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Epeydir aklımızda, avukatlık mesleğinin dışarıdan nasıl göründüğünü
anlamaya çalışmak için, işi bu olan bir uzmana danışmak vardı. Farklı
bir iş çerçevesinde tanıştığımız, insan kaynakları danışmanı Funda Hanım, bir de baktık ki, tam aradığımız insan. Söyleyecek çok sözü vardı,
keyifle dinledik kendisini.
Üstad: Funda Hanım İK öykünüz nasıl başladı?
Funda Duyuldu: 1989 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası
İlişkiler bölümünü kazandım. Bu bölümde okumak benim en
büyük hayalimdi. O dönemler daha şanslıydık, Türkiye’nin ilk
özel üniversitesi olan Bilkent Üniversitesi’nden mezun olmak
çok prestijliydi. Mezun olduktan sonra pek çok yerden iş teklifi
geliyordu, mülakatlara giriyorduk. Bir, bir buçuk yıl farklı sektörlere girerek ilgi alanlarımı bulmaya çalıştım.

Ü.: Öz geçmiş hazırlıyor muydunuz o zaman?
F.D.: Tabii ki. Dediğim gibi, Bilkent bu konuda diğer okullardan çok daha öndeydi. Öz geçmiş hazırlamayı öğreniyor, kariyer günlerinde firmalarla tanışıyor, karşı karşıya geliyorduk.
Bize gelip mülakat için okulda randevu veriliyor, çok güzel
imkanlar sağlanıyordu. 1994 yılıydı sanırım, Yapı Kredi Bankası Genel Müdürü, yaklaşık 30 üst düzey yöneticisi ile gelerek,
kurumunun tanıtımını yapmıştı.
Bir, bir buçuk yıl ve tam dokuz iş değiştirdikten sonra, herkes
benden tam anlamıyla ümidi kestiğinde, kendimle ilgili şunu
öğrenmiştim; hangi iş olursa olsun, birbirini tekrar eden, rutine
bağlayan bir işte çalışmak ve her gün aynı insanlarla, aynı işi
yapmak istemiyordum. Bana göre değildi. Bu süre boyunca,
hangi yönetim tarzları ile anlaşabiliyorum, kimlerle anlaşamıyorum, hangi çalışma ortamı bana daha uygun, hangisinden
rahatsız oluyorum, bunları deneyimledim.
Üstelik her yazdığım istifa mektubunu da, o işte gördüğüm
tüm sorun ve aksaklıkları düzeltme isteğiyle, uzun uzun yazıyordum. Arkadaşlarım, yazdıklarımın dikkate alınmayacağını,
gereksiz iş yaptığımı söyleseler de, bu tavrımdan vazgeçemiyordum. Aslında tüm bu deneyimler bana şunu göstermişti;
sorunları iyileştirmekten, problem çözmekten, eksikliklerin
düzetilmesinden çok zevk alıyordum. Bu konuda bilgim,
tecrübem, becerim yok ama isteğim var; bu alanda çalışmak
istiyorum. O zaman bir araştırmaya girdim ve Ankara’da uluslararası bağlantıları olan bir danışmanlık firmasıyla tanıştım.
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1996 yılının Ocak ayında girdim Unicon Danışmanlık’a. O günden bu yana kesintisiz, bir gün dahi işimden ayrılmayı düşünmeden, ilk günkü heyecanımla
çalışıyorum.

Ü.: Hala çalışıyor musunuz? Bir an kendi işinizi yapıyormuşsunuz gibi bir izlenim uyandı
bizde?
F.D.: Şu anda şirket ortağı olarak çalışıyorum. Ama
işe girdiğim ilk andan itibaren o benim kendi işimdi,
o şekilde odaklandım. Başlangıçta sadece gözlem
yapmam için, izleme için alındım. Ve sonra danışman olmak üzere yetiştirilmek için seçildim. Kademeler vardı ve yaklaşık 4-5 yıl içinde o kademeleri
geçtim.

