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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 
listedeHRBlogmix‘e göre 107 blog aktif) bloglarındaki iletişim bilgilerine eriştiğim 85 Bloggera e-mail ve 
twitter yoluyla 20 röportaj sorusu ilettim. Ocak 2020'de  1.Bölüm; Şubat 2020'de 2.bölüm olarak gelen 
cevaplar yayınlanmıştır.  

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 ve 2020/2.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 

Şubat  2020 

 

 

 

 

https://serpilturkmen.wordpress.com/2019/11/24/ik-profesyonelleribloggerlar-ile-mini-roportajlar-projesi/
https://twitter.com/hrblogmix
mailto:sepoturkmen@gmail.com
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 

21.03.1985 Diyarbakır doğumlu, koç burcu kadınıyım. Dicle Üniversitesi İşletme Lisans 

mezunu olduktan sonra aynı Üniversitenin Yüksek Lisans (Performans Değerlendirmenin 

Kariyer Yönetimine Etkisi konulu tez) mezunuyum. İş hayatına 2009 yılında başlayıp, 

İnsan Kaynakları alanında Özel Kurumsal şirketlerde,  çeşitli İK yazılım programlarını 

kullanarak ve İK alanında uzmanlaşarak çalıştım. 2017 Yılından beri kendime ait CEO İnsan 

Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık  şirketimde Türkiye’nin bir çok İline Freelance hizmet 

veriyorum. 2013 yılından beri Kişisel Gelişim Online’de şimdiki adı Potansiyelim.com'da  

İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık Eğitimleri veriyorum. İK sertifika programları ile 

Üniversite son sınıf ve yeni mezunlarını İK profesyoneli olarak yetiştiriyor ve İK süreçlerinde 

kendilerine iş bulmalarına yönelik çalışmalar ile firmaların ihtiyacı olan personel bulma 

koçluğu yapıyorum. Üniversitelerde çeşitli eğitimler veriyor ve Kariyer Koçluğu yapıyorum. 

Ayrıca;  uzmanlık alanlarımdan biri olan Yaşam Koçluğu da yapıyorum.  

İK mesleğinde çalışmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz? 

2006 yılında katılmış olduğum bir İnsan Kaynakları Seminerinde mesleğin güzelliği olan 

insanlara dokunmak, insanlarla iletişim kurmak, insana yönelik bir meslek olduğu için çok 

fazla ilgimi çekti. Bu mesleğin benimle özdeşleşeceğini düşünerek karakteristik özelliklerimin 

yer aldığını düşündüğüm için İK alanında araştırmalar yapmaya başlayarak karar verdim. 

İnsanları seviyorum, sabırlıyım, adaletliyim, denge sağlayıcıyım. İyi sır saklarım, iyi empati 

kuruyorum, çok iyi dinliyor ve anlıyorum. İletişim yeteneğimin gücüyle bu yönümü 

Yöneticilikle birleştireceğime inandığımdan dolayı şimdi bir İnsan Kaynakları 

Gönüllüsüyüm. 

İK'nın en kolay ve en zor yönü nedir? 

En kolay yönü: Çalışanların  Annesi olmak , çalışanların mutluluğunu görmek, verimliliğini 

artırmak için birebir ilgilenmek. En güzel yönü de insanların sana ihtiyacı varken 

duygularına dokunmaktır. Ayrıca, İşverenlerin desteğiyle iki tarafa arada köprü oluşturmak 

ve süreci yürütmek. İşi kolaylaştırmak, süreci doğru yürütmek.  

En zor yönü: 

 Bütün çabalara rağmen İşverenler ve çalışanlar arasında köprü görevinde bulunmak, 
taraflar arasında ayırım yapılmamasına rağmen olumsuz olaylarda sorumlu görünmek. 

 Bütün çalışanları mutlu etmeye çalışmak, sürdürülebilirlik için Yönetimin desteğini ve 
inancını almak. 

 Sürekli gider kalemi olarak görünmek  

CEYHAN KOCAKAYA

https://ckocakaya2015.wordpress.com

"Ckocakaya's Blog"
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İK mesleğinde çalışırken karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelmek için ne/neler 

yaparsınız? 

İK mesleğinde analitik düşünmek ve stratejik kararı kısa sürede verebilmek çok önemlidir. 

Bu nedenle; taraflar arasında üstlendiğim köprü görevini, doğan olumsuzluklar karşısında 

sabırla, sakin olarak, doğru hamlelerle krizi yönetip olayı olumlu bir şekilde sonuçlandırmak 

için çabalıyorum. 

İK mesleği ile ilgili olarak gelecek hedefiniz/vizyonunuz nedir? 

Sürekli gelişim sürecimi devam ettirerek, İK mesleğinden edindiğim bilgi birikim ile insanlara 

faydalı olmak adına Eğitici olarak devam ettirmek, kendime özgü eğitim ve gelişim sistemini  

oluşturmak, çok sayıda insanlara ulaşmak ve somut bir şekilde başarı sağlamak. 

İK alanında çalışanların yaratıcılığını, üretkenliğini geliştiren şeyler nelerdir? 

Teknolojinin değişkenliğini takip etmek, değişen yasal mevzuata sürekli hakim olmak, 

üretkenliği ve yaratıcılığı arttıran etkinlikleri sürekli hale getirmek. Kişisel networking 

oluşumlarını güncel ve dolu tutmak. 

 

İK'yı "tek cümleyle" nasıl anlatırsınız? 

İnsana dokunmak. İnsanla uğraşmak. Doğru işe, doğru insanı almak. 

Her şey insan içindir. İnsana değer vermeyen üretimden de düşmeye mahkumdur. 

 

İK'cı olmasaydınız ne olurdunuz? 

Psikiyatr ya da Psikolog olurdum. 

Çalışma ortamınızda "vazgeçemediğiniz" şey nedir? 

Bilgisayarım, Türk kahvesi ve fıstıklı çikolata . Ayrıca, sabit oturarak çalışmayı bilmem. 

Özellikle ofis çalışma ortamı istemem. Saha da çalışanlarla iç içe çalışmak tercihlerim 

arasındadır. 

İş hayatında "iyi ki yapmışım" veya "keşke yapmasaydım" dediğiniz şeyler var mı? 

İK mesleğini ‘’iyi ki yapmışım’’.  İş yaşamımda ise ‘’keşke yapmasaydım’’ diye yakındığım bir 

şey yok. 

Kendime en doğru mesleği seçtiğime inanıyorum. 
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Blog açma fikri nasıl oluştu? Blog yazılarınızın oluşum sürecini anlatır mısınız? 

