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Merhaba, 

İK bloglarının hem kişisel hem de evrensel bir niteliği olduğu, İK bloglarında kişisel ve mesleki 

deneyimlerin, bilgi birikiminin, fikir ve düşüncelerin, farklı bakış açılarının paylaşılmasının gelecek 

nesillere ışık tuttuğu, yazılan yazıların geleceğe miras olduğu düşüncesi ile “İK 

PROFESYONELLERİ&BLOGGERLARI  İLE  MİNİ  RÖPORTAJLAR” projesi ortaya çıkmıştır. 

İK Blogger listelerindeki Bloggerların, bloglarındaki iletişim bilgilerine göre, iletilen röportaj 

sorularına verilen cevaplar; 2020/Ocak ayında 1. bölüm ve 2020/Şubat ayında 2. bölüm olarak 

yayınlanmış olup, şimdi 2020/3. bölüm ile sizlerleyiz. 

İK mesleğine ve bloglarına gönül vermiş olan değerli İK Profesyonelleri ve Bloggerlarının 

verdikleri cevaplar ile İK’ya ve insan’a yararlı dokunuş yaptıklarına, ilham verdiklerine 

inanıyorum.  Tüm İK Profesyonelleri ve Bloggerlarına teşekkürler…  

Röportaj cevapları, 2020/1. bölüme, 2020/2. bölüme ve 2020/3. bölüme yetişmeyen; iletişim 

bilgilerine ulaşamadığım veya iletişim bilgisi değişen; İK Profesyoneli&Bloggerlarının bu projeye 

dahil olmasından onur duyarım. 

 

 

Sevgi ve saygılarımla, 

Serpil  TÜRKMEN 

İK Pencerem Blog yazarı 

sepoturkmen@gmail.com 

Temmuz 2020 
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 

 

Merhaba, 

Elektronik mühendisiyim. 23 yıl tıbbi cihaz sektörünün global önde gelen firmaları Siemens, 

Philips ve GE’ de çalıştım. Son dönemde bu tecrübemi değerlendirerek ikinci kariyerimi 

planladım, tasarladım.  

Firmaların çok ihtiyacı olduğuna inandığım ve çok sayıda parametreyi içinde barındıran 

“çalışan bağlılığı” konusu üzerine çalışmaya ve araştırmaya başladım. Bu sırada yolum 

“EngageandGrow” firmasıyla kesişti. Son 7 aydır da büyük firmalardan ayrılmış olarak kendi 

firmamı kurarak bu konuda hizmet vermeye başladım. 3 yıldır her hafta yazmakta olduğum 

bloğumda, sadece çalışan bağlılığı üzerine yazıyorum.  

İK'nın en kolay ve en zor yönü nedir? 

 

Benim için zor yönü sanırım “denge” bulma zorunluluğu… Bir tarafta çoğunlukla sadece 

“rakamlara” bakan müdür veya iş sahibi… Diğer tarafta performans göstermesi ve şirkete 

bağlı olmasının büyük faydalar sağlayacağı çalışan… İK bu iki ağırlığı dengelemeye çalışırken 

zorluklar yaşayabiliyor. Ben bunun çaresinin İK’nın da “değişimin” parçası olarak 

bulunacağını düşünüyorum. 

İK sadece müdürün veya iş sahibinin “dediğini” yapan bir işlev değil, şirket ve çalışanları ile 

ilgili temiz bir vizyonu olan ve bu vizyon ve prensipler çerçevesinde yapılacak projeler, 

yatırımlar ve bütçelerle ilgili güçlü bir ses olması gereken bir uzmanlık alanı bana göre.  

Kolay yönü olarak bir şey söylemem zor, zira bence her gün insanla uğraşmak ve bunu 

“ilkeler” doğrultusunda yapmak zorluklar içeriyor. 

 

 

"Bertay'ın Çalışan Bağlılığı Bloğu"

www.bertayfisekci.com/blog
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İK mesleği ile ilgili olarak gelecek hedefiniz/vizyonunuz nedir? 

 

Bence İK daha veriye dayalı, insanı daha da temele alan, finansal sonuçların ortaya 

çıkabilmesi için insanın önce amaca, misyona, şirkete bağlı olması gerektiğini anlamış, yatay 

takım çalışmalarını özendiren ve geliştiren ve aynı zamanda liderlerin gelişiminde önemli rol 

oynayan bir işlev olacak yakın gelecekte. 

Lideri direkt eleştirebilecek, onun ekibi ile ilişkilerinde kolaylaştırıcı rol oynayacak, lider 

şirketin prensiplerinden uzaklaşıp kendi küçük dünyasını yaratmaya başlıyorsa bunu açıkça 

ortaya koyma cesareti gösterecek. Daha yatay, daha açık, daha kırılgan, daha insan odaklı 

ve daha veri zengini kültürü yaratacak bir İK düşlüyorum. 

İK alanında çalışanların yaratıcılığını, üretkenliğini geliştiren şeyler nelerdir? 

 

EngageandGrow firması için Ocak 2020’de Kanada İnsan kaynakları kongresine gittim. 

Yüzlerce firma İK sektörüne ürün ve hizmetler geliştiriyor, bunları bir arada görmek çok 

geliştirici oldu. Bence İK’cılar dünyadaki trendleri görüp izleyip yerel çözümler geliştirmeli ve 

bu konuda iş ortaklarını ve liderleri zorlamalı. Örnek olarak işin içinde, hayatın içinde 

getirilen çözümler artık bir salonda veya online ortamda “eğitim” olarak yapılan 

aktivitelerden daha faydalı oluyor. Çalışanların “iyi hissetmesi” üzerine gelişen teknolojiler 

var, iletişimi ve geri bildirimi özendirici platformlar ilginç çözümler sunuyorlar.  

İK ekiplerinin, Şirket kültürünün sürekli gelişmesini sağlayan iç ve dış çözümlere açık 

olmaları gerekiyor diye düşünüyorum. 

İK'yı "tek cümleyle" nasıl anlatırsınız? 

 

İK; firmanın kalbi, tüm çalışanlara dokunan ve firmanın finansal ve kültürel sürekliliğinde 

en fazla etkiye sahip bölüm... 

İK'cı olmasaydınız ne olurdunuz? 

 

Ben farklı bir alanda kariyer yaptım, bundan da hep gurur duydum. Bu ikinci kariyerimde 

insan kaynakları üzerine bir konuya odaklanmak, hem değer katmak hem de çözüm 

getirmekten çok mutluyum. Sanırım şöyle diyebilirim, tıbbi cihaz sektörüne hiç girmeseydim,  

20 yıl önce İK’cı olmak isterdim. 
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Çalışma ortamınızda "vazgeçemediğiniz" şey nedir? 

 

Bence vazgeçilemeyecek şey “ait olma” duygusu… Ben hem çalışma hayatımda, hem de şimdi 

bu duyguyu çok önemsiyorum. Bu duygu çalışanı işine ve firmasına bağladığı gibi kişisel 

hayatında da olumlu izler bırakır.  

Bir gruba, bir takıma ait olma ve “dinlenilme”, “değer verilme”, “bir bütünün parçası olma” 

insanı sosyal ve bireysel olarak tatmin eder değerler. Bu değerler davranışa dönüştüğünde 

çalışanların bağlılığı da artıyor. 

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

 

Tabii… İyi ki sevdiğim, istediğim ve gurur duyduğum işlerde ve şirketlerde çalışmışım. İyi ki 

kendimi tarafsız değerlendirme becerisi geliştirebilmişim.  

Keşke, bazı yıllarda çevre faktörlerinin beni etkilemesine izin vermeseymişim. 

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

 

2017 yılında EngageandGrow eğitimi sonrası çalışan bağlılığı konusunda çalışmaya ve 

uzmanlık geliştirmeye başladığım dönemde bir blog fikri aklımdaydı.  

Bu işin “düzenli” olması ve “değer” katması gerektiğini düşünüyordum.  

Wordpress’de başlattığım bloğumdaki yazıları sosyal medyada paylaşarak yavaş yavaşbir 

külliyat oluşturmaya başladım. 2 yılı aşkındır sektirmeden her hafta yazmak beni konunun 

hep içinde tuttu, heyecanımı yüksek tutmama yardımcı oldu. Blog yazılarım üzerinden bana 

ulaşan sektör uzmanları ile tanışmamı sağladı.  

Ayrıca her gün global kaynaklara erişme imkanı olmayan ve bu konularda araştırma yapıp 

öğrenmek isteyenlere bir kaynak oluşturabilmek de beni mutlu etti. 

Bloggerlığın mesleğinize ve hayatınıza katkıları nelerdir? 

 

Bence işimizi yaparken bizi “yörüngede” tutma gücü en yüksek olan eylemlerden biri 

“yazmak”... Ben her hafta o yazıyı en iyi şekilde yazma yükümlülüğünü hissederek konuda 

kaldım, daha çok araştırdım, kaynakları ve içerikleri taradım.  

Bu bağlamda belli bir konuda yazılan bloğun bana kendimi tanımlamamda büyük katkısı 

olduğunu düşünüyorum.  
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Blogger olmanın zorlukları nelerdir? 

 

Bence sürekli ve düzenli yazmak insana bir iç disiplin duygusu veriyor ve bazen bu insanı 

sıkabiliyor. Birçok bloğun uzun süredir “yenilenmemesinin” sebebinin bu olduğunu 

görüyorum. 

Blog-iş/yaşam dengesini nasıl kuruyorsunuz? 

 

Bloğum işimin bir parçası... Beni sürekli besliyor. Bloğum için yaptığım çalışmaları, 

bulduğum yeni fikirleri; webinarlarımda, sunumlarımda kullanıyorum, uzmanlarla 

paylaşıyorum.  

Kendi videolarımı ve değer kattığına inandığım içeriklerimi de bloğumdan paylaşıyorum. 

Blogger olarak devam etmeyi düşünüyor musunuz? 

 

Kesinlikle. Her hafta yazmaya devam! 

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

 

Tabii bir miktar alabilir ama ben blog ortamının süreceğine inanıyorum.  

Video tabii ki yükselişte fakat ben blogların insanların daha kolay izleyebilecekleri ve süratle 

okuyabilecekleri mecralar olduğunu düşünüyorum. 

İK mesleğinde kariyer yapmak isteyenlere neler önerirsiniz? 

 

Bu dönemde karşılaştığım genç İK’ci arkadaşlara diyorum ki; ben sizin yerinizde olsam 

hemen “çalışan bağlılığı” ile ilgili uzmanlık geliştiririm.  

Bunun yanında diğer sorulara verdiğim cevaplarda da belirttiğim gibi, daha iddialı, daha 

vizyoner, daha güçlü, daha veriye dayalı projeler getiren ve firma sahibinin en yakın ortağı 

olacak bir İK kariyeri tasarlardım. 
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Blog açmak isteyenlere neler önerirsiniz? 

 

Blog sizin dünyaya söylemek istediklerinizi bir platforma dönüştüren bir mecra. Mutlaka 

düşünmelerini ve başlamalarını öneririm. Wordpress’i seviyorum, yeni bir bloğa 20 dakikada 

başlanabilir. 

Sizi en çok etkileyen kitap/film/söz nedir? 

 

Konumuzla ilgili: Bob Chapman’ın “Everybody Matters: The Extraordinary Power of Caringfor 

Your People Like Family” 

Bu kitap bana insan odaklı yönetim anlayışının sadece teoriden ve temenniden ibaret 

olmadığını gösteren çok etkili bir kitap. 

Konumuz dışında: Gündüz Vassaf’ın “Cehenneme Övgü”, düşünce gelişimimi çok etkilemiş 

bir eserdir. 

Yaşantınızda sizi motive eden/ilham veren şeyler nelerdir? 

 

İnsanlara yardımcı olma duygusu bana güç veriyor. Çalışan bağlılığının da önemli 

kaynaklarından biri “anlam & amaç birlikteliği”... Ben de yaptığım işle var olma amacımın 

birbirine yaklaştığı süreçlerde iç motivasyonumu sağlayabiliyorum. Ne mutlu ki bu dönemde 

de motivasyonum çok yüksek… 

Tüm blogger’lara selamlar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/Everybody-Matters-Extraordinary-Caring-People/dp/1591847796/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=bob+chapman&qid=1593179890&sr=8-1
https://www.amazon.com/Everybody-Matters-Extraordinary-Caring-People/dp/1591847796/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=bob+chapman&qid=1593179890&sr=8-1
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 

 

Merhaba,  

İstanbul aşığı bir İzmirliyim. İK’cı olmayı kafaya koyduğum için, lisans eğitimimi Çalışma 

Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (ÇEKO) ve tezli yüksek lisans eğitimimi ise İnsan Kaynakları 

bölümünde tamamladım. İşe Alım Danışmanlığı ile başlayan kurumsal maceram, farklı 

sektörlerde HR Generalist rolüyle tüm İK fonksiyonları üzerine çalışmalar yaparak devam 

ediyor.  

İK ve hayat üzerine paylaşımlar yaptığım kendi ismimde bir bloğum var. Aynı zamanda 

sağlıklı yaşam gönüllüsü bir Yoga Eğitmeni ve kedi dostuyum😊 

İK mesleğinde çalışmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz? 

 

Lise son sınıfta iken İK’cı olacağımı biliyordum😊 Canım babam bana bir meslek tanıtım 

kitabı vermişti (o zamanlar internet bu kadar yaygın değil tabi 😊), kitapta geleceğin 

meslekleri başlıklı bir yazıya denk geldim ve “İnsan Kaynakları”’ ile tam da o esnada tanıştım. 

Özetle İK fonksiyonları ve görev tanımından bahsediliyordu yazıda. Bir İK’cının genel olarak 

yaptığı işler ve bu işlerin çalışanlara ve şirkete etkileri ilgimi çekmişti. Kendimi de tanıdığımı 

düşünüyordum ve kişilik özelliklerimle uyuştuğuna inandığım için üniversite ve sonrası tüm 

tercihlerimi bu yönde yaptım. İyi ki de yapmışım, asla pişman değilim😊 

İK'nın en kolay ve en zor yönü nedir? 

