine bakış açılarını
genişletiyoruz, sistematik düşünmeyi öğretiyoruz.
Keşke yapmasaydım dediğim şeyleri ise, bundan 6-7 sene önce sorsaydınız,
anlatırdım. Ama belli bir deneyim elde ettikçe, keşkelerimi yararıma kullanmayı
öğrendim. Zaman kaybettiğimisandığım şeyler aslında beni şimdiki ben yapmış. Şu
andaki benin, pişmanlıkları yok.
Blog açma fikri nasıl oluştu? Blog yazılarınızın oluşum sürecini anlatır
mısınız?
Bir mülakat yaşadım. Benim için çok enteresandı. Mülakat sonrası baktım kendi
kendime konuşuyorum. Ama bir faydası yok. Bu olayları insanlarla paylaşmalıyım,
dedim. Onların da böyle anıları vardır, ortak akıl oluştururuz belki, diye düşündüm.
Zaten yazma ile ilgili bir derdim vardı. Çok seviyorum yazmayı. O sırada, birlikte
çalıştığım İK’cı arkadaşım Bilgisayar Bilimleri mezunu olduğundan, direkt “size blog
açalım” dediğinde hiç hayır demedim. Bir de bazı fikirlerin üzerinde çok durmam.
Daha dediği gün blog açmıştık. O gün hızlıca yazmıştım ilk yazımı. “Bir Bilmecem
Var” adlı yazım ilk blog yazımdır. Yakın arkadaşlarımla paylaşmıştım çekine
çekine... Çok ilgi gördü. Yazı tarzımı çok beğendiler. Hatta hiç tahmin etmediğim
kişilerden övgü almıştım. O kişilerin nasıl olup da yazımı gördüklerine şaşırmıştım,
internetin gücünü o zaman anlamıştım.
2010 yılından itibaren; www.fundainkaya.com adlı blogumda, insan kaynakları,
çalışan psikolojisi ve iş hayatına yönelik yazılarımı paylaşıyorum.
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Bloggerlığın mesleğinize ve hayatınıza katkıları nelerdir?
Kendimi ifade edecek alan buluyorum. Fikirlerimi paylaşacağım bir alan bu. Belli
bir deneyimden sonra da İK konuları üzerine bir şeyler yazmak, etkileşimde
bulunmak bana zevk veriyor. Sadece tecrübeli İK’cılar değil aynı zamanda bu
mesleğe yeni girmek isteyen herkes için de bu blogların bir fırsat olduğunu
düşünüyorum. Hatta bana kalırsa İK bloggerlerını sadece İK mesleğine girecekler
veya İK profesyonelleri değil, tüm çalışma hayatında olan herkesin okuması gerekir.
Aslında yazdıklarımız iş hayatına dair şeyler. İK, herkese dokunan, herkesin
uygulamalarından pay aldığı süreçleri içeriyor. Bence içeride ne olup bittiğini bilmek
isteyecek herkesin okuması gerekir. Ayrıca, bana ulaşan ve tanımadığım kişilerin,
geri bildirimlerini duydukça, doğru yolda olduğumu görüyorum. En azından
birilerine ulaşabiliyorum. Birileri bu işi ciddiye alıyor diye düşünüyorum.
Karşılıklı paylaşım ve etkileşimle daha da zenginleşiyorum.
Bir diğer katkısı da, İK mesleğine gönül vermiş kişileri daha yakından tanıma fırsatı
buluyor olmam. Bu da bana çok farklı deneyimler, bilgiler, arkadaşlıklar kazandırdı.
Blogger olmanın zorlukları nelerdir?
Blogger olmanın tek zorluğu, iş hayatının içinde belli bir rutinde iken, yazı yazmak.
Yazdıklarınız biraz somut bilgiler içerecekse; araştırma yapmanız gerekir bunun için
ayrı bir zaman ve efor harcamanız gereklidir. Bir de sanırım şu sıralar yazılar pek
okunmuyor olabilir. Bazen ben bile uzun uzun içinde çok sık duyduğum bilgileri
gördüğüm yazıları okuyamıyorum. Sıkıcı olmadan, kısa cümleler ile asıl söylemek
istediğini söylemek ve sık sık yazmak göründüğü kadar kolay olmuyor.
Blog-iş/yaşam dengesini nasıl kuruyorsunuz?
Ben böyle bir denge kurmuyorum. Hepsi iç içe. Birini diğerinden ayıramam.
Ayırdığımda, bir tarafım diğer tarafımdan mahrum kalıyor gibi geliyor bana. Ben,
her iki tarafta da gelişiyorum. Ve işteki deneyimlerim özel yaşamımda, özel
yaşamımdaki deneyimlerimin ise iş hayatımda çok katkısı oluyor.
Her iki taraf birbirini besliyor, geliştiriyor. İkisi ayrı ayrı topladığımda bir ben
etmiyor. İkisi birlikte daha da büyüyor, ben oluyor. Hafta sonları veya yurt içi
tatillere bilgisayarı ile giden biriyim. Gerçekten uzaklaşmak istediğimde yurt dışına
tatile giderim. Ama bu demek değildir ki, o bilgisayarı yanıma zorla alıyorum,
istemeye istemeye açıyorum. Buna beni kimse zorlamıyor. Kitap okur gibi iş
yapabilirim. Kitap okumaktan zevk aldığım kadar iş yapmaktan zevk alıyorum.
İşe geldiğimde bana “iş” gibi gelmiyor. Evde çalıştığımda da “iş” yapıyormuşum gibi
değilim. Ama gezmeyi, eğlenmeyi, seyahat etmeyi, tiyatroyu, sinemayı, fotoğraf
çekmeyi, dalış yapmayı, dans etmeyi, arkadaşlarımla birlikte olmayı, uzun uzun
onlarla sohbet etmeyi de eksik etmiyorum. Mutlaka her birinden öğrendiğim çok şey
var. Bunları yaparken zevk alıyor olmamın yanı sıra bu faaliyetlerimin işimi de
zenginleştirdiğini biliyorum, iş dışında yaptıklarım yaratıcılığımı artırdıkça, içerik
yaratırken gerekli duyduğum metaforlara katkı sağladıkça, bana daha da zevk
veriyor. Elbette bu katkılar, yazı yazarken de daha hızlı olmama, anlatmak
istediklerimi çok rahat ifade edebilmeme, zorlanmadan kelime bulmama ve hızlı
yazmama neden oluyor.
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İş-yaşam dengesinin öğretilebilir bir denge olduğunu düşünmüyorum. Herkesin
kendi yarattığı bir iş-yaşam denge formülü var. Ve eğitimler ile bunun verilmeye
çalışılması da beni şaşırtıyor. Belki de bu yüzden bu eğitimler katılımcılar için çok
verimli olmuyor olabilir.
Blogger olarak devam etmeyi düşünüyor musunuz?
Evet kesinlikle, orası benim günlüğüm. Kütüphane yaratıyorum kendime. Ara sıra
da dönüp kitaplarıma bakmak istediğimde her yerden ulaşabileceğimi ve orada
olduğunu biliyorum. İnsanlarla etkileşimde bulunmak hoşuma gidiyor.
Gelecekte Youtuberlık, bloggerlığın yerini alabilir mi? Bu konuda ne
düşünüyorsunuz?
Birinin diğerinin yerini alabileceği uygulamalar olarak görmüyorum. Her ikisinin de
alıcısı farklı olabilir hatta aynı alıcı farklı ortamlarda farklı yöntemler ile size
ulaşmak isteyebilir.
Bence derdimizi hem yazı ile hem de videolarla da anlatabiliriz. Görsel öğrenme
yeteneği yüksek olanlar için okumak da, video izlemek de aynıetkiye sahip ama
işitsel öğrenme yetkinliği kuvvetli olanlar için videolar daha cazip olacak elbette. İlla
birini birine tercih etmeyi en azından kendi adıma şimdilik düşünmüyorum. İlerisi
için tüketici davranışları önemli ama bazı ortamlarda okumak daha kolay olurken,
bazı ortamlarda da dinlemek daha kolay olabiliyor. Henüz artıları eksileri birbirine
denk bana göre.
İK mesleğinde kariyer yapmak isteyenlere neler önerirsiniz?
İK’nın tüm süreçlerine hakim olacak şekilde kendilerini geliştirmeleri öncelikli
tavsiyem. Yetenek yönetimi ile ücret sistemleri birbirinden ayrılabilecek bir yapı
değil. Her ikisi de bir İK’cı için aynı ağırlıkta önemli.
Her İK sürecini; 360 derecelik bakış açısı ile değerlendirmeliler. Her süreç için:
Bunun yasal boyutları nedir? Hangi psikolojik etmenler ile değerlendirilmelidir?
Nasıl bir sistem kurgulanmalıdır? Ne tür teknolojiler ile desteklenmelidir? sorularını
kendilerine sormalılar.
Genel kabul görmüş düşüncelerle hareket etmemeliler. Her zaman araştırmalılar.
Makale okumalılar. Konfor alanlarında kalmamalılar. Hem işveren hem de çalışanı
iyi dinlemeliler. Bakış açılarını genişletmeli, sistematik düşünmeyi öğrenmeliler.
Doğru teşhis koyamadıkları sürece, uygulayacakları tedavi bir işe yaramayacaktır.
İyi analiz edebilmeleri için de, ilgili süreci tüm boyutları ile değerlendirebilmeliler.
Gömleğin düğmesi bir kere yanlış iliklendiğinde diğerleri de yanlış iliklenir. İşin
kötüsü, bu yanlışı son düğmeye geldiğinizde fark edersiniz. O nedenle mutlaka, her
bir İK sürecinde uygulanabilir sistem tasarlama yöntemlerini öğrenmeliler,
teknolojiden korkmadan onun bir parçası gibi hareket edebilmelilerve her şeyin 1-0
değil; işin içinde etki-tepkinin de olduğu bilinci ile yaptıkları her bir işin nasıl bir
tepkiye yol açacağını öngörerek yapmalılar.
Ve elbette bu tepkileri karşılayabilecek yeni sistemler kurgulamalılar ki bu da
psikolojik alt yapı ile olmalı. Analiz yeteneği, farklı uygulamalardan haberdar olmak
ve bunu çalışan ve yönetimin kabul edebileceği şekilde sunabilmek, İK’nın en önemli
becerisidir. Bu beceriyi elde etmek için de her zaman söylediğim 360 derece bakış
açısı gereklidir.
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Blog açmak isteyenlere neler önerirsiniz?
İyi bir blogger, farklıdır. Kendine ait bir uslubu vardır. Konuları farklı bakış açıları
ile sunmayı dert edinmelidir.
Her zaman kendisine şu soruyu sormalıdır: Beni neden okusunlar? Buna vereceği
cevaba gerçekten içi siniyorsa, kendinden eminse blogger olmaması için hiçbir
neden yok. Bunu yapabilmek için de kendini her zaman beslemesi gerekir. Kitap
okuyarak, konusu ile ilgili araştırmalar yaparak her daim kendini zenginleştireceği
etkinlikler ile sunacağı bilgiyi harmanlayarak okuyuculara aktarabilen blogger,
okunan bloggerdır.
Sizi en çok etkileyen kitap/film/söz nedir?
Kitap, Nutuk’tur.
Nutuk; stratejik düşünce, öngörü, analitik düşünce ve problem çözme, çatışma
yönetimi, ikna gücü, proaktif düşünce, yaratıcılık ve liderlik yetkinlikleri ile sabır,
azim ve kararlılığın kitabıdır. İleri seviye ön görüler ile neden bu işe gerek
duyulduğu, nelerin ve nasıl yapıldığının çok iyi ifade edildiği; aynı hataları tekrar
yapmamak için gerekenlerin yazıldığı;
müthiş bir siyasi analiz ve başucu
dokümanıdır.
Grup psikolojisi, sosyoloji, toplumsal kültür, davranışlar, etkiler, tepkiler, tutumlar,
kişilik farklılıkları vb ne öğrenmek istiyorsanız Nutuk’tan öğrenirsiniz. Koca bir
insanlık tarihinin, ufak bir kesitidir. Bu kesiti alın, kopyalayıp tüm dünya tarihine
uyarlayın. Dünyadaki tüm olayların nedenlerini öğrenmiş olursunuz. Çözümü de
kendi içindedir. Tam bir dünya stereotipi oluşturur size. Zamansız bir kitaptır.
Filmlere gelecek olursa; 'Şeytanın Avukatı' ve 'Ölü Ozanlar Derneği'. 'Şeytanın
Avukatı'nda insanlığın, inanç analizi çok çarpıcı bir şekilde yapılmıştır. Bana göre;
Al Pacino’nun o filmdeki tiratı, dünyadaki gelmiş geçmiş en iyi tirattır.
'Ölü Ozanlar Derneği', ise tam bir farkındalık şaheseri. Öğrencilerin, kalıplaşmış
düşünce şekillerinden uzaklaşmalarını ve hayatlarını dolu dolu yaşamalarını
öğütleyen statükoya karşı bir profil.
Her iki film de, insanın kalıplaşmış yargılarına gönderme yapar. Ve kalıplaşmış bu
yargıları kırdığında insanın nasıl özgürleştiğini anlatır.
Yaşantınızda sizi motive eden/ilham veren şeyler nelerdir?
Kısa bir zaman diliminde de olsa bazen kendime “tüm bunları ne için yapıyorum”
dediğim olmuştur. Özmotivasyonum bu sorunun cevabını bulamadığında o işi
yapmak için çok zorlanıyorum. Genelde bu soruyu, son yıllardaki toplumsal çöküşü
görüp, bunca uğraşın hiç bir katkısı olmadığı düşüncesine kapıldığımda sorarım. Ve
o zamanlar aklıma Atatürk gelir. 57 yıllık kısacık hayatına sığdırdığı şeylere
bakarım. Ve “demek sen onun yerinde olsaydın bırakacaktın öyle mi”, derim
kendime. Bu düşünce bana inanılmaz iyi gelir. Neden bırakmam gerektiğini görüp
tekrardan yerimden kalkarım.
Bazen de monotonluğa düştüğümde sıkıldığımı hissederim ya da tam eğitimin
başlamasına kısa bir süre kalmışken hoşlanmadığım bir e-posta alırım vs.o
zamanlarımda da; ya Pink Floyd’un, The Wall veya Carl Orff’un Carmina
Burana’sını, kulaklığıma takıp yüksek ses ile dinlerim. Bu iki şaheser bana her şeyi
unutturur. Gayet güler yüzle sanki biraz önce onca sıkıntıyı hiç yaşamamışım gibi,
eğitimime başlarım.
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HAKAN MADEN
hakanmaden.net
Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Bartınlı, evli ve bir kız çocuğu babası, KTÜ İktisat (lisans) ve Marmara İKY (yüksek
lisans) mezunu, hakanmaden.net blog sitesi sahibi, İK’cılara tepki olarak İK’cı olan
ve rap müzik sevdalısı.
İK mesleğinde çalışmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz?
Özel bir bankanın işe alım sürecinde; sınav sonrası 1.mülakat, 2.mülakat derken 3.
görüşmede ise şube ve işbaşı tarihi konusunda mutabık kalmıştık. Zihnen ve sosyal
çevre olarak da artık bu işe konsantreydik. Aradan birkaç ay geçtiğinde “İK
departmanımız yenilendi, havuzları boşalttık, sizin tekrar sınava girmeniz gerekiyor”
cevabı verildikten sonra ben kararımı verdim. “Bana yapılanı asla başkasına
yapmayacağım” ve “Bu işi en iyi şekilde yapacağım” diyerek yola çıktım. Bir tepki bir
sevdaya dönüştü diyebiliriz. İyi ki bu deneyimi yaşadım diyorum.
İK' nın en kolay ve en zor yönü nedir?
Strateji oyunlarını çok severim. Mesleğime de faydası olduğunu düşünüyorum.
Strateji belirleme, tasarlama ve uygulama konusundan çok keyif aldığım için bana
kolay geliyor olabilir.
Zor olanı ise işten çıkış işlemi gerçekleştirmek. Aynı işyerinde çalıştığım bir
arkadaşım, hem komşum hem servis arkadaşım. Onun işten çıkışını
gerçekleştirmek ve sonrasında ise iletişimimizin tamamen kopması benim için en
zor deneyimlerden biriydi.
İK mesleğinde çalışırken karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelmek için
ne/neler yaparsınız?
Güvendiğim özelliklerime acil çağrı gönderirim. En başında sakin bir yapıda
olmamın avantajında durumu tarafsız şekilde analiz eder, alternatifleri
değerlendirir, gerektiğinde deneyimine güvendiğim arkadaşlarımın fikirlerine
danışırım. Çok zor yöneticilerle, yönetim kurulu üyeleri ve patronlarla çalıştım ve
çalışıyorum da. Onlarla çalışmak benim kaslarımı güçlendirdi ve zorlukları
rahatlıkla atlatabiliyorum.
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İK mesleği ile ilgili olarak gelecek hedefiniz/vizyonunuz nedir?
Tepki olarak karar aldığım bu mesleği sevmek benim için bir şans. Sevdiğim işi
yaptığım için de mutlu bir şekilde çalışıyorum. Mutlu olduğum için de çevreme
faydalı içerikler üretmeye, organizasyonlarda yer almaya, projeler üretmeye
çalışıyorum.
Sadece çalıştığım şirkete değil, çevreme de katkı sunmayı önemsediğim için bu
yönde projelerim üzerinde çalışıyorum.