Ü.: Danışmanlık derken?
F.D.: Yönetim Sistemleri. O zamanlar 1990’lı yıllarda
ISO 9000 kalite sistemleri, kalite yönetim sistemleri,
toplam kalite yönetim sistemleri vardı. “Yalın yönetim” denilen kavramlar çıkmaya başlamıştı. Bunların
hepsi Türkiye’ de çok yeniydi ve biz de o zaman bunları dışarıdan alıyorduk. Yurt dışı bazlı olarak buradaki projelerde beraber çalışıyorduk. İlk projem altıncı
ayımın sonunda, Ankara Sanayi Odası’nın kamudaki
ilk ISO 9000 belgelendirmesidir, yabancılarla birlikte
çalışmıştık. Hatta gelen yabancı danışmanlar, 60-70
yaşlarındaydı, ben o zaman 20’li yaşlarımın ortasındaydım ve aramızda çok ciddi espriler oluyordu. “Bu
saçlar beyazlaşmadan sen nasıl danışman olabilirsin” diye. :) Çok şanslıydım; sektör yeniydi, danışmanlar eğitmek için çok hevesliydi.

Ü.: Hukuk sektörü geleneksel olduğu için, bu
kavramlara yabancı olduğumuzu varsayarak,
nedir insan kaynakları?
F.D.: İnsan kaynakları; ister kamuda, ister özel
sektörde olsun, kurum misyonunu hayata geçirmek
için etkili ve dikkatli yönetilmesi gereken en önemli
kaynaktır. İK Yönetimi, özetle; rekabetçi üstünlükler
sağlamak amacıyla gerekli insan kaynağının planlanması, istihdamı ve geliştirilmesi ile ilgili politika,
planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetleme
faaliyetlerini içeren bir disiplindir. Günümüzde İK
birimleri, çalışanın emeklilik ve emeklilik sonrası
planlarına dahi destek vermektedir.
İnsan kaynakları birimi ne yapıyor? İşin ilk önce doğru tanımlanması gerekir. Buradan sisteme geliyoruz.
Doğru tanımlanmış bir sistemde, o sisteme uygun, o

görev tanımına uygun yetkinliklere sahip olan kişileri,
çeşitli istihdam süreçleriyle işe yerleştirmek. Kişi artık
kuruma girdikten sonra, insan kaynaklarının en önemli fonksiyonu hem o kişinin verimliliğini sağlayabilmek, işten tatmin olmasını sağlayabilmek, hem de
aynı şekilde, kurumun ondan o verimliliği alabilmesi.
Tek taraflı değil iki taraflı düşünmek zorundadır
insan kaynakları. Dolayısıyla bir arabulucu görevi
vardır yönetim ve çalışanlar arasında. Aynı zamanda
tabiî ki yasal boyutu da vardır.
Bir de, klasik personel yönetimi ile stratejik yönetime dayalı insan kaynakları yönetimi arasında ciddi
fark vardır. Klasik personel yönetimi personel özlük
işleri ile ilgilenir, yetkiler pasiftir, süreçler mevzuata
dayalıdır. Stratejik insan kaynakları yaklaşımında ise,
insan kaynakları yetkilileri kurum ile ilgili stratejik
planlama, karar verme süreçlerine dahil olurlar, yani
yönetimde pasif değil aktif olarak rol alırlar. İnsan
kaynakları yönetimi konusunda yetkinleşmiş uzmanlar ile personel özlük işlemleri ile ilgilenen personel
arasında bile karakteristik farklılıklar vardır. Çünkü
ikincisinin çalışması mevzuat ile şekillenir, esnek
değildir. İşin içerisinde sicil, özlük hakları, izin, kıdem
tazminatı hesabı gibi katı kurallar vardır. Ama insan
kaynakları uzmanının odak noktası insandır, daha
sosyaldir. Çalışanların motivasyonunu ve verimliliğini artırmaya odaklanır. Çünkü her kurumda, ama
özellikle hizmet sektöründe insan kaynağı mekandan,
araçlardan ve hatta mali kaynaklardan bile çok daha
önemlidir. İnsana yapılan her türlü yatırımın kat be
kat karşılığını alabileceğiniz birim insan kaynaklarıdır.

Ü.: İçeride insan kaynakları olsa da aslında
dışarıdan da bir danışmanlık alınıyor değil
mi?
F.D.: Evet, alınıyor. Dışarıdan hizmet satın alındığı
zaman, objektif olması açısından faydalı olabiliyor.
Örneğin proje bazlı eleman alımı ya da bir performans
değerlendirmesi sistemi kurulurken, dışarıdan alınan
insan kaynakları hizmetlerinin avantajları ve dezavantajları var. En azından çalışanlar, daha objektif değerlendirildiklerini düşündüklerinde, kurumun içerisinde
değil de bir dış, bağımsız ve bu konuda uzmanlaşan
kişiler tarafından böyle bir hizmetin alınmasını onaylayabiliyor.
Dezavantajlarına değinecek olursak; işe alım ya da
performans değerlendirilmesi gerekiyorsa, kurum
içerisinde bir yıl kalmadan, kurumu tanımadan,
organizasyonel yapısını ve süreçlerini bilmeden işe
alım ve performans değerlendirme sürecine girmek
istemiyorum. Çünkü çok standart bir şablon önünüze
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geliyor. Halbuki her kurumun kendi işleyişi, personel yönetimi mevcut. Hiç yapısını
bilmeden, dışarıdan gelip şablon içerisine
sokmak ve danışman olarak da bu tür
kararları almak tehlikeli olabiliyor.