 

Bence İK’nın en kolay yönü işimizin insan olması. Aynı zamanda en zor yönü de bu 

diyebilirim.  

 

Hem çalışanlar için bir şeyler yapıyorsunuz, hem de şirket çıkarlarını gözetiyorsunuz.  

 

 

"İK'cı Yogini Cansu'dan Paylaşımlar"

www.cansuerdogan.com
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İki zıt kutup gibi görünse de aslında öyle değil, çalışanlar ve şirket birbirini mükemmel bir 

uyumla dengelemek zorunda; bu da bizim işimiz. 

 

Her çalışanı aynı anda memnun etmek mümkün olmasa da çoğunluğunu iyi hissettirmek 

bizim elimizde. Tam da bu esnada üst yönetimin İK’ ya olan güveni ve İK’nın hayallerini 

gerçekleştirebilmesi için şirkette alan yaratılması en önemli faktörlerden biri. Çalışanların 

esenliği, şirketin sürdürebilirliği ile doğru orantılı ne de olsa. 

İK mesleğinde çalışırken karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelmek için ne/neler 

yaparsınız? 

 

Derin bir nefes alır ve yeniden başlarım😊 Biraz ara vermek, uzaktan bakmak ve bakış 

açısını değiştirmek her zaman faydalıdır.  

Önce sorunun ne olduğunu anlamaya çalışırım, ardından farklı çözüm yollarını ve etkilerini 

araştırırım. Eğer tek başına işin içinden çıkamıyorsam, fikirlerine değer verdiğim kişilerden 

bana yol göstermelerini isterim. Yardım etmekten hoşlandığım gibi, yardım istemekten de 

çekinmem. Sonrasında en doğru çözümün hangisi olduğuna karar verir ve harekete geçerim. 

Süreci takip etmeyi de ihmal etmemeye çalışırım. 

İK mesleği ile ilgili olarak gelecek hedefiniz/vizyonunuz nedir? 

 

İK’cı olmaktan hiçbir zaman pişmanlık duymadım. Kendi adıma çok seviniyorum. Her geçen 

gün hem çalıştığım sektörden hem mesleğimden hem de ekip arkadaşlarımdan hatta diğer 

bölümlerden bile yeni şeyler öğreniyorum. Bunlar benim için çok kıymetli.  

Bundan sonra İK’nın tek bir fonksiyonunda değil, tüm fonksiyonlarında uzmanlaşmayı 

planlıyorum. Liderlik gibi eksik olduğunu düşündüğüm yönlerimi de geliştirerek mesleğimde 

yükselen bir ivmeyle devam etme hedefindeyim. 

İK alanında çalışanların yaratıcılığını, üretkenliğini geliştiren şeyler nelerdir? 

 

Şirketi, bölümleri ve tüm çalışanları tanımanın üretkenliğe ve yaratıcılığa katkısının paha 

biçilemez olduğunu düşünüyorum. Burada, gerçekten tanımaktan bahsediyorum.  

İK demek iletişim demektir. İletişim kurarken, iyi bir dinleyici olmak ve doğru sorularla karşı 

tarafı analiz etmek işimizin püf noktalarından biridir. Böylece piyasa, sektör, rakipler, şirket 

kültürü ve üst yönetim dahil tüm çalışanları tanır ve ihtiyaca yönelik süreçler tasarlamak 

için elinizden geleni yapabilirsiniz. 
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İK'yı "tek cümleyle" nasıl anlatırsınız? 

Her fonksiyonuyla İK aynı gemide yer alan herkesin (hem geminin yani şirketin, hem de 

mürettebatın yani üst yönetim ve çalışanların) başarı yolculuğundaki en değerli ve 

vazgeçilmez yol arkadaşıdır. Tüm önyargılara ve yanlış bilinenlere inat 😊 

İK'cı olmasaydınız ne olurdunuz? 

 

İK’cı olmasaydım, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Psikoloji okuyarak yine 

öğrencilerimin gelişimine veya danışanlarımın sorunlarına destek olabilmek isterdim. 

Çalışma ortamınızda "vazgeçemediğiniz" şey nedir? 

 

Fiziksel olarak cevap vermem gerekirse, masamın kişiselleştirilmesi benim için vazgeçilmez. 

Yani beni motive eden ve baktıkça beni farklı anılara götüren benden ve sevdiklerimden 

objeler masamda mutlaka yer almalı. Aynı zamanda, kendime ve çalışmalarıma dair 

notlarımla dolu notluklarım da olmazsa olmazım.  

Ve tabii ki, lider ruhlu bir yönetici ile iyi bir ekip, çalışma arkadaşları ile yapılan hoş sohbetli 

kahve molaları ve hem eğlenip hem çalışabileceğimiz verimli işgünleri 😊 

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

 

İyi ki kendimi iyi tanımış ve İK’yı seçmişim. İyi ki mesleğe adım attığım ilk günlerde paradan 

daha önemli şeyler olduğunu fark ederek, beni geliştiren şirket, yönetici ve çalışma 

arkadaşlarıyla çalışmışım.  

Keşke yapmasaydım yerine keşke şunu da yapsaydım dediğim şeyler oluyor genellikle 

hayatımda. Keşke zamanında yabancı dilime daha fazla ağırlık verseydim, diyorum mesela. 

Ama hiçbir şey için geç değil. 

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

 

Çocukluğumdan beri yazmayı çok severim. Kendimi bildim bileli de günlük tutar, hikâyeler 

yazarım. Yüksek lisanstan henüz mezun olmuşken, “ne yapacağım ben şimdi” krizine girilen 

zamanlarda yani, neden İK üzerine aldığım teorik bilgileri en sevdiğim şey olan yazı ile 

paylaşmayayım diye düşündüm ve başladım yazmaya. Yazdıkça geliştim, geliştikçe yazdım. 

2012’den beri aktif blogger’ım diyebilirim. 
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Bloggerlığın mesleğinize ve hayatınıza katkıları nelerdir? 

 

Blogger’lık sayesinde İK’nın inceliklerini ve hiç bilmediğim yönlerini keşfettim.  

İş ve İK piyasasını sürekli takip etmemi sağlayan bloggerlık, “Hangi konuda açıklar var? Ne 

üzerine yazarsam hem kendimi hem okuru geliştirebilirim?  

Yapılan araştırmaları en doğru şekilde nasıl aktarabilirim?” gibi sorularla araştırma gücümü 

geliştirerek, bildiklerimi ve öğrendiklerimi her okurun anlayabileceği dilde yazıya dökmemi 

sağladı.  

Yeni insanlarla tanışarak İK networkumu geliştirme ve birçok İK Zirvesine blogger olarak 

katılma şansı da en büyük avantajlarından biri. Bloğumdaki iletişim formundan gelen 

geribildirimleri değerlendirme ve her türlü soruya itinayla cevap verip birilerine yol gösterme 

mutluluğu ise paha biçilemez. 

Blogger olmanın zorlukları nelerdir? 

 

Zorluk demek ne kadar doğru bilmiyorum, fakat blogger iseniz sürekli güncel ve aktif olmak 

durumundasınız. Çalışırken bazen ipin ucu kaçabiliyor, paylaşım aralıkları uzayabiliyor. 

Yeni şeyler araştırmaya da vaktiniz kalmayabiliyor. Hatta çalışırken davet aldığınız İK 

zirvelerine bile katılamadığınız olabiliyor maalesef, çünkü Murphy Kanunları devreye giriyor 

ve tam da o güne şirkette izin alamayacağınız derecede önemli işler ortaya çıkabiliyor. 

Blog-iş/yaşam dengesini nasıl kuruyorsunuz? 

 

Yoğun iş temposundan bloğuma vakit ayıramadığım zamanlar oldu maalesef. Yeterince 

araştırma yapamayıp paylaşabileceğim değerli bir konu bulamadıysam, yazılar arası süreyi 

uzatmamak adına, o günlerde şirkette başıma gelen bir konu hakkında kısa da olsa bir şeyler 

karalayabiliyorum. Ya da kitap tavsiyesi yapıyorum. Bazen de sadece yaşamak üzerine 

içimden geldiği gibi yazıyorum. İş yerinde, toplu taşımada, yürüyüşte ya da ilham nerede 

gelirse vakit buldukça yazmaya çalışıyorum. Gün geliyor kısacık bir yazıyı bile günler içinde 

toparlayabiliyorum. Bir şekilde yolunu buluyor, geç de olsa yazılacak olan şey paylaşılıyor😊 
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Blogger olarak devam etmeyi düşünüyor musunuz? 

 

Tabii ki, her şey yolunda gittiği sürece beni sürekli araştırmaya iterek geliştiren, yazdıkça 

kendimi bulduğum, okunup paylaşıldıkça gururlandığım, birilerine yol gösterdikçe mutlu 

olduğum bir mecrayı bırakmayı düşünmüyorum açıkçası. 

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

 

Bence almayacaktır. En azından mesleki bloglar için bunu söyleyebilirim. Yazının 

saygınlığını ve değerini her zaman üstün görürüm. Tabii ki eğitim amaçlı, izleyiciyi 

sıkmayacak videolu paylaşımlarla desteklenebilir. Fakat bir paylaşımın karşı tarafa geçmesi 

için sade, yalın ve samimi bir dille anlatım her şeyin ötesindedir diye düşünüyorum. 

İK mesleğinde kariyer yapmak isteyenlere neler önerirsiniz? 

 

İK’cı olmak istiyorsanız, kesinlikle çok iyi araştırıp analiz etmelisiniz. “İK nedir, ne 

değildir?”,“Ne iş yapar bu İK’cılar?”, “İK’cıların uygulamada karşılaştıkları zorluklar 

nelerdir?”, “İyi bir İK’cı olmak için ne gerekir?”, “Nasıl bir kişiliğe sahip olmalıyım?...” gibi 

sorularla İK’yı tanımalısınız.  

Çevrenizde İK’cı tanıdıklarınız varsa onları tabir-i caizse sorularınızla bunaltmalısınız, yoksa 

sosyal medya aracılığıyla ben ve benim gibi meslektaşlarıma ulaşıp enine boyuna İK’yı 

öğrenmelisiniz.  

Sosyal medyayı doğru ve aktif kullanarak network geliştirmeniz faydanıza olacaktır. Ve 

mutlaka farklı sektörlerde staj yaparak kendiniz ile İK uyumunu deneyimlemelisiniz.  

Ancak hepsinden önce kendinizi çok iyi tanımanızı tavsiye ederim. Kişi kendini bilmeden, ne 

istediğine karar veremez ki! Bakın bakalım hedefiniz gerçekten İK mı? 

Blog açmak isteyenlere neler önerirsiniz? 

 

Okumayı, araştırmayı ve yazarak paylaşmayı seviyorsanız ve profesyonel olarak iş hayatında 

yer almak istiyorsanız, mutlaka aktif bir blog yazıcısı olmalısınız derim. Devamlılığı 

olmayacaksa, mantıklı bir sebep olmadan sıkılıp bırakacaksanız bence bu işe hiç girmeyin.  

İş görüşmelerinde biz İK’cılar sizlerin ne yapıp yapmadığınızı araştırıyoruz, bizden kaçmaz 

😊 
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Blog açma fikrinde hem fikirsek, önce bir konsept belirlemelisiniz. Tutarlı konu başlıkları ile 

bu başlıkları destekleyecek zengin içerikler yer almalı bloğunuzda. Blog konusunda kim ne 

yapmış, araştırabilirsiniz.  

Örnek alacağınız bloggerlar mutlaka olacaktır. Sadece meslek üzerine değil, destekleyici 

kitap, film, dizi, seyahat, hatta benim gibi hobileriniz ya da sadece içinizden geldiği için hayat 

üzerine de yazabilirsiniz. Blog için bulacağınız isim de son derece kıymetli, eğer profesyonel 

bir blog açacaksanız daha kurumsal bir isim bulmanız faydanıza olabilir. Tasarım da oldukça 

önem taşıyan bir faktör. Kullanıcı dostu ve iç açıcı bir blog ilgi çekici olacaktır. 

Sizi en çok etkileyen kitap/film/söz nedir? 

 

Filmlerden ziyade kitapların etkisinde kalan biriyim. Dolayısıyla her gün kitap okumaya 

çalışıyorum, seviyorum, olmazsa olmazım diyebilirim. Çok farklı türlerde kitaplar okudum, 

fakat beni en çok etkileyenler genellikle psikoloji kitapları oluyor.  

Engin Geçtan’ın “İnsan Olmak” kitabı, okurken ziyadesiyle öğrendiğim ve sevdiklerime en 

çok tavsiye ettiğim kitap sanırım. 

Yaşantınızda sizi motive eden/ilham veren şeyler nelerdir? 

 

Genellikle kendi kendini motive edebilen biriyim. Maddiyattan ziyade teşekkürle, kabul 

görmeyle, yol gösterme, yardım etme ve kendini gerçekleştirmeyle motive olduğumu 

söyleyebilirim.  

Örneğin; bu röportaja katkıda bulunmak beni oldukça sevindiren ve motive eden bir şey 

oldu😊 

Tüm başarısızlıklara rağmen yılmadan denemeye devam eden ve sonunda başarıyı yakalayan 

hikâyeler bana ilham veren şeyler arasındadır.  
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 

 

Öncelikle bu proje içinde benimde görüşlerime yer verdiğiniz için teşekkür ederek başlamak 

isterim. Eğitimimi sırasıyla, Doğuş Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası, 

Anadolu Üniversitesi İşletme ve Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği programlarını 

bitirerek tamamladım.  

