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Merhaba, 

İK bloglarının hem kişisel hem de evrensel bir niteliği olduğunu, İK bloglarında kişisel ve mesleki deneyimlerin, bilgi 

birikiminin, fikir ve düşüncelerin, farklı bakış açılarının paylaşılmasının gelecek nesillere ışık tuttuğunu, yazdığımız 

yazıların geleceğe miras olduğunu düşünüyorum. 

İK Blogger listelerindeki Bloggerlardan, iletilen sorulara verdiklere cevaplar ile İK PROFESYONELLERİ & 

BLOGGERLARI İLE MİNİ RÖPORTAJLAR projesine katkı sağlayarak İK'ya ve insana yararlı bir dokunuş yaptıklarına, 

ilham verdiklerine inanıyorum. Tüm İK Profesyonelleri & Bloggerlarına teşekkürler… 

Röportaj cevapları; Ocak ayında yayınlanan 2020/1. bölüme, Şubat ayında yayınlanan 2020/2. bölüme, Temmuz 

ayında yayınlanan 2020/3. bölüme ve Ekim ayında yayınlanan 2020/4. bölüme yetişmeyen, iletişim bilgilerine 

ulaşamadığım, iletişim bilgisi değiştiği için e-mail gönderemediğim veya daha sonradan projeye katılmak isteyen 

İK Profesyoneli & Bloggerlarının bu projeye dahil olmasından onur duyarım. 

 

 

Sevgi ve saygılarımla... 

Serpil TÜRKMEN 

İK Pencerem Blog yazarı 

sepoturkmen@gmail.com 

Ekim 2020 

 

 

 

 

https://serpilturkmen.wordpress.com/2019/11/24/ik-profesyonelleribloggerlar-ile-mini-roportajlar-projesi/
https://serpilturkmen.wordpress.com/2019/11/24/ik-profesyonelleribloggerlar-ile-mini-roportajlar-projesi/
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim camiasında #BuBıyığaGüvenHashtagi ile biliniyorum☺ 

Yaklaşık 10 yıllık İK, Eğitim ve Oyunlaştırma tecrübem bulunuyor.  

8 yıldır da mesleki blog yazıyorum. Hatta bu blog sayesinde PERYÖN-Türkiye İnsan Yönetimi 

Derneği'nde 2 defa İK Blog ödülleri finalisti olmuştum.  

Son zamanlarda ağırlıklı olarak Eğitim ve Oyunlaştırma danışmanlığı yapmaktayım. 

İK mesleğinde çalışmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz? 

 

Yapım gereği, kurumlarda müşteri veya sistem ağırlıklı olmadığımı, doğrudan çalışan ağırlıklı 

düşündüğümü fark ettim. Bu fark ediş ile birlikte İK tarafına ilgi duymaya başladım ve bu 

bölümdeki fikirlerimle bölüme geçiş yaptım.  

Sanırım beni en büyük tetikleyen şey, kardeşimle birlikte aynı dönemlerde farklı bankalarda 

çalışmamız ve onun çok aykırı bir şekilde işten çıkartılması olmuştu. Bu sebeple, İK işinin 

nasıl yapılması gerektiğini başkalarına anlatmak istiyordum.  

Kısacası, İK'nın yapılış biçimiyle ilgili bir derdim vardı☺ 

İK'nın en kolay ve en zor yönü nedir? 

 

En kolay yönü; birçok fonksiyonuyla birlikte, çalışan ve kurum arasında bir köprü olması ve 

her iki tarafa da kolaylıkla ulaşabilmesi.  

Yani inşa edeceği tüm fonksiyon dinamikleri için doğrudan talep eden kitleye dokunabilmesi. 

 

 

ALİ CEVAT ÜNSAL
"Eğitim ve Oyunlaştırma"

http://alicevatunsal.com.tr/blog/
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Zor yanlarından birisi de özellikle kötü yapılanmış kurumlarda, kurumun günah keçisi 

olması.  

Mesela işten çıkarmalarda herhangi bir sorgulama olmadan direkt evrak düzenleyip, imza 

attırmaya yönelmesi. Bu tip durumlarda İK doğru uygulanamadığı gibi sembolik bir 

departman olarak yer ediyor. İK'ya en çok zararı da bu yapılar veriyor. 

İK mesleğinde çalışırken karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelmek için ne/neler 

yaparsınız? 

 

Ben ağırlıklı olarak işe alım, oryantasyon, eğitim ve İK yapılanması fonksiyonlarında çalıştım.  

İşe alımda yaşadığım zorluklardan birisi de yetkinlik yerine popüler kriterler istenmesiydi. 

Mesela alakasız bir pozisyon için bile analitik beceri isteniyordu. Bu zorlukları, doğrudan 

kriterleri düzenleyerek veya düzenlenmesi için önerilerde bulunarak aştım. Çünkü, iş ilanları 

o pozisyonun kamburu olabilir. 

İK mesleği ile ilgili olarak gelecek hedefiniz/vizyonunuz nedir? 

 

Eskisi gibi hayal kurmuyorum artık. Yani İK için bir idol veya ikon proje hayalim yok. 

Amacım, bulunduğum veya temas ettiğim kurumlarda doğru bir yapılanma olması.  

Her ne kadar sisteme tabi olsa da içinde insan olan her sistem şaşmaya ve bozulmaya 

gebedir. Bu sebeple insani olmayan tüm misyonların birer ütopya olacağı kanaatindeyim. 

İK alanında çalışanların yaratıcılığını, üretkenliğini geliştiren şeyler nelerdir? 

 

Bu alanda muhakkak diğer meslek uygulayıcılarıyla olan ilişkilerinin yüksek olması 

gerekiyor.  

Mesela farklı kurumalarda İK çalışanlarıyla görüşüp network yapabilecekleri etkinlikleri 

deneyimlemeliler. Linkedin gibi yerlerde onları takip edebilmeliler. Blog veya medium tarzı 

yazıları okuyarak belki kendi pozisyonlarıyla örtüşen bir yenilikle tanışabilirler.  

Kısacası, araştırmalı ve bol bol tanışmalılar.  
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İK'yı "tek cümleyle" nasıl anlatırsınız? 

 

Kurumun birlik ve üretkenliğini kontrol eden, ilişkileri kuvvetli bir departman.  

(daha iyi anlatanlar da çıkacaktır umarım☺) 

İK'cı olmasaydınız ne olurdunuz? 

 

Muhakkak ki, eğitim her kurumda İK ile birlikte değil. Bu sebeple; İK'cı olmasaydım 

Eğitimci olacağım kesin☺ 

Çalışma ortamınızda "vazgeçemediğiniz" şey nedir? 