Karakterim gereği yazılı ve sözlü açıklamalar yapmak, yazılar yazmak çok sevdiğim bir 
alandır. Mesleğimle ilgili tecrübelerimi yazılı olarak yayınlamak düşüncelerim arasında vardı. 

Bilgi ve birikimlerimi paylaşmak, gelişim sürecimin devamında birçok insana ulaşmak için 
2015 Yılında ilk blog yazımı (Kariyer, Kişinin Saygınlığı ve Sonu olmayan Bir 
Gelişme Yoludur) yazdım. 

 
İşlerimin artması ve uzmanlık alanlarımın çeşitlenmesi nedeniyle bir süreliğine ara verdiğim 
blogumda en kısa sürede yeni yazımla buluşmak üzere ... 

 
 

Bloggerlığın mesleğinize ve hayatınıza katkıları nelerdir? 

Yeni insanlar, farklı fikirler, mesleğim ile ilgili olarak gerek duyduğum bilgi ve desteği almak 

için geniş bir Network gelişti. 

 

Blogger olmanın zorlukları nelerdir? 

Toplum olarak okumayı arka plana aldığımız için yazdığımız yazıların gerekli yerlere 

ulaşmadığı ve gerekli ilgiyi görmediğini düşünüyorum. 

 

Blog-iş/yaşam dengesini nasıl kuruyorsunuz? 

İş-yaşam dengesinde mümkün olduğunca dengeyi sağlamaya çalışıyorum. Ancak üzülerek 

söylüyorum ki önceliklere alınması gerekli.  

Yeteri kadar zaman ayıramadığımda eksiklik hissediyorum. 

 

Blogger olarak devam etmeyi düşünüyor musunuz? 

Blogger olmak bir gönüllülük işidir. Severek ve isteyerek devam edeceğim. Yazı yazmak bir 

eser bırakmak gibidir. Dönüp, yazdığım yazıları okuduğumda çok mutlu oluyorum. Mutlu 

olduğum işi yapıyorum. 

 

Gelecekte Youtuberlık, bloggerlığın yerini alabilir mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

Youtuberlık ile bloggerlık arasında karşılaştırma yapamam bence farklı alanlar. 

Yazılı - sözlü gibi bir durum ortaya çıkıyor. Y kuşağı olarak hem yazma hem okuma hala 

tercihimdir. Nesiller değişiyor.  

 

https://ckocakaya2015.wordpress.com/2015/10/30/kariyer-kisinin-sayginligi-ve-sonu-olmayan-bir-gelisme-yoludur/
https://ckocakaya2015.wordpress.com/2015/10/30/kariyer-kisinin-sayginligi-ve-sonu-olmayan-bir-gelisme-yoludur/
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İK mesleğinde kariyer yapmak isteyenlere neler önerirsiniz? 

Hepimiz hayatı boyunca iyi bir iş, iyi bir gelecek kurabilme kaygısı ile daha iyi bir gelecek, 
daha iyi yaşam standardı için mücadeleler vermek zorunda kalmışızdır. Mücadelenin en 

öncelikli maddesi eğitim hayatıdır. Ortak hedef; başarıya ulaşmaktır. Başarıya ulaşan 
kişilerin kariyerlerinde zorlu yolları aşarak mesleklerini icra etmeye çalıştıkları göz ardı 
edilemez. Meslek seçiminin anlık bir karar olmadığını, zorlu bir süreç olduğunu kabul etmek 

gerekir. Mesleğe ilk adımı atmadan önce kişinin kendini tanımasının çok önemli olduğu bir 
kez daha ele alınması gereken bir konudur. Herkes, doğuştan gelen bir takım yeteneklere 
sahiptir. Kişiler tercih yaparken güçlü ve zayıf yönlerini göz önüne alarak yeteneklerini 

gösterebileceği meslekleri tercih etmeli.  

Ülkemizde öğrencilerin sistemli olmaktan çok, genellikle mesleklerin saygınlıklarına bakarak 

ve tesadüfi kararlar aldıklarını görmekteyiz. Örneğin; utangaç, çekingen, içine kapanık,  
kendini ifade edemeyen, panik olan ve ikna kabiliyeti düşük biri satış, pazarlama alanında 
veya hukuk gibi güçlü iletişim gerektiren alanlarda çok da başarılı olamayacaktır.  

Meslek seçiminde göz önünde bulundurmamız gereken bir diğer etken de ilgi alanlarımızdır. 
Sevdiğiniz şeylerle meşgul olabilmek ve aynı zamanda bu işi meslek haline getirip para 

kazanabiliyor olmak, sizi maddi ve manevi mutlu edecektir. İK mesleği ise diploma ile birlikte 
exstra çaba ister. Kimse sizi İK' cı yapmaz, siz çabalayacaksınız ve siz İşverenlere önemini 
anlatacaksınız. İnsan kaynakları pozisyonuna giden en kısa ve en kolay yol mevcut 

işvereninizden geçer. Bu yüzden, patronunuza ve insan kaynakları departmanına insan 
kaynaklarında kariyer hedeflediğinizi ve taleplerinizi iletin. 

Blog açmak isteyenlere neler önerirsiniz? 

Gönüllülük yasası esastır. Para kazanmak isteyenler biraz zorlanacaklardır. Blog; bilgi ve 

tecrübelerimizi insanlara ulaştırmak ve geniş bir network oluşturmanın en güzel yoludur. 

Öğreterek, öğrenilen yerdir. 

Sizi en çok etkileyen kitap/film/söz nedir? 

Söz: 

Hayat bir kaba taştır, yonttukça şekil alır. 
Kimi kömür için çabalar… 
Kimi ise Elmas’a ulaşır. 
Tercih sizin… 
 

Kitap: Simyacı – Paulo Coelho. ... Cesur Yeni Dünya - Aldous Huxley 
Film: LİE TO ME 
 
Yaşantınızda sizi motive eden/ilham veren şeyler nelerdir? 

 Sağlıklı bir yaşam, temiz bir doğa  

 Ailem, Biricik yeğenim Emin Eymen’im  

 Hedeflerime zorlu yollarla ulaştıktan sonra dönüp baktığımda katettiğim yolun uzunluğu 

ve sonucunun başarıyla noktalanması beni çok motive ediyor. 