İş hayatıma ise o zamanlar aklımın ucundan dahi geçmeyen İnsan Kaynakları 

Departmanında başladım ve keyifle sürdürmeye devam ediyorum. Üretim sektöründe de 

Perakende sektöründe de İK fonksiyonunu deneyimleme fırsatı yakalamış şanslı biri olarak 

“ Yarınlar için bugünden gelişim” felsefesini hayatıma entegre ettim. 

İK mesleğinde çalışmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz? 

 

Mezuniyetten sonra ilk iş deneyimim İnsan Kaynakları Departmanında oldu bilinçli bir 

başlangıç kesinlikle değildi. Amacım 1 yıl kadar çalışıp birikim yapmak bu süre zarfında ise 

SPK lisansımı alarak finans kurumlarında yer alabilmekti. 1 yıl sonunda hem yaptığım işten 

keyif aldım hem de edindiğim tecrübeyi çöpe atmak istemeyerek kariyerimi bu alanda 

sürdürmeye karar verdim. 

İK'nın en kolay ve en zor yönü nedir? 

 

Bence en zor kısmı: Bir kurumda kendini İK’cı zanneden herkese aslında onların İK’cı 

olmadıklarını anlatabilmek diye düşünüyorum. İK departmanı bir problem karşısında karar 

alırken yazılı prosedürlere göre tüm çalışanların haklarını eşit gözeterek en doğru kararı 

almaya çalışıyor. Yani bir problem karşısında kurum içinde bir çalışanın akla gelen ilk çözüm 

yolunu sunması ya da dile getirmesi çoğu zaman İK departmanında beklenen çözüm yolu 

olmuyor. 

 

"Yarınlar İçin Bugünden Gelişim"

www.cihandemirdas.com 
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Bugün bir kamuoyu yoklaması yapılsa İK Departmanı’nın ne iş yaptığını tam olarak bilmeyen 

oldukça yüksek bir oran çıkar. Zaman zaman çalıştığımız kurumlarda da bu tür geri 

bildirimler almadık değil.  

Ben işimizin kolay bir tarafı olduğunu söyleyemeyeceğim ama eğitim organizasyonları, 

motivasyonel etkinlikler gibi daha keyifli tarafları var diyebilirim.  

İK mesleğinde çalışırken karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelmek için ne/neler 

yaparsınız? 

 

Sabır ve strateji önemli kavramlar. Sanırım kişilik envanterinde C ve S’si yüksek olan biri 

olarak da bu cevabı vermiş olabilirim. İş hayatında sosyal hayatta olduğumdan çok daha 

sabırlıyım. Özellikle fesih görüşmelerinde İK Profesyonelleri hem duygusal hem de yıpratıcı 

bir süreç yaşıyor. Burada karşı taraf ileempati yaparak duygusal hatta sinirlerin tavan 

yaptığı bir zamanda sakin kalabilmek önemli.  

Bazen de öyle bir strateji uygulamanız gerekir ki bir adım atmak için iki adım geriye gitmeniz 

gerekir. Burada yöneticinizin koçluğu ve yönlendirmesi çok önemli. 

İK mesleği ile ilgili olarak gelecek hedefiniz/vizyonunuz nedir? 

 

Mutlaka bir gün bir kurumun İK Departmanının en tepesinde yer alabilmek daha sonra da 

beni geçecek yetenekler yetiştirmek. 

İK alanında çalışanların yaratıcılığını, üretkenliğini geliştiren şeyler nelerdir? 

 

Bunu sadece İK departmanı için söylemeyeceğim. Bir kere yaptığınız işi sevmeniz lazım sırf 

para kazanma dürtüsü ile o pozisyonda oturuyorsanız üretmenizin ve geliştirmenizin imkânı 

yok.  

Ayrıca, yaptığınız işlere geri bildirim vermeyen takdir etmekten yoksun bir yönetici ile 

çalışıyorsanız yaratmak, üretmek ve geliştirmek size zorla yaptırılan bir işkence halini alır.  

İK'yı "tek cümleyle" nasıl anlatırsınız? 

 

Yöneticim; insan kaynaklarını destek hizmetleri birimi olarak tanımlar ki! Bende bu tanımın 

altına imzamı atarım. 
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İK'cı olmasaydınız ne olurdunuz? 

 

Sanırım borsacı olurdum! Ama son dönemlerde Hukuk’a da merak sardım. Bunda Suits 

dizisi de çok etkili oldu :)) 

Çalışma ortamınızda "vazgeçemediğiniz" şey nedir? 

 

Çalıştığınız ekiple gerçekten bir takım olabilmek benim için vazgeçilmez. Çünkü bunu her 

ekiple sağlayabilmek mümkün olmuyor. 

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

 

Birçok eğitime katıldım. Zaman harcadım, para harcadım yeri geldi fedakârlık yaptım. Bir 

sertifika koleksiyoncusu olmak için değil. Donanımlı bir İK profesyoneli olmak ve hedeflerime 

ulaşmak için. İyi ki yapmışım pişman değilim.  

Keşke diyebileceğim ise,  her çalışan gibi taleplerimde duygusal değilde daha profesyonel 

davranabilseydim diyorum. 

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

 

Hem kişisel bir marka yaratmak hem de tecrübelerimi İK alanında kariyer hedefleyen 

adaylarla paylaşabilmek amacıyla kurdum.  

Blog yazılarımın konusu; içinde bulunduğumuz dönemin konusuna, yaşadığım duygusal 

duruma ya da çevremdeki iş arkadaşlarımın tecrübelerinden ilham alarak gelişiyor.  

Bloggerlığın mesleğinize ve hayatınıza katkıları nelerdir? 

 

Yüzünü görmeseniz de, yan yana gelmeseniz de bu mesleğe gönül vermiş bir zümre ile 

etkileşim içinde oluyorsunuz.  

Aynı zamanda, blog yazarken bilmediğiniz konularda yaptığınız araştırmalar sayesinde bilgi 

kütüphanenizi besliyorsunuz. 
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Blogger olmanın zorlukları nelerdir? 

 

İlk açılış, düzenlenmesi ve sisteminizin oturma süreci gerçekten sıkıntılı bir süreç hazır bir 

site şablonu kullanmama rağmen benim için oldukça zordu. Bir de ilk makalenin telaşı... 

Daha sonra, rutine giriyor zaten. 

Blog-iş/yaşam dengesini nasıl kuruyorsunuz? 

 

Açık konuşmak gerekirse kuramıyorum. Birçok kişinin de kurmakta problem yaşadığını 

düşünüyorum.  

Belirli dönemlerde yoğun içerik girerken, belirli dönemler ilgimin başka hobi alanlarına 

kayması ile uzaklaşabiliyorum. 

Blogger olarak devam etmeyi düşünüyor musunuz? 

 

Kesinlikle. Uzun vadede blog yazmaktan vazgeçmek gibi bir niyetim yok. 

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

 

Almaya başladı bile. Geçtiğimiz aylarda Linkedin'de bir İK Direktörü Youtube kanalını mesaj 

ile göndererek takip ricasında bulunmuş. Ben de kendisine kişisel olarak vlog değilblogları 

tercih ettiğimi söyleyerek teşekkür ettim.  

Ben bu durumu gelenekçiler ve yenilikçiler olarak ikiye ayırıyorum. Sanırım biraz 

gelenekçiyim bu konuda.  

Bir konuda bilgi almak istiyorsam izlemeyi değil okumayı daha çok tercih ediyorum. 

İK mesleğinde kariyer yapmak isteyenlere neler önerirsiniz? 

 

Bir kere bu işi insanları sevdiğim için yapmak istiyorum diyorsanız başlamadan vazgeçin. 

Ancak daha somut hedefler ile bu işe başlamak istiyorsanız; 4857, 5510 ve 6331 sayılı 

kanunları öğrenin ve uygulanmasını gözlemleyin. Bugün internet aracılığıyla bu bilgilere 

ulaşmak çok kolay.  
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Olabildiğince farklı sektörlerde İK Departmanını tecrübe edin ve sektörler arasındaki 

farklılıkları bir araya getirip harmanlayın.  

Mesleğin ilk yıllarında iseniz sizi geliştirecek ve size rol model olacak bir yönetici ile çalışın. 

Blog açmak isteyenlere neler önerirsiniz? 

 

Konusu İK ya da çalışma hayatı olmak zorunda değil! Yazmayı seviyor ve ilgi duyduğunuz 

bir alan varsa hemen blog yazmaya başlayabilirsiniz. 

Sizi en çok etkileyen kitap/film/söz nedir? 

 

Buraya onlarca söz yazabilirdim ama bir kaç tane ile kısa tutacağım.:) 

-Zafere giden yolda çekilen çile kutsaldır. 

-Hep denedin hep yenildin. Olsun yine dene yine yenil ama bu sefer daha iyi yenil. 

Yaşantınızda sizi motive eden/ilham veren şeyler nelerdir? 

 

Öncelikle hedefler... Hedefi olmayan bir gemi rüzgârda savrulmaya mahkûmdur.  

Hedefe ulaşmak için çabalamak motive edici bir kaynak benim için.  

Sağlığımız yerinde huzurlu ve mutluysak çokta talepkar olmamak gerekiyor. 
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 

 

Karlı bir kış gününde İstanbul’da doğmuşum. 2 aylıkken konuşmaya başladığım için kıyamet 
alameti olarak algılanmış.  
 

Hayatımın bir döneminde yumurta yemedim. Genellikle erken uyanırım, çabuk sıkılırım. 
Okulları sınıf atlayarak okudum ve mezun oldum.  
 

Farklı alanlarla ilgilenmeyi ve yoğurt yemeyi severim.  
 

Şu aralar 7 kedinin CEO’luğunu yapıyorum. Bir bloğum, 17 çiçeğim, 78 domates bitkim var.  
 
Evden İK yapılmasına karşı değilim, mobbingi ve mesai sonrası toplantıları, plansızlığı 

sevmem. 
  

İK mesleğinde çalışmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz? 

 
Liseden mezun olduğumda, potansiyel yapabileceğim işler konusunda bir fikrim vardı.  

 
Üniversitede staj yapıp alanları denedim, mezun olunca da çok büyük bir şirketin İK’sında 
işe başladım.  

 
İK'nın en kolay ve en zor yönü nedir? 

 

Herkesin haklı olduğunu düşündüğü bir dünya hayal edin, birtakım kolaylık ve zorlukları 
beraberinde getiriyor. Halledilmeyecek meseleler değil, en kötü senaryoda İK’yı lağvederler.  

 

 

 

 

 

"HR Kronikleri"

www.hrkronikleri.blogspot.com
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İK mesleğinde çalışırken karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelmek için ne/neler 

yaparsınız? 

 

İnsanların omzu üzerinde ufka doğru bakarım. Gözlemlerim, potansiyel hız tümsekleri 

ufukta gözükür. “Ben demiştim.” klişesini yaşamak istemediğimden önceden olumsuz 

senaryolar da çalışırım. Beklenmedik bir şey olduğunda ilk şoku atlatmak için 1-2 dakika 

durulması taraftarıyım.  

Sakin kafa ile düşünmek ve sonrasında aksiyon almak daha iyi sonuçlar getirir diye 

düşünüyorum. Sorunları basite indirgemek benim için kolaylaştırıcı. 

İK mesleği ile ilgili olarak gelecek hedefiniz/vizyonunuz nedir? 

 

Robotlar ve makinelerle barışmak zorundayız.  
 
Mevcut salgın ve ekonomik erime nedeniyle birtakım mesleklerde kayıp olabilir, pasifteki 

adayların yeni beceriler kazanması için şimdiden adım atmalarını önerirdim. Şut her an 
gelebilir.  

 
İK alanında çalışanların yaratıcılığını, üretkenliğini geliştiren şeyler nelerdir? 

 

Her çalışan için ayrı olduğunu düşünüyorum, benim yaratıcılığımın artması için bana bir 
alan yaratıp beni orada rahatsız etmeden kendi halime bırakmanız gerekir.  
 

Aşırı düzenli bir masa ve tek kişilik oda, karışmayan bir yönetici bende işe yarar.  
 

Yıllar içerisinde gördüğüm birçok çalışma arkadaşım ise sosyalleşme, birtakım yan haklar, 
sorumluluk alanlarının genişletilmesi ve kısıtlı zamanda proje teslim edilmesi gibi 
durumlarda aşırı üretken çalışıyordu.  

 
İK'yı "tek cümleyle" nasıl anlatırsınız? 

 

İK insanı insana insanca anlatmaya çalışırken beyin hücrelerinizin öldüğü, önüne gelenin 
“ben bu işi yaparım yea İK çok rerörerö” dediği bir bilimdir.  

 
İnsan odaklı olmak gelişim alanım diyenler sorun yaşar, cildi yaşlanır.  
 

İK'cı olmasaydınız ne olurdunuz? 

 
İK’cı olmadığım zamanda da yaptığım işler olduğundan bu soruya cevabım; Sanat Tarihi 

Profesörü ile Kanatlı Hayvan Yetiştiricisi arası bir şey olurdu.  
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Çalışma ortamınızda "vazgeçemediğiniz" şey nedir? 

 
Mavi bir cisim, plastik olmayan koyu mavi bir şey.  

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

 

Var. Biraz hızlı karar verip çalışmaya başlayınca hiç mutlu olmadığım bir şirkete geçiş 
yapmıştım.  

 
Geçiş kararı verirken iyi düşünmenizi tavsiye ederim.  
 

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

 
Sözlüklerde yazıyordum, sonra blog da yazayım dedim.  

 
2008 civarı başladım, 4 tane bloğum oldu, sonra bir gün koçluk alırken ‘Yeni bir blog 

yazacağım ve İK’nındarkside’ını anlatacak, akademik dili falan da olmayacak.’ dedim.  
 
Bir İK’cının Aşırı Acıklı Hikâyesi hakkında olacak… Veee buradasınız.  

 
 
Bloggerlığın mesleğinize ve hayatınıza katkıları nelerdir? 