 

İnsanlar☺ 

Nerede çalışıyorsam çalışayım ilgili veya ilgisiz bir miktar insana ihtiyacım var. İşimiz insani, 

neden uzak durayım ki☺ 

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

 

Mesleğimi donuk yaşadığım, kendimi geliştiremediğim bir kurumdan istifa etmiştim. Bu beni 

çok iyi etkilemişti. 

Keşke yapmasaydım dediğim net bir olay yok. Belki vardı da artık keşke demiyorum☺ 

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

 

Blog açma öncesi böyle bir fikrim yoktu. Zaten mevcutta 2006’dan beri kişisel bir blogum 

vardı. Ama gerek sürekli konferanslara gitmem, gerekse de karşılaştığım olaylar sebebiyle 

blog açma fikrim oluştu.  

Tabii yazmadan önce oldukça fazla referans kitap okudum. Sadece İK alanında değil, 

psikoloji ve yönetim alanında da okumalar yaptım. Ardından gündeme dair aklıma geldikçe 

yazılar yazıp paylaştım. Bir dönem günde 1 tane, bir dönem haftada 1 tane derken her ay 

yazı yazmaya gayret etmiştim. Ancak, 2020'de 1 tane yazıyla bloğumun kötü bir süreç 

yaşadığının farkındayım. 
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Bloggerlığın mesleğinize ve hayatınıza katkıları nelerdir? 

 

Ben çok faydası olduğu kanaatindeyim. Blogger olmasaydım da en az bu kadar çok çevrem 

olurdu belki. Ama blog sayesinde insanlara kendimi anlatma veya fikir belirtme konusunda 

farkım olduğunu keşfettim. Konferanslarda, etkinliklerde ve hatta günlük hayatta metroda 

tanımadığım insanların gelip şu yazınızı okudum diyerek konuya girmelerine bile şahit 

oldum☺ 

Çok güzel insanlar ve kurumlar tanıdım. Hatta çok güzel bir kurum gibi görünen yapıların 

çok da iyi olmadıklarına şahit oldum. Malum bu meslekte birkaç temas sonrası dedikodu 

akışı da doğrusal gelişiyor☺ 

 

Blogger olmanın zorlukları nelerdir? 

 

Bazı kişilerde yazacak konu sıkıntısı oluyormuş. Bu ilginç çünkü ben hiç çekmedim. Sanırım 

olaylara bakış açısıyla ilgili olabilir. Hatta hazırlayıp da paylaşmadığım yazılarım da 

oluyordu. Belki kota usulü yapıldığı için bir zorluk görülebilir. Ben hiç kota baskısı 

kurmadığım için içsel motivasyonla sürdürdüm. 

Ayrıca bazen bam teline dokunduğumuz yazılar olabiliyor. Bu sebeple karşınıza aldığınız kişi 

veya kurumlar olabilir. Bu gibi zorlukları engelleyebilmek için kişi veya kurum ismi vermeden 

olayı doğru aktarabiliyorsanız pek de zorlanmıyorsunuz. Ama birilerini doğrudan hedef 

gösteriyorsanız sıkıntı büyüyor☺ 

Blog-iş/yaşam dengesini nasıl kuruyorsunuz? 

 

Öyle zamanlar oluyor ki blogda yazdığınız konu ile iş yerinde yaptığınız fonksiyon oldukça 

farklı olabiliyor. Bu sebeple kendinizi bir yerden soyutlayabilmeniz de gerekebiliyor. Ya da iş 

yerinde yoğun bir dönemdeyseniz bloğa zaman ayıramadığınız oluyor. Bu gibi zorluklar 

dengeyi şaşırtabiliyor.  

Ben genelde farklı tekniklerle odaklanma çalışmaları yapıyorum. Mesela, akşam evde bir film 

izlerken bile yarın yazacağım yazının ilhamını almış olabiliyorum. Bu sebeple bir de yazıyı 

düşünmek için vakit harcamıyorum. Ya da yolda giderken bile denk geldiğim bir ilan, tabela 

veya olay karşısında yazı fikri oluşuyor böylece neredeyse yazının yüzde 70’ini tamamlıyorum 

kafamda. 
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Blogger olarak devam etmeyi düşünüyor musunuz? 

 

Muhakkak! 

İK bloğu yazmadan önce de yazıyordum. Çünkü; yazmayı seviyorum. Sadece mesleki olmak 

zorunda değil. Farklı konularda da yazarak yaşamda anlatacağımız şeyler var. Bu sebeple 

yazmaya devam edeceğim☺ 

Gelecekte YouTuberlık, bloggerlığın yerini alabilir mi?                                             

Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

 

Biliyorsunuz yazı öncesi dönemden yazıya geçiş, tabletler, çiviler, kağıtlar derken hep bir 

dönüşüm içerisindeyiz.  

Okumak da artık zamanla azalacak. Yerini dinlemek veya izlemek alacak. Bu sebepledir ki 

kitap dinleme, makale dinleme gibi uygulamalar artıyor.  

Bloggerlar kendilerini buna hazırlarsa iyi olacak. Podcast şeklinde çalışabilirler. Ben yaklaşık 

5 yıl önce YouTube’da İK yayınları yapmaya başlamıştım. O dönemlerde de konferanslarda 

aynı şeyler konuşuluyordu. Yine aynı şeyler konuşulacak.  

Belki yazacağız belki söyleyeceğiz. Belki okuyacaklar belki dinleyecekler. Ama elbet o bilgiyi 

karşıya ulaştırmanın bir yolunu bulacağız. 

İK mesleğinde kariyer yapmak isteyenlere neler önerirsiniz? 

 

Özellikle; İK'nın bir fonksiyonunu seçip orada uzmanlaşmasınlar. Çünkü; neredeyse çoğu 

kurum, İK'yı birçok fonksiyonda konumluyor.  

Muhakkak birkaç fonksiyonda uzmanlaşmak gerekiyor. Araştırmaya, meslektaşlarla 

tanışmaya da özen gösterebilirler.  

Blog açmak isteyenlere neler önerirsiniz? 

 

Blog açmadıkları her gün onların keşkesi olabilir.  

Mutlaka blog açıp deneme yazıları paylaşsınlar. Ya da bloggerlardan bazılarıyla yazılarını 

özelden paylaşıp geri bildirim alsınlar. Çok faydası olacaktır. 
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Sizi en çok etkileyen kitap/film/söz nedir? 

 

Sadece kitaplığımda 700 civarı kitap var. Bugüne kadar yüzlerce kitap dağıttım 

eğitimlerimde. Belki üstüne binlerce kitap okumuş olabilirim ama unutmadığım bir kitap: 

"Boyalı Kuş". Muhtemelen yaşım gereği beni çok etkilemişti. Ama gerçek hikayeler ve 

kurtuluşa giderken dost görünenler düşman görünenleri net belirten bir üslubu vardı. 

Tavsiye ederim. 