 Bilgi ve tecrübelerimi paylaşmak, alanımla ilgili yetiştirdiğim adayların uzmanlaştığını 

görmek. 
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 

Merhaba, Sabancı Üniversitesi’nde Toplumsal ve Siyasal Bilimler Programı’nda lisans eğitimi 

aldım. Aynı zamanda Üniversitenin “interdisipliner” eğitim anlayışından yararlanarak farklı 

Fakültelerden aldığım “Örgütsel Davranış” ve “İnsan Kaynakları Yönetimi” gibi dersler 

sayesinde İnsan Kaynakları alanı ile tanıştım.  

Mezun olmadan iş hayatına atılarak, önce bir dermokozmetik firması olan B’iota 

Laboratuvarları’nda; çiçeği burnunda bir mezun olarak Yapı ve Kredi Bankası’nda; son 

olarak 1 yılı aşkın bir süredir İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalışmaya devam ettiğim 

McCann Worldgroup’dan hemen önce uzun bir süre Lilly İlaç’da İnsan Kaynakları ekiplerinde 

yer aldım.  

10 yıllık iş hayatım boyunca İnsan Kaynakları’nın tüm fonksiyonlarını çeşitli sürelerde 

deneyimleme fırsatı buldum. İşimi çok seviyorum, yazmayı da bir o kadar sevdiğim ve bilginin 

paylaştıkça çoğaldığına inandığım için “Havva’nın İK Günlüğü” adında bir de blogum var. 

İK mesleğinde çalışmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz? 

Üniversitedeyken seçmeli olarak birkaç İK dersi almıştım. Son sınıfta yaptığım stajla beraber 

bunu pratiğe dökme şansım oldu ve çok sevdim, oradan devam ettim.  

İK'nın en kolay ve en zor yönü nedir? 

Temelinde insan olması hem en kolay, hem de en zor yönü. Kolay yönü, aslında nereye 

giderseniz gidin insanların beklentilerinin üç aşağı beş yukarı aynı olması. Zor olan yönü, 

bunu hayata geçirme kısmı. Bilmek ile yapmak arasındaki fark gibi bir şey, bu. Tüm 

işyerlerinde, tüm çalışanlar, en basite indirgeyecek olursak, mutlu olmak, değer görmek ve 

adil davranılmak istiyorlar. 

İK uygulamaları bunları sağlayabilmek üzerine kurgulanmalı. Ama dediğim gibi, iş pratiğe 

gelince bu hissi yaratmak o kadar da kolay olmayabiliyor. En nihayetinde hepimiz insanız ve 

algılar devreye giriyor. En harika sistemleri kurup en profesyonel şekilde bile yaklaşıyor 

olsanız, sonucu karşınızdaki kişinin algısı belirliyor.  

 

 

 

HAVVA  KAHRAMAN

https://havvaninikgunlugu.wordpress.com

"Havva'nın İK günlüğü"
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İK mesleğinde çalışırken karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelmek için ne/neler 

yaparsınız? 

Sakin kalmaya ve motivasyonumu düşürmemeye çalışırım. Yaptığımız işte, üstesinden 

gelinemeyecek bir zorluk olduğunu düşünmüyorum. Bir de zamanla öğrenilen bir şey, 

söylenen ve yapılan hiçbir şeyi kişisel algılamamaya gayret ederim. Konulara, zorluklara “iş” 

olarak bakınca, zorlukların üstesinden gelmek kolaylaşıyor. Son olarak çok büyük ya da 

karmaşık görünen durumları parçalara bölüp daha küçük adımlar ile ilerlemek de 

başvurduğum bir yöntem. Evet, şimdi ilk olarak ne yapmamız lazım, peki ondan sonra hangi 

adım gelecek... gibi. 

 

İK mesleği ile ilgili olarak gelecek hedefiniz/vizyonunuz nedir? 

Öncelikle bu mesleği hakkıyla yerine getirmeye devam etmek ve sürekli olarak kendimi 

mesleğimle, gelişen İnsan Kaynakları trendleri ile ilgili olarak güncel tutmak; sonrasında bu 

mesleğin çağın gerektirdiklerine uyumlu bir şekilde, işini ciddiye alan ve doğru yapan 

insanlar tarafından yapılması için bugüne kadar biriktirdiklerimi mümkün olduğunca çok 

paylaşmaya ve elbette diğerlerinden öğrenmeye devam etmek. 

İK alanında çalışanların yaratıcılığını, üretkenliğini geliştiren şeyler nelerdir? 

Aslında her alanda olduğu gibi, çok okumak, araştırmak, mümkün olduğunca fazla 

kaynaktan beslenmek gerekir. Farklı sektörlerde, farklı organizasyon yapılarında, farklı 

coğrafi bölgelerdeki İK uygulamaları hakkında bilgi edinmek, bunları kendi işimize 

uyarlamaya çalışmak. Ben, özellikle şu an çalıştığım sektöre geçtikten sonra fark ettim ki 

tek bir doğru yok. Herkese uyan basmakalıp bir uygulama İK alanında söz konusu değil; 

mutlaka ve mutlaka içinde olduğunuz yapıya göre terzi usûlü farklılaştırmak zorundasınız. 

Bu nedenle de yaratıcılığı ve üretkenliği hep canlı tutmak çok önemli. 

 

İK'yı "tek cümleyle" nasıl anlatırsınız? 

Çalışanın haklarını gözetmek suretiyle, kimseyi mağdur etmeden, çalışırken aynı zamanda 

işverenin beklentilerini de yerine getirmeye çalışan denge; katalizör departman 😊 

İK'cı olmasaydınız ne olurdunuz? 

Çocukken haber spikeri olmak gibi bir hayalim vardı. Bir de yazar olmayı çok isterdim. 

Yazarlık hevesimi bir nebze blog vasıtasıyla ve kendi kendime yazdığım denemelerle, günlük 

yazılarıyla karşılamaya çalışıyorum. Şu anki aklım ve tecrübemle, herhangi bir sebepten İK’cı 

olmaya devam edemeyecek olsam sanırım kendi işimi yapardım. Konu yine İK’ya dair bir şey 

olurdu hiç şüphesiz 😊 

 

 



 
9 

 

Çalışma ortamınızda "vazgeçemediğiniz" şey nedir? 

Ne kadar dijitale geçmiş olursak olalım henüz ajandadan vazgeçemeyenlerdenim. Bir süre 

daha böyle gidecek, sanırım. 

İş hayatında "iyi ki yapmışım" veya "keşke yapmasaydım" dediğiniz şeyler var mı? 