 
Yazma becerimi kullanmadığım uzun bir aradan sonra eğlence amaçlı yazmaya başladım, 

daha sonra iş hayatında sorun yaşayan insanlar bana ulaşmaya başladı.  
 
Benzer sıkıntıları olan birilerini görmek insanlara iyi geliyor, dolayısıyla tanımadığım bir sürü 

İzlekle bir şeyler paylaşıyoruz.  
 
Katkılarına gelince bu işten para kazanıyorsunuz, takipçileriniz farklı demografik özelliklere 

sahip, dünyaya farklı bir pencereden bakmanıza yardımcı oluyor. Eleştirel düşünmeye 
katkıda bulunabilir ayrıca.  

 
Blogger olmanın zorlukları nelerdir? 

 

İnsanların anlaması gereken bir durum var, blogbloggerın kendi dikdörtgenidir. Bunun ile 
ilgili, işe girişte ya da çalışırken sorun yaratan yöneticiler olabilir.  
 

Bloggerlara sipariş yazı yazdırmaya çalışan şirketler de olabiliyor, kendi özerkliğinizi 
kaybetmeden bu işi yapabilirseniz şahane. Belki organizasyonlara, webinarlara, konuşmacı 

olarak organizasyonlara davet edilebilirsiniz. 
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Blog-iş/yaşam dengesini nasıl kuruyorsunuz? 

 

Benim için çok kolay, istediğim her yerde blog yazabilirim, uçakta, arabada, toplantıya 
girmeden 5 dakika önce ya da doktor randevusunda beklerken gibi.  

 
Kendi iç dengenizi kurduğunuzda iş-yaşam-blog dengesi gibi bir zorluk olmuyor, ayrıca 
yazıları önceden planlayıp taslakta tutabiliyorsunuz. Yani bugün bana bir şey olsa 5 yıl sonra 

hortlak gibi yazı yazmaya devam edebilirim. Aklınız gider.  
 

Blogger olarak devam etmeyi düşünüyor musunuz? 

 
Evet, devam etmemek için bir neden göremiyorum. Çünkü bloğu öncelikli olarak kendimi 
eğlendirmek için yazıyorum. Toplumsal ve beleş fayda sonradan geliyor.  

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

 
Youtuberlıkvlog ile bağlantılı, görsel sevenler, dikkat ve okuma konusunda odak sıkıntısı 
olanlar tercih edebilir.  

 
Blog ise ayrı bir kitle ama her ikisini de yapamacağız diye bir kural yok.  
 

Hem e-kitap çıktı diye klasik kitaptan vazgeçen sayısı o kadar çok mu diye düşünmedim 
değil, hala kitaba dokunma isteği duyanlara benzetiyorum bu olayı.  

 
Instagram ve Youtube üzerinde çalışmaya devam.  
 

İK mesleğinde kariyer yapmak isteyenlere neler önerirsiniz? 

 
Önce departmanları bir öğrensinler, hangi şirket, nasıl bir İK yapısı, üretim mi, plaza mı? 

Neleri sever, bireysel motivasyon ve dışsal motivasyon kaynakları bunlar hep etkileyecek.  
 

Soru sormaktan çekinmesinler, okumak, podcast dinlemek ve araştırmak işe yarar. 
  
Blogger Listesi aydınlatıcı olabilir, hemen her uzmanlık seviyesinden blogger var ama şahane 

yazıyorlar falan garantisini vermiyorum.  
 
Yabancı dil etkili olacak, bu konuyu bir düşünsünler.  

 
Bir alanda uzmanlık isteyenler olduğu gibi Generalist pozisyonda çalışan İK’nın geneline dair 

uzmanlık kazanmayı tercih edenler de var.  
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İç müşteri, dış müşteri, finansal tablolar, ürün, pazarlama stratejisi falan bunları hep 
bilsinler. Denyo gibi İK yapılmaz. 

 
Ah! Bir de dinlemeyi öğrenin, sakince, olayları kişisel algılamayın, daha gidecek çok yol var.  

 
Blog açmak isteyenlere neler önerirsiniz? 

 

Alan adı alacaklarsa daha sonra değiştirirken sorun yaratmayacak bir ad alsınlar.  
 
İsimleri ile yaşayacaksa bu alan da imlaya dikkat etsinler, sonuçta bireysel markalarına 

hizmet edecek.  
 

Düzenli içerik için planlama yapmak işe yarayabilir, hem de sizi hizada tutar.  
 
Takipçilerinizi üzmeyin. 

 
 
Sizi en çok etkileyen kitap/film/söz nedir? 

 
Kitaplarda: Yüzüklerin Efendisi serisini severim.  

 
q: “Salahiyet sana kralın dönüşünü reddedesin diye verilmedi Vekilharç!” 
 

En sevdiğim film: 1970 yılında çekilen Türkan Şoray ve Cüneyt Arkın’ın oynadığı Arım, 
Balım, Peteğim filmidir.  
 

Yaşantınızda sizi motive eden/ilham veren şeyler nelerdir? 

 

Yoğun bakım ünitesinde yatmamak benim için yeterince motive edici, gözlerimin görmesi ve 
kulaklarımın duyması, beynimin hala çalışıyor olması.  
 

İleriye gitmek için birine ya da bir yöneticiye ihtiyaç duymamam, etrafımda beni 
zorlayabilecek soru sorma cesaretine sahip çalışanlar, arkadaşlar ve yakınlarımın olması.  

 
Sanatın herhangi bir dalından, bir kitaptan, bir kuştan, suyun sesinden, alakasız bir anıdan, 
bir rakipten, nemesisten, bir şarkıdan ilham alamayacak olanların vay haline. 
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 

 

Kısaca beni tanımlayan kelimeler… 

Canlı, heyecanlı, samimi… 

Gezgin, soran, sorgulayan, meraklı… 

Çalışma ortamınızda "vazgeçemediğiniz" şey nedir? 

 

SantaBarbara’ya çalışmak için gideceğim zaman kardeşim bana camdan 3 minik uğur böceği 

hediye etmişti.  

Sabahları masama oturduğumda yüzümü güldüren üçlü uğurlarım… 

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

 

Var. İş hayatım boyunca ya yurt dışında yaşadım ya da işim gereği hep yurt dışındaydım. 

“İyi ki”lerim arasında en sevdiğim bu. Tabii bu ruhumda da olan bir şey. Yani doğamda var 

bu.   

Diğer yandan, insanların özünde iyi olduklarına inanırım. Bu yüzden birden fazla şansı hak 

ettiklerini düşünürüm. Affediciyimdir. Fakat affetmenin, yapılan hatayı unutturmasına izin 

vermemem gerektiğini öğrendim.  

Bazı insanlar bilinçli olarak, mayaları bozuk olduğundan kötülük yapıyorlar. Hata başka 

şey, kötü insan olmak başka şey.  

 

 

 

"Kariyer ve Yaşam  Dengesi Üzerine  
Profesyonel Rehberlik"

www.kariyeryolculugu.com
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Blog açma fikri nasıl oluştu? Blog yazılarınızın oluşum sürecini anlatır mısınız? 

 

Ben çok uzun yıllar Kaliforniya’da çalıştım. Orada teknolojinin ve internet alanındaki 

gelişmelerin tam içindeydim. 1997’de domain toplamaya başladım. 150’nin üzerinde 

domainim var. University of California’da E-ticaret dersleri veriyordum ki o zamanlar 

Türkiye’de e-ticaretin adı geçmezdi.  

Web tasarım okudum, kendi sitemi o dönemlerde açtım.  

Türkiye’ye döndüğümde, iş dünyasının yönetsel açıdan bir dolu eksiklik ve çarpıklıkları 

olduğunu fark ettim.  

Bunları yazarak hem tecrübelerimi paylaşmak istedim, hem elimdeki verilerle destekledim 

hem de iş dünyasındakilere neden ve nasıl bir değişim olabileceğine dair önerilerimi sundum.  

Böylece Türkiye’nin ilk kariyer ve yönetim bloğu olan kariyeryolculugu.com ortaya çıktı. 

Ayrıca ilk yönetici bloglarından olduğu için de ilgi gördü. 15 yıldır aralıksız devam eden ender 

sitelerden biri.  

Bloggerlığın mesleğinize ve hayatınıza katkıları nelerdir? 

 

Ben yönetim bilimleri ve iletişim uzmanıyım. Blog yazmak düşüncelerimi daha 

derinleştirebilmeme ve daha stratejik düşünebilmeme imkân verdi. Bilgi birikimim çok 

genişledi. Dataya bağlı yazılar yazdığım için, konuları derinlemesine inceliyordum. Bu da 

yeni teoriler, perspektifler ve modeller kurgulamamda yaratıcılığımı kamçıladı. 

Blogger olmanın zorlukları nelerdir? 

 

Ben bir zorluğunu görmedim. Yazmak benim için zor değil. Zaten dergi ve gazetelerde 

makalelerim yayınlanıyordu. Blog açmaya karar verirken de şu soru benim için önemliydi: 

“Hangi alanda yazarsam, kalemimden kelimeler zorlanmadan akar?” Bunun cevabı, 

üretkenliğimi ve bloğun devamlılığını sağladı.  

Blog-iş/yaşam dengesini nasıl kuruyorsunuz? 

 

Ayırmıyorum. İş; yaşamımın bir parçası, önemli bir parçası.  

Blog yazmak da iyi düşünebilmemin bir parçası. İç içe girmiş durumda yani. 
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Blogger olarak devam etmeyi düşünüyor musunuz? 

 

Türkiye’de ve dünya’da 1 yılı geçen blogların sayısı %1.  

Kariyeryolculugu.com istikrarlı bir şekilde 15 yıldır devam ediyor. Sıklığı değişti yazılarımın 

ama yazmaya devam ediyorum.  

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

 

Hepsi farklı bir kanal. Hiç biri birbirinin yerini almayacak. Hepsi entegre çalışacak.  

Şu an youtubepopüler ama içi boş ya da içeriğin iyi olduğu ama anlatımın zayıf olduğu bir 

dolu içerik var. Bu yüzden youtube “playbackspeed” koydu. X2 hızında seyrettikleriniz var 

mı?  İnsanlar podcast’lere akın etmeye başladılar.   

Her kanalın alıcısı farklı ama her kanalın bir alıcısı var.  

Blog açmak isteyenlere neler önerirsiniz? 

 

Disiplin ve süreklilik önemli.  

Sizi en çok etkileyen kitap/film/söz nedir? 

 

En çok etkileyen yok. Her kitap, film bir yerinden etkileyebiliyor.  

Yaşantınızda sizi motive eden/ilham veren şeyler nelerdir? 

 

Entelektüel sohbetler, insanlar, ortamlar… 
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 

 

İktisat lisans ve Kariyer Danışmanlığı yüksek lisans eğitimi aldım.  

2005 yılından bu yana insan kaynakları alanında, birçok sektör grubunda bulundum.  

Genellikle şirketlerde insan kaynakları departmanının ilk başlangıç ve kurulum 

aşamalarında yer aldım. Bu yüzden de yüksek lisans bitirme projemi “Değişim Yönetimi - 

Örgütsel Değişimin İnsan Kaynakları Boyutu Üzerindeki Etkilerini” inceleme ve araştırma 

yapmak üzerine seçtim.  

Son 8 aydır bir tekstil şirketinde İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalışıyorum. 

İK mesleğinde çalışmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz? 

 

Üniversite son sınıfta staj yaparken, karar verdim. 

İK'nın en kolay ve en zor yönü nedir? 

 

Her mesleğin kendine özgü dinamikleri vardır. Zor ya da kolay yönden ziyade, insan 

kaynakları alanı da kendi içerisinde birçok dinamiği barındırdığı gibi tüm motivasyonu, 

yaptığımız işi ne kadar sevdiğimiz ile bağlantılı olması yönünde irdeliyorum.  

Gülü seven dikenine katlanır 😊 

İK mesleğinde çalışırken karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelmek için ne/neler 

yaparsınız? 

 

İnsan odağı doğrultusunda yön vermeniz gereken süreçleri içerdiğinden, mekanik ve sadece 

operasyona dayalı bir alan olmadığını kurgulamak gerekir. 

"İnsan Değerleri"

www.ilknurgerdansiyalar.blogspot.com
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Maliyet unsuru algısından ziyade, insanıen önemli sermaye olarak görmek ve bu doğrultuda 

yetkinlikleri geliştirmek, daha pozitif yönde verim alınmasını sağlar diye düşünüyorum. 

İK mesleği ile ilgili olarak gelecek hedefiniz/vizyonunuz nedir? 

 

İnsan kaynakları alanı stabil bir mesleği içermediği için, sürekli güncel kalmayı gerektiriyor. 

Bu doğrultuda hayat boyu öğrenci olma misyonumu sürdüreceğim.  

Bu yöndeki deneyimlerimi de faydalı olma ve değer katma doğrultusunda devam ettireceğim. 

İK alanında çalışanların yaratıcılığını, üretkenliğini geliştiren şeyler nelerdir? 

 

Çok yönlü düşünmek, farklı bakış açılarından değerlendirme yapmak ve bu doğrultuda 

analiz etmek, mevcuttan çıkıp daha yaratıcı olmayı ve üretkenliği de bu yönde geliştireceğini 

düşünüyorum. 

İK'yı "tek cümleyle" nasıl anlatırsınız? 

 

İnsanı, insani değerlerle verimli kılmak ve geliştirmek. 

İK'cı olmasaydınız ne olurdunuz? 

 

İK’dan sonra en büyük ilgi alanım olduğu için, Arkeolog 😊 

Çalışma ortamınızda "vazgeçemediğiniz" şey nedir? 

 

Kahve ve ajanda. 

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

 

Gerektiğinde vazgeçmemek ve mücadele etmek, her alanda farklı deneyim ve yetkinlikleri 

geliştirmede, bir o kadar fayda sağlıyor. Bu açıdan pozitif yönde kazandırdıkları için, iyi ki 

yapmışım dediğim çok şey var. 