İK alanında çalışanların yaratıcılığını, üretkenliğini geliştiren şeyler nelerdir?
Ben oynadığım bilgisayar oyunlarından, grafik tasarımlardan ve sportif
etkinliklerimden çok beslendiğimi düşünüyorum. Bunun yanında networking
oluşumları içerisinde bulunmak ve farklı meslek icra eden arkadaşlıklar edinmek de
düşüncelerimizin şekillenmesinde güzel dokunuşları oluyor.

İK' cı olmasaydınız ne olurdunuz?
Okumasaydım tekstil fabrikasında çırak olacaktım, İK’cı olmasaydım bankacı
olurdum.

Çalışma ortamınızda "vazgeçemediğiniz" şey nedir?
Rap müzik dinleyerek motivasyonumu,
sağlıyorum. Gün içinde birkaç doz alırım.

photoshop

ile

konsantrasyonumu

İş hayatında "iyi ki yapmışım" veya "keşke yapmasaydım" dediğiniz şeyler var
mı?
İyi ki zor insanlara sabretmiş, birlikte çalışmaya gayret etmiş ve bunun kendim için
gelişim fırsatı görmüşüm. En büyük kazancım bu.

Blog açma fikri nasıl oluştu? Blog yazılarınızın oluşum sürecini anlatır
mısınız?
El sanatları ile uğraşmayı, photoshop ile tasarımlar yapmayı, fotoğraf-video çekmeyi
severim. İlk amacım bu yönde portföy sitesi açmaktı. Sonra İK ile tanışınca: Bu iş
nedir? Ne değildir? diyerek, yoğun araştırmalar yapmıştım. O vakit şu an hali
hazırdaki blogger arkadaşlar ile karşılaştım. Ben de 2 yıldır atıl durumdaki sitemi
blog sitesine çevirerek ilk adımımı atmış oldum.
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Bloggerlığın mesleğinize ve hayatınıza katkıları nelerdir?
Mesleki konuda kısa, öz ve deneyim süzgecinden geçirilerek aktarılması en sevdiğim
katkılardan biri. Çok şey öğreniyorum ve bloggerlık sayesinde çok fazla düşünerek
sorgularım artıyor. Bu da yapılan işe elbet bir katkı sunuyor.