Ü.: Türkiye’de bunu bu şekilde planlayan, rasyonel olarak uygulayan
çok şirket var mı ?
F.D.: Yok, hayır.

Ü.: Bir kurumun içerisine girdiğinizde, o kurumun doğru insana ve
doğru insan kaynağına yönelmesine
karar verildiğinde, hangi aşamalar
izleniyor?
F.D.: Şimdi aslında, elinizde hiçbir kısıtlama yoksa, öncelikle mevcut yapıyı çok iyi
analiz etmek gerekiyor. Bugünkü ihtiyaçlarını ve yarın nelere ihtiyaçları olacağını.
Çünkü eleman alırken sadece mevcut
değil, ilerideki ihtiyaçlarını da göz önüne
alarak bir sıralama yapıyoruz. Kuruma ilk
sorduğumuz soru şu oluyor; “Hedeflerin
neler?” Bu sorunun cevabını Türkiye’de
bulmanız da çok zor. Kısa ya da uzun stratejik planları olan, hedefli çalışan kurumlar zaten bugün, yarın nereye gideceğini
bilen kurumlar, ihtiyaçlarını ve hedeflerini
çok daha net belirleyebiliyor. Bu tabloda
bizim işimiz çok kolay oluyor. Bunları
konuştuğumuzda ve süreçlerini analiz
ettiğimizde, hangi yetkinliğe sahip kişilere
ihtiyaç var, tespit edebiliyoruz.
İnsan kaynaklarının kullandığı bazı araçlar var, iş analizleri, iş etütleri gibi. Bunları
yaparak, o alandaki iş yoğunluğuna, işte
o noktada farklı bakış açılarından bakabilen insan kaynakçılar çok daha faydalı

oluyor. Aslında bizim işimiz biraz tasarım.
Kurum içerisine girdiğimiz zaman belli bazı
noktalara bakıyoruz. Eğer organizasyonel
yapı sağlamsa, hedefler tanımlanmışsa,
görev tanımları açık ve net bir şekilde ortaya
koyulmuşsa, sistemin içerisinden ölçümler
alabiliyor isek, müşteri şikayetleri belliyse,
biz o kurumun ihtiyaçlarını tespit edebiliyoruz. Ama her kurumda, bu anlattığım gibi
bir rahat çalışma ortamı bulunmuyor. Çünkü
görev tanımı olmadan “Bizim şöyle bir
elemana ihtiyacımız var.” deniliyor. Biz o zaman, kurumun içerisine giriyoruz ve tıkanan
yerleri anlayabilmek, gerçekten ihtiyaç var
mı sorusuna cevap bulmak için mühlet istediğimiz de oluyor. Örneğin, mevcut elemanı
kaydırmalar da yapabiliyoruz. O pozisyonda
atıl olan bir kişiyi tespit ettiğimizde, “sizin
dışarıdan bir elemana ihtiyacınız yok”,
diyerek mevcut bir çalışanı diğer pozisyona
yönlendirerek verimi sağlayabiliyoruz.

Ü.: Yeni teknolojilerle meslekler gelişiyor.
F.D.: Onu görüyoruz. Ayrıca değinilmesi
gereken bir problem, sistem içerisine giren
çalışanda, bir süre sonra öğrenmenin durması.

Ü.: Bir avukatlık bürosuna insan kaynakları hizmeti sundunuz mu? Gözlemleme fırsatınız oldu mu?
F.D.: Hukuk büroları çok modernleşti, öncelikle bunu söyleyerek başlayayım. Hem fiziki
hem de yapısal olarak. Danışmanlık hizmetinde en önemli olan şey ketumiyet, gizliliktir. Çünkü bir kuruma girdiğiniz zaman, o
kurumun her şeyini öğreniyorsunuz. İnsan
kaynaklarında bu çok daha önemli, çünkü sizinle birebir, her türlü konuda konuşulabilir.