Dizi sevmeyen biri olarak filmlere çok bağlıyımdır. Çok film izledim. Fakat beni en çok 

etkileyenlerin başında "Esaretin Bedeli" geliyor. 

Tibet sözü ile noktalayalım☺ 

“Eğer bir problem çözülebiliyorsa endişe etmeye gerek yoktur. Eğer çözülemiyorsa endişe 

etmenin bir yararı olmaz'' 

Yaşantınızda sizi motive eden/ilham veren şeyler nelerdir? 

 

Ben yıllardır bu motivasyonu birçok şeyle sağlayabildiğimi farkettim.  

En basit motivasyon unsurlarını bile gözden kaçırmam. Mesela; oyun oynamak, sohbet 

etmek, çok aykırı birimlerin bir araya gelip proje çıkarması gibi konular beni iş yerinde 

oldukça motive ediyor. Takdir görmek, bir sürece katkıda bulunmak, sizden gurur duyulması 

da yine motivasyonel kazanımlarımdır. 

Ayrıca; iş ve özel yaşam dengesine önem veriyorum.  

Ailem, arkadaşlarım, bağlı bulunduğum Sivil Toplum Kuruluşları ve bilumum gelip geçici 

zaman çalıcılarım sayesinde rutin olmayan bir düzenin mutluluğu içerisindeyim. 
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 

 

Bülent Ecevit Üniversitesi’nden “Türkiye’de İşe Alım Uygulamaları ve Bir Örnek’’ konulu 

yüksek lisans tezimle mezun oldum.  

Şu anda Türkiye’nin en büyük kargo şirketlerinden birinde İnsan Kaynakları İşe Alım 

departmanında görev alıyorum.  

Aynı zamanda, yaklaşık 8 yıldır aktif olarak TEGV-Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı 

gönüllüsüyüm.  

İK mesleğinde çalışmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz? 

 

Bu alanda çalışmaya karar vermemdeki en önemli şey; İşletme mezunu olmamdır. 

İşletme bölümünde Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama, Mali İşler gibi birçok farklı dal 

görüyorsunuz.  

Bu kararı vermemde stajlarım da etken oldu diyebilirim. İlk olarak İnsan Kaynakları’nı çok 

merak ediyordum ve birçok sektörde İnsan Kaynakları alanında staj yaptıktan sonra bu işi 

tutkuyla yaptığımı fark ettim. 

İK'nın en kolay ve en zor yönü nedir? 

 

İK’da çalışmak, oldukça dengeli yaklaşım sergilemeyi ve adil olmayı gerektiriyor.  

Gün içerisinde karşınıza çıkan sorunlar oldukça çeşitli olduğu için kendinizi farklı 

durumlara adapte etmeniz ve esnek davranmanız bekleniyor.  

Bazen bu uyumu sağlayabilmek ekstra bir efor gerektirdiği için bunu başarmak zor 

olabiliyor. 

"Aklım Fikrim İnsan Kaynakları"

https://eedaalkan.wixsite.com/aklimfikrimik/home



 
10 

 

Kolay yönü mü bilmiyorum ama güzel tarafı; insanların yüzündeki gülümsemeyi görmektir. 

Bazen gün içinde çok yorgun olabiliyorsunuz ama bir çalışan gelip size teşekkür ettiğinde ve 

onun sorununu çözdüğünüzde mutlu olduğunu söylediğinde bütün yorgunluğunuz gidiyor. 

O takdir ve teşekkür sizi çok mutlu ediyor. 

İK mesleğinde çalışırken karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelmek için ne/neler 

yaparsınız? 

 

Aslında bizim işimiz “sağduyu”. 

Tüm ilişkilerimizde, verdiğimiz mesaj ve kararlarda, ilk süzgecimizin sağduyumuzun olması, 

hemen her zaman bizi doğru sonuca ulaştırıyor.  

Mantıkla hislerimizin kurduğu doğal dengeyi çok iyi kullanmak gerekiyor. 

İK alanında çalışanların yaratıcılığını, üretkenliğini geliştiren şeyler nelerdir? 

 

Bulunduğunuz sektörü, şirketinizi, rakiplerinizi tanımanız ve ticari bakış açısına sahip 

olmanızdır.  

İnsan Kaynakları piyasasını çok iyi takip etmeniz, trendleri bilmeniz, Yetenek Yönetimi 

alanında ya da İşe Alım’da rakiplerinizin neler yaptığına hakim olmanızdır.  

Birlikte çalıştığınız insanları tanımanızdır.  

Bunları gerçekleştirebilmek için de okumaya meraklı, araştırmayı seven, proaktif ve hızlı bir 

yapınızın olması gerekiyor. 

İK'yı "tek cümleyle" nasıl anlatırsınız? 

 

Aklım Fikrim İnsan Kaynakları☺ 

İK'cı olmasaydınız ne olurdunuz? 

 

Psikolog 

 

 



 
11 

Çalışma ortamınızda "vazgeçemediğiniz" şey nedir? 

 

Adaylarım☺ 

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

 

İş arama sürecimde olduğum dönemde karar vermiştim.  

Mülakatlarda diğer adaylardan fark yaratmak amacıyla katkı sağlayacağını düşünerek blog 

açtım. 

İş arama sürecinde açtığım için daha çok o dönemde yaşanan zorluklar hakkında yazılar 

oluşturuyordum. 

Blogger olmanın zorlukları nelerdir? 

 

Yazmak☺ 

Blogger olarak devam etmeyi düşünüyor musunuz? 

 

Aslında uzun zamandır aktif olmayı çok istiyorum, fakat başaramadım. 

İK mesleğinde kariyer yapmak isteyenlere neler önerirsiniz? 

 

Öncelikle mutlaka bir yerde bu alanda staj yapsınlar.  

Böylece; hem İnsan Kaynakları’nın farklı alanlarını görme imkanları olur, hem de gerçekten 

hangi alanda çalışmak istediklerini az çok netleştirmiş olurlar. Çünkü; işe alım, farklı 

yetkinlikler gerektiriyor. Ücretlendirme farklı yetkinlikler, beklentiler gerektiriyor.  

Öncelikle buna karar verebilecekleri bir deneyim edinmeleri çok önemli. Sonrasında ise 

gitmek istedikleri alan ile ilgili kendilerini geliştirmeleri gerektiriyor.  

İnsan Kaynakları’nın farklı alanları ile ilgili çalışmayı düşünüyorlarsa bununla ilgili de 

özellikle hem global firmaların hem Türk firmalarının yeni mezun programları içerisinde yer 

almalarını kendilerine tavsiye ederim. 
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Blog açmak isteyenlere neler önerirsiniz? 

 

Yazmayı çok sevmeli ve tabii ki okumayı da.  

Ayrıca, blogun sürdürülebilirliği konusunda emin olmalılar. 

Sizi en çok etkileyen kitap/film/söz nedir? 