Blogger olmanın zorlukları nelerdir?
Yazı hedefi koymak ve bunu gerçekleştirmek için gösterilen efor bence zor. Hedeften
saptığım için benim için bir zorluk yok şu an 😊
Gelecekte Youtuberlık, bloggerlığın yerini alabilir mi? Bu konuda ne
düşünüyorsunuz?
Youtuberların da mevzudan uzak evrendeki toz bulutlarına uzanan yolculukları beni
sıktığı için şu anki duruma göre yorumlarsam bence bloggerlığın yerini alamaz. Ne
zaman konu bütünlüğü, öz-sadelik ve samimiyet sağlanırsa o vakit durumlar
değişebilir.

İK mesleğinde kariyer yapmak isteyenlere neler önerirsiniz?
Tüm bloggerları takip etmelerini, kişisel ve mesleki gelişim kitaplarıyla dolu
kütüphaneleri olmalarını ve meslekten önce kulüp-sivil toplum kuruluşları
organizasyonlarında aktif rol ve sorumluluklar üstlenmelerini ki bu iş daha çok
sosyal beceri gerektiren bir iş, o sebep bu tür organizasyonlarda kendilerini
tanımaları önem arz ediyor.
Ayrıca strateji oyunları da oynamalarını, sanatsal veya sportif aktivitelerle ilgili bir
hobi edinmelerini önerebilirim.

Blog açmak isteyenlere neler önerirsiniz?
Wordpress, photoshop ve seo öğrenmeleri en temelinde gerekli.

Sizi en çok etkileyen kitap/film/söz nedir?
Hayat yıkılan hayallerinle umutlara ulaşmaktır!!!
Yaşantınızda sizi motive eden/ilham veren şeyler nelerdir?
Rap
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HASAN BALTALAR
hasanbaltalar.com
"Farklı bir metedoloji ile kurumsallaşma"
Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Hacettepe Üniversitesi’nden 1986 yılında mezun oldum. Çalışma hayatıma 1988
yılında proje sorumlusu olarak başladığım ilk firmada, iş süreçlerinin bilgisayar
ortamına taşınması konusunda çalışmalarda bulundum. Çeşitli firmalarda, MRP ve
ERP sistemlerinin seçim ve uygulamalarında yer aldım. Planlama Müdürü ve Genel
Müdür olarak yöneticilik yaptım. 2000 yılında, danışmanlık hizmeti ve proje
yönetimine yöneldim. Türkiye sınırları içinde birçok firmada bilgi teknolojisi,
yönetim ve endüstri mühendisliği projeleri uyguladım.
2003 yılından bu yana küçük ve orta ölçekli işletmelerde kurumsallaşma
çalışmalarını, geliştirdiğim “Kurumsallaşma Mühendisliği” yaklaşımı çerçevesinde
dört safhadan oluşan bir süreç kapsamında uyguluyor, eğitimini ve danışmanlık
hizmetlerini veriyorum.
İK mesleğinde çalışmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz?
İK kurumsallaşma süreçlerinin yapılandırılması ve yönetimi sırasında girdiğim alan
ve sadece sistem kurmakla sınırlı kaldı.
İK' nın en kolay ve en zor yönü nedir?
İkisi için de aynı cevabı verebilirim: “İnsan ile uğraşmak”.
İK mesleğinde çalışırken karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelmek için
ne/neler yaparsınız?
Karakterim ve tecrübem bu konuda en büyük avantajım oldu.
İK' yı "tek cümleyle" nasıl anlatırsınız?
“İnsan Mühendisliği” yapmak.
Çalışma ortamınızda "vazgeçemediğiniz" şey nedir?
Konsantrasyon
İş hayatında "iyi ki yapmışım" veya "keşke yapmasaydım" dediğiniz şeyler var
mı?
Kariyerimin danışmanlık safhası, iyi ki yapmışım dediğim şey oldu. Mezuniyetten
sonra akademide kalma teklifini reddetmem de keşkemdir.

21

Blog açma fikri nasıl oluştu? Blog yazılarınızın oluşum sürecini anlatır
mısınız?
Aslında ben internet sitemi kurdum. Blog onun gömülü bir kısmıdır ama sürekli
beslendiğinden en büyük kısım o oldu.
Bloggerlığın mesleğinize ve hayatınıza katkıları nelerdir?
Blog internetteki bulunurluğu
hissettiriyor.

kolaylaştırıyor.