Genellikle keşkelere çok takılmıyorum, her şey gerektiği ölçüde ilerliyor. 
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Blog açma fikri nasıl oluştu? Blog yazılarınızın oluşum sürecini anlatır mısınız? 

 

Öğrencilik çağlarımdan beri yazmayı ve küçük notlar almayı severim. İnsan kaynakları ile 

ilgili içerikler oluşturup, yazılar yazabileceğim bir bloğumun olmasını çok istiyordum.  

2014 yılında bu kararı aldım ancak hayata geçirme yönünde, 2015 yılında gerçekleşti. Aynı 

yıl, Sevgili İpek ARAL’ın “İK’yı Bloglayın” seminerinin ardından blog açma fikrine ağırlık 

verdim. 

Öncesinde de beni blog açmam konusunda her zaman teşvik eden, sevgili Hasan BALTALAR 

ve sevgili Nedim İLERİ’nin desteklerini unutamam. 

İlkyazımı, küçük ve orta ölçekli işletmelerde insan kaynakları yönetimi üzerine yazmıştım. 

Bloggerlığın mesleğinize ve hayatınıza katkıları nelerdir? 

 

Blog’da genellikle yaşanmışlıklar üzerine paylaşım olması, beni daha çok heyecanlandırıyor.  

Bilgi ve deneyimlerin kaleme yansıyan şekilde aktarımının, çok keyifli ve özel olduğunu 

düşünüyorum. 

Blogger olmanın zorlukları nelerdir? 

 

Herhangi bir zorluğu yok, ancak bazı zamanlar reeldeki yoğunluğunuzdan dolayı vakit 

ayırmanız ertelenebiliyor. 

Blog-iş/yaşam dengesini nasıl kuruyorsunuz? 

 

Blog benim için keyif aldığım bir alan ve ürettiğinizin kaleminize yansıması noktasında, 

mutluluk verici bir motivasyon.  

Oluşturduğum içerikler yönünde yazdığım yazıları, içime tam anlamında sindiği zaman 

yayınlıyorum. Önce benim, dış gözle de bakıp eleştirmem ve beğenmem önemli 😊 

Blogger olarak devam etmeyi düşünüyor musunuz? 

 

Tabii ki evet. 
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Gelecekte Youtuberlık, bloggerlığın yerini alabilir mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

 

Her ikisinin de ayrı alanlara ve ayrı hedeflere yön verdiğini düşünüyorum, önem ve 

öncelikleri de bu doğrultuda değişiyor. 

İK mesleğinde kariyer yapmak isteyenlere neler önerirsiniz? 

 

Öğrenmeye her daim istekli olmak ve çağının gerektirdiği güncelliği yakalamak önemli. Her 

şirketin değişen dinamikleri yönünde sürdürülebilir İK yönetimi ile birlikte, değişmeyen tek 

unsurun insan olgusu olduğu unutulmamalıdır. 

Analiz etme yeteneğini geliştirme, objektiflik, araştırmacı ruha sahip olup, etkin iletişim ve 

problem çözme yetkinlikleri ile temsil yeteneği ve neden-sonuç ilişkisi kurabilme yönünde 

ilerlemek önemli. Ayrıca kişisel ve mesleki gelişim yönündeki yayınları takip edip, okumaya 

önem vermelerini, evrensel bir bakış açısı ile gelişimlerini sürdürmelerini tavsiye edebilirim.  

Ve en önemlisi, işi sevmek ve tutkuyla emek vermek her şeyin başında gelir. 

Blog açmak isteyenlere neler önerirsiniz? 

 

Yazmaya ve içerik üretmeye isteklilerse, mutlaka açsınlar. 

Sizi en çok etkileyen kitap/film/söz nedir? 

 

Film olarak:  “Akıl Oyunları” diyebilirim. Gerçek bir yaşam öyküsünden alındığı için, 
etkileyici bulmuştum.  

 
Kitap olarak: Acar BALTAŞ'ın “Akılsız Duyguların Cezasını Kararlar Çeker” ve  
 

Einstein’ın birçok sözü ilgimi çeker. 
 

Yaşantınızda sizi motive eden/ilham veren şeyler nelerdir? 

 

En büyük motivasyon kaynağım, başarıdır.  

Fayda sağladığımı görüp, verdiğim emeğin yansıdığını hissedersem, bu da beni inanılmaz 

mutlu eder. 
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 

 

Ankaralıyım. TED Ankara Koleji ve Mülkiyeliyim. 1997 yılında İstanbul’a iş için geldim. 1998 

yılında İK mesleğine girdim. OBEY Yönetim Danışmanlık, Koç Holding – Migros, Kar Şirketler 

Topluğu’nda çalıştım. Ekim 2009’da "Kaynağım İnsan" bloğumu açtım, ödüller aldım. 

Serbest danışman olarak ilk projeme 2009 yılı Aralık ayında başladım.  

2020 yılı itibariyle kamu ve özel sektör, STK’larda hem proje danışmanlığı, hem de eğitmenlik 

yaparak kariyerime devam ediyorum. Mesleğime âşık bir İK’cıyım.  

İK mesleğinde çalışmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz? 

 

İleri seviye analitik bir kafam var. Bu analiz yeteneğine iş hayatındaki insanı analiz etmek 

de dâhil. Beni İK mesleğine sokan eski CEO, kıdemli yönetim danışmanı Oktay Bora Yağız 

bunun bir yetenek olduğunu ve onunla çalışırsam benim bu yeteneğimi işleyebileceğini 

söyledi. Ben de kabul ettim. Ben İK’cı olacağım diye yola çıkmadım, keşfedildim.  

İK'nın en kolay ve en zor yönü nedir? 

 

İş kolaydır. İnsan zordur.  

İK mesleğinde çalışırken karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelmek için ne/neler 

yaparsınız? 

 

Bilgiyi kullanıyorum. Çok kitap/kaynak okuduğum için bilginin ikna edemeyeceği insan 

yoktur diye düşünüyorum. 

 

 

"Bu Bir Yolculuk"

www.kaynagiminsan2.com
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İK mesleği ile ilgili olarak gelecek hedefiniz/vizyonunuz nedir? 

 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne liyakat sistemi kurmak istiyorum. Sonrasında da dünya 

çapında bir projede yer almak.  

2050’ye kadar planlı bir hayatım var.  

İK alanında çalışanların yaratıcılığını, üretkenliğini geliştiren şeyler nelerdir? 

 

Kitap okumak, işin erbaplarıyla söyleşmek, en iyi uygulamaları incelemek.  

İK'yı "tek cümleyle" nasıl anlatırsınız? 

 

İnsanlara eğer isterlerse harika şeyler yapabileceklerini göstermek için çalışan bölüm.  

İK'cı olmasaydınız ne olurdunuz? 

 

Önce üretim mühendisliği yapardım, sonra tedarik zinciri ve lojistik işine kayarak müdür 

olur, sonra da Fabrika Direktörlüğü’ne geçerdim. Son olarak da Genel Müdürlüğe 

otururdum. Genel Müdürlük sonrasında da Danışman olurdum. Yine aynı, şu anki noktama 

gelirdim yani.  

Çalışma ortamınızda "vazgeçemediğiniz" şey nedir? 

 

Araştırma, geliştirme ve çok çalışmak. Bu arada teknoloji kullanımı sabittir.  

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

 

İstanbul’a gelmek. İyi ki yaptım dediğim şey.  

Keşke’m yok. Keşke diyeceğimi düşündüğüm şeyi hata olduğunu bilsem bile yaparım. 

Öğrenilecek bir şey vardır o “keşke”nin gerisinde. 
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Blog açma fikri nasıl oluştu? Blog yazılarınızın oluşum sürecini anlatır mısınız? 

 

2005 yılında ilk bloğumu açtım. Türkiye’nin ilk blog yazarlarındanım.  

Birikimlerimi aktarmak istedim. Yazmayı seviyorum.  

İlk bloglarım kültür, sanat üzerinedir. Kaynağım İnsan’ı açınca kapattım. İsmi “Aya Merdiven 

Kurduk” idi.  

Bloggerlığın mesleğinize ve hayatınıza katkıları nelerdir? 

 

Danışmanlık ve eğitmenlik işine geçişimi sağladı. Bilinilirliğimi arttırdı, fırsatlar yarattı.  

Blogger olmanın zorlukları nelerdir? 

 

Düzenli yazmak.  

Blog-iş/yaşam dengesini nasıl kuruyorsunuz? 

 

Pek kuramıyorum son yıllarda. Çok çalıştığım için yazı yazacak zihinsel gücüm kalmıyor. 

Ama bu da işin bahanesi.  

Blogger olarak devam etmeyi düşünüyor musunuz? 

 

Evet, ne olursa olsun yazmaya devam edeceğim.  

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

 

Almaz. Bir Youtube ajansının danışmanlığını yapıyorum. Görsel daha çok tüketiliyor, çünkü 

tüketmesi kolay. Yazmak yazan için zor, okuyan için daha zor. Youtuber olmak aslında tam 

zamanlı bir iş. Ajansta çalışırken bunu çok net gördüm. İyi bir Youtuber olmanın, yani 

oyunun kuralları var. Türkiye’de çok az insan bu kuralları biliyor ve uyguluyor.  
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İK mesleğinde kariyer yapmak isteyenlere neler önerirsiniz? 

 

Çok ve çok yönlü kitap okusunlar. Sadece İK kitapları değil. Satış, üretim, pazarlama, mali 

işler, tedarik zinciri, bilgi işlem, ar-ge, kalite… 

İş bilmeyen İK’cı başarılı olamıyor, şirkette saygı görmüyor. Dave Ulrich bunun altını sürekli 

çizer, önce iş bil, sonra İKY. 

Blog açmak isteyenlere neler önerirsiniz? 

 

Başlangıçta çok içerik üretsinler. Yabancı kaynakları takip etsinler. İngilizce öğrensinler.  

Sizi en çok etkileyen kitap/film/söz nedir? 

 

Kitap: “BalancedScorecard” – “Dengeli Karne” Robert Kaplan, David Norton.  

Bu kitabı 2002 yılında okuduğumda “Eureka- Buldum” demiştim, hiç unutmuyorum. Takip 

eden yıl da şirketimize sistemi kurmuş ve bu sistem sayesinde Turquality belgesini alan ilk 

34 firmadan biri olmuştuk.  

Film: “ShawshankRedemption”. Tim Robbins ve Morgan Feeman’ın başrollerini paylaştığı, 

Frank Darabont’un yazıp yönettiği bir film.  

Her İK’cı seyretmeli. Planlı organize çalışmak nedir, azim nedir, problem çözmek, yetenek 

nedir hepsini görebiliyoruz. Efsanedir bana göre.  

Söz: Kant’ın “To be is to do” - “Olmak yapmaktır” 

Yaşantınızda sizi motive eden/ilham veren şeyler nelerdir? 

 

Kızım, kitaplar ve doğa. 
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 

 

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde lisans; İstanbul Üniversitesi Endüstri İlişkileri ve 

İnsan Kaynakları bölümünde yüksek lisans eğitimimi tamamladım.  

Yaklaşık 12 yıldır aktif bir şekilde İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim alanında 

çalışıyorum.  

Şu anda Türkiye’nin en büyük Fastfood şirketlerinden birinde İK Yöneticisi olarak görev 

yapıyorum. 

İK mesleğinde çalışmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz? 

 

İşletme açık uçlu bir bölüm olduğu için bir alanda uzmanlaşmam gerektiğini düşündüm. 

Üniversite 4. Sınıfta İK Yönetimi dersi alırken alt başlıkları beni cezbetti. Performans, Kariyer, 

İşe Alım, Eğitim gibi. 

İK'nın en kolay ve en zor yönü nedir? 

 

Zor kısmına kesin cevabım denge olur. Çalışan ve işveren arasındaki denge dışarıdan 

görüldüğü kadar kolay kurulmuyor. Kolay kısmı maalesef yok  

İK mesleğinde çalışırken karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelmek için ne/neler 

yaparsınız? 

 

İnsan Kaynakları birimleri sorun değil çözüm yeridir. Afaki konuşmalarla, dedikodularla, 

tutarsız bilgiyle çözüm bulmamız imkânsız. Bunun için somut bilgilerle zorluklara ışık 

tutmamız gerekiyor. Adeta bir araştırmacı-gazeteci gibi olayların peşine düşüp kapıları 

aşındırarak çözümler bulabiliyoruz. Kendi kendine çözülen bir vaka ile şu ana kadar 

karşılaşmadım  

"İş ve Yönetim"

www.isveyonetim.com
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İK mesleği ile ilgili olarak gelecek hedefiniz/vizyonunuz nedir? 

 

Bireysel olarak hedefim, çalışanları İK personellerinin elinden kurtararak bir tuşla kendileri 

adına İK fonksiyonlarını yönetebilecekleri bir sistem tasarlamak.  

Ayrıca, online eğitimlere ağırlık vermek. 

İK alanında çalışanların yaratıcılığını, üretkenliğini geliştiren şeyler nelerdir? 

 

Dün öğrendiklerimiz yarın eskimiş oluyor. Bilginin çabuk tüketildiği zamanlardayız. Bunun 

için yaratıcık ta üretkenlik te isteğe bağlı olmak yerine mecburiyet halini alıyor.  

Sürekli okuma yapmak, araştırmak, eğitim almak İnsan Kaynakları’nın en sevdiğim gelişim 

alanları. 

İK'yı "tek cümleyle" nasıl anlatırsınız? 

 

Rahatını seven İK’cı olmasın. 

İK'cı olmasaydınız ne olurdunuz? 

 

Muhtemelen satışçı olurdum. 

Çalışma ortamınızda "vazgeçemediğiniz" şey nedir? 

Çay 

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

 

İyi ki dediğim şey, İK’cı olmak, keşke dediğim şey de daha erken yapabilirdim. 