 

Kitap: "Sol Ayağım" 

Film: "Umudunu Kaybetme" 

Söz: "Hayat sen planlar yaparken başına gelenlerdir." 

Yaşantınızda sizi motive eden/ilham veren şeyler nelerdir? 

 

Ailem 
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 

 

Merhaba, 

Alanım Kariyer Danışmanlığı olup, aynı zamanda Profesyonel Koçluk da yapıyorum.  

2011 yılından bu yana kariyer alanında farklı projeler, girişimler yaptık. 

2018 yılında KÖK-Kişiye Özel Kariyer–Geleceğin Kariyer Modeli kitabımız çıktı.  

KÖK Kariyer modelimiz: Kariyer Checkup ile başlıyor. Kişinin kendi güçlü yönlerini 

keşfetmesini, bir alan belirleyip, alanını daraltarak bir hedef oluşturmasını ve kariyer yol 

haritasını çizmesini sağlayan bir sistem. 

 

İK mesleğinde çalışmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz? 

 

İnsan Kaynakları; kariyer alanının üst alanlarından biri.  

Kariyer ise Eğitim, Psikoloji ve İnsan Kaynakları alanlarından beslenen daha dar bir alan.  

Bu anlamda, İnsan Kaynakları ilgi alanıma giriyor. Özellikle İK'nın fonksiyonlarından olan 

İşe alım, Eğitim ve Kariyer Yönetimi alanları benim de ilgi alanımı oluşturuyor. 

İK'nın en kolay ve en zor yönü nedir? 

 

İnsan Kaynakları bana göre insanı tanımak ile başlamalı, tabii karşısındaki insanın önce 

kendini tanıyor olması çok önemli.  

Ne yazık ki, insan kaynaklarında bu kısım en az önemsenen kısım. Çok hızlı bir şekilde 

yapılan envanterlerle kişiler hakkında bir “karar” oluşturup oradan yola çıkarak işe alım 

yapılıyor. Oysa bana göre önce insana yatırım yapmak gerekli.  

"Kişisel Gelecek Tasarımcısı"

http://www.kamilkasaci.com
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Bu yatırım ise, daha o kişi mezun olmadan eğitimi sırasında, üniversitede, hatta lisede 

yapılmalı.  

İK'nın en zor yönü belki de bu. Yani, İnsan Kaynakları hazır kaynakları değil kendi 

yetiştirdiği, keşfettiği kaynakları işe almalı.  

İK mesleğinde çalışırken karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelmek için ne/neler 

yaparsınız? 

 

İnsan Kaynakları alanı ne yazık ki özlük, işe alım ve bir miktar eğitim ve performans 

değerlendirmeden öteye gitmiyor.  

Özlük, bordro konusu insan kaynaklarının bir dalı olmasına rağmen, muhasebenin ve idari 

işlerin de alanına giriyor. İşe alım tabii ki çok önemli. Ancak, ya dışarıda danışman firmalara 

veriliyor ya da çok temel bazı kriterlerle yapılıyor.  

Kişi ile yeterli veri oluşturulamadığı gibi o veriyi değerlendirebilecek yeterli uzman da yok.  

İnsan Kaynaklarının, "kişiye özel kariyer" konusuna, daha fazla eğilmesi gerektiğini 

düşünüyorum. 

İK mesleği ile ilgili olarak gelecek hedefiniz/vizyonunuz nedir? 

 

İnsan Kaynakları her zaman var olacak. Ancak, mevcut şekliyle değil. Eğer bu şekilde 

giderse, zaten yapay zekanın gelişmesi ile insan kaynakları alanında bir çok iş pozisyonu 

anlamını yitirecek.  

İnsan Kaynakları, daha çok kariyer danışmanlığı, eğitim, mentorluk, koçluk noktasına doğru 

evrilmeli.  

Yani daha çok insan odaklı, insanların duygularını anlayabilecek, onu dikkate alacak kişinin 

geleceği ve kariyerini düşünerek, kurumun talepleri ile kişinin taleplerini optimum bir 

noktada birleştirmeye çalışan ve kişinin önünü açan, kurum içi girişimciliğe, yeni hybrid iş 

modellerine izin veren bir İK olmalı.  

İK alanında çalışanların yaratıcılığını, üretkenliğini geliştiren şeyler nelerdir? 

 

İK alanında çalışanların, kesinlikle insanı tanıma konusu ile ilgilenmeleri gerekmektedir. 
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Ayrıca, Kariyer ve Psikoloji alanında kendilerini geliştirmeliler. Eğer sadece teknik alanlar ile 

yetinirlerse, yakında iş tanımlarının ortadan kalkacağını belirtebilirim. 

İK'yı "tek cümleyle" nasıl anlatırsınız? 

 

"İnsan Kaynakları" deyimi insanı bir kaynak olarak gören bir anlayıştır. Elbette "personel" 

kavramından daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ama artık bunun da değişmesi lazım. İnsan 

bir kaynak değil, bir insandır.  

İK yerine İnsan sermayesi, İnsan kıymetleri gibi kavramlar insanı daha iyi ifade eden 

kavramlar olabilir. Ancak, onların da eksik olduğunu düşünüyorum.  

İnsanı, kişiyi öne çıkaran, kişinin kimliğine önem veren bir tanım olmalı. 

İK'cı olmasaydınız ne olurdunuz? 

 

İK tanımı gibi İK’cı tanımını da yetersiz buluyorum. Alanım olan Kariyer Danışmanlığı ile 

İnsan Kaynakları danışmanlığının çakıştığı noktalar var. Buradan yola çıkarsak, insan ile 

ilgili alanlar benim ilgimi çekiyor, eğitim ya da psikoloji alanı olabilirdi, ama ne olursa olsun, 

insanın yaşamda ayakta durması ile ilgili bir iş ile uğraşırdım. Bu bir açıdan da Koç'luğa 

giriyor.  

Çalışma ortamınızda "vazgeçemediğiniz" şey nedir? 

 

İnsan ilişkileri.  

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

 

Tasarımla ilgili yaptığım her şey (buna moda ve tekstil tasarımı dahil) iyi ki yapmışım dediğim 

şeylerdir.  

Şimdi de "Kariyer" ve "Kişisel Gelecek Tasarımı" ile ilgileniyorum.  
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Blog açma fikri nasıl oluştu? Blog yazılarınızın oluşum sürecini anlatır mısınız? 

 

Yazmayı eskiden beri çok severim, daha önceleri mail gruplarında yazıyordum.  

Blog açma fikri; belki de geç sayılabilecek bir zamanda, kariyer ile ilgili projeler sonrası bir 

ihtiyaç olarak ortaya çıktı.  

Bugünlerde bloguma tekrar ağırlık verdim.  

Bloggerlığın mesleğinize ve hayatınıza katkıları nelerdir? 