Bir

de paylaşmanın

hazzını

Blogger olmanın zorlukları nelerdir?
Ben mükemmeliyetçi biriyim. O nedenle yazmak biraz külfetli bir iş oluyor ama
zevkli.
Blog-iş/yaşam dengesini nasıl kuruyorsunuz?
Blog yazmak zevk halini alınca yaşamda kendisine kolayca yer buluyor. Pek
zorlanmıyorum. Mükemmeliyetçiliğin verdiği zorluk hariç.
Blogger olarak devam etmeyi düşünüyor musunuz?
İnşallah, ömür ve sağlık oldukça.
Gelecekte Youtuberlık, bloggerlığın yerini alabilir mi? Bu konuda ne
düşünüyorsunuz?
İkisi ayrı şeyler. Elbette söylemek yazmaktan kolay. Benim tarzım değil.
İK mesleğinde kariyer yapmak isteyenlere neler önerirsiniz?
Her işte olduğu gibi sevmek ve emek vermek çok önemli.
Blog açmak isteyenlere neler önerirsiniz?
Kendi alan adlarını alarak kendilerine ait sunucuda yayım yapmalarını öneririm.
Maliyeti var ama çok daha profesyonel.
Sizi en çok etkileyen kitap/film/söz nedir?
“Fil Adam” bugüne kadar en çok beğendiğim film olmuştur. Söz ve kitap kısmına
girmeyeceğim, tartışma çıkar. :))
Yaşantınızda sizi motive eden/ilham veren şeyler nelerdir?
En çok “sağlık”, en az da “para”
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HATİCE BULUT
haticebulut.com
"Buluttan İşler"
Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
KTÜ İşletme mezunu. 2004 yılından bu yana iş hayatının içinde. 2008 yılından bu
yana insan kaynakları ile meşgul. Hiç bordro yapmamış nadir İK’cılardan. Sağlık,
üretim ve turizm sektörlerinde insan kaynakları fonksiyonlarının kurulması ve
işletilmesi üzerine çalıştı. İnsan Kaynakları meslek edindirme sertifikalarında
eğitmen olarak görev aldı. İK süreç kurulumları için proje bazlı danışmanlık
hizmetleri verdi.
2015 yılından bu yana aktif bir İK Bloggerı. 2017 yılında Peryön Akdeniz
Temsilciliğinin açılması sürecinde bulundu. Halen daha Peryön İnsan Yönetimi
Derneği Akdeniz Temsilciliği Yönetim Kurulu’nda aktif şekilde çalışmakta.
İK mesleğinde çalışmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz?
Kötü bir yönetim tecrübesinin beni tetiklemesi ve İK’nın eğitim alanına olan
merakım, okuduğum yönetim becerileri ve stratejik gelişim konuları birleştiğinde
kendimi önce eğitim alırken sonra da karşıma çıkan bir fırsatı değerlendirirken
buldum.
İK'nın en kolay ve en zor yönü nedir?
En kolay yönü; çalışanların mutluluğunu görmek, yönetimin desteği ile süreç
kurmak.
En zor yönü; tüm çalışanları mutlu etmeye çalışmak, sürdürülebilirlik için yönetim
desteğini ve inancını almak.
İK mesleğinde çalışırken karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelmek için
ne/neler yaparsınız?
Yönetime faydaları sayısallaştırarak verir, çalışanlara faydaları gülümseterek
hissettiririm.
İK mesleği ile ilgili olarak gelecek hedefiniz/vizyonunuz nedir?
Sürekli gelişim sürecimi devam ettirerek, kendi eğitim ve gelişim sistemi modelimi
oluşturmak, farklı şirketlerde kurmak, faydasını ölçülebilir şekilde görmek.
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İK alanında çalışanların yaratıcılığını, üretkenliğini geliştiren şeyler nelerdir?
Günceli takip etmek, çok yönlü okuma yapmak, blog okumak , iyi uygulamaları,
şirket çalışma yöntemlerini takip etmek, iş dünyasının farklı pozisyonlarındaki
kişilerin hikayelerini gözlemlemek, dinlemek…
İK'yı "tek cümleyle" nasıl anlatırsınız?
İnsana dokunan süreçler, sürekli gelişim, sürekli iyileştirme.
İK'cı olmasaydınız ne olurdunuz?
Tiyatrocu, Oyun yazarı
Çalışma ortamınızda "vazgeçemediğiniz" şey nedir?
Her işi nasıl daha iyi yapabiliriz diye düşünmek…
İş hayatında "iyi ki yapmışım" veya "keşke yapmasaydım" dediğiniz şeyler var
mı?
İyi ki farklı sektör deneyimleri edindim. İyi ki atıldım. İyi ki denedim.
Blog açma fikri nasıl oluştu? Blog yazılarınızın oluşum sürecini anlatır
mısınız?
Neredeyse kendimi bildim bileli yazı yazıyorum. Edebiyatı da kelimeleri de
seviyorum. Hikayeleştirerek anlatım üzerine farklı çalışmalarım oldu, geçmişte.
Dramaturji eğitimi de aldım.
Sonrasında İK’ya âşık oldum. Sürekli gelişmemi tetikleyen ve firmalara, çalışanlara
farklı katkılar sağlayan bir işti. Yaklaşık 8 yıldır da iyi bir İK blog okuyucusuydum.
Sonra bir gün dedim ki; ben de bu iki aşkın evlenmesini sağlayayım ve blogu
kurdum.
Bloggerlığın mesleğinize ve hayatınıza katkıları nelerdir?
Beni yeni araştırmalara teşvik ediyor. Günceli takip etmemi sağlıyor. Yeni bir konu
yazmak için muhakkak o konu ile ilgili ön bir araştırma yapmak, kendimi yenilemek
durumunda kalıyorum. Bu yenileme süreci de beni geliştiriyor.
Blogger olmanın zorlukları nelerdir?
Motive olmak konusunda çok büyük tetikleyicilerimiz yok. Büyük okuyucu
kitlelerine sahip olmamak ve kendi içimizde henüz tam anlamıyla bir birlik olmamak
bizim motivasyonumuzu düşürebiliyor. Motivasyon düşüklüğü de zaman zaman az
yazmamıza neden oluyor.
Zorluk diyebilir miyim buna bilmiyorum ama bir korkum var. Kendimi tekrara
düşmekten korkuyorum.
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Blog-iş/yaşam dengesini nasıl kuruyorsunuz?
İş ve blog birbirlerine destekler. Ancak tabi ki zamanlarını ayrı ayrı yönetmek
gerekiyor. Mesai saati içerisinde kendimi programlayarak aralarda yazıp 1 haftada
yazı çıkartttığım da oluyor. Bir Pazar günümü yazı yazmak için ayırdığım da. Bu
dengenin neresinden ne zaman haz almak istediğime göre planlamamı yapıyorum.
Blogger olarak devam etmeyi düşünüyor musunuz?
Evet. Son 1 okuyucum kalsa bile yazmaya devam edeceğim. 
Gelecekte Youtuberlık, bloggerlığın yerini alabilir mi? Bu konuda ne
düşünüyorsunuz?
Birbirinden farklı ancak birbirini destekleyen iki konu olduğunu düşünüyorum.
Yazı ve anlatım farklı nitelikler. Bu soru şuna benziyor: “Film izlemek kitap
okumanın yerini alabilir mi?”
Ancak youtuberlığa da sıcak bakıyorum. İlerleyen zamanlarda bu alanda da bir proje
oluşturabilirim.
İK mesleğinde kariyer yapmak isteyenlere neler önerirsiniz?
Ben mesleklerin karakterler ile örtüştüğü takdirde başarılı olduklarına inanırım.
Her mesleğin kendine has yetkinlikleri var. Karakterinizin İK ile uyumlu olduğuna
eminseniz peşini bırakmayın.
İK mesleğinin bana göre karakterinin özütü: İletişim becerisi kuvvetli, yaratıcı,
sürekli gelişime açık, çözüm odaklı
Blog açmak isteyenlere neler önerirsiniz?
Sürdürülebilirlik konusunda istekli iseniz açınız.
Sizi en çok etkileyen kitap/film/söz nedir?
İK Bloggerlığı üzerinden gideceksek:
Kitap: “Bir İnsan Kaynakları Masalı”/ Özden Aslan
Film: “julieandjulia”/ 2009
Söz: “Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise
olgunlaştırır…”/ Francis Bacon
Yaşantınızda sizi motive eden/ilham veren şeyler nelerdir?
Bilgimi paylaşmak ve birinin bu bilgiden faydalandığını görmek beni çok mutlu
ediyor. Fayda sağladığımı hissetmekten besleniyorum.
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İPEK ALVER ÖZPEHLİVAN
yetenekyonetimi.co
Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Dokuz Eylül Universitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra Ege
Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları Yönetimi alanında yüksek lisansımı tamamladım.
Yıllar içinde farklı firmalarda insan kaynakları üzerine deneyim kazandım. Genel
olarak HR Generalist rolünde çalıştım. Bundan dolayı insan kaynakları yönetiminin
hemen her fonksiyonu üzerine deneyimim var.
Uluslararası deneyim kazanmak amacıyla eşimle birlikte 2019 yılının ilk yarısında
Avustralya’ya taşındık. Şu anda Sidney’de MBA yapıyorum. Alanım ERP yani SAP,
Oracle gibi kurumsal yazılım programlarının yönetimi. Bu programdan mezun
olduktan sonra hedefim insan kaynakları yazılımları üzerine iş deneyimi kazanmak.
Yeni bir yetkinlik kazanarak İK alanında yazılım üzerine uzmanlaşmayı
hedefliyorum.
İK mesleğinde çalışmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz?
İK alanında çalışmaya üniversitede okurken karar verdim. Öncelikle bu alanın
konularını inceledim ve kendime yakın olduğunu gordum. O dönemde bir firmada
yaz stajı yaptım. Bu staj da aslında neyi sevip sevmediğim hakkında bana yol
gösterdi. Üniversiteden hemen sonra yüksek lisans yapmak istiyordum, çünkü
işletme bölümüçok genel bir alan. Kendime bir hedef belirlemek ve kariyerimi buna
göre şekillendirmek istedim ve insan kaynakları alanını seçtim.
İK'nın en kolay ve en zor yönü nedir?
İK çok zevkli bir alan. Hemen tüm yönlerini seviyorum. Bu alanın en zor yönü benim
deneyimime göre, sorumlulukların dışarıdan bazen yanlış anlaşılması. Örneğin;
kariyer yönetimi konusunda İK departmanı yol gösterici bir konumdadır. Kariyerini
yönetmek, çalışanın kendi elindedir. Çalışan kendi kariyer hedefini kendisi belirler
ve çalıştığı organizasyon içinde ilgili taraflarla (yöneticisi, mentorü, İK departmanı
ile) hedefini paylaşır, yetkinliklerini bir üst seviyeye taşımak için onlardan yardım
alır, kariyer planı bu sekilde kesinleşir ve çalışan kendisini zaman içinde geliştirerek
bir sonraki hedef pozisyonuna hazırlanır. Bu sürecin yanlış anlaşıldiğı çok fazla
durumla karşılaştım.
Ayrıca, insan kaynakları ile ilgili süreçlerde çalışan ve yöneticisi arasında olayların
kişiselleştirilmesi de İK departmanı çalışanlarını zor durumda bırakabilir.
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İK mesleğinde çalışırken karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelmek için
ne/neler yaparsınız?
Sadece İK departmanı ile ilgili olarak değil, kurumsal hayatta çalışırken hemen tüm
departmanlar için geçerli olarak şunu söyleyebilirim. Profesyonel hayatta olayları
kişiselleştirmek çok fazla yanlış anlamaya ve anlaşılmaya yol açıyor.
Bu nedenle, iş hayatındaki zorlukları aşmak için sakin kalıp olayları farklı yönleri
ile dışarıdan bakarak değerlendirebilmek gerekiyor.
İK mesleği ile ilgili olarak gelecek hedefiniz/vizyonunuz nedir?
İlk sorunun cevabında da belirttiğim gibi, kariyerime insan kaynakları yazılımları
alanında devam etmek istiyorum. HR Data Analytics son dönemde çok ilgimi
çekiyordu. Yazılım alanına da merakım olduğu için, kariyerimde bu şekilde bir
değişiklik yapmak istedim.
İK alanında çalışanların yaratıcılığını, üretkenliğini geliştiren şeyler nelerdir?
Sadece Türkiye’de degil, tüm dünyada HR ile ilgili gündemi takip etmek doğru
konulara odaklanmayı sağlıyor. Sonra okuduklarınızı ve öğrendiklerinizi kendi
çalıştiğınız firmaya nasıl uyarlayabileceğinizi düşünüyorsunuz. Nelerin yanlış
işlediğini, hangi süreçlerin daha pratik ve kısa hale getirilebileceğini düşünmeye
başlıyorsunuz.
Bir başka yöntem de; firma içinde 3-4 günlük bir süre de olsa farklı departmanlarda
çalışmak, onların yaptıklarıişleri takip etmeye ve anlamaya çalışmak. Örneğin bir
departman için bir işe alım yapacaksınız. O departmana en uygun kişiyi
belirleyebilmek için organizasyondaki genel örgüt kültürünün yanısıra hem o
departmanın ve ekibin alt kültürünü öğrenmek hem de o departmana özgü olarak
aranan herhangi bir yetkinlik/deneyim varsa bunu gözlemleyerek anlamak
mülakatlarda ilgili işe alım uzmanına çok yardımcı olacaktır.
İK'yı "tek cümleyle" nasıl anlatırsınız?
Bir firmadaki 'en dinamik ve güncel departman'.
İK'cı olmasaydınız ne olurdunuz?
İnsan kaynakları alanını gerçekten çok seviyorum ama teknoloji ve yazılım geliştirme
de eskiden beri ilgi alanımdır. Bu nedenle; Yazılım Mühendisi olmak isterdim.
Çalışma ortamınızda "vazgeçemediğiniz" şey nedir?
Herkese eşit davranıldığını ve eşit fırsat sunulduğunu görmek isterim.
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İş hayatında "iyi ki yapmışım" veya "keşke yapmasaydım" dediğiniz şeyler var