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

 

Ben bloğumu kendim için açtım. Orası benim dijital kütüphanem. Kendim için okuyor, 

yorumluyor ve yazıyorum.  

Yazmaya başlamadan önce, kendime "Acaba böyle bir yazıya ihtiyaç var mı?” sorusunu 

mutlaka soruyorum. 
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Bloggerlığın mesleğinize ve hayatınıza katkıları nelerdir? 

 

Bloggerlığın bana en büyük katkısı, öğrenme alışkanlığı edinmem oldu.  

Araştırma, yorumlama, eleştirel bakış açısı da hem işime hem hayatıma yansıyan 

faydalarıdır. 

Blogger olmanın zorlukları nelerdir? 

 

Yazmak  

Blog-iş/yaşam dengesini nasıl kuruyorsunuz? 

 

Son 2 yıldır ağırlaşan sorumluluklarından dolayı daha az vakit ayırabiliyorum ancak insan 

severek yaptığı şeye vakit ayırıyor ve bir yolunu bulup yapıyor.  

Blog yazmaya başladığımda seyahat ederken yazı yazdığım çok olmuştur. 

Blogger olarak devam etmeyi düşünüyor musunuz? 

 

Hayır  

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

 

Yerini almak demeyelim ancak hibrit bir yapı olacağını düşünüyorum. 

İK mesleğinde kariyer yapmak isteyenlere neler önerirsiniz? 

 

Hedeflerini netleştirerek, hangi İK fonksiyonunda uzmanlaşacaklarına karar versinler. 

Blog açmak isteyenlere neler önerirsiniz? 

 

Sürdürülebilir olmayacaksa kendilerini yormasınlar. Yılda 2-3 yazı yazarak blogları sönüp 

gider. 
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Sizi en çok etkileyen kitap/film/söz nedir? 

 

Kitap: "Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı" -Stephan Covey 

Film: Ben bir sinema cahiliyim ama Ocean serisine bayılıyorum. 

Söz: "Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil." Fuzuli 

 

Yaşantınızda sizi motive eden/ilham veren şeyler nelerdir? 

 

Benim hayatım her şeyi tersine öğrenmeyle geçti. Ne yapmam gerektiğinden önce ne 

yapmamam gerektiğini öğrendim.  

Bundan dolayı motivasyonum da tersine işliyor. Yapamazsın, olamazsın, beceremezsin 

denilen işler tam bana göre  
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 

 

İsterseniz iş yaşamına ilk adım atma günlerimden başlayayım anlatmaya. Ben ODTÜ’de 

İktisat okudum ve yine aynı alanda ve okulumda yüksek lisans yaptım. Bu süreçte kendi 

bölümümde araştırma görevlisi olarak çalıştım. Araştırma görevliliğim sırasında değerli 

hocalarım bana güvenmiş olacaklar, İktisada Giriş dersi verme fırsatı tanıdılar, ben de o 

sayede hoca olmayı deneyimlemiş oldum. Sanırım şimdiki eğitimlerimin temeli de orada 

atıldı.  

Yüksek lisansımı tamamladığımda, akademik kariyere devam etmeme kararı verdim. Gazete 

ilanlarına bakarak iş ararken Personel Uzmanı arayan bir ilanla karşılaştım. Personel 

Uzmanı olma konusunda hiçbir fikrim yoktu, ancak ilanı veren şirkette arkadaşlarım 

çalışıyordu, iyi bir şirket olduğunu biliyordum. Özgeçmiş gönderdim, tabii postaneden, 

malum henüz interneti tanımıyoruz. Üç mülakatın ardından işe alındım. Benim için harika 

bir okul oldu. Adı henüz insan kaynaklarına dönüşmemiş olan personel müdürlüğü 

bölümünde neler yapıldığını yaşayarak, yaparak, araştırarak öğrendim. Tam olarak ne iş 

yapıldığını bilmeden başladığım personel uzmanlığı, sonrasında mesleğim haline dönüştü.  

1990 yılında ismi Personel Müdürlüğü iken başlayan bu alandaki yolculuğum İnsan 

Kaynakları Müdürlüğü evrimini de yaşayarak sürdü. Bugün yani tam 30 yıldır bu alanda 

çalışmalarımı sürdürüyorum.  

Geçen 30 yıl içinde İktisatçı ve İnsan Kaynakları Profesyoneli şapkalarıma eklenen ve çok 

severek taşıdığım birkaç farklı şapkam daha oldu. 2012 yılında Erickson Koçluk Okulu’nu 

tamamlayarak Profesyonel Koç oldum.  

Danışmanlık konularımla uyumlu kurumsal eğitimler vermeye başladım. En son olarak da 

2020 yılı başında yayınlanan kitabım "Pollyanna Mutlu muydu?" nun ardından çocukluk 

hayalim olan yazarlıkla buluştum.  

 

 

www.nazliermut.com
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2012 yılına kadar büyük bir kısmı yönetici olarak devam eden kurumsal iş yaşamımı, 

2012’den bu yana kendi danışmanlık şirketimde sürdürüyorum. Burada insan kaynakları 

danışmanlığı yapıyorum, liderlerle ve takımlarla koçluk çalışmaları yürütüyorum, kurumsal 

eğitimler veriyorum. Blog yazıyorum, hem kendi bloğum var, hem de Harvard Business 

Review Türkiye’nin blog yazarlarındanım. 

İK mesleğinde çalışmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz? 

 

Sanırım kendimi tanıtırken bu soruya yanıt verdim, ama kısaca söyleyeyim; aslında bilinçli 

bir karar olmadı, ama sonrasında iyi ki dediğim kararlar arasında yerini aldı bu meslekte 

çalışma kararım. 1990 yılında karar verdim ve hala sürdürüyorum. 

İK'nın en kolay ve en zor yönü nedir? 

 

Kolay yönü ile ilgili özel bir şey söylemem zor, ancak zor yönü için söyleyeceklerim var. 

Kurumsal yaşamdayken beni en çok zorlayan işten çıkarma süreçleri oldu. İşe yeni bir 

çalışan almak ne kadar keyifli ve eğlenceliyse, işten birinin çıkması süreci o kadar zorlayıcı. 

İlk mide rahatsızlığımı ilk toplu işten çıkarma yapmak zorunda kaldığımızda geçirdim desem 

yeterli olur sanırım.  

Ekleyebileceğim bir diğer zorluk da İK’nın rolünü şirket içinde herkese tam ve doğru 

anlatmak ve İK süreçlerini yürütmenin gerçek sorumlularının yöneticiler olduğuna 

yöneticileri ikna etmek diye düşünüyorum.  

İK mesleğinde çalışırken karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelmek için ne/neler 

yaparsınız? 

 

Kurumsal dünyada olduğum sürece ve şimdi İK’nın rolünün tam ve doğru anlaşılmasını 

sağlamaya çalışıyorum. İK fonksiyonu bir şirkette varlığı çok değerli bir fonksiyon. Tüm 

işleyişe dışarıdan bakabilen ve bütünü görme kapasitesine sahip bir fonksiyon. Aynı 

zamanda stratejik olarak yönetimin yanında olup şirketin mevcut ve gelecek planlarına yol 

arkadaşlığı yapabilecek bir fonksiyon. Bunları anlatmayı misyon edindim kendime. 

İK mesleği ile ilgili olarak gelecek hedefiniz/vizyonunuz nedir? 

 

İK mesleği ile ilgili vizyonum; gerçek stratejik İK’nın sadece adıyla değil yaptıklarıyla da 

personel yönetiminin yerini almasına katkı sağlamak. 
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İK alanında çalışanların yaratıcılığını, üretkenliğini geliştiren şeyler nelerdir? 

 

Bol bol okumak, bizim alanımızda dünyayı takip etmek, artık bilgi son derece açık, o açık 

bilgiye ulaşmak ve birbirinden öğrenmek. 

İK'yı "tek cümleyle" nasıl anlatırsınız? 

 

İK’nın şirketlerin sağ beyni olduğuna inanıyorum. 

İK'cı olmasaydınız ne olurdunuz? 

 

Sanırım ya akademik yaşamda devam ederdim ya da kurumsal eğitimle ilgili bir yerlerde 

olurdum. 

Çalışma ortamınızda "vazgeçemediğiniz" şey nedir? 

 

Kitaplarım, defterlerim, kalemlerim, müziğim 

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

 

İyi ki yapmışım dediğim şey; İK’ya hiç bilmeden yönelmem.  

Keşke yapmasaydım dediğim bir şey yok diye düşünüyorum. 

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

 

Kurumsal yaşamdan ayrılıp kendi ofisimde oturduğum ilk gün; "Blog nasıl açılır?" 

sorusunun cevabını araştırmaya başladım. Çocukluğumdan beri en keyif aldığım şey her 

zaman yazmak oldu. Hep kısa kısa yazdım ve biriktirdim. Kendi işime doğru adım atınca, 

neden bir blog açıp yazdıklarımı ve bildiklerimi paylaşmıyorum diye düşündüm ve başladım.  

Blog yazılarımı birkaç farklı alanda yazıyorum. İK alanında yazılarım var, koçluk ve kişisel 

gelişime yönelik yazılarım var ve mutlulukla ilgili yazılarım var. Fikirler önce içimde biraz 

pişiyor sanıyorum ve sonra kendiliğinden yazıya dökülüyor.  
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Bloggerlığın mesleğinize ve hayatınıza katkıları nelerdir? 

 

Okumayı ve araştırmayı zaten çok severim ama yazmak için daha fazla okumak ve 

araştırmak gerekiyor. Blog sayesinde daha fazla okuma yapıyorum.  

Onun dışında sentez konusunda da çok destek oluyor, çünkü bir yazı yazarken bildikleriniz 

zihninizde bir çeşit senteze uğruyor ve dönüşüyor, ardından yazıya dökülüyor.  

Blogger olmanın zorlukları nelerdir? 

 

Zorluk mudur? Bilmiyorum. Ama zaman zaman "Bu defa ne yazsam?" sorusunun cevabı 

konusunda tıkanmak diyebilirim galiba. 

Blog-iş/yaşam dengesini nasıl kuruyorsunuz? 

 

İkisi arasında bir denge kurmam gerekmiyor. Son zamanlarda bu tür konularda dengeden 

ziyade uyum kelimesini kullanmaya başladım.  

Blog ve iş yaşamının uyumunu sağlamak yeterli oluyor diye düşünüyorum, çünkü ikisi bir 

şekilde birbirini besliyor. 

Blogger olarak devam etmeyi düşünüyor musunuz? 

 

Kesinlikle evet. 

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

 

Yerini alacağını düşünmüyorum çünkü yazmak ve okumak her zaman kendilerine ait 

yerlerini korurlar gibi geliyor. İkisinin kulvarları farklı olur ve ikisi de kendi yollarında ilerler 

diye düşünüyorum. 

İK mesleğinde kariyer yapmak isteyenlere neler önerirsiniz? 

 

Mutlaka İK’yı iyi anlamalarını öneririm. İK’nın rolünün gelecekte çok daha belirgin hale 

geleceğini bilerek başlamalılar.  
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İK’nın idari işleri yürüten bir fonksiyon olmadığı, kurumun en değerli parçası olan 

çalışanların mutlu ve iyi hissederek çalışmalarını destekleyecek alt yapının kurulmasından 

sorumlu stratejik bir role sahip olduğunun, İK’nın yönetim ekiplerinin sağ kolu olması 

gerektiğinin farkında olarak bu işe başlamalarını ve başlarken mutlaka ve mutlaka kendileri 

için bir vizyon yani gelecek hayali oluşturup, o hayalin kendileri için anlamını ve değerini 

keşfedip yola öyle çıkmalarını öneririm. 

Blog açmak isteyenlere neler önerirsiniz? 

 

Hiç beklemeden blog açmalarını öneririm.  

Tek akılda tutulması gerekenin, "Bu yazdığım yazı ne işe yaramalı?" sorusu ile yazılarını 

hazırlamaları olduğunu düşündüğümü de paylaşmak isterim. 

Sizi en çok etkileyen kitap/film/söz nedir? 

 

Eckhart Tolle’un "Şimdinin Gücü", Victor Frankl’ın "İnsanın Anlam Arayışı" ve 

StefanoD’Anna’nın "Tanrılar Okulu" kitaplarını çok değerli bulurum.  

Nietzsche’nin “Yaşamak için bir nedeni olan, her türlü sıkıntının üstesinden gelebilir” sözü 

beni her zaman çok etkiler.  

Yaşantınızda sizi motive eden/ilham veren şeyler nelerdir? 

 

Birilerine yararımın dokunması fikri, bildiklerimi paylaşma ve katkı sağlama düşüncesi beni 

her zaman motive eder. 
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri mezunuyum. Altı yılını İK ya adamış ve hala da 

adayan ve kalan otuz altı yılını da insana adayacak olan, Latin danslarıyla ilgilenen, arada 

bir yoga yapan üstüne bir de meditasyonla süsleyen, okuyan, gezen, deneyimleyen biriyim. 

İK mesleğinde çalışmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz? 

 

2012 yılında adım attığım ilk stajım ile İK mesleğine karar verdim 😊 

İK'nın en kolay ve en zor yönü nedir? 

 

En kolay yönü, sizin tüm çalışanlar ile iletişime geçebilmeniz. 

En zor yönü, çalışanların da size direkt ulaşabilmesidir. 

İK mesleğinde çalışırken karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelmek için ne/neler 

yaparsınız? 

 

Önce durumu anlamak için 10 saniye beklerim, bir süzgeçten geçirip, o andaki ihtiyacı da 

anladıktan sonra aksiyonu alırım.  

İK mesleği ile ilgili olarak gelecek hedefiniz/vizyonunuz nedir? 

 

Heyecan duyduğum İK yolculuğumda sürekli yolda olmak ve edinmiş olduğum Koçluk 

becerilerimle de süsleyerek sürdürülebilirlik sağlamak. İK'nın en keyifli yanı bu olsa gerek, 

bilgiler, yeni beceriler ve metotları almak ve uygulamak, çıktısını görebilmek. 