Kişisel verilerin korun
diyoruz ama sosyal m
çok fazla şey paylaşıl
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Yaklaşık 20 yıl önce, büyük bir hukuk
firması, sistem kurulması için bizimle
çalışmak istedi. Biz de şirket avukatımızla,
“ne kadar güzel, bir hukuk bürosu bu konuda danışmanlık hizmeti alabiliyor”, diye
paylaştık. Anlaşmamızın üçüncü günü bir
telefon aldık. Bize “ketumiyeti ihlal ettiniz,
sizinle çalışacağımızı paylaştınız, anlaşmamızı iptal ediyoruz.” dediler. Haklıydılar. Firma ile ortak bir çalışma yapılamadı.
Bu olay bize şunu öğretti, ketumiyet bazen
şirket içinde dahi paylaşılmaması gereken
çok önemli bir değer. Meslektaşlar arasında duyulmasını bile istememişler. Saygı
duyduk.
Onun haricinde, büyük firmaların hukuk
departmanları ile çalıştık, ama hiçbir hukuk bürosu böyle bir çalışma talep etmedi.
Ne sistem açısından ne de insan kaynakları desteği açısından. Ben açıkçası hukuk
bürosu başvurduğunda çok sevinmiştim.
Çünkü bizim hiç giremediğimiz bir alandı.
Olmadı. Genel olarak da insan kaynakları
şirketi ile çalışma yapan bir hukuk bürosu
duymadım.

Ü.: Bu sizce bir muhafazakarlık
göstergesi mi?
F.D.: O şekilde değerlendirmiyorum. Çünkü hizmet verdiğimiz çok muhafazakar
kurumlar var ama bu alanda hizmet alıyorlar. Bunlar başka sektörlerden firmalar.
Güvenlik firmaları örneğin. Ya da bünyesinde çalışanların muhafazakar olduğu
şirketler olsun. Örnekleri var.

Avukatlık pozisyonu için yapılan başvurulardan avukatlık sektörünü biraz algılayabiliyorum. Özetle; çok ciddi anlamda
bir enflasyon görüyoruz sayı açısından.
Bu arkadaşların özellikle mezun olduktan
sonra hangi branşta yükselmek, hangi
sektöre yönelmek istedikleri konusunda
sıkıntıları var. Mesleki olarak avukatlık bürolarının çalışmalarını anlayabilmem için
her birinin iş değiştirme nedenlerinden
yola çıkarak, çalıştıkları ortamları konuşuyoruz. Çalışma ortamlarına ve yapıya baktığımız zaman birbirine benzeyen yönetim
sistemleri var. Birbirine benzeyen üst yönetim modelleri, benzer çalışanlar, benzer
çalışma yöntemleri var. Yani bürolar arası
büyük ya da küçük olma farklılığından
ziyade, çalışma yöntem ve stillerinin aynı
olduğunu görüyoruz.

Ü.: Yani 150 çalışanı olan avukatlık
bürosu da aynı, 5 çalışanı olan büro
da aynı sisteme mi sahip?
F.D.: Tabii ki, büyük bir ofiste, kalabalık
olmasından dolayı biraz daha katmanlı
bir yapı var. Ama yönetimsel süreçler dediğimiz yani o kurumun, müşteri ilişkileri
politikası, insan kaynakları sistemi, finansal yapısı sistem ve stratejilerinin genelde
çok da fazla önemsenmediğini görebiliyoruz. Hizmet süreçlerinden bahsetmiyorum. Hizmet süreçlerinin kalitesine hiçbir
şey diyemem.

Ü.: Sizce hukuk büroları neden böyle
bir şeye ihtiyaç duymuyor?

Ü.: Aslında son zamanlarda büro
yönetimi hakkında yazılıp çizilen
birçok şey var. Dosyalama sistemi
aslında önemli.

F.D.: Demek ki sistemleri çok iyi! İhtiyaç
olursa, yani bir doktora ancak ihtiyacınız
olduğunda gidersiniz, demek ki ne müşterileri ne çalışanları ne de yönetim böyle
bir ihtiyacı hissediyor, diye yorumluyorum. Ama yeni neslin bu olaya daha sıcak
bakacağını düşünüyorum. Çünkü avukatlık sektörü kabuk değiştirmeye başladı.