mı?
İyi ki İK’yi seçmişim diyebiliyorum. Şu anda kariyerimi yeniden şekillendirme
noktasındayım. Keşke bunu daha önce yapsaymışım diye düşündüğüm de oluyor
bazen. Ama olduğum noktadan mutluyum. Sevdiğim iki alanın kesişim
noktasındayım.
Blog açma fikri nasıl oluştu? Blog yazılarınızın oluşum sürecini anlatır
mısınız?
2013 yılında yetenekyonetimi.co isimli blogumu kurdum. Bu blogu kurma
amacımİK konularınıözellikle yabancı HR bloggerlarını ve İK ile ilgili gündemi
İngilizce kaynaklar üzerinden yakından takip ederek öğrendiklerimi paylaşmaktı.
Aslında kendime aldığım notlarla başladı blog. Buna paralel olarak, okuduğum
kitapları da paylaşmaya başladım.
Bloggerlığın mesleğinize ve hayatınıza katkıları nelerdir?
Düzenli olarak blog yazmamın bir konuyu özetleme becerimi geliştirdiğini
düşünüyorum. Bu beceri de iş hayatında sunum yapacağınız zaman konunun en
önemli noktalarını seçerek aktarabilme üzerine başarı kazanmanızı sağlıyor. Ayrıca,
eğitim veya oryantasyon içeriği hazırlıyorsanız çok faydalı.
Blogger olmanın zorlukları nelerdir?
Bloggerlığı bir hobi olarak görüyorum. yetenekyonetimi.co’ya tamamen kendi
isteğimle zaman ayırıyorum, bunu asla zorunluluk ve zorluk olarak görmedim.
Blog-iş/yaşam dengesini nasıl kuruyorsunuz?
Yazılarımı önceden hazırlıyorum. Bu şekilde, yoğun olduğum haftalarda yazı yazmak
için zaman ayırmıyorum, hem de blog yazılarında süreklilik oluyor. Programım
müsait olduğunda bir gün içinde 3-4 yazı hazırladığım günler oluyor. Kendimi bu
konuda zorlamıyorum. Tam tersine, bloga ayırdığım zamanı kendi kişisel gelişimim
için değerlendirdiğimi düşünüyorum.
Blogger olarak devam etmeyi düşünüyor musunuz?
Blogger olarak yetenekyonetimi.co’daki yazılarıma devam etmeyi düşünüyorum.
Yazılarım eskisine göre daha kısa artık. Blog içeriğini de değiştirdim aslında.
Neredeyse 2 yıldır sadece kitaplara yer veriyorum yetenekyonetimi.co’da. Ayrıca
yetenekyonetimi.co’nun "yetenekyonetimi" kullanıcı isimli Instagram hesabını da
aktif olarak kullanmaya devam ediyorum. Yazılarımın ve blogun içeriğinin değişmesi
aslında biraz da kendiliğinden gelişen bir süreç oldu.
2020 yılı için hedefim, henüz yeni açtığım kişisel YouTube kanalımı her hafta
yayınlayacağım videolar ile daha da zenginleştirmek ve yetenekyonetimi.co’ya
paralel içerik üretmek.
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Ayrıca, podcast serisine de başlamak istiyorum. Hem YouTube hem de podcastler
için, odaklandığım noktalardan biri İK trendleri olacak tabii ki, ancak diğer bir odak
noktam kişisel gelişim konuları, motivasyon ve kitaplar olacak.
Gelecekte Youtuberlık, bloggerlığın yerini alabilir mi? Bu konuda ne
düşünüyorsunuz?
YouTube, doğru kullanıldığında çok önemli ve değerli bir medya aracı. Gelecekte
daha da önemli hale geleceğini düşünüyorum.
Aslında sadece YouTube’un değil, video paylaşımının yıldızı parlıyor şu anda.
Bugünlerde YouTube’da video yayınlamak çoktan bloggerlığın yerini almış
görünüyor. Ancak ben ikisinin birbirinin tamamlayıcısı olduğunu düşünüyorum.
Her video kendi içinde kısa da olsa bir sunum gerektiriyor. Sunum yapmak içinse
bir konu hakkında bir fikriniz olması gerekiyor. İşte yeterli bilgi duzeyine
araştırarak, başkalarını dinleyerek ya da okuyarak varabilirsiniz ancak. Kendi
düşüncelerinizi de (tabi eğer isterseniz) konunun içine katarak mini bir sunum
haline getirmek durumundasınız her video için.
Bloggerlık da bundan çok farklı değil. Aynı süreçten sonra topladığınız bilgiyi yazılı
olarak ifade ediyorsunuz blogunuzda. Ancak video daha aktif bir paylaşımı
beraberinde getiriyor. Bu nedenle, şu anda daha çok tercih ediliyor. Ben de Kasım
ayı içinde kendi kişiselkanalımı açtım YouTube’da. Yetenekyonetimi.co’dan çok
sonra başlasam da, cok zevkli olduğunu keşfettim video içerik yaratmanın. Beni
heyecanlandıran yeni bir alana adım atmış oldum. Her video bana göre aslında mini
bir sunum, hazırlık gerektiriyor öncesinde. Bu nedenle, zaman içinde video sunum
yeteneğimin geliştiğini göreceğimi ve zamanı daha iyi kullanabileceğimi tahmin
ediyorum. Hem de sadece İK değil farklı alanlarda da içerik üreteceğim için aslında
beni heyecanlandıran yeni bir alana girişyapmış oldum.
İK mesleğinde kariyer yapmak isteyenlere neler önerirsiniz?
Mutlaka İngilizce kaynaklardan HR konularını takip etsinler. Gündemi, günceli
takip etmek çok önemli. Üniversitede size anlatılan bilgiler maalesef çoğu kez güncel
olmuyor. Yeni trendleri anlamak çok önemli. İK sadece işe alım, özlükişleri ya da
ücretlendirmeden ibaret değil.
Bu alanda başarılı olmak için, İK’nin tüm alanları hakkında bir fikriniz olmalı. Bu
alanda çalışmaya başlamak için yüksek lisans yapmak zorunda değilsiniz, hatta
kendi deneyimime göre belli bir iş deneyiminden sonra yapılan yüksek lisansın daha
faydalı olduğunu, daha bilinçle programın tamamlandığını bile soyleyebilirim.
Önemli olan, bu alanda neden çalışmak istiyorsunuz, sizi ne heyecanlandırıyor,
bunu hem kendinize hem de karşı tarafa kendinizden emin şekilde ifade
edebilmeniz. İK’nın dinamik yapısından dolayı da kendinizi sürekli geliştirmeye
hazır olmalısınız. İK, farklı disiplinlerden gelen kişilerin çalıştığı bir alan. Hatta bazı
firmalar departman içi dengeyi yakalamak adına İİBF’den mezun olanlar kadar farklı
alanlardan mezun olan adayları da tercih ediyor.
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Ancak en önemli nokta, organizasyonun bütününe bakış becerisini zaman içinde
geliştirebilmeniz. Bunun için de, eğer üniversitede yönetim ile ilgili herhangi bir ders
almadıysanız, bir yönetim veya İK ders kitabını inceleyerek temel kavramlara göz
atabilirsiniz.
Blog açmak isteyenlere neler önerirsiniz?
Öncelikle bir an önce blogu açmalarını öneririm. Eğer yazılarını ilk etapta paylaşmak
istemiyorlarsa, bir süre kendilerini denemeleri ve geliştirmeleri için blogun erişim ile
ilgili ayarını okuyuculara kapalı olarak ayarlayabilirler. Bu, benim ilk başta
kullandığım yöntemdi. Kimseye blog yazdığımı söylemedim ve yapabilir miyim diye
kendimi denemek adına, kimseyle paylaşmadığım yazılar yazdım. Bu yazıların
çoğunu sonradan hiç paylaşmadım bile. Ama kendi tarzımı, oluşturmak istediğim
içeriği bu şekilde belirlemiş oldum.
Blog açmak icin sadece bir internet bağlantısına ihtiyaç var. Başka hiç bir masraf
yok. Bu nedenle, bence herkesin kısa bir süre de olsa denemesi gereken bir şey blog
yazmak.
Bir başka hatırlatmam da şu olabilir: Alıntı yapılıyorsa; alıntı yapılan linke/ kaynağa
mutlaka yazının bitişinde yer verilmelidir.
Sizi en çok etkileyen kitap/film/söz nedir?
Ben Steve Jobs’la ilgili kitapları okumayı çok seviyorum. Minimalizmi tasarıma
yansıtarak Apple markasını ve ürün çizgisini baştan yaratması beni her zaman çok
etkilemiştir. Mükemmel bir insan değil kesinlikle ama mükemmeli arayan bir insan.
Kendisinin hayatını anlatan “Steve Jobs Olmak” isimli kitabı beğenmiştim en çok.
Beni en çok etkileyen söz, Leonardo Da Vinci’ ye ait. “Simplicity is the ultimate
sophistication.” Film olarak da Leonardo DiCaprio’nun rol aldığı “Inception” isimli
filmden çok etkilenmiştim
Yaşantınızda sizi motive eden/ilham veren şeyler nelerdir?
Farklı alanlarda kitap okumayı çok seviyorum. Örneğin; son dönemde gelecekle ilgili
çok kitap okuyorum. Beni motive eden şeylerin başında okuduğum kitaplar geliyor.
Geçen seneye kadar bu soruya seyahat etmek diye cevap verirdim sanırım. Şu anda
hayatımdaki bu değişikliğin çok yeni olması sebebi ile Avustralya’da yaşamaya
başlamış olmamın da bana ilham verdiğini söylemek istiyorum. Çünkü, bambaşka
kültürden insanların çok farklı yaşamlarına tanık olmaya başladım. Bence
yurtdışına seyahat etmenin yanısıra yurtdışında yaşamak da çok değerli bir
deneyim. Bildiğimiz, alıştığımız hayattan çok daha farklı yaşamların da mümkün
olduğunu gösteriyor.
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NİLÜFER KOÇYİĞİT
niluferkocyigit.com
"Nil'in kaleminden insana ve insan kaynaklarına dair
yazılar"
Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Merhaba 
1985 yılı Şişli doğumluyum. Anadolu Meslek Lisesi eğitimim sonrasında İşletme
bölümündeki lisans eğitimimi Anadolu Üniversitesi’nde tamamladım. İş hayatım,
2003 yılında 17 yaşında ilk stajımı yaptığım Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile
başladı. Üniversitede okurken birçok farklı dönemsel işte ve projede çalıştım.
İK mesleğinde çalışmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz?
Üniversiteden mezun olduğumda ilk çalışmaya başladığım Aksa Enerji Üretim
A.Ş.’deki işim Genel Müdür Asistanlığı oldu. İnsan Kaynakları alanı ile bir işletme
mezunu olmadan önce farklı deneyimlediğim işlerde çalıştığım dönemde tanıştım.
Üniversitede okurken dönemsel ve günlük olarak çalıştığım Adecco İnsan Kaynağı
Danışmanlık Şirketi’nde İnsan Kaynakları bölümünü çok sevdim. Eğitimime devam
ettiğim dönemde İK ile ilgili çok fazla deneyimim olmadı ancak araştırmaya ve
öğrenmeye devam ettim. Çeşitli kaynakları takip ediyordum. O dönemde de ve
günümüzde de popüler olan kariyer sitelerindeki köşe yazılarını ve makaleleri
okuyordum. Çok kısa dönem (hem İK’ya hem de finans departmanlarına bağlı
olarak) çalıştığım büyük bir şirkette İK süreçlerinde zorluk ve haksızlık yaşamıştım.
Yaşadığım durumda ve süreçte ise İK Uzmanının tavrına ve vurdumduymazlığına
inanamamıştım. İş hayatımın ilk yıllarıydı. Bu karşılaştığım büyük olumsuzluk
birgün bu mesleği yaptığımda aynısını başkalarına yaşatmamak dersi olarak
hayatımda yerini aldı.
İK alanında çalışmak her zaman aklımın bir köşesinde oldu. Alman ortaklı otomotiv
sektöründe faaliyet gösteren büyük bir firmada satış alanında 5 yıl çalıştım.
Çalışırken İnsan Kaynakları alanında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi
Enstitüsü’nde yüksek lisansımı tamamladım, çalıştığım firmadan ve satış
alanındaki işimden istifa ettim ve sonrasında İK alanında çalışmaya başladım.
İK’nın en kolay ve en zor yönü nedir?
İK bölümünde çalışmanın en zor ve en önemli tarafları ketum ve tarafsız bölge
olmaktır. Ancak çeşitlilik, birçok farklı insana dokunmak, insanların özelini bilmek,
insanlarla derinleşmek, insanların güvenini kazanmak ve bunu muhafaza etmeyi
bilmek, insanları tanımak, mesleğin diğer önemli ve özel yönleri.
Ayrıca analitik düşünmenin ve stratejik karar verebilmenin bu meslekte önemli
olduğunu düşünüyorum.
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İK mesleğinde çalışırken karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelmek için
ne/neler yaparsınız?
Soğukkanlı olmanın ve empati kurmanın işleri kolaylaştırdığını düşünenlerden
biriyim ve her zaman ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın "her zaman umut
vardır" fikrinde ve azminde oldum.
En zor durumlarda bile yerine getirilmesi gereken sorumluluk ne ise en doğru
şekilde karar verip uygulamaya geçirmek gerekiyor.
İK mesleği ile ilgili olarak gelecek hedefiniz/vizyonunuz nedir?
İK' da çalışan bir uzmanın, profesyonelin her konuda bilgisi ve öğrenme merakı
olmalı bence. Benim meslekte en sevdiğim yön bu. Hayat boyu öğrenmeyi ve her
zaman öğrenci olmayı önemseyenlerden biriyim. Seçtiğim meslekte çok farklı
insanlarla tanışmaktan, farklı fikirleri tartışmaktan, her gün yeni bir şeyler
öğrenmekten ve araştırmaktan mutlu oluyorum.
İş ve meslek psikolojisi alanında doktora yapmak istiyorum. Üniversitelerde ders
vererek, gelecekte mesleğimi sürdürmek ve gelişimime devam etmek istiyorum.