 

www.sedaoutofoffice.com
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İK alanında çalışanların yaratıcılığını, üretkenliğini geliştiren şeyler nelerdir? 

 

Güncel olmak. Okumak, yazmak, araştırmak, dinlemek… Tabii bu güncellik sadece mesleki 

kısıtlama değil, her alandan biraz bilgiler alarak harmanlıyor olabilmek. Ahh tabii bir de 

hobilerimiz, yaratıcılığımızın en kıymetli destekleyicisi.  

İK'yı "tek cümleyle" nasıl anlatırsınız? 

 

Houston, we have a problem!  

İK'cı olmasaydınız ne olurdunuz? 

 

Dansçı 😊 

Çalışma ortamınızda "vazgeçemediğiniz" şey nedir? 

 

Renkli kalemlerim, defterlerim, mug ve kahvemmm! 

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

 

İyi ki yapmışım dediğim; işime ara vererek Malta’ya gitmiş olmak. 

Keşke yapmasaydım dediğim bir şeyim olmadı, her ne yaptıysam veya yaşadıysam da iyi ki 

de yaşamışım! Yaşadığım her şey için minnettarım. 

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

 

Stajım ile başlayan İK merakım götürdü beni oralara😊 Benim ilk İK bloğum çok kıymetliydi, 

lakin bir ara hayatımın bir döneminde iş ve sosyal hayatım fazlasıyla dengesizleşti ve o arada 

ilk göz ağrım bloğum çalındı ve maalesef hiçbir şekilde kurtarılabilir yanı olmadı.  

O bloğumda ki yazılar için nedense hep İK hakkında yazmam gerektiği fikrini kendime 

çapalamışım ve ne zaman yazı yazsam tam İK olmalı düşüncesiyle süzerek yazıyordum.  

Tabii, çalınan ilk göz ağrım bloğuma kocaman bir ara vermiştim ama instagram'da postlar 

altına bir şeyler iliştiriyordum.  



 
46 

 

Yazmaya bir şekilde devam ediyordum, uzun veya kısa hiç fark etmeksizin içimden ne 

geliyorsa. Eee sonra baktım instagram anlattıklarımı sınırlıyordu ve madem yepyeni kararlar 

aldığım bir döneme giriş yapıyordum “eh" dedim bu bir işaret, "Neden yeniden istediğin gibi 

içinden ne geliyorsa bir blogta yazmıyorsun” diyerek "sedaoutofoffice.com" bloğunu hayata 

geçirdim😊 

Şimdilik az ve öz yazı var ama bu blog daha bir ben oldu. İstediğim konularda yazma 

özgürlüğünü verdim kendime, ohh misss gibi! Velhasıl şimdiki instagram veya blog yazılarım 

o an ne istiyorsam bir anda oturup yazdığım yazılar. İnanılmaz keyif alıyorum. 

 
Bloggerlığın mesleğinize ve hayatınıza katkıları nelerdir? 

 

Güncel tutması ve network. 

Blogger olmanın zorlukları nelerdir? 

 

Sürdürülebilirlik. 

Blog-iş/yaşam dengesini nasıl kuruyorsunuz? 

 

Blog benim hobim. Zorunluluk değil de keyiflendiğim, nefes aldığım bir alan olarak 

benimseyip kendime o özgürlüğü tanıdığımda zaten dengede kalıyorum. 

Blogger olarak devam etmeyi düşünüyor musunuz? 

 

Aslında blog yazmaya teşvik eden; yeni şeyler öğrenmek, kendime ve takip edenlere anılar, 

bilgiler bırakmak.  

Yolculuğumu paylaşma isteğim devam ettikçe, ben bu yolda devam ederim. 

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

 

Her birinin takipçisi çok farklı. Yerini almaktan ziyade destekleyici bir mecra diyebilirim.  
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Okumayı seven de var, izleyerek bir şeyler öğrenmeyi seven de. Dolayısıyla haber sitelerinde 

olduğu gibi videoların aynı zamanda konuşulanları metin olarak otomatik yazacağını 

düşünüyorum. Hali hazırda, bazı dillerde youtube altyazıyı otomatik olarak eklemektedir. 

Bunun da bloglarda olabileceğini öngörüyorum. 

İK mesleğinde kariyer yapmak isteyenlere neler önerirsiniz? 

 

İK'yı sadece işe alım gibi düşünmesinler. Bu mesleğin operasyonel birçok işi de var.  

Her şey öyle göründüğü gibi tozpembe değil 😊 

Blog açmak isteyenlere neler önerirsiniz? 

 

Kendileri gibi olmalarını öneririm.  

Sizi en çok etkileyen kitap/film/söz nedir? 

 

Çok kitap okuyorum ve birçok kitap sayfasının kenarına-köşesine yıldızlar, ünlemler ile 

belirttiğim benim için kıymetli cümleleri var. Ama hayatımda bir motto olarak benimsediğim 

"Şiddetsiz iletişim" kitabından “Dünya biz ona ne anlam yüklediysek odur!” cümlesini 

diyebilirim.  

Film olarak, çok film izleyen biri değilim; çünkü çok sabit kalamıyorum 😊 

Ama düşündüğümde aklıma ilk gelen “Pi’ nin Yaşamı” filmi oldu. 

 

Yaşantınızda sizi motive eden/ilham veren şeyler nelerdir? 

 

Dans, kahve, çikolata ve renklilik. İlhamımı da bunlardan sağlıyorum. 
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 

 

Bursa’da dünyaya geldim, aslen Kırıkkaleliyim. Bursa Uludağ Üniversitesi, İşletme 
Fakültesinden mezun oldum. İnsan kaynakları alanında kendini geliştirmeye çalışan, 

heyecanlı, öğrenmeye hevesli ve hırslı, idealist, aynı zamanda hayata pozitif bakan ve 

araştırmayı seven birisiyim.  

İK mesleği ile ilgili olarak gelecek hedefiniz/vizyonunuz nedir? 

 

İnsan kaynakları yönetiminin tüm süreçlerinde yetkin olup, organizasyonel gelişim alanında 

ilerlemeyi hedefliyorum.  

Vizyonum: İnsan kaynakları alanında edindiğim bilgileri paylaşarak, insanların kişisel 

gelişimlerinde farkındalık yaratmak.                                                                                                                                                  

İK'yı "tek cümleyle" nasıl anlatırsınız? 

 

İnsan kaynakları: Kurumların kalbidir. 

Çalışma ortamınızda "vazgeçemediğiniz" şey nedir? 

 

Kalemlerim ve ajandam vazgeçemediklerimdir. 

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

 

Üniversite stajımı, part-time olarak bir özel istihdam bürosunda yaparken, işyerinde 

öğrendiklerimi, gözlemlerimi paylaşarak; iş hayatını merak eden insanlara faydalı olacağımı 

düşünerek blog açmaya karar verdim.  

" Tutkum İnsan "

www.selcukgul16.blogspot.com
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Blog yazılarımı insanların hayatına yararlı bir dokunuş yaptığım düşüncesiyle sürdürmek 

istiyorum. 

Bloggerlığın mesleğinize ve hayatınıza katkıları nelerdir? 

 

Hayatımın önemli bir parçası olduğunu söyleyebilirim.  

Kişisel ve mesleki anlamda gelişmemi sağladığını ve network yelpazemin genişlediğini 

belirtebilirim. 

Blogger olmanın zorlukları nelerdir? 

 

Bence zaman zaman eleştiri almak en büyük zorluk olarak belirtilebilir. Ben eleştiri almayı 

seviyorum. Çünkü eleştirinin insanı geliştirdiğine inanıyorum. Tabii ki bu eleştiri boyutunun 

abartılmaması gerekir. Maalesef bazen okumadan eleştiri yapanların olduğunu gördüm.  

Genel olarak blog yazılarıma okuyucularımdan güzel geri dönüşler alıyorum.  

Blogger olarak devam etmeyi düşünüyor musunuz? 

 

Sürekli yazmak, anlatmak gibi bir duygu var içimde, bu duygu bitmediği sürece yazmaya 

devam. 

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

 

Bence ikisi de farklı kulvarlar.  

Kimisi sözlü anlatımı severken, kimisi de yazarak anlatmayı sever.  

Bu konuya okuyucular açısından bakarsak; kimi okumayı sever kimi dinlemeyi...  
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Blog açmak isteyenlere neler önerirsiniz? 

 

Bence blog açmak için; yazmaya, paylaşmaya ve yeni şeyler öğrenmeye meraklı olmak 

gerekiyor. Blog bir hevesle, kararla başlar. Ama ilgiyle, araştırmayla, keşfetmekle... Devam 

eder.  

Bloğu açtıktan sonra bloğun sürekliliğini sağlamak, zor gibi görünse de keyifli ve üretici, 

fayda sağlayıcı bir çalışmadır aynı zamanda.  

Sizi en çok etkileyen kitap/film/söz nedir? 

 

Söz :"Karanlığa küfretmektense, bir mum yak." Çiçero 
  
Film: "DeadPoetsSociety" (Ölü Ozanlar Derneği)  

Yaşantınızda sizi motive eden/ilham veren şeyler nelerdir? 

 

Farklı kahve çeşitleri hazırlamak ve içmek... Ney sesi dinlemek... 
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 

 

Son 4,5 yıldır işimin 3 sacayağı var: Kariyer Koçluğu, Kariyer Danışmanlığı ve kurumların 

çalışanlarına yönelik atölyeler yapıyorum. Öncesinde farklı kurumlarda İnsan Kaynakları 

alanında çalıştım. 33 yaşındayım, evliyim. İstanbul’da yaşıyorum.  

İK mesleğinde çalışmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz? 

 

Üniversite tercihlerimi yaptığım dönemde akrabalarımın beni tanıştırdığı tanıdıklardan biri 

İK Direktörüydü. Bir ilaç şirketinde sözü geçen ve etkileyici duruşu olan bir kadındı. 

Dolayısıyla kendime rol model alabileceğim birisiydi. Dahası, onun etkisiyle tercihlerime 

eklediğim Boğaziçi Sosyoloji’yi kazanınca sonraki yolumun da onun yolunu takip edişi benim 

için daha kolay oldu.  

İK'nın en kolay ve en zor yönü nedir? 

 

İK’nın en kolay tarafı aslında her işle ilgili en kolay taraf olan eğer bundan keyif alıyorsanız 

başka insanlara dokunan işler yapmanın motive edici oluşu.  

En zor yönü ise hep bir “köprü” veya “tampon bölge” olmak zorunda kalmak. Birbirine 

bağladığınız iki taraf için de yaptıklarınız yeterli gelmez çoğu zaman. :) 

İK mesleğinde çalışırken karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelmek için ne/neler 

yaparsınız? 

 

Eskiden İK’dayken, zorlandığım alanlar genellikle bilgiye ulaşamadığım veya kendi 

tecrübemin yetersiz kaldığı zamanlardı.  

Bunun için fiziksel ve online eğitimler ile kitaplar çoğu zaman ilk baktığım yerler olurdu.  

"ACC Profesyonel Kariyer Koçu & Kurucu 
Mutluluk Danışmanı@FunOfis"

www.selinyetimoglu.com
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İK mesleği ile ilgili olarak gelecek hedefiniz/vizyonunuz nedir? 

 

Artık masanın diğer tarafında oturuyorum yani müşterilerimin çoğu İnsan Kaynakları 

profesyonelleri ancak gelecekte insan kaynaklarının daha da insan odaklı olacağına 

inanıyorum.  

Mevcut durumda verileri toplama ve girişini yapma veya sgk işlemleri gibi operasyonel 

süreçler İK’da büyük yer kaplıyor. Bu işler AI’a kaydıkça “insan” daha fazla odakta olacak 

diye görüyorum. 

İK alanında çalışanların yaratıcılığını, üretkenliğini geliştiren şeyler nelerdir? 

 

Vizyoner yönetim, pek çok departman için yaratıcılığı geliştiriyordur elbette ancak bence 

İK’da bu daha gözle görülür bir etkene dönüşüyor. Aksi durumda öngörülü ve gelişime açık, 

yenilikleri takip eden İK’cılar hem kendilerine hem çevrelerine fayda üretemiyorlar.  

İK'yı "tek cümleyle" nasıl anlatırsınız? 

 

“Kurumdaki çalışanların kendilerine ve kuruma daha fazla değer katabilmeleri için daha 

mutlu çalışacakları iş ortamını yaratma ve sürdürme amacındaki departman” derdim.  

Ancak hâlihazırda çoğu organizasyonda işlerin bu noktaya gelemeyecek kadar operasyonel 

süreçlerde sıkıştığının farkındayım.  

İK'cı olmasaydınız ne olurdunuz? 

 

Bunu zaman zaman düşünüyorum. Ancak hiçbir zaman farklı bir geçmiş hayalim olmadı. 

Edindiğim tüm tecrübe ve yaptığım işler hep bana çok uygun ortamlarda gelişti. Yaklaşık 18 

yaşımdan itibaren hayalim İK oldu. Şimdi her ne kadar iş arayanlar ve beyaz yakalı 

çalışanlarla birebirde çalışıyorsam da İK bakış açısını korumaya ve geliştirmeye her daim 

devam ediyor ve bundan da çok keyif alıyorum.  

Çalışma ortamınızda "vazgeçemediğiniz" şey nedir? 

 

Kitaplarım. Çünkü hafızam çoğu zaman çok iyi olmadığından aklıma gelen bir konuya 

anında ulaşabilmek için kitaplığımı çalışma masamın etrafını kaplayacak şekilde dizayn 

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

 

İyi ki yapmışım dediğim en büyük şey şuydu: Üniversitede zorunlu stajım olmasa da 

yazlarımı ve kışlarımı farklı şirketlerin İK’sında staj yaparak geçirmiş olmak bana erken yaşta 

vizyon sağladı. Başka bir iyi ki yapmışım dediğim konu da 2016 başında kurumsal hayattan 

istifa ederek kendi yolumu çizmeye cesaret etmekti. 