 

Daha çok hobi olarak yapıyorum. Biraz da arşiv gibi, güne tarihe not düşmek anlamında.  

Yazarken daha iyi anlıyor, öğreniyorum.  

Blogger olmanın zorlukları nelerdir? 

 

Sürekli yazmak zor. Çok kasmadan belli bir periyot koymalı. Ben son iki haftadır perşembe 

günleri blogumda bir kitap tanıtıyorum.  

Blog-iş/yaşam dengesini nasıl kuruyorsunuz? 

 

Blogumda yazmaktan keyif aldığım için işimi çok etkilemiyor. 

Zaten kısa da yazamıyorum. Popüler kavramlara da çok takılmıyorum, Şu kelimenin altında 

olsun, uzun olmasın, şöyle olsun, böyle olsun diye.  

Herkesin bir tarzı var, öyle yazmalı.  

Blogger olarak devam etmeyi düşünüyor musunuz? 

 

Evet. 
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Gelecekte YouTuberlık, bloggerlığın yerini alabilir mi?                                              

Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

 

Bence hiçbir şey birbirinin yerini almıyor. Herbiri ayrı bir duyu organına, ayrı bir kişiliğe 

hitap ediyor.  

Son zamanlarda podcastler var mesela. Sonraki dönemde, kişisel tv yayınları olacak... Hatta 

Instagram’da bir miktar olmaya başladı.  

Ben bir karma düşünüyorum. Herkes kendine özgü bir karma yapabilir, birbirini destekleyen 

yayınlar... Mesela blogda yazdığınız bir konuda, YouTube’da yayın yapmak gibi... 

İK mesleğinde kariyer yapmak isteyenlere neler önerirsiniz? 

 

Kendilerini en çok "insan tanıma" konusunda geliştirmeliler.  

Psikoloji çok önemli bir yan alan. Kariyer konusu çok önemli ve eğitimden kesinlikle 

uzaklaşmamalılar. 

Blog açmak isteyenlere neler önerirsiniz? 

 

Önce bir defter alıp kendi kendilerine yazmalarını, daha sonra başlayıp; -Kaç kişi okuyor? 

diye bakmadan yazmaya devam etmelerini öneririm.  

Önce kendilerini, yazmayı ve yazdıklarını sevmeliler. Sonra orası giderek bir bloğa dönüşür.  

Sizi en çok etkileyen kitap/film/söz nedir? 

Çok var ☺ 

En son tekrar okuduğum kitap: "Yaratıcı Öğrenciler"-KenRobinson 

Film:"Out of Africa"  

Söz olarak; kendi sözümü yazayım. “Hayat bir tren yolculuğuna benzer, önemli olan hangi 

kompartımanda gittiğin değil, yolculuktan ne kadar keyif aldığın. " 

Yaşantınızda sizi motive eden/ilham veren şeyler nelerdir? 

Kitaplar, filmler, gezdiğim yerler ve insanlar... 

Teşekkür ederim.  
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 

 

Merhaba,  

1988 yılında, İstanbul’da doğdum. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden 

mezunum. Yüksek lisansımı, Kariyer Danışmanlığı bölümünde tamamladım.  

Ağırlıklı olarak; insan kaynaklarının seçme ve yerleştirme fonksiyonunda görev aldım.  

2016 yılından beri, Kariyer Heybesi isimli bloğumda insan kaynaklarına, iş hayatına dair 

içerik üretiyorum. Özgeçmiş hazırlama, mülakat hazırlığı gibi konularda ihtiyaç duyan 

danışanlara destek veriyorum. 

İK mesleğinde çalışmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz? 

 

Üniversiteye giriş sınavına hazırlandığım dönemde karar verdim.  

 

Psikoloji alanı ilgimi çekiyordu. Sınavı kazanırsam, Örgüt Psikolojisi alanında yüksek lisans 

yaparak kurumsal bir firmanın insan kaynakları alanında çalışırım diye düşünüyordum. 

İK'nın en kolay ve en zor yönü nedir? 

 

İK'nın benim için zevkli olan kısmı; insanlarınçalışma hayatlarına katkı sağladığınızda mutlu 

olduklarını görmek ve içten teşekkürlerini duymak. 

 

En zor yönü ise; insan kaynakları departmanına duyulan önyargıyı yıkmaya çalışmak 

olabilir.  

 

Dışarıdan bakıldığında; İK'nın basit olduğunun düşünülmesi, “Ne yapıyorsunuz ki?", "Bunu 

ben de yaparım, ne var ki!” fikirleri olabilir.  

 

 

"Kariyer Heybesi-
İnsan Kaynakları, İş Yaşamı ve Kariyer Bloğu"

https://kariyerheybesi.wordpress.com
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Birçok aday, hem mülakat sürecinde hem de işe başladıktan sonra çalışan olarak İK 

departmanına mesafeli.  

 

İnternetten bakıp ezberlenen basmakalıp soruların sorulması, üst yönetimle çalışanlar 

arasında dengenin çalışan yararına kurulmayacağı inancı bu şekilde düşündürebiliyor.  

 

Bir de işten ayrılma kararını bildirme ve bazen olayın durumuna göre savunma alma zor 

olabiliyor. 

İK mesleğinde çalışırken karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelmek için ne/neler 

yaparsınız? 

 

Genellikle sakin ve soğukkanlı bir yapım var.  

 

Özellikle; zor durumlarda bu özelliğimi kullanmaya ve olayı analiz ederek çözüm odaklı 

olmaya, ani, geri dönüşü olmayan kararlar almamaya çalışırım. 

İK mesleği ile ilgili olarak gelecek hedefiniz/vizyonunuz nedir? 

 

Pandemi süreciyle birlikte well-being, işçi sağlığı ve iş güvenliği, uzaktan çalışma, işveren 

markası, dijital ik ve dijital iktrendleri, topluma katkı sağlama (sosyal sorumluluk projeleri) 

gibi konuların daha da önem kazanacağını düşünüyorum.  

 

Yeni normalde, yeni beceriler kazanmak, esnek olabilmek gerekiyor. 

İK alanında çalışanların yaratıcılığını, üretkenliğini geliştiren şeyler nelerdir? 

 

Dinlemek ve harekete geçmek.  

 

İç ve dış müşterilerin beklentilerini öğrenerek uygun adımları atmak üretkenleştirir.  

 

Podcast dinlemek, eğitimlere katılmak, okumak, sektördeki yeniliklere çabuk adapte olmak; 

var olanı geliştirmeye, olmayanı araştırıp ortaya çıkarmaya yardım eder. 

 

Sadece kendi alanımızla ilgili değil, farklı alanlarda da kendimizi geliştirirsek, 

öğrendiklerimizi İK' ya aktarabiliriz. 
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İK'yı "tek cümleyle" nasıl anlatırsınız? 