F.D.: Doğru, evet önemli ama ben mikro
düzenden bahsetmiyorum. Büro olarak
düşünürsek, “Ben hangi alanlara yoğunlaşacağım, yoğunlaştığımda altımdaki
çalışanlarıma, stajyerlerime yönelik çalışmalarım neler olacak? Stajyer yönetim
sistemim, stajyer oryantasyonum, bunların
yetkinleştirilmesi için programlarım neler
olacak?” sorularından bahsediyorum.
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Oradaki stajyer gelip kendisi mi yolunu
buluyor, yoksa ben mi onu yönlendiriyorum? Nereye yöneleceğimi biliyor
muyum, bugün çalışma alanlarım belli
ama yarın hangi alanlarda uzmanlaşacağım? Stratejik olarak yöntem
belirlemekten bahsediyorum. İşte
bitcoinden, siber güvenlikten, kişisel
veriden bahsediliyor, peki kaç tane
hukuk bürosu bunun için hazırlıklarını
yaptı; insan kaynaklarıyla, süreçleriyle,
eğitimleriyle? Bugün kaç hukuk bürosu
ülkedeki ve dünyadaki eğilimleri takip
ediyor, sistemlerini bu eğilimlere göre
uyarlıyor? Bunları tartışmak gerekiyor,
sirkülasyon mesela, anladığım kadarıyla, sizin sektörünüzde çok fazla.

Ü.: Bu son 15-20 yılda özellikle
İstanbul da dahil, stajyer aşamasından itibaren inanılmaz bir sirkülasyon var. Çok geleneksel bir
tarafı var mesleğin, yani eskiden
diyelim ki bir büroda başladınız,
neredeyse emekli olana kadar

Danışmanlık hizmetinde en
önemli olan şey ketumiyet,
gizliliktir. Çünkü bir kuruma
girdiğiniz zaman, o kurumun
her şeyini öğreniyorsunuz.
İnsan kaynaklarında bu çok
daha önemli, çünkü sizinle
birebir, her türlü konuda
konuşulabilir.

devam ediyordunuz. Her
ne kadar biz her şeyi
bildiğimizi düşünsek de,
aslında bu konuda başarılı değiliz. Sirkülasyon
da bir anlamda başarısızlıktır, değil mi?
F.D.: Evet genel olarak
baktığımız zaman, sistemde
sirkülasyonun fazla olması,
insan kaynağına gerçekten
yatırım yapan kurumlar için
bir maliyet. Yani sirkülasyonun çok olması, bize orada
bir şeylerin ters gittiğini
gösteriyor, ya işe alım sürecinde bir şey ters gidiyor ya
içerde yönetimsel anlamda
bir şeyler ters gidiyor. Ama
bazen kurumlar sirkülasyonu bilerek yapar, çünkü bu
sirkülasyon ona kazandırır
ama bazı kurumlar için ise
dezavantajdır.

64

SÖYLEŞİ

Mesleki olarak
avukatlık bürolarının
çalışmalarını
anlayabilmem
için her birinin
iş değiştirme
nedenlerinden
yola çıkarak,
çalıştıkları ortamları
konuşuyoruz.
Çalışma ortamlarına
ve yapıya baktığımız
zaman birbirine
benzeyen yönetim
sistemleri var.
Birbirine benzeyen
üst yönetim
modelleri, benzer
çalışanlar, benzer
çalışma yöntemleri
var. Yani bürolar
arası büyük ya
da küçük olma
farklılığından ziyade,
çalışma yöntem
ve stillerinin aynı
olduğunu görüyoruz.