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

 

2012’de İpek Aral’ın bir seminerine katıldığımda onun kendine blog açma yolculuğundan 

ilham alarak başladım. O dönemde 60 kişilik bir bilişim şirketinde İK’dan sorumlu olarak 

çalışıyordum. Her gün farklı zorlukların üstesinden gelmeye, bambaşka sorunları çözmeye 

çalışıyordum. Sürekli google’a ya da meslektaşlarıma sorular sorup cevapları uygulamaya 

çalıştığım bir dönemdi. Haliyle çok öğreticiydi. Her günüm 1 hafta yoğunluğunda geçiyordu.  

Öğrendiklerimi yazmak benim için de daha kalıcı olmasını sağladı. Bazen de bloğuma 

yazabilmek için bazı konuları araştırıp öğrenmeye çalıştığım oldu. 

Bloggerlığın mesleğinize ve hayatınıza katkıları nelerdir? 

 

Çok güzel dostluklar kazandım. Bambaşka kurumlarda çalışan meslektaşlarımla tanışma 

fırsatı buldum. Mesleki olarak çok zenginleştiğimi düşündüğüm zamanlar oldu.  

En tuhafı ise şuydu: Ben blog açana dek yazmayı sevdiğimi bilmiyordum. Hatta yazmayı 

sevmiyorum zannediyordum. Çünkü o güne dek yazdıklarım hep ödev-ders mecburiyetindeki 

kalem oynatışlardı ve ben ortaokul lisede kompozisyonlarımı anneme yazdırırdım. :)  

Ama blog sayesinde fark ettim ki ben yazmaktan ciddi anlamda keyif alıyorum. Uzunca bir 

süre yazmak benim için hobi olmaya devam etti.  

En sonunda da bloggerlığımın 7. yılında ilk kitabım basıldı. Yakın zamanda ikincisi de çıktı. 

Yani bloggerlık benim için yazarlığa dönüştü. 
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Blogger olmanın zorlukları nelerdir? 

 

Sürdürülebilirliğini korumak çaba gerektiriyor. İstikrarlı içerik üretmek için ajandada hep 

öncelikli yer vermek lazım. İlk açtığım zamanlarda haftada 5 yazı yayınlıyordum. Sonra 

haftada 3 yazıya düştü. Sonra haftada 1 yazıya düştü. Bir süre sonra da ayda 1 tane 

yazarsam “ne iyi” diyeceğim noktaya geldim.  

Şimdi dönem dönem yoğunluğu değişse de, 2020’nin ilk yarısında 18 yazı yazmış olduğumu 

düşününce ayda 3 yazı ortalamasında devam etmeye çalışıyorum diyebilirim. 

Blog-iş/yaşam dengesini nasıl kuruyorsunuz? 

 

İçerik üretmek ajandamda hep özellikle yer verdiğim bir konu. Youtube kanalı, blog içerikleri, 

FunOfis’in blog içerikleri, sosyal medya içerikleri gibi farklı işlem kalemleri var benim 

ajandamda. Toplamında günde 2-3 saati bu işlere ayırıyorum. Genellikle de sabah saatlerini 

ayırmaya çalışıyorum.  

Blogger olarak devam etmeyi düşünüyor musunuz? 

 

Bloğumun varlığına minnet duyuyorum. Bir gün iki kitabımın raflarda olacağını, TÜYAP’ta 

imza günümün olacağını hayal bile edemezdim. Bloğum pek çok şey verdi bana ama en 

önemlisi kendimi tanımamı, neyi sevdiğimi anlamamı sağladı. Nefes aldıkça, elim kalem 

tuttukça, klavyeye dokunabildikçe devam etmeyi düşünüyorum.  

Bloggerlık emekli olunacak bir iş değil bana göre.  

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

 

Alacağını düşünmüyorum. Bir grup içerik tüketicisi elbette farklı mecralara kayacak çünkü 

her bireyin ihtiyacı ve öğrenme biçimi farklı. Bu, zamanın getirdiği teknolojik gelişimlere ve 

jenerasyonların alışkanlıklarına bağlı olarak muhakkak değişecektir. Ancak okuma eylemi 

değişmeyecek.  

Bloglar kitapların yerini %100 almadığına göre bence video içerikler de yazılı içeriklerin yerini 

%100 almayacak. 
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İK mesleğinde kariyer yapmak isteyenlere neler önerirsiniz? 

Bu mesleğe başlamak isteyenlerden en fazla duyduğum şey “insanlarla iletişim”.  

İsminde “insan” geçince ve dışarıdan bakınca görünenden çok daha farklı bir gerçeği var 

İK’nın. Pratikte bir İK’cının gününün önemli bir kısmı “insanlarla iletişim”in dışında geçiyor.  

Bu nedenle İK’nın tam olarak hangi fonksiyonlarının olduğunu iyi araştırmalarını öneririm. 

Ki aslında bunu hemen hemen tüm departmanlar, sektörler ve iş alanları için söyleyebiliriz. 

Blog açmak isteyenlere neler önerirsiniz? 

 

Blog açmak isteyen bir kişi önce ana motivasyonunu belirlemeli. “Ben bunu neden 

istiyorum?”  

Çünkü açması kolay, sürdürmesi zor. 6 ay-1 sene sonra bırakacaksa vaktini hiç harcamasın 

isterim. Cevapları arasında kişisel değerleriyle örtüşen hangi motivasyonel sebep varsa onu 

ele alarak karar vermeli. Örneğin, benim en öncelikli değerlerimden biri paylaşmak. Bu 

nedenle iki elim kanda olsa birileriyle bildiğimi paylaşmak, bilmediğimi öğrenip paylaşmak 

için zaman ayırmayı önemsiyor ve hayat tarzımı bunun üzerine kurabiliyorum.  

Bloğumda ilk günden beri şu yazı en üstte durur: Shakespeare'in dediği gibi; "Yüreğinizde 

kök salarsam, meyvelerim sizindir..." 

Sizi en çok etkileyen kitap/film/söz nedir? 

Okuduklarım arasında beni çok etkileyen kitap: "Tanrılar Okulu"  

O kitapta geçen şu cümle benim hayata bakış açımı temelinden değiştirdi: “Dünya böyle, 

çünkü sen böylesin.” 

Yaşantınızda sizi motive eden/ilham veren şeyler nelerdir? 

 

Okumak beni hep daha fazla şey yapmaya motive ediyor çünkü ne kadar okursam okuyayım, 

okumak istediğim her şeyi okuyamayacağımı fark edip okumayı daha fazla 

önceliklendiriyorum. Bunun da altında öğrenme arzusu yatıyor.  

Yaşam boyu öğrenme fikri bana muazzam bir ilham veriyor. Tolstoy’un bisiklete binmeyi 

70’lerine yaklaşırken öğrendiğini duyduğum günden beri öğrenmenin hep sürecek bir 

yolculuk olduğunu düşünüyorum ve bundan da heyecan duyuyorum.  

Teşekkür ederim. :) 
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 

 

Öncelikle Merhaba. Röportaj teklifiniz için teşekkür ederim. Bu çalışmanın iyi bir amaca 

hizmet ettiğini düşünerek keyifle ve memnuniyetle katıldığımı belirtmek isterim. 

İK mesleğine 2014 yılında başladım. Öncesinde de 6 yıllık profesyonellik geçmişim var. Bir 

tesis yönetim firmasında orta düzey yöneticilik geçmişim oldu. 

İK hayatıma girene kadar kariyer kaygım yoktu, keyif aldığım işlerden para kazanmaya 

çalıştım. Aslında son 6 yıldır da yaptığım şey de tam olarak bu. 

İK mesleğinde çalışmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz? 

 

İK’dan önceki deneyimlerimde puantaj, işe alım, işe giriş/çıkış işlemleri, SGK mevzuatı ve 

kısmen bordro gibi deneyimlerim vardı. İdari işler uzmanı olarak genel başvuru gönderdiğim 

şirket İK için teklif yaptı. Zaten hep gözümün üzerinde olduğu bir meslekti İK. Ben de kabul 

ettim. 

İK'nın en kolay ve en zor yönü nedir? 

 

Çok örnek verebileceğim, uzun uzun cevaplayacağım bir soru ama en belirgin olanları birer 

kelimeyle cevaplayayım. 

Ama önce referans noktamı belirteyim. Biz İK profesyonelleri olarak İşçi-İşveren-Devlet 

üçgeninin ortasında bir denge merkeziyiz.–ben böyle tanımlıyorum-  

Bu nedenle; en kolayı, Devlet. En zoru, insan.  

 

 

"İnsan Kaynakları ve Yönetim"

www.serdarbaran.com
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İK mesleğinde çalışırken karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelmek için ne/neler 

yaparsınız? 

 

Sadece İK özelinde olmasa da ilm-i siyaset. En azından “insan” faktörünün üstesinden 

gelmek için sürekli geliştirmeye gayret ettiğim kaslarımdan biri. 

Bunun dışında davranışsal ve durumsal hareket tarzlarım var. 

Durumsalda hazırlık, davranışsalda da kişiler yerine olayları analiz etmek, ön görü de 

diyebiliriz. 

İK mesleği ile ilgili olarak gelecek hedefiniz/vizyonunuz nedir? 

 

Mesleğe ilk başladığımda hedefim (ulusal) “akla ilk gelen İK profesyonellerinden biri olmak” 

hala bunun üzerine çalışıyorum. Bu hedefte %40 ilerleme bile beni memnun eder. Zira çok 

büyük bir hedef.  

İnternasyonel olarak bir hedefim yok çünkü böyle bir hedef için iyi bir öğrenim görmedim. 

İK alanında çalışanların yaratıcılığını, üretkenliğini geliştiren şeyler nelerdir? 

 

Kesinlikle iç motivasyon. Kendinizi yüksek tutamazsanız İK alanında üretkenlik elde etmeniz 

mümkün değil. 

İK'yı "tek cümleyle" nasıl anlatırsınız? 

 

İnterdisipliner bir çalışma alanıdır. 

İK'cı olmasaydınız ne olurdunuz? 

 

Muhtemelen İdari İşler Sorumlusu veya Tesis Yöneticisi olurdum. Sevdiğim işler.  

Ayağıma çamur bulaşmasından rahatsız olmam. 

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

 

17 yılda 20 iş yeri değiştirmiş biri olarak birçok keşke var geride bıraktığım. 

Ama yine de felsefem “past is thepast”  
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Blog açma fikri nasıl oluştu? Blog yazılarınızın oluşum sürecini anlatır mısınız? 

 

Mesleğe başladığımda öğrenme alanım çok kısıtlıydı. Kendimi araştırmaya verdim. Zamanla 

birikip taşmaya başladı ve artık paylaşmaya karar verdim.  

Olaylara bakış açım ve yorumlarım yazım dilimle birleşince sevilmiş olacak ki kısa zamanda 

hatırı sayılır bir takipçi kitlesi oluştu. Ben de bu motivasyona tutunuyorum, yazmaya devam 

ediyorum. 

Bloggerlığın mesleğinize ve hayatınıza katkıları nelerdir? 

 

Mesleki katkısı çok. Mesela yeni bakış açıları kazanma noktasında büyük etkisi var.  

Tabi sadece yazmak değil, İK Bloggerı olmak sizi belli zümrelerin içinde var olmaya itiyor. Bu 

da hayatıma pozitif katkısı diyebilirim.  

Blogger olmanın zorlukları nelerdir? 

 

Blogger kimliğimin bana yaşattığı bir zorluk yok. Ekstra bir sorumluluk almayı zorluk 

saymazsak tabii.  

Biraz da ciddiyet ve özen gerektiriyor.  

Blog-iş/yaşam dengesini nasıl kuruyorsunuz? 

 

Kuramıyorum. Zorlamıyorum da. Zaten kişilik olarak da çok dengeli bir yaşam sürme derdim 

yok. Hazır olduğumda yazıyorum.  

Blog ile yaşam arasında kontak noktam okumak. Okumak bana göre yazım sürecinin bir 

parçası. Bu nedenle bir denge arayışım yok. 

Blogger olarak devam etmeyi düşünüyor musunuz? 

 

Yeni şeyler öğrenebildiğim sürece Evet. 
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Gelecekte Youtuberlık, bloggerlığın yerini alabilir mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

 

Zaten çoktan Bloggerlığın yerini aldı. Sadece İK özelinde düşünmemek lazım.  

Görsel deneyim, ürün konusunda çok önemli ama iş fikire gelince durum farklı. Sizin 

alanınızda ürettiğiniz işin talibi kimse, sizi bloglarda, Vloglarda ya da podcastlerde zaten 

buluyor. Burada işin niteliği önemli.  

Benim gönlüm podcastlerden ve bloglardan yana.  

İK mesleğinde kariyer yapmak isteyenlere neler önerirsiniz? 

 

Çabuk adapte olmak, olayları iyi analiz etmek, gerçekçi ön görülere sahip olmak ve en 

önemlisi daima hazır olmak. 

Blog açmak isteyenlere neler önerirsiniz? 

 

Hemen Blog açın, zaman kaybetmeyin çünkü bugün yazmak için hazır hissetmeseniz bile 

yazma isteği sizi öğrenmek için motive edecektir. 

Bir nevi kendi kendinize borçlanın. 

Sizi en çok etkileyen kitap/film/söz nedir? 

 

Kitap: Ömer Hayyam/Rubailer 

Film: The Man From Earth – 2007 

Söz: “Güç, kendi meşruiyetini doğurur” Henry KİSSİNGER/Diplomasi 

Yaşantınızda sizi motive eden/ilham veren şeyler nelerdir? 

 

Oğlum Ali Affan. Onun hayatıma girmesiyle daha motive, daha azimli ve daha çalışkan biri 

oldum. 

 