 

İK; haklarını alan, iş yerine güven ve bağlılık duyan, gelişen, mutluluğunu yansıtan 

çalışanların olduğu bir iş ortamı yaratma ve uygun adayları kuruma çekme gayretinde olan 

tatlı bir departman, seviniz ☺ 

İK'cı olmasaydınız ne olurdunuz? 

 

Psikoloji dışında, reklamcılık alanına da ilgim vardı, eğitim alıp bu alanlarda ilerleyebilirdim.  

Çalışma ortamınızda "vazgeçemediğiniz" şey nedir? 

 

Not almak. Yaptıklarım, yapmam gerekenler, değiştirmek ve öneride bulunmak istediğim 

şeylerle ilgili notlar alırım.  

 

Eğer kişilikle ilgili soruluyorsa, 'sorumluluk sahibi olmak' derim. 

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

 

İyi ki dinamik bir sektör olan sağlık sektöründe insan kaynakları deneyimi edinmişim. Süreç 

çok yoğun, çok öğretici. Bazen yüksek turnover oranı zorlasa da özellikle işe alım tarafını 

düşünenler için geliştirici. Farklı departmanlarla yakın çalışıyorsunuz, onların da yaptıkları 

işlere dair fikriniz oluyor, hem onları anlamınıza, hem de yatay kariyer düşünüyorsanız bilgi 

almanıza yarıyor. 

Keşke kelimesini çok kullanmam, üniversiteden yeni mezun olduğumda, 'daha farklı 

davranabilirdim' dediğim tecrübelerimi, bir sonraki işime yansıtmadım, olumlu adımlar 

atarak ilerledim. 

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

 

Yüksek lisans yaptığım dönemde blog yazıları okumaya başlamıştım. Farklı konularda, 

alanında yetkin kişilerin tecrübelerini ya da mesleğe yeni adım atan kişilerin öğrenme 

yolculuklarını okumak hoşuma gidiyordu.  

Ben de bir web sitesinde insan kaynakları alanında yazılar yazmaya başladım. Site 

kapanınca, biraz ara verdim, daha sonra da kendi blogumu oluşturdum.   
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Blog yazılarımı yazarken, bazen gündemdeki konulara değiniyorum. Örneğin; pandemi 

döneminde mülakatlar gibi… Bazen okuduklarıma bazen de çok fazla değinilmemiş konulara 

yer veriyorum. (Funemployment). Araştırmayı seviyorum, araştırıp yazıya dökebileceğim 

konular benim için ayrıca değerli. 

Bloggerlığın mesleğinize ve hayatınıza katkıları nelerdir? 

 

Çalışma hayatına dair konularda algımın açıldığını fark ettim. Blogda yazacağım kitapları 

daha dikkatli okudum, yazı yazacağım konularda araştırma yaparak kendimi geliştirdim.  

Yüz yüze ya da online olarak, blog yazmasam tanışamayacağım meslektaşlarımla tanıştım, 

#ikblogger bağımızın güçlü olduğunu düşünüyorum.  

Yazılarımızla ilgili önerilerde bulunuyoruz, desteğe ihtiyacımız olan konularda iletişim kurma 

sıkıntımız olmuyor. Yazı yazmayı bir adım öteye taşıyarak kitap yazan bloggerların heyecanlı 

süreçlerine tanık olmak beni mutlu ediyor.  

Bu soru vesilesiyle, röportaj serisi projesini üreten Serpil Türkmen’e çok teşekkürler. Emek 

verip zaman ayırdığı, bize de blogger olarak katkı sağlama fırsatı verdiği için teşekkür ederim. 

Blogger olmanın zorlukları nelerdir? 

 

Yazı yazma rutinine bağlı kalmak uzun vadede zorlayabiliyor.  

İlk dönemde, daha sık içerik üretirken zaman içerisinde sayı azalıyor. Sayı iyice azaldığında 

ise; blogunu kapatan bloggerlar oluyor. 

Blog-iş/yaşam dengesini nasıl kuruyorsunuz? 

 

Şu sıra çok yoğun yazmıyorum.  

Daha düzenli içerik ürettiğim dönemde planlama yapıyordum. Yıllık bir planlama oluyordu, 

bu ay bu kitapları okuyacağım, şu konularda yazacağım… Zaman yaklaştıkça okuma, 

araştırma, yazma sürelerini tahmini olarak hesaplıyordum. Esneklik vardı, eklemek ya da 

çıkarmak istediğim konular olursa, yazı programımda değişiklik yapıyordum. 
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Blogger olarak devam etmeyi düşünüyor musunuz? 

 

Evet, şimdi 4. yılımdayım.  

Bir aksilik olmazsa, en az bir sene daha yazmaya niyetliyim. Belki blogdaki yazıların 

içeriğinde de değişiklikler olur. 

Gelecekte YouTuberlık, bloggerlığın yerini alabilir mi?                                              

Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

 

Bence her mecra kendine özel, ikisinin de yeri ayrı.  

Kişinin bilgi sahibi olmak istediği konuya, tercihlerine, zaman ayırdığı süreye vs. bağlı olarak 

yöneldiği taraf değişebiliyor.  

Bloglar, “Söz uçar, yazı kalır.” diyenlerin ilk tercihi olmaya devam edecek.  

Soruyla ilgili olarak okumak isteyenler içinİK Bloggerlarından Emre İnanç Kayatürk’ün "İK 

Bloggerlığı ve İK YouTuberlığı" isimli bir yazısı var. 

İK mesleğinde kariyer yapmak isteyenlere neler önerirsiniz? 

 

İnsan kaynakları alanında çok uzun yıllara dayanan deneyimim yok.  

Yaşadığım ve gözlemlediğim kadarıyla; yabancı dil, proaktif olmak, dikkatli olmak ve 

değişime uyum sağlamak önemli.  

İşe alım metotları değişiyor, yasal düzenlemeler değişiyor, çalışma biçimleri değişiyor. 

Okumak ve bilmediklerimizi öğrenmek gerekiyor. 

Blog açmak isteyenlere neler önerirsiniz? 

 

Bloglarının içeriğini iyi düşünmelerini öneririm.  

Hangi alanda tutkuyla yazabilirim? Amacım ne? Sadece sevdiğim konularda, yazı yazmayı 

sevdiğim için mi yazmalıyım? Yoksa yazarken okuyucuları da geliştirmek için mi yazmalıyım? 

... gibi soruları kendilerine sormalarında fayda vardır. 

İsim olarak, insan kaynakları ile ilgili bir isim tercih edildiyse, daha çok o alanda yazmaları 

beklenir. Zira şehirdeki kahvaltı mekanları, moda yazıları blog ismi ile içeriğin uyumsuz 

olduğunu gösterebilir.  
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Son olarak, okumayı sevip sevmediklerini sorgulasınlar çünkü yazı yazabilmek için, önce iyi 

bir okuyucu olmak önemli.  