İK alanında çalışanların yaratıcılığını, üretkenliğini geliştiren şeyler nelerdir?
Farklı disipliner yapıları öğrenmek, gelişime açık olmak, farklı bakış açıları, hukuki
boyutta öğrendiklerim, işimi doğru yapmaya çalışma hevesim, farklı fikirlere de açık
olma bakış açım okudukça, uyguladıkça, öğrendikçe değişti ve arttı.
Üretkenliği geliştirmek için farklı ülkelerdeki İK’cıları da takip edip onlardan fikir
alıyorum. Sosyal mecralardan okudukları kitaplarla ilgili onlarla yazışıyorum,
konuşuyorum, tartışıyorum. Mesleğimle ilgili yayınları ve kitapları takip ediyorum.
Blogları okuyorum, videolar izliyorum.
Ama yalnızca İK alanında değil dijital değişimi, pazarlamayı, insan psikolojisini de
içeren konuları takip edip kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Sosyal medyayı doğru
ve akıllıca kullanmak mesleğimiz açısından büyük bir gelişim sağlıyor.
İK’yı “tek cümleyle” nasıl anlatırsınız?
İn(ovasyon)san Kal!
İK’cı olmasaydınız ne olurdunuz?
İK alanında çalışmasaydım Psikoloji alanında çalışmayı isterdim, özellikle de iş
psikolojisi alanında akademik çalışmalar yapmayı, okullardaki psikolojik
danışmanlık ve rehberlik bölümlerinde öğrencilerle çalışmak isterdim.
Aslında bu zaman zaman mentorlukla da yürüttüğüm bir süreç, içinde insan
psikolojisini de fazlasıyla bulunduran bir meslek, mesleğimi seviyorum  Ama geç
değil, her zaman şunu sormak lazım bence ‘Neden olmasın?’
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Çalışma ortamınızda “vazgeçemediğiniz” şey nedir?
Çalışma ortamında vazgeçmek istemediğim şeyler; vakit yaratılabildiği zamanlarda
mail atmak yerine telefonla aramak ya da yüz yüze konuşmak, karşımdaki kişinin
masasına gitmek, yüz yüze iletişimde olmak, jest ve mimikleri de görmek ve beden
dilininin özelliklerini de yakalamak.
Ayrıca birbirini tamamlayan, destekleyici, paylaşımcı, iletişiminizin iyi olduğu ekip
arkadaşları ile aynı ortamda çalışmak vazgeçilmez bir şey  Birde masanızda
bulduğunuz küçük mutluluklar, ekip arkadaşlarınızdan küçük notlar çok ince güzel
nüanslar 
İş hayatında “iyi ki yapmışım” veya “keşke yapmasaydım” dediğiniz şeyler var
mı?
Keşke yapmasaydım ya da burada çalışmasaydım dediğim elbette birçok konu oldu
amayıllar geçtikçe iyi ki'ler ya da keşkeler olmasaydı bugün bu noktada
bulunmazdım.
Yıllar sonra eksinin içindeki artıların hayatınıza değer kattığını fark ediyorsunuz.
Yaşadığınız deneyimler ve tecrübeler yıllar sonra hiç beklemediğiniz bir yerde
karşınıza çıkıyor ve işinize yarıyor.
İnisiyatif almak ve bazen potansiyelinizin dışına çıktığınızı düşündüğünüz işler
yapmak sizi inanılmaz geliştiriyor. İyi ki farklı alanlarda da çalışmışım.
Blog açma fikri nasıl oluştu? Blog yazılarınızın oluşum sürecini anlatır
mısınız?
Blog açma fikrini ilk kez 2010 yılının Mayıs ayında İstanbul Üniversitesi’nde
katıldığım ‘Diplomasi Forumu’ konferansında düşünmüştüm. O yıllarda da
bloggerlık bugünkü kadar bilinen bir noktada değildi.
2013 yılında da fikrimi hayata geçirdim. 6 yıldır blog yazıyorum. Blog yazılarımın
oluşumunu yaşadığım örneklerle ve güncel konularla pekiştirmeyi tercih ediyorum.
İş hayatına yönelik, bazen hayatın bize getirdiklerini, kısa ve öz, okuyucularımı
sıkmadan, bazen nükteli bazen esprili yazmaya çalışıyorum.
Genellikle yazma fikrimi yaşam, deneyim, renklilik, bazen sadelik, çoğunlukla
gereklilik ve kitap üzerine oluşturuyorum.
Bloggerlığın mesleğinize ve hayatınıza katkıları nelerdir?
Bloggerlık ile birlikte meslekte faydalı sosyal sorumluluk projelerinde çalışmaya
dahil oldum. Çok değerli insanlarla tanıştım. Hiç tanımadığım insanlara ulaştım.
Birçok ülkeden okuyucuyla yazıştım. Bu durum beni daha çok motive etti.
Mesleğimi yazılarımla ve okuduklarımla pekiştirmemi de sağladı. Yazmayı küçük
yaşlardan bugüne çok seviyorum. Kitabını okuduğum, projelerde hazırlıklar
yaptığım, kaynaklarından yararlandığım insanlarla tanıştım, onlarla iş birliği yapma
fırsatım oldu.
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Blogger olmanın zorlukları nelerdir?
Düzgün bir dil kullanmanın, iyi bir anlatım gücüne hakim olmanın, iyi bir iletişim
kurmanın ve geri bildirimleri dikkate almanın önemli olduğunu düşünüyorum.
Bloggerlık göründüğünün aksine zaman ve planlama isteyen bir süreç.
Ayrıca yazdıklarınız pek çok kişiye ulaşıyor, bence bunun da ayrı bir sorumluluğu
var.
Blog-iş/yaşam dengesini nasıl kuruyorsunuz?
Blog yazmak ayrı bir disiplin ve özveri gerektiriyor. Planlama ve konu zenginliği için
çok okumak, bilgi birikimi sahibi olmak için araştırma yapmak ve yeni farklı
kaynaklardan fikir alma süreci de önemli.
Blog yazmayı bırakırsanız ya da ara verirseniz özlüyorsunuz. Hem işte hem de blogta
güncellik, yenilik önemli. Planlama, en azından belirli aralıklarla yazmaya önem
verme, aylık ya da yıllık planlama yapma bloggerlık için önemli adımlar.
İş yaşam dengesinde de örneğin bloggerlığı yani hobinizi severek yapıyorsanız,
zaman ayırmamanız için bir engel olduğunu düşünmüyorum.
Blogger olarak devam etmeyi düşünüyor musunuz?
Evet. Yazmanın gücüne inanıyorum. Bir gün okuduğum bloggerlar gibi
yazabileceğimi hayal etmemiştim aslında. Yazmayı sevdiğim için ve biraz da kendimi
geliştirmek için bu yolculuğa çıktım diyebilirim.
Bloggerlığa devam etmeyi istiyorum. Sürekli değişim ve yazdıklarınızı yenileme
isteğiniz doğuyor içinizde.
Gelecekte Youtuberlık, bloggerlığın yerini alabilir mi? Bu konuda ne
düşünüyorsunuz?
Youtuberlık çok daha farklı bir dijital oluşum gibi geliyor. Video izlemek ve görsellik
elbette çok önemli. Ama ikisini farklı kategorilendiriyorum. Ancak bloggerlığa
entegre etmelisiniz. Salt yazı ile değil de farklı fikirlerle düşünceleri hayata geçirip,
blogunuzu tazelemelisiniz.
Dijital dünyada yazı yazmanın daha kalıcı olduğuna inananlardanım. Ama tabii ki
takip ettiğim YouTube kanalları var. Doğallık ve samimiyet her ikisinde de varsa
farklı alanlarda nitelikli yayınlar, videolar takip edilebilir.
Birbirinin yerine geçen alanların olmayacağını düşünenlerdenim. ‘Söz uçar yazı
kalır’ ise yazılar güncelliğini yitirmediği sürece okunmaya da devam edecektir.
İK mesleğinde kariyer yapmak isteyenlere neler önerirsiniz?
Öncelikle seçtikleri mesleği araştırmalarını, öncelikli amaçlarının yalnızca para
kazanmak olmamasını çünkü bunu düşünürlerse her meslekte olduğu gibi hüsrana
uğrayacaklarını, mümkün olduğunda okumalarını, konferanslara katılmalarını,
seçtikleri meslekteki kişilerle iletişime geçip onlarla fikir alışverişi yapmalarını, tüm
dünyada gelişimleri için yeniliklere açık olmalarını, farklı diller öğrenmelerini
öneririm.
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Artık global işe alım uzmanları ve uzaktan çalışan ekipler var. Bende böyle bir ekibin
üyesiyim. İşinizi tüm dünyada yapmamanız için hiçbir engel yok.
Blog açmak isteyenlere neler önerirsiniz?
Neyi, neden ve nasıl yapmak istediklerini düşünüp araştırmalarını tavsiye ederim
öncelikle.
‘Neyi’ farklı yapmak istiyorlar. Blog yazma ve içerik üretme amaçları nedir? Ne kadar
sürdürmek istiyorlar? Kimlerle iletişime geçmek istiyorlar? Ön hazırlık ve planlama
yapmalarını, farklı mesleki bloglarını da inceleyip araştırmalarını, takip etmelerini,
hangi konulara odaklanmak istediklerini düşümelerini, hangi sosyal mecralarda
yayın yapmak istediklerini çalışmalarını öneririm.
Sonrasında da kendilerine teknik olarak site kurma ve geliştirme aşamalarında bir
planlama ve gelişim süreci ayırmalarını da tavsiye ediyorum.
Sizi en çok etkileyen kitap/film/söz nedir?
Etkilendiğim filmler: ‘En İyi Teklif’, ‘Yukarı Bak’ ve ‘Şimdi ya da Asla’
Etkilendiğim kitaplar: ‘Steve Jobs, Sokrates’le Bir Akşam Yemeği - Aforizmalar’,
Meri İstiroti‘30 Yaşa Mektuplar’, İlber Ortaylı ‘Bir Ömür Nasıl Yaşanır?’, Ataman
Özbay’ın gerçek yaşamını yazdığı ‘Yedi Yaşımda Bindiğim Kamyonun Frenleri
Patladı ve Hayata Yuvarlandım’ adlı kitabı ve Aydın Boysan’ın ‘Acele Etme Çabuk
Ol’ kitabı.
Etkilendiğim ve hayatımda özel bir yer tutan sözler:
- “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.” Mustafa Kemal Atatürk
- “Seni diğerlerinden farksız yapmaya bütün gücüyle gece gündüz çalışan bir
dünyada, kendin olarak kalabilmek, dünyanın en zor savaşını vermek demektir. Bu
savaş bir başladı mı, artık hiç bitmez!” Edward Estlin Cummings
- “Ne ekersen onu biçersin.” Türk Atasözü
- “Deha, yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir.” Thomas Edison
Yaşantınızda sizi motive eden/ilham veren şeyler nelerdir?
Motivasyon defterleri tutuyorum: Okuduğum, izlediğim, bende iz bırakan konuları
not aldığım birkaç defterim var. Üniversite yıllarından bugüne gittiğim
seminerlerden, aldığım notlardan da içeriklerle oluşturduğum bu defterler zaman
zaman benim için motivasyon kaynağı oluyor. Başarısızlığı deneyimlemiş kişilerin,
yaşadıklarıbaşarısızlıklarlanasıl motive olduklarını okumaya, gözlemlemeye,
izlemeye ve anlamaya çalışıyorum.
Motivasyon için hedeflemeniz ve gerçekten istemeniz, çalışmanız ve kimi zaman
başarısız olmanız ya da başarısızlıklardan ders almanız gerekiyor. Bertie Charles
Forbes’a göre, "başarılı olmak için yalnızca terlemeniz yetmiyor, aynı zamanda neyi
niye yaptığınızı da bilmeniz gerekiyor."
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SERPİL TÜRKMEN
serpilturkmen.wordpress.com
"İnsan Kaynakları Pencerem"
Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Edirne'de doğdum. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. Halen
TEİAŞ’ta çalışıyorum. İK’nın yanısıra ISO 9001 kalite yönetim sistemi kurulması ve
koordinasyonu, ISO entegre yönetim sistemlerine ilişkin Tetkiklerle ilgileniyorum.
Etik/Kamu Etiği/ISO Yönetim Sistemlerine ilişkin eğitimler vermekteyim.
Geleneksel Ebru Sanatı gönüllüsüyüm.
İK mesleğinde çalışmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz?
İşletme Fakültesinde okurken ve staj yaptığım Şirketlerde; konusu "insan" olan,
insanlarla direkt ilişkisi olan İK'nın bana daha uygun olduğunu düşündüm.
İK'nın en kolay ve en zor yönü nedir?
İK yönetimi; dikkat ister, sabır ister, hoşgörü ister, motivasyon ister, güven ister,
denge ister...çünkü; “İnsan; değerli bir kristal gibidir, her an kırılabilir..." yani İK
kolay değildir.
İK mesleğinde çalışırken karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelmek için
ne/neler yaparsınız?
İK'nın çalışanlarla, üst yönetim arasında bir nevi köprü görevini yürüttüğünü
düşünürsek; stratejik düşünüp, karşılaşılan zorlukları, kendine özgü şartları
içerisinde sabırla değerlendirerek, müzakere ederek üstesinden gelmeye
çalışıyorum.
İK mesleği ile ilgili olarak gelecek hedefiniz/vizyonunuz nedir?
İK mesleğinden edindiğim bilgi birikimi ile insanlara daha faydalı olmak adına Eğitici
olarak devam ettirmeyi hedefliyorum.
İK alanında çalışanların yaratıcılığını, üretkenliğini geliştiren şeyler nelerdir?
İş dışında, ilgi alanına göre bir hobi olarak resim, müzik, film, dans, şiir, fotoğraf vb
sanatlarla uğraşmanın, blog ile ilgilenmenin yaratıcılık ve üretkenliği geliştirdiğini
düşünüyorum.
Benim ilgi alanım olan ‘Ebru Sanatı’ ile uğraşmak kendi kendimle vakit geçirmemi,
kendimi keşfetmemi, kendime ait bir zaman dilimi olmasını sağlıyor. Mutluluğumu,
sevincimi, üzüntümü, endişemi ebru sanatı ile paylaşıyorum. Bu da üretkenliğime
yansıyan bir durum.
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İK' yı "tek cümleyle" nasıl anlatırsınız?
Geleceğimiz İK'nın elinde !