Keşke dediğim büyük bir şey yok. Mutlaka anlık olarak, sonradan düşünüp böyle 

yapmamalıydım, böyle söylemeyip şöyle desem daha iyi olurdu, gibi özeleştirilerim oluyor 

fakat kalıcı bir keşkem yok. İyi ki yapmışım dediğim şeyler ise, iyi ki İK’cı olmuşum ve bu 

mesleği birbirinden oldukça farklı dinamikleri olan sektörlerde deneyimleme şansı 

bulmuşum diyerek iş hayatında aldığım bütün büyük kararları kapsıyor. 

Blog açma fikri nasıl oluştu? Blog yazılarınızın oluşum sürecini anlatır mısınız? 

Eskiden beri gelen yazarlık hayalim ve hevesimin bir yerde, bir şekilde hayata geçmesi 

gerekiyordu. Daha öncesinde farklı konularda açtığım bloglar oldu fakat çok sürdürülebilir 

olmadı. Sonra düşündüm ki işimi bu kadar çok seviyorken, insanlara da bu kadar çok 

anlatma hevesindeyken neden İK’ya dair bir blog açmıyorum ki... Blog yazılarını başlangıçta 

daha düzenli ve planlı yazabiliyordum, özellikle doğum izninde olduğum süreçte evde 

olduğum için çok daha planlı ilerleyebilmiştim fakat sonrasında işten arta kalan zamanlarda 

yazmaya çalıştığım için çok düzenli devam ettiremedim. Genel olarak, kendi gündemimde o 

sıralar ne varsa o konu hakkında yazmaya gayret ediyorum. İşyerinde hayata geçirdiğim(iz) 

bir uygulama, bazen okuduğum bir kitap, katıldığım bir seminer vb. gibi hayatımda iz 

bıraktığını, bana katkı sağladığını düşündüğüm içerikleri paylaşmaya gayret ediyorum.  

Blog yazısı kadar detaylı paylaşma fırsatı bulamasam bile, “havvaninikgunlugu” adıyla 

açtığım Instagram hesabımda kısa paylaşımlar yapmaya devam ediyorum, sürdürülebilirlik 

adına. 

Bloggerlığın mesleğinize ve hayatınıza katkıları nelerdir? 

Kendimi güncel tutma hedefime katkısı çok büyük diye özetlemek mümkün. Blogu her ne 

kadar İK’ya yönelik açsam da, zaman zaman daha genel içerikler de hazırlamaya çalıştığım 

için hayatımın her alanında katkı sağlıyor. İçerikleri oluştururken kendimi, yaptıklarımı 

gözden geçirme ve öz değerlendirme yapma fırsatı sağlıyor.  

Blogger olmanın zorlukları nelerdir? 

Her ne kadar bu gönüllü olarak yapılan bir şey, bir hobi olsa da bir sorumluluk hissini de 

beraberinde getiriyor. Uzun süre içerik paylaşımı yapmayınca kendi kendime manevi baskı 

oluşturuyorum. Buna bazen yakın çevreden gelen “son zamanlarda hiç yazmıyorsun” 

sitemleri de eklenince hem birilerinin takip ediyor, okuyor olması mutlu ediyor hem de bu 

baskı artıyor😊. Elbette bunlar tatlı zorluklar. Bir de kendi adıma dil bilgisi konusunda çok 

hassas davranmaya gayret ediyorum. Elbette ki profesyonel yazar değiliz hiçbirimiz, fakat bir 

işi hakkıyla yapmak gerçekten çok önemsediğim bir şey. Benim şahsen anlatım bozuklukları, 

imla hatalarıyla dolu içerikleri okuyasım gelmiyor. 
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Blog-iş/yaşam dengesini nasıl kuruyorsunuz? 

Kuramıyorum. 😊 Ah, keşke blog için daha düzenli içerik üretebiliyor olsam da, bu dengeyi 

kurabilmenin çarelerini arayacak noktaya gelsem.  

 

Blogger olarak devam etmeyi düşünüyor musunuz? 

Düzensiz bir sıklıkta yazıyor olsam da, evet. Kapatmayı hiç düşünmedim. Kanallar 

farklılaşsa da anlatma çabam hep sürecek. 

 

Gelecekte Youtuberlık, bloggerlığın yerini alabilir mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

Yerini alacağını düşünmüyorum, ikisi farklı mecralar. Belki popülerliğini azaltacaktır, hatta 

azalttı bile, diyebiliriz. Ama TV çıktıktan sonra radyodan vazgeçmediğimiz, Youtube ve diğer 

dijital kanallar çıktı diye de TV’den vazgeçmediğimiz gibi bence bloggerlık da tamamen yok 

olmayacak, en fazla şekil değiştirecektir... 

 

İK mesleğinde kariyer yapmak isteyenlere neler önerirsiniz? 

İK çok geniş bir alan, o yüzden nereden başlamak istediklerini iyi düşünüp araştırsınlar. 

Mutlaka staj yapsınlar. İK profesyonellerini takip etsinler. Bilgiye erişimin bu kadar kolay 

olduğu bir dönemde yaşadığımız için çok şanslılar, diğer pek çok meslekte olduğu gibi İK’ya 

yönelik de fikir edinebilecekleri çok fazla kaynak var, bunları iyi değerlendirsinler.  

Blog açmak isteyenlere neler önerirsiniz? 

Öneri sayılır mı bilmem ama ben blogumu açarken hiç kimse okumasa bile dönüp tekrar 

tekrar okuyabileceğim, faydalanabileceğim içerikler olsun diye düşünerek yola çıktım. 

Elbette birilerinin okuyor ve yorum yapıyor olması son derece mutlu ediyor beni fakat 

beklentiyi düşük tutarak yola çıkmak daha iyi hissettirdi o dönem sanırım. Düzenli içerik 

üretip paylaşabilmek için planlı hareket etmek bir seçenek olabilir. Aylık, haftalık içerik 

başlıkları oluşturup bir yazı takvimi yapılabilir, örneğin. Diğer bloggerları takip etmek, kimin 

gündeminde ne var, öğrenmek de bence çok önemli çünkü birbirimizden beslendiğimize 

inanıyorum ben.  

Öte yandan sonuçta bu bir hobi, düzenli içerik üretmenin çok önemli olduğunu düşünsem 

de, zorlama olmamalı. “yazmış olmak için yazma”ya pek inanmadığımdan gerçekten 

paylaşacak bir şeyim yoksa, ya da o an için anlatma motivasyonum yoksa yazmamayı tercih 

etmek de bir seçenek. 
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Sizi en çok etkileyen kitap/film/söz nedir? 