Sizi en çok etkileyen kitap/film/söz nedir? 

 

Sevdiğim kitaplardan biri: "Kurtlarla Koşan Kadınlar"-ClarissaPinkolaEstes 

Ursula K. Le Guin’in güncelliğini koruyan “İnsan işini ilgisine, yeteneğine, gücüne göre 

seçer. Cinsiyetin bununla ne ilgisi var?” sözünü seviyorum. 

Yaşantınızda sizi motive eden/ilham veren şeyler nelerdir? 

 

Yazmak ve dayanışma. 

 

Okuyan herkese teşekkürler ☺ 
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 

 

Merhaba, 

Eski personelci, şimdinin İK’cısıyım. Kendimi bu cümle ile başlayarak anlatabilirim.  

Mesleğini seven, insanlara dokunmak isteyen ve bu sebeple de bir misyon olarak çalışmaya 

devam eden bir X kuşağıyım. 

İK mesleğinde çalışmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz? 

 

Tuşları sevdim, piyano çalmak istedim olmadı... 

Lise yıllarında okul tercihi yapmam gerektiğinde, Ticaret Lisesini seçtim. Evimden, korunaklı 

alandan biraz olsun mesafeli ve de kendimi geliştireceğim bir yer olmalıydı.  

Staj yapmam gerektiğinde ise, beni büyüten kişi ile kapı kapı dolaşarak şirket ararken    

hayatın en büyük tesadüfü ile karşılaştım. Annemi buldum. Beni yanına kabul etti.  Personel 

Müdürümdü hayatıma yön veren kişi oldu. Ve yönüm çizilmiş oldu ben de hevesle kabul 

ettim. 

İK'nın en kolay ve en zor yönü nedir? 

 

İK'nın en kolay yönü insan ve en zor yönü de insan.  

Şöyle bir söz vardır: “Şu mektepler olmasa maarifi ne güzel idare ederdim.”  

İnsan kaynakları da, "insan" olmadan olmuyor, olsa da olmuyor. 

Uzun yıllardır sahada ve de mavi yaka ile çalışmaktan dolayı, onlardan gelen “Abla iyi ki 

varsın sen yap, işimi çözdün sağol” bunları duymak için bu işi yapıyorum. En kolay ve de en 

zoru da bu. 

"İnsan  Kaynakları"

http://sirintopaloglu.com.tr
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İK mesleğinde çalışırken karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelmek için ne/neler 

yaparsınız? 

 

Her zaman; "İşi seviyorum, sevmesem yapmazdım." diyorum.  

Önce bir nefes al diyorum, kendimle konuşup sakinleşiyorum. En zor ve vakit alanı en önce 

yapmaya odaklanırım. Ne kadar ertelersem o kadar büyüyerek önüme gelecektir. Yıllar 

geçtikçe ve de tecrübe kazandıkça (tecrübe, yaşanmışlıklar ve çıkarılan dersler) zorlukları 

daha kolay aşabildiğimi gördüm. Bunu yaşamıştım, şöyle yaptım ve şu şekilde sonuçlanmıştı 

diyebiliyorum.  

Tecrübeler bana yardımcı oluyor ve de karşımdakini iyi anlamaya ve iyi dinlemeye özen 

göstermenin de etkili olduğunu görüyorum. 

İK mesleği ile ilgili olarak gelecek hedefiniz/vizyonunuz nedir? 

 

Bu soruyu yıllar önce cevaplasam çok farklı olurdu. Son aylardaki hedefim, bu iş yerinde 

08-18 mesaisi için son noktam. Artık bu şekilde iş hayatında olmak istemiyorum, yerime 

birini yetiştirmek ve de şirketime destek vererek devam etmeyi istiyorum.   

Vizyonum ise; bu isteğime paralel olarak, bilgilerimi paylaşacağım, aktaracağım durumlarda 

yer alabilmektir. 

İK alanında çalışanların yaratıcılığını, üretkenliğini geliştiren şeyler nelerdir? 

 

Son günlerde, bilgi paylaşım noktaları olan sosyal ağların etkili olduğunu görüyorum. 

Günceli takip etmek için kesinlikle kullanıyorum ama aktif katılımcı olduğumu söyleyemem.  

Kişinin hedefi olması ve bu hedefi gerçekleştirmek için çaba sarf etmesi, yeni insanlar yeni 

durumlar tanıması da üretkenliğini artıracaktır, öncelikle motive olmasını sağlayacaktır diye 

düşünüyorum.  

Yeni kitaplar, yeni insanlar ve de benim gibi geç de olsa hedefinin peşinden koşup okul 

hayatına devam etmek de yaratıcılığa etki sağlayacaktır.  

Hayat bir değişim sürecidir. Her gün değişmek, gelişmek: İK’da neler oluyor? diye takip 

ederek, merak ederek, çabalayarak ve de okuyup, izleyerek olacaktır. 
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İK'yı "tek cümleyle" nasıl anlatırsınız? 

 

Blog yazmaya başladığımda, İK kelimesi ile ilgili olarak, sevgili Emre İnanç Kayatürk: “Neden  

İ.K olarak arada nokta ile ayırarak yazıyorsunuz?” demiştir.  

İnsan = Kaynak  

Hem de eşsiz, enteresan, değişken, anlaşılan, anlaşılmayan... 

İK'cı olmasaydınız ne olurdunuz? 

 

İnsana dokunan bir meslekte olurdum.  

Bazı kişilerin yetiştirilme tarzı, eğitimi, aile yapısı vb. sebepler ile mesleğinin de belirgin 

olarak doğduğunu düşünüyorum.  

Ben insana temas eden bir işte olmalıydım.  

İK’cı olmasaydım, hemşire vb. sağlık sektöründe biri olurdum. 

Çalışma ortamınızda "vazgeçemediğiniz" şey nedir? 

 

Not tutmak.  

Yazmadan çalışamam. Notlarımı bilgisayarda tutmaya alışamadım. Not defteri, kağıtlar ve 

kurşun kalem olmadan çalışmıyorum.  

Eski kuşak olarak not almanın gücüne inanıyorum. Ama bizi kendine bağlayan laptop 

olmadan da yapamıyorum. Laptop ve kalemim ile her yerde çalışabilirim. 

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

 

İyi ki staj ile birlikte iş hayatına çok erken başlamışım. İyi ki, şimdiye kadar ve şu anda 

çalıştığım şirketleri seçmiş, çalışmış ve oradaki insanları tanımışım. Her işyerim bana yeni 

değerler katmıştır iyi ya da kötü anılar...Hepsinin yeri ve yaşattıkları ayrıdır.  

İyi ki, yüksek lisans yapmışım. 
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Keşke yapmasaydım dediklerim de olmuştur... Ama çok fazla demediğim ya da çok etki 

bırakmadığı için geriye baktığımda kendimde hayal kırıklığı yaşamadığım için şükrediyorum. 