İK' cı olmasaydınız ne olurdunuz?
İK'cı olmasaydım, Ebru Sanatçısı olurdum.
Çalışma ortamınızda "vazgeçemediğiniz" şey nedir?
Disiplin. Yani; sorumluluklarımızı yerine getirmekle ilgili bitmek bilmeyen enerji.
İş hayatında "iyi ki yapmışım" veya "keşke yapmasaydım" dediğiniz şeyler var
mı?
Hem özel sektörde hem de kamu sektöründe daha kaliteli ve verimli hizmet
verilmesinin; hizmet sürecinin merkezinde bulunan “İnsan” unsurunun niteliğinin,
iş-yaşam memnuniyetinin artırılması ve yetenek yönetimine önem verilmesi ile
mümkün olacağına inandığım için “İnsan” odaklı hizmet bilincinin yerleştirilmesine
katkıda bulunmak amacıyla;
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü-İK Yönetimi
Yüksek Lisans yolculuğumu, “İnsan Kaynakları Yönetiminin Kamu Sektöründe
Kalite Oluşumunda Yeri ve Önemi” ve “6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanununun Başlıca Yenilikleri” konulu çalışmalarımla tamamlamış olmak "iyi ki
yapmışım" dediğim şeylerdir.
'Keşke yapmasaydım' dediğim bir şey olmadı.
Blog açma fikri nasıl oluştu? Blog yazılarınızın oluşum sürecini anlatır
mısınız?
Blog açma fikri; İK yüksek lisans dönemimde İK ile ilgili olarak yaptığım
araştırmaları, okuduğum makaleleri, kitapları, yazdığım ders notlarını, hazırladığım
sunumları bir arada tutabileceğim arşiv oluşturma düşüncesinden ortaya çıktı.
İş hayatımda da İnsana ve İnsan Kaynaklarına dair gördüklerimi, anladıklarımı,
öğrendiklerimi paylaşmamın, çok geniş bir faaliyet alanına sahip olan ve dinamik
nitelikteki İK'ya ve fonksiyonlarına dair gördüklerimi, anladıklarımı, paylaşırsam; İK
yönetimi konusu ile ilgilenenlere ve İK’nın merkezindeki ‘insan’a yararlı olacağımı
düşünerek yazmaya devam ediyorum.
Ebru Sanatında ortaya çıkan “her ebrunun eşsiz olması" gibi blog yazılarımın da
eşsiz birer yazı olduğu düşüncesiyle yazıyorum.
Blog yazılarda; benim kendi penceremden, kendi gözlerimle gördüğüm insanlar,
olaylar, fikirler, konular, durumlar, kurduğum cümlelerle sessizlikten sese
dönüşmektedir.
Blogumda paylaştıklarımın
düşünüyorum.