Yuval Noah Harari’nin “Sapiens” ve “Homo Deus” kitapları son yıllarda okuduklarım 

arasında beni en çok etkileyen kitaplar. “21. Yüzyıl için 21 Ders”i de en kısa sürede okumayı 

planlıyorum. 

Bir de tabii ki “Nutuk”... Her sayfasında onlarca ders var, hem de hayatın pek çok alanına 

yönelik.  

 

Yaşantınızda sizi motive eden/ilham veren şeyler nelerdir? 

Oğlum doğduğundan beri beni en çok motive eden ve aynı zamanda hayata dair bana en çok 

ilham veren şey, küçücük bir insanın büyümesine ve gelişimine hayretle ve merakla tanıklık 

etmek. En çok ilham aldığım şey de yine onun hayal gücü, çocuklar inanılmaz bir ilham 

kaynağı bence yetişkinler için.  

Bunun dışında ben gerçekten iç motivasyona inanıyorum, içinizde bir işi yapma isteği 

olmadıktan sonra bunun dış kaynaklarla sağlanabileceğine pek inanmıyorum. Fakat bu 

istek içinizde mevcutsa çok ufak şeylerle bile motivasyonu en üst seviyeye çıkartmak bence 

mümkün. Benim için bu, bazen izlediğim güzel bir film, internette gezinirken denk geldiğim, 

üzerine düşündürten ya da gülümseten bir cümle, bir karikatür, okuduğum bir kitap, 

rahatlatıcı bir klasik müzik, hoş kokulu bir çiçek ya da mum, lezzetli bir yemek bile olabilir...  

Yapmaktan keyif aldığımız her şeyi, dikkatli bakarsak farklı şekillerde bir motivasyon ve 

ilham kaynağı olarak görebiliriz. 
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 

Mimar Sinan Üniversitesinde Sosyoloji bölümünnden mezun olduktan sonra, üzerine Doğuş 
Ümniversitesinde MBA masterı yaptım. 3.5 yıl bir şirketin Miami ayağında çalıştım. 
Toplamda yaklaşık 17 yıllık bir İK tecrübem var. Son 6 yılda da işveren markası ile ilgili 

projeler üretiyorum. Peryön blogger yarışmasında derecem bulunmaktadır. Şu anda da aktif 
olarak Bahçeşehir Üniversitesinde yazılımcılara kariyer koçluğu planlayıp, kariyer dersleri 
veriyorum. Aynı zamanda da firmalara İşveren Markası Danışmanlığı hizmeti veriyorum. 

Kısaca,  insan odaklı her çalışmayı gönülden destekleyecek bir işveren markası 
danışmanıyım. 
 

İK mesleğinde çalışmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz? 

 

Sosyoloji okurken kendime en yakın mesleği seçmeye odaklanmıştım. Bütün mesleklerin 
bilgilerini almıştım. İnsan kaynaklarının gerektirdiği genel özelliklere baktığımda ve sorumlu 
olduğu işlere, bana insan ilişkileri yoğun, kendime en çok güvendiğim konu olan insan 

tanımayı gerektiren özellikleri çok yakın gelmişti sanki biranda sarıp sarmalanmıştım. Ben 
bu işte çalışsam ertesi gün koşa koşa işe giderim kesin dediğim bir meslekti. Bu nedenle 

kesinlikle benim mesleğim bu deyip adım atmıştım. O gün bugünde, bu kararın en değerli 
bulduğum kararlarımdan biri olduğunu düşünüyorum.  
 

İK’nın en kolay ve en zor yönü nedir? 

 
En zor yönü; işten çıkarma kararını çalışana söylemek ama bunu da kendimce 

basitleştirdim. Çıkarma kararını benim ilettiğim herkese ben özellikle iş bulmaları için 
network havuzumdan destek veriyorum.  
En kolay ve zevkli görevler olarakta; işten çıkarma hariç, bunun dışındaki her görev 

diyebilirim. 
 
İK mesleğinde çalışırken karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelmek için ne/neler 

yaparsınız? 

 
“Zorluk” kime göre, neye göre! Başta bir durumu zorluk olarak tanımlamaktann taraf 
değilim. Analiz yeteneğime güvenirim, derin, ayrıntılı ve çok yönlü düşünürüm, araştırma 

yaparım. Karşıma gelen durumlar benim için hep bir projedir. Kendimi geliştirmem için tam 
bir fırsattır, bu “zorluklar” benim karşıma çıktığı içinde şanslı hissederim. 

 
 
 

 
 

MERDİYE EKER

http://www.merdiyeeker.com.tr

"İşveren Markası Uzmanı"
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İK mesleğin ile ilgili gelecek hedefiniz/vizyonunuz nedir? 

 

Şu an tam manasıyla işveren markasına yöneldim ve dünya çapında nasıl uygulamalar 
yönetiliyor ve ne tür yazılımlar üretiliyor bunlara odaklandım.  

 
Hedefim: Her daim bilgilerimi güncel kılmak. Ayrıntılar bende kalsın ama bunu yapay zeka 

ve kodlamayla birleştirmek.                                                                     
 
Vizyonum: İnsani yetkinliklerin daha ön plana çıkarılacağı bir yönetim şeklini dünya çapında 

popüler kılmak. 
 

İK alanında çalışanların yaratıcılığını, üretkenliğini geliştiren şeyler nelerdir? 

 

Sadece kendi disiplininden değil farklı bakış açılarıyla yorum yeteneklerini geliştirmeleri 
yaratıcılıklarını arttıracaktır. Herkes gibi düşünmekten kurtulacaklardır. 
  

Üretkenliklerin artması; bir projenin şu ana kadar uygulanmalarını görerek eksikleri ve 
geliştirilmesi gereken yönlerini görmekten, çeşitli ve çok uygulama görmeleri ile 

oluşturmalarından geçiyor. 
 

İK’yı ‘’tek cümleyle’’ nasıl anlatırsınız? 

 

İnsani değerlerin ön plana çıkarılarak en etkin ve verimli şekilde yönetilmesi olarak 

tanımlayabilirim. 
 
İK’ cı olmasaydınız ne olurdunuz? 

 

Marka gurusu olurdum. Bu da zaten işveren markasıyla birebir yakından ilişkili. 

  
Çalışma ortamında ‘’vazgeçemediğiniz’’ şey nedir? 

 

Takım çalışması vazgeçemediğim tek nokta. Çünkü sürekli birşey öğrenmeme vesile olan 

sürekli bir girdi imkanı sağlayan önemli bir kanal. 
 