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

 

Ne hevesle başlamıştım! Kitaplar almış, blog yazarlarını tek tek okumuştum. İşe ara verdiğim 

bir dönemdi. "Benim kadar önem veren olmamıştır" diye düşünüyordum.  

Site tasarımı, blog konuları, kim ne yazmış okumalar, araştırmalar, okumalar ve okumalar.  

Çok önem vermiştim bildiklerimi paylaşmak, etki yaratmak istiyordum. Bu konu hakkında 

blog yazısı da yazmıştım. http://sirintopaloglu.com.tr/2016/08/04/nicin-i-k-ci-oldum-i-k-

blog-dunyasinda-bir-sen-eksiktin/ kendimi burada etiketleyeyim☺ 

Uzun zamandır bloguma da girmemiştim vesile oldu. 

Bloggerlığın mesleğinize ve hayatınıza katkıları nelerdir? 

 

Blogumu herkesin bilmesini istedim, bilinemedi. Blog yazan kişiler ile tanışmayı da çok 

istedim. Kongrelere davet almak için, toplantılara katılmak için çok çabaladım.  

Kişisel tespitlerimi eleştirel olarak da belirtmek isterim ki: Bazı bloggerlar kendi çevresindeki 

birkaç blogger arkadaşını tanıyor ve maalesef diğerlerine önem vermiyor, kendi dünyaları var 

ve oraya başkaları girsin istemiyor. Tabii burada birkaç arkadaşın bana desteklerini göz ardı 

edemem. Eğer okurlarsa onlara teşekkürlerimi buradan da iletiyorum.  

Bloguma uzun zamandır yazmıyorum, yazamıyorum çünkü iş yerinde çok fazla zaman 

harcıyorum.  

Blogumun öğrenme sürecime katkısını yadsıyamam. Okuduklarım, gördüklerim ve 

tanıdığım insanlar bu öğrenme sürecinde benim en büyük kârımdır. 

Blogger olmanın zorlukları nelerdir? 

 

Sizi, siz bilirsiniz başkası bilmez. Bilmesini istersiniz, okunmak istersiniz, yazmak için emek, 

zaman harcarsınız. Okunmaz, tıklanmaz, paylaşılmaz.  

Ama yazma süreci; bir doğum gibi sancılı ve de sonu “Evet başardım, oldu", "Ben yarattım" 

hazzı veriyor ya bu duygu eşsiz.  

http://sirintopaloglu.com.tr/2016/08/04/nicin-i-k-ci-oldum-i-k-blog-dunyasinda-bir-sen-eksiktin/
http://sirintopaloglu.com.tr/2016/08/04/nicin-i-k-ci-oldum-i-k-blog-dunyasinda-bir-sen-eksiktin/
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Yazdığınız yazı okunmasa da, belki çok az kişiye de dokunsa, birine yardımcı olmak da çok 

güzel...Eşsiz... 

Blog-iş/yaşam dengesini nasıl kuruyorsunuz? 

 

Şu anda sadece iş-yaşam dengemi korumaya çalışıyorum. Blog yazılarımı da genelde (son 

yazdıklarım) işyerinde yazdım. Şu anda bu röportajı da işe ara verdiğim anda 

cevaplayabiliyorum.  

Blogger olarak devam etmeyi düşünüyor musunuz? 

 

Blog yazmaya ara verdim, epey uzun bir süre yazmayacağım. Ya da süreç, sadece iş hayatı 

ve İK olmadan, hayatın akışına göre şekillenecek.  

Şu anda okumak zor, izlemek daha keyifli. Vlogger olmak bana göre değil, yazmak için zaman 

bulduğumda bloguma geri döneceğim. 

Gelecekte YouTuberlık, bloggerlığın yerini alabilir mi?                                                 

Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

 

Zaman çok değişken bir kavram. Şu an YouTuber olmak revaçta ve de okumak daha çok 

zaman alıyor, izlemek daha az zaman alıyor gibi düşünülüyor. Halbuki ikisinde de bir süre 

geçiyor ama okumak için daha çok anlamak da gerekli. Anlamadan dinlemek daha kolay 

geliyor. Görmek ve bakmak gibi. Kim ne isterse onu yapmasından yanayım. Okumak isteyen 

bir kesim de hep var olacaktır... E-kitap çıksa bile kitapların yok olamayacağı gibi. 

İK mesleğinde kariyer yapmak isteyenlere neler önerirsiniz? 

 

Merak, okumak, araştırmak, öğrenme sürecinin sonsuz olduğunu bilmek, izlemek, 

anlayarak görebilmek, gözlemlemek, dinlemek, zamanında çözüm bulabilmek, önceliklerini 

bilmek, tecrübelerden yararlanmak... 

 

 

 



 
29 

 

Blog açmak isteyenlere neler önerirsiniz? 

 

Neden? Ne için? Nasıl? sorularını kendilerine sorup, yazmak istediklerine karar verdikten 

sonra, diğer blog yazarlarının neler yazdığını okumalarını öneririm.  

Yazmak istediklerini belirledikten sonra akıcı bir dil ile çok uzun olmayan, görselin, müziğin 

olduğu, okuyucunun sıkılmadan sonuna kadar gelebileceği yazıları yazmak için emek ve 

zaman harcamaları gerektiğini bilmelerini isterim.  

Sizi en çok etkileyen kitap/film/söz nedir? 

 

O kadar çok ki! Şöyle sıralamak isterim. 

Söz: "Görmediğin kalmasın" ve "Tecrübeler öğreticidir" 

Kitap: "Bir İnsan Kaynakları Masalı" (İK’cı olunca ilk akla gelen diye yazmadım, İK'cı olmak 

isteyenlerin okuması gereken bir kitap olduğundan paylaşıyorum)  

"Simyacı", "Piedra Irmağının Kıyısında Oturdum ve Ağladım"- Paul Coelho  

Leo Buscaglia’nın kitapları. 

Film: "Yeşil Yol", "Kelebek", "Pulp Fiction", "Yol Ayrımı" 

Yaşantınızda sizi motive eden/ilham veren şeyler nelerdir? 

 

Annem ve ben. Mesleğe onu tanıyarak başladım, ondan çok şey öğrendim ve devam 

ediyorum. En büyük destekçim ve ondan öğrendiklerim ile ben. 

Bir yazıyı bitirdiğimdeki yaratma duygusunu seviyorum. Başarmak ve takdir edilmek, motive 

kaynağım. Gün içinde o kadar çok olay yaşıyorum ki, bir cümle, bir yazı, bir paylaşım. Ne 

çok blog konusu var diyorum ama oturup yazamıyorum. Kendime vakit planlaması 

yapamıyor olmak beni rahatsız ediyor. 

 

 

 

 