aynı

zamanda

geleceğe

mirasım

olduğunu
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Bloggerlığın mesleğinize ve hayatınıza katkıları nelerdir?
Bloggerlık; beni geliştiren, dönüştüren, hayatıma ışık verdiği gibi benim de
başkalarının hayatına ışık vermemi sağlayan, insani ve sosyal sorumluluk alanı
olarak mesleki ve bireysel katma değer sağlıyor.

Blogger olmanın zorlukları nelerdir?
Sürdürülebilirlik kavramının karşılığı: Gelecek nesillere yaşanabilecek bir dünya
bırakmak amacı ise; bloglarındaki yazılarda kişisel ve mesleki deneyimlerin, bilgi
birikiminin, fikir ve düşüncelerin farklı bakış açılarının paylaşılması ile gelecek
nesillere ışık tuttuğumuzun, yaptığımız işlerin, yazdığımız yazıların, sarf ettiğimiz
cümlelerin de geleceğe mirasımız olduğunun bilinciyle yazmak sorumluluk
gerektiriyor. Bu sorumluluğu blogger olmanın zorluğu olarak değil bloggerlığın
misyonu olarak belirtiyorum.
Blog-iş/yaşam dengesini nasıl kuruyorsunuz?
İş-yaşam dengesinde zaman zaman ağırlık merkezi değişse de mümkün olduğunca
dengeyi sağlamaya çalışıyorum. Tabii ki bunun sihirli bir formülü yok. Duruma,
önceliklere, zamanlamaya, ortama göre denge değişiklikleri olabiliyor.
Blogger olarak devam etmeyi düşünüyor musunuz?
Bizi elinde tutan ve günü geldiğinde bırakacak olan saatimize göre; zamanımızı iyi
bir söz söyleyerek, iyi bir davranış sergileyerek, iyi bir eylem gerçekleştirerek, iyilik
yaparak, iyi şeylerle geçireceksek eğer bence Bloggerlığa devam etmek gerek...
Gelecekte Youtuberlık, bloggerlığın yerini alabilir mi? Bu konuda ne
düşünüyorsunuz?
Youtuberlık ile bloggerlık arasında karşılaştırma yapılmasını; kitap ile e-kitap
arasında karşılaştırma yapılmasına benzetiyorum. Bu konuda; zamanın ve
beklentilerin belirleyici olacağını düşünüyorum.
İK mesleğinde kariyer yapmak isteyenlere neler önerirsiniz?
Öncelikle; İK fonksiyonlarına, süreçlerine hakimiyetin yanısıra İK dışındaki
fonksiyon ve süreçlerle de ilgilenmeleri; özellikle iletişimi, empatiyi, psikolojiyi,
sosyolojiyi, hukuku, analitik düşünmeyi, veri analizini, finansal verileri, İK’ya
entegre etmenin gerekli olduğunun farkında olmaları önemlidir.
Ayrıca; İK kariyeri için kendilerini geliştirmelerini, araştırmaya ve öğrenmeye olan
meraklarının ve ilgilerinin hiç bitmemesi gerektiğini, ulusal ve uluslararası
literatürdeki yenilikleri, blog yazılarını mutlaka takip etmelerini, kendi bloglarını
oluşturmalarını öneriyorum.
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Blog açmak isteyenlere neler önerirsiniz?
Blog açmak kolay fakat sorumluluk duygusuyla devam ettirmek kolay olmasa gerek.
Özellikle 2016 yılında değerli İK Bloggerlarının hazırladığı etik kurallara;
(Düşünce, üslup ve içerik özgürlüğüne saygı duymak; alıntıları ve esinlenmeleri
belirtmek; blogger’lıktan çıkar gözetmemek; eleştirileri gerekçeli ve tarafsız yapmak;
cinsiyet, yaş, etnik köken, din, mezhep gibi farklılıkları zenginlik olarak görmek,
değer vermek; yenilikleri araştırmak, öğrenmek, geliştirmek ve paylaşmak.)
uymalarının önemli olduğunu düşünüyorum.
Sizi en çok etkileyen kitap/film/söz nedir?

Geçmiş ve gelecek arasında gidip gelen/geçmişle geleceği aynı anda yansıtan;
hüzün, umut, sevgi, korku içeren sahnelerin olduğu; yaşamla ölümü sorgulayan;
şaşırtıcı sahne ve cümleler barındıran; şahane müzikle ve şiirle harmanlanan;
gerçekten çok etkileyici “SONSUZLUK VE BİR GÜN” filminde; – “Yarın ne kadar
sürecek?” sorusunun sihirli cevabı ise; “Sonsuzluk ve bir gün” olmuştu.
(Yönetmen: Theo Angelopoulos Müzik: Eleni Karaindrou ve Mikis Theodorakis)
“Sevgi: … Evrendeki en güçlü görünmeyen kuvvet; alanı ve vereni aydınlatan ışık;
insanları birbirine çeken yerçekimi; bencillikten koruyan güç; uğrunda yaşadığımız
ve öldüğümüz şeydir…” (Albert Einstein)

Yaşantınızda sizi motive eden/ilham veren şeyler nelerdir?

En önemli motivasyon kaynağım; biricik oğlum.
Okuduğum bir kitap/dergi/şiir/blog, izlediğim bir film, dinlediğim bir şarkı, bana
ilham verebilir.
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SEVAL ÖNER
sevalonar.wordpress.com

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Diyarbakırlıyım, yaşım 37; 10 yıldır İK, Danışmanlık ve şu an Dış Ticaret biriminde
Koordinatör ve İK süreçlerini yönetiyorum.

İK mesleğinde çalışmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz?
Üniversitede Halkla İlişkiler bölümünü okudum. Sonrasında staj sürecinde karar
verdim. Eğitimimi İK üzerinden almak, İnsan Psikolojisini okumak beni bu mesleğe
yönlendirdi.

İK'nın en kolay ve en zor yönü nedir?
İK'nın kolay demeyelim de vicdani tarafı baskın. Yeni insanları keşfediyorsunuz,
personelin moral motivasyon süreçlerini anlamak onlarla oturup sohbet etmek,
dertlerini dinlemek.
En zor yönü işten çıkarmak, işverenle o bağı kurarken çalışanıda düşünerek süreci
yönetmek, adil sistemde yürütülen işverenle çalışmak değerli bir olgu.

İK mesleğinde çalışırken karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelmek için
ne/neler yaparsınız?
Çok okurum, danışırım, süreçleri kontrol ederim. İK’nın yenilenme süreçlerini
hayata geçiririm.

İK mesleği ile ilgili olarak gelecek hedefiniz/vizyonunuz nedir?
Eğitmen olmak ve her eğitime açık insanlarla temas kurmak istiyorum.
İK alanında çalışanların yaratıcılığını, üretkenliğini geliştiren şeyler nelerdir?
Güncel kalmak, iyi derecede bilgiyle beslenmek, İş Hukuku süreçlerinin takibini
sağlamak, değerli hocalarımın yazdıkları yazıları okumak.
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İK' yı "tek cümleyle" nasıl anlatırsınız?
İş hayatında ve çalışma aşamasında, organizyasyonunda her şey…
İK' cı olmasaydınız ne olurdunuz?
Küçük bir kasabada bir işletmede sevgiyle yemek yapmak isterdim, toprağımın
olmasını, üretmek ve üretirkende kadınların girişimcilik yönlerini dışarıya vurup
birleştirmek isterdim. Yaptığım yemekleri paylaşmak, sıfır atık projelerinde daha
aktif roller almak, hayvanları ve çocukları, vicdanını yitimemiş insanları bir arada
tutacak bir dünyanın inşasında büyük bir rol almak isterdim. 
Çalışma ortamınızda "vazgeçemediğiniz" şey nedir?
Vicdan.
İş hayatında "iyi ki yapmışım" veya "keşke yapmasaydım" dediğiniz şeyler var
mı?
'İyi ki yapmışım' dediğim; haksızlığa karşı durmalarım,
'Keşke yapmasaydım' dediğim; iş çıkarma süreçlerinde personelin haksız çıkışlarına
karşı gelememem.
Blog açma fikri nasıl oluştu? Blog yazılarınızın oluşum sürecini anlatır
mısınız?
Blog açma fikri; şirketlerde yaşadığım deneyimleri, iş hayatında olumsuz yönetim
süreçlerini, olmaması gerekenleri görüp paylaşmak, yazmak istedim. Benim için
bunlar sebep oldu.
Bloggerlığın mesleğinize ve hayatınıza katkıları nelerdir?
Çok şey kattı, yeni insanlar tanıdım, etkinliklere katılmalarda davetiyeler aldım.
Networkumu geliştirdim ve beni güncel tuttu.
Blogger olmanın zorlukları nelerdir?
Zorluğu; yazı yazmadığınızda verimsiz hissetmeniz, güncelliği korumak.

Blog-iş/yaşam dengesini nasıl kuruyorsunuz?
İş ve yaşam döngüsü benim bam telim. Gerçeği söylemek gerekirse birine önem
verdikçe diğeri dengelenmiyor. Gelişim alanım umarım bunu eylemleştirebilirim.
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Blogger olarak devam etmeyi düşünüyor musunuz?
Tabii ki.
Gelecekte Youtuberlık, bloggerlığın yerini alabilir mi? Bu konuda ne
düşünüyorsunuz?
Gelecekte Youtuberlık, bloggerlığın yerini alabilir.
İK mesleğinde kariyer yapmak isteyenlere neler önerirsiniz?
Kendilerini tanısınlar, tanırken gerçekten bu mesleği yapıp yapamayacaklarına
karar versinler.
Herkes İK'cı olamaz. Bunun için bilgi, deneyim, teknik ve kalple çalışması var.
Okumak, gelişmek, geliştikçe paylaşmak, paylaştıkça çoğalmak…
Blog açmak isteyenlere neler önerirsiniz?
Sürdürebilirliği önemli. Sürekli güncel kalacakları ve yaşadıkları deneyimleri yazıya
dökecekleri için önemli. Bu yüzden açıp, kapanan birçok blog sayfası var.
Sizi en çok etkileyen kitap/film/söz nedir?
İsmet Barutçugil'in kitapları mesleki süreçlerimde etkili oldu. Değerli üstadlarımın
blogger yazıları, Hasan Baltalar, Ahmet Eryılmaz, Hülya Mutlu ve İK Blogerlerının
yazıları.
Film ise; Bowling, The Devil Wears Prada, Stajyer, Moneyball (Kazanma Sanatı), The
Internship Kış uykusu.
Kitap olarak; Aklın Yeni Sınırları.

Yaşantınızda sizi motive eden/ilham veren şeyler nelerdir?
Doğa, toprak, çocuklar ve yaşlılar.
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