İş hayatında ‘’iyi ki yapmışım’’ veya ‘’keşke yapmasaydım’’ dediğiniz şeyler varmı? 

 

Geçmişle çok fazla bir işim olmuyor. Bir karar alma aşamasında ayrıntılı düşünüyorum. 
Onun haricinde gelecek planlarıma odaklanıyorum. Dolayısıyla şu anki durumu yaşamama 
vesile olan her kararım yad ederken “iyi ki” ile başlayabilirim.  

 
Keşke’ lerin insanı değilim. Bu kelimeyle başlayan cümle eminim ki, çok düşünsem de 

çıkmaz.  
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Blog açma fikri nasıl oluştu? Blog yazılarınızın oluşum sürecini anlatırmısınız? 

 

Kendi kendime bir şeyler yazıp yayınlama isteğim vardı. Yazılarımı derleyip toparlıyordum o 
sırada. Sonrada yayınlayarak diğer bu sektörde olan kişilerle fikir alış verişine girebileceğimi 

ve sürekli kendimi geliştirebileceğimi düşündüm. Bu nedenle blog açma kararı aldım.  
 

Sosyoloji bölümü mezunu olduğum için bir sorunsalı en az 5 sayfada incelediğimiz için 
Üniversitede muhakeme yeteneğime güvenirim. İçerik oluşturmak bu süreçte ayrıca çok 
keyifli geldi.   

 
Bloggerlığın mesleğinize ve hayatınıza katkısı nedir? 

 

İşlerime etki edecek başarılı bir etiket. İsmimin yanına firma isimlerini eklemektense blogger 

kimliğimi eklemekten daha keyif alıyorum bu net.  
 
Her güncel toplantı, kongre, girişim, oluşum vb gibi sektörle ilgili herşeyden haberimin 

olması en büyük katkısı.  
  

Blogger olmanın zorlukları nedir? 

 

Bir kere şöyle bir şey oldu: Bir işyeri ile üst seviyede bir pozisyonla görüşmeye gitmiştim ; 
"Blog yazmaktan ve kongrelere gitmekten işe vakit ayırabilecek misin? " demişlerdi.  

 
Ben de "Kendimi geliştirmeme izin vermezseniz zaten vizyon konusunda sıkıntı yaşarız " 
demiştim. Ama o şirkette çalışmıştım.  

 
İyi bir deneyim mi? Kötü bir deneyim mi? Yorum sizin ! 
  

Blog- iş/yaşam dengesini nasıl kuruyorsunuz? 

 

Blog benim kendimi geliştirdiğim, zamanımı değerlendirdiğim bir kanal, özel yaşamımda 
blogla bütünleşik yaşıyorum. İş hayatı hafta içi mesai saatlerimi değerlendirdiğim bir yer.  

 
Blogger olarak devam etmeyi düşünüyormusunuz? 

 

Okuma oranlarının düşük olmasına rağmen kesinlikle...  

Ama bunun yanında var olmayı düşündüğüm sosyal medya mecraları da var tabi. 
  
Gelecekte Youtuberlik, bloggerlığın yerini alabilirmi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

 

Yakın zamanda youtube evet revaçta olacak. Şu an bile yüksek popülerliği var ama her 
ücretsiz şey kendine hizmet eder ve yakında paralı olacak o zamanda yine ücretsiz olarak 
yayınlar yapacak tiktok ya da başka bir sosyal mecra popüler olacak. Buralara da uyum 

sağlamayı önemsiyorum. 
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İK mesleğinde kariyer yapmak isteyenlere neler önerirsiniz? 

 

 

Organizasyon becerisi yüksek, stratejik bakış açısına sahip, sağduyulu, multitasking 

özelliğine sahip, uzlaşmacı, iletişim yeteneği güçlü,  denge kurabilen, çevik yönetim 
kabiliyetine sahip, problem çözme yeteneği olan, ingilizce bilen bir profil ise bu pozisyon onlar 

için biçilmiş kaftan, değilse bile neden olmasın!  

 

Blog açmak isteyenlere neler önerirsiniz? 

 

 
Özgün içerik üretebilecek kadar kendi cümleleri varsa, söyleyecek sözleri varsa, farklı bir 
bakış açıları varsa hiç durmasınlar kendilerini geliştirmek zorunda olacakları bir platforma 

adım atıyorlar. 
 
Eğer kendilerinin nasıl bir yol çizeceğini bilmiyorlarsa da yedek olarak birçok makale 

yazsınlar, eğilimlerinin yönünü ve zevk aldıkları konularda nasıl çok içerik ürettiklerini 
görmüş olacaklar. Herhangi bir alana yöneleceklerse de bu şekilde doğal olarak seçmiş 

olacaklar. 
 

Sizi en çok etkileyen kitap/film/söz nedir? 

 

 
Konuyla direkt alakası olmayabilir ama hatta şu an aklıma geldiğinde bile duygulandığım bir 

sahne! 
 

Akıl oyunları filminde John Nash’in üniversite kafesinde otururken bütün profesörlerin 
dolma kalemlerini John Nash’in önüne bırakıp ayakta alkışladıkları sahne. O sahnede filmin 
içine o kadar girmiştim ki gururdan ağlamıştım. Benim hedeflerimi bilenler anlar, neden bu 

kadar çok etkilendiğimi! 
 
Yaşantınızda sizi motive eden/ilham veren şeyler nedir? 

 

 

Uluslararası geliştirilen zirvelerde insan kaynakları ya da işveren markası sürecinde teknoloji 

ile uyumlu projeler beni en çok heyecanlandıran durumlardır. Bu konuda da hayallerim ve 

projelerim var. Hayata geçirdikçe paylaşmak dileğiyle. 
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?  

1993 Sakarya doğumluyum. Sakarya Üniversitesi İnsan Kaynakları bölümü mezunuyum. 
Öğrencilik dönemimde staj, gönüllü çalışma ve birçok etkinlikte görev aldım. Belirli bir süre 

personel işleri yaptıktan sonra öğrencilik hayatına geri döndüm ve o yolda ilerliyorum.  

İK mesleğinde çalışmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz?  

Lisede kariyer günlerindeki meslek tanıtım günlerinde şekillenen süreç lise son sınıfta insan 
kaynakları mesleğini seçmeye karar vermem ile tamamlandı. 

İK'nın en kolay ve en zor yönleri nelerdir?  

Mesleğin en kolay yanı sayılarla ilgilenmek süreç rutin olarak ilerliyor. Meslekte insan 

ilişkilerine dayanan kısım biraz daha zaman ve tecrübe ile yerine oturuyor. 

İK mesleğinde çalışırken karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelmek için ne/neler 
yaparsınız?  

Zorluklara hayatın her yerinde farklı oranda maruz kalıyoruz. Sakinliği elden bırakmadan 

ve empati yaparak zorlukların üzerinden gelmeye çalışırım. Zor ve aşılması zor gibi görünen 
durumu olabildiğince yumuşatmaya çalışırım.  

İK alanında çalışanların yaratıcılığını, üretkenliğini geliştiren şeyler nelerdir?  

Geldiğim konuma bilgi ve tecrübelerim ile hak ettiğim şekilde gelip, bilgilerimi 

paylaşabileceğim daha fazla insanın hayatına dokunmak istiyorum.  

Gözlemler, girdiğiniz ortamda duyduklarınız, yaşadıklarınız, yaşanılanlar tecrübeler, 

karşılaşılan problemler ve karşılaşılan insanlar. 

İK'yı tek cümle ile nasıl anlatırsınız?  

İnsan kaynakları dikkatli baktığınız da hayatın her alanından küçük kesitlerin bir araya 

geldiği bir ortam. 

İK'cı olmasaydınız ne olurdunuz?  

Hukuk alanında hayatımı devam ettirirdim. 

ÖZGENUR YALAV

https://ozgeyalav.wordpress.com

"İK Dünyasına Dair"
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Çalışma ortamınızda vazgeçemediğiniz şey nedir?  

Çok fazla obsesif olmasam da biraz düzene dikkat ediyorum. Bir de günün büyük bölümünü 

geçirdiğim masayı kişiselleştirmeye dikkat ediyorum. 

İş hayatında iyi ki yapmışım veya keşke yapmasaydım dediğiniz şeyler var mı?  

İyi ki iş hayatı özel hayatı dengemi düzgün ayarlayıp iyi ki her zaman takım oyuncusu olmayı 

seçmişim diyorum. 

Keşke mesleği öğrenirken usta çırak ilişkisindeki ustam insan ilişkilerinde daha donanımlı 

olsaydı diyorum. İnsanları mesleki anlamda tanımak daha kolay olurdu. 

Blog açma fikri nasıl oluştu? Blog yazılarınızın oluşum sürecini anlatır mısınız?  

Üniversite dönemlerimde araştırma konum İnsan Kaynakları Blogları olduğu için tüm blog 

yazılarını okumuştum. Daha sonra tavsiye edilen kitaplardan okumaya başladıkça ve 

sürecin daha fazla içine girdikçe neden blog yazmayım dedim. Başta biraz zorlandığım 

konular olsa da zaman ile belirli bir düzene oturttum.  

Gördüğüm ya da yaşadığım süreçlere masanın her iki açısından bakarak blog yazma sürecini 

tamamlıyorum. Konu ile ilgili akademik yazıları okuyup daha sonra tam olarak hakim 

olduğum, öğrendiğim konular da oluyor. 

Bloggerlığın mesleğinize ve hayatınıza katkıları nelerdir?  

Aynı mesleği paylaştığım hatta bazılarını öğretmen gibi takip ettiğim kişilerle tanışma 
fırsatına sahip oldum. Etkinlikler kongreler ve kariyer yolumun şekillenmesi için birçok öneri 

ile karşılaştım. 

Blogger olmanın zorlukları nelerdir?  

Süreklilik ve çağın yeniliklerine adapte olurken bazı yapıtaşlarından vazgeçmeden 

ilerleyebilmek benim açımdan blogger olma sürecinin zor yanları. 

Blog-iş/yaşam dengesini nasıl kuruyorsunuz?  

Blog ile ilgilenmek ya da zaman ayırmak iş hayatını ya da özel hayatın dengesinde herhangi 
bir olumsuzluğa neden olmuyor. Aslında bu biraz da bizlerin öncelik listesi ile ilgili evet bazen 
bir tarafa fazla yoğunluk verip ufak aksatmalar olabiliyor ama çok da dengeyi şaşırmamak 

lazım. 

Blogger olarak devam etmeyi düşünüyor musunuz?  

Yazacak, anlatacak gücüm ve zamanım oldukça tabii ki. 
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Gelecekte Youtuberlık, bloggerlığın yerini alabilir mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?  

Bloggerlık ve youtuberlık aslında farklı kavramlar ama zamanla okumanın değeri 

unutuldukça belki önem sıraları değişebilir. 

 

İK mesleğinde kariyer yapmak isteyenlere ne önerirsiniz?  

Bence durmadan kaynağına güvendikleri bilgiler ile kendilerini donatsınlar.  

Bazı süreçleri iş hayatına girmeden öğrenemeyecekler kabul ama kulak aşinalığı ve azıcık 
göz gezdirme konu hakkındaki bakış açınız sizi belki de bir adım öne çıkarabilir. Bu küçük 

öne çıkış bile farklı kapılar açabilir. 

Blog açmak isteyenlere ne önerirsiniz?  

Çekinmeden acaba demeden eğer gelişmeye ve değişeme hazırlarsa beklemek için bir 
nedenleri olduğunu düşünmesinler ve o adımı atsınlar. 

 

Sizi en çok etkileyen kitap/film/söz nedir?  

Kitap: Bir İnsan Kaynakları Masalı- Özden ASLAN 

Film: The Intern 

Söz :"Bizler insan olmaya ve insan kalmaya çalıştık ve başarılı olduk." Aliyya İZZETBEGOVİÇ 

 

Yaşantınızda sizi motive eden/ilham veren şeyler nelerdir?  

Yakın çevremdeki o samimi gülüşler ile içtiğim bir fincan kahve beni çok motive ediyor. 

İş hayatında yaşananlar ve insanları okumak da benim ilham kaynağım. 
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 

1988 Karaman doğumluyum ama bence kalben ve ruhen Ege’liyim. En son İnsan Kaynakları 

ve Kariyer Danışmanlığı’nda yüksek lisans yaptım. 7 yıl kadar farklı sektör ve şirketlerde 
insan kaynakları alanında çalıştım. Son 1 yıldır dijital İK süreçlerine ilgi duyduğum için 
karşıma çıkan bir fırsatı değerlendirdim ve 1 yıldır Logo Yazılım bünyesinde İnsan Kaynakları 

Çözümleri Satışı alanında çalışıyorum. 
 

İK mesleğinde çalışmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz? 

Üniversiteden sonra staj yaptığım bir kurumda 6 ay birlikte çalıştığım şefim ile ara kademe 
yöneticilerimize çalışan ilişkilerini anlatmıştık, o gün bu işi yapmalıyım demiştim. 

 
İK' nın en kolay ve en zor yönü nedir? 
 

Çok kolay bir yönü olduğunu düşünmüyorum gerçekten ama en zor tarafı hedef kitlenizdeki 
hiç kimsenin birbiri ile aynı olmaması, yani “insan”. 

 
İK mesleğinde çalışırken karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelmek için ne/neler 

yaparsınız? 

Bazen fikrine güvendiğim üstadların görüşünü alırım bazen de üstüne bir gün yatar kalbime 

danışırım. 
 
İK mesleği ile ilgili olarak gelecek hedefiniz/vizyonunuz nedir? 

Operasyonel İK tarafında tekrar yer alır mıyım emin değilim ama şuan bir İK yazılımını ve 
faydalarını insanlara anlatmaktan keyif alıyorum. Bundan sonra yapabileceğim iş sanırım 
dijital İK süreçlerinin gelişmesine destek olacak faaliyetlerde bulunmak. (belli bir yaşa kadar, 

sonrası için daha tatlı hayallerim var 😉) 

 
İK alanında çalışanların yaratıcılığını, üretkenliğini geliştiren şeyler nelerdir? 

Okumak, yorumlamak, düşünmek, dinlemek ve doğru soruları sormak diyebilirim. 
 
İK' yı "tek cümleyle" nasıl anlatırsınız? 

İK: Anlatılmaz, yaşanır! 
 
 

 
 

ÜMMÜHAN BALLI

http:// ummuhanballi.com

"İnsan Kaymağı"
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İK' cı olmasaydınız ne olurdunuz? 

Tiyatro oyuncusu, aşçı, alanında aktivist bir avukat olabilirdim sanırım. 
 

Çalışma ortamınızda "vazgeçemediğiniz" şey nedir? 

Sevdiğim bir şarkı, türk kahvesi, gülümseyen iş arkadaşları. 
 
İş hayatında "iyi ki yapmışım" veya "keşke yapmasaydım" dediğiniz şeyler var mı? 

Prensip olarak yaptıklarımdan pişman olmayı pek sevmem, daha ziyade “denedim ve birşey 
öğrendim” gözüyle bakarım.  

"İyi ki yapmışım" dediğim şey ise asla KPSS'ye girmemiş olmak 😊 

 
Blog açma fikri nasıl oluştu? Blog yazılarınızın oluşum sürecini anlatır mısınız? 

Lise yıllarında bir dönem sonunda edebiyat hocam, karnemi gördüğünde; edebiyat ve 

dilbilgisinden ortalamaya yakın notlar alırken, dönem sonlarında bu dersin notunun yüksek 
olmasına sinir olduğunu söyleyip beni yazdıklarımdan dolayı tebrik etmişti. Hatta bir 
kompozisyonumu saklamak için almıştı. 

 
Bizim dönemler bilirler. Biz lisedeyken Türk Dili ve Edebiyatı dersi kompozisyon ve edebiyat-

dilbilgisi olmak üzere ikiye ayrılırdı. Ve benim için bu dersin en zevkli tarafı kompozisyon 

dersi ve kompozisyon sınavlarıydı. Ortalama 45-50 dakikalık bu sınavların ciddi anlamda 

30-35 dakikasını camdan dışarı bakarak düşünmeye ayırır, geri kalanında düşündüklerimi 

kâğıda dökerdim. Yazma hevesimin temel alt yapısı burada saklıdır ve yazarak ifade edilen 

konuların yanlış anlaşılmaya daha az sebep olduğunu düşünmemdendir. 

Bloggerlığın mesleğinize ve hayatınıza katkıları nelerdir? 

Blog sayesinde çok değerli meslektaşlarımla tanıştım, güzel etkinliklere katılma şansım oldu. 
Ve en önemlisi başka blogger arkadaşlarımı keşfedip farklı konularda farklı bakış açıları 

görmek ve kendi ufkumu genişletmek gibi bir katkı sağladım diyebilirim. 
 
Blogger olmanın zorlukları nelerdir? 

Yazdığımız yazılar konu itibari ile tarza ve iş yaşamına göre değişkenlik gösteren mutlak 
doğrusu olmayan konular olduğu için bazen acımasız eleştiriler alabiliyoruz.  
 

Haklı ve geliştirici eleştirilere sözüm yok ama bir de şu var: fikri yok ama söyleyecek sözü 

hep var olan tipler. Üzücü yani😊 
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Blog-iş/yaşam dengesini nasıl kuruyorsunuz? 

Epeyce bir süredir yazmaya ara vermis olduğum için herhangi bir denge kurma 

mecburiyetim yok şimdilik. Tekrar sahalara döndüğüm zaman bakacağız o denge işlerine😊 

 
Blogger olarak devam etmeyi düşünüyor musunuz? 

Elbette, hatta bloguma teknik anlamda kendim yetebilir hale geleceğim ve biraz çeşitlilik 

katacağım. Sadece iş olamayacak. 
 

Gelecekte Youtuberlık, bloggerlığın yerini alabilir mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

Bence bu ikisi; film izlemek mi kitap okumak mı diye düşünmek gibi. Bence ikisinin de yeri 
çok ayrı. Ha konu benim şahsi düşüncemse kitabını okuduktan sonra filmini izlediğim hiç 

bir yapıtı sevmedim bugünekadar. 
 
İK mesleğinde kariyer yapmak isteyenlere neler önerirsiniz? 

İyi bir dinleyici ve standart dışı bakış açısına sahip değillerse hiç bulaşmasınlar. Bir de 

sabırlı😊 

 
Blog açmak isteyenlere neler önerirsiniz? 

Okumuyorsanız yazmayın. 
 

Sizi en çok etkileyen kitap/film/söz nedir? 
 

 En sevdiğim söz olarak, bir sürü şey söyleyebilirim ama şu an aklıma ilk gelen:  

    " Söz uçar, yazı kalır." 

 

 Kitap da epeyce vardır ama son dönemlerde Alain De Botton’un "Aşk Dersleri" isimli 

kitabından çok etkilendiğimi söyleyebilirim. (adı aşklı meşkli olsa da bence yaşama 

uyarlanacak başlıklar var içinde) 

 

 Film, sanırım Cesur Yürek. 

 

Yaşantınızda sizi motive eden/ilham veren şeyler nelerdir? 

Geçmişimde yaptığım hatalar ve onlardan aldığım dersler galiba. 

 
 
 

 
 
 

 
 