Ü.: Bir tarafta alım yapacak kurum, çoğunlukla
ne yapacağını bilmiyor yani geleceği ile ilgili bir
planı yok. Bir yanda ise işe başlayacak yeni nesil,
onun da ne istediği ve ne yapacağı ile ilgili belirli
hedefleri yok. İki ne yapacağını bilmeyen taraf
nasıl bir araya gelecek? Ya da gelebiliyor mu?
F.D.: Size özellikle, sizin sektörle ilgili olarak son yaptığım
mülakatlardaki genel durumu söyleyeyim. Benim yeni
mezunlara, ilk sorduğum “Neden bu meslek ve niçin?”
Çünkü sadece avukatlık değil hangi pozisyonda olursa
olsun, sorduğum bu soruya son 4-5 senede çok daha
yoğun bir şekilde aynı cevabı almaya başladım. Meslek
seçimi, kariyer planlamada ebeveynlerimizin her zaman
bir etkisi olmuştur ama şu son 4-5 yılda, ebeveynlerin
meslek seçiminde gittikçe daha baskın bir rol oynadığını görüyorum.
Özellikle hukuk mezunları arasında, bazıları çok memnun bazıları ise memnun değil. Hiçbir meslek sevmeden
yapılabilecek bir şey değil ama şöyle bir bakıyoruz, iyi
niyetlerle cehennemin taşları da döşenir, biliyorsunuz.
Şimdi yeni nesil anne ve baba tarafından hep kendisine
sunulan rota doğrultusunda hareket ediyor. Yetişkin bir
bireye mesleğini soruyorum, diyorum ki neden avukat
olmak istediniz? “Küçük yaştan beri arkadaşlarımın
haklarını koruyordum, kendimi ifade etme yeteneğim
vardı, herkes dedi ki sen çok iyi avukat olursun.” Verilen
mesaj bu, ben hakkaniyeti çok seviyorum, haksızlığa karşı
geliyorum, çok da iyi konuşup kendimi ifade edebiliyorum. Demek ki, avukatlık mesleği benim için çok uygun.
Benzer şekilde “Kalemim çok kuvvetli, edebiyat hocam
dedi ki, sen gazeteci ol.” Daha sonra yukarılara doğru gelmeye başladığımız zaman işin içerisine bu sefer rehberler
giriyor. Rehberlerin yönlendirmesi de, almış olduğunuz
sınav sonuçlarınız ve öğretmenlerinizden alınan geri
beslemelerle, öğrenciye diyor ki “üniversitede senin için
uygun olan bunlardır.” Bakın hala “Ben hangi mesleği seviyorum? Hangisini yapabilirim? Benim ilgi alanım nedir?
Ben nerede mutlu olabilirim?” soruları bizim temel noktamızda değil, çünkü şartlar bu şekilde. Bizde kişi kendi
ilgi alanlarını, nerede başarılı olabileceğini, nerede mutlu
olabileceğini ne zaman fark ediyor, bu husus önemli.

Ü.: Mezun olduktan sonra, çalışmaya başlayınca?
F.D.: Aynen öyle. O da biraz gecikmiş oluyor. Çünkü
gençlik döneminde mesleki kararlar verirken değerlendirmeler maalesef, klasik meslek standartlarına göre
yapılıyor. Ama burada bir dünya var ve bu dünya değişiyor. Sürekli, her gün değişiyor. Mevcut görev tanımları
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ve içerikleri değişiyor, çalışma ortamları
değişiyor fakat bu taraf hala o bildiğimiz
meslek standartlarına göre yönlendiriliyor. Bir taraf takip edemediği için aslında
haberi yok ama örneğin artık bambaşka
bir gazetecilik meslek tanımı var. Neden,
çünkü dijital medyaya doğru kayma var.

Ü.: Anne ve babadan itibaren,
eğitim de bu durumu gidermiyorsa
eğer, aday tüm bunları işin içine
girdikten sonra öğrenmek zorunda
kalıyor. Siz bunun işe alım süreçlerinde ya da işte çalışırken nasıl bir
etkisi olduğunu düşünüyorsunuz?
F.D.: Bizim için karakteristik yapılar,
teknik olmayan beceri dediğimiz kısımlar,
davranış şekilleri daha önem kazanmaya
başladı. Şöyle söyleyeyim, artık ağırlıklı
olarak, iş ilanlarında Linkedin fazla kullanılıyor. Geçen sene Linkedin arama kriterlerine bakıldığı zaman, istenilen özellikler,
yabancı firmalar kadar Türk firmalarında
geçerli olmak üzere, “yaratıcılık.’’ Neden?
İnsanlar biliyorlar ki şu anda işte robotik
teknolojide dahi yaratıcılığa daha henüz
ulaşabilmiş değiller. Ama yarın o da
katılacak. Yani insanda bizim istediğimiz,
yaratıcılık.

Ü.: Örneğin iki tane aday var. Linkedin profiline ve paylaşımlarına
bakarak adayların yaratıcılığını
görebilir misiniz?
F.D.: Evet görebilirim.

Ü.: Bunun “meslek sırrı” olmayan
kısmı nedir?
F.D.: Biz bunun testini mülakatlarda daha
rahat yapabiliyoruz. İyi bir kurum, iyi bir
pozisyon ilana çıktığı zaman iki binlere
yaklaşan başvuru oluyor. Mülakat yapan
bir kişi, düşünün, bir pozisyon için 1800
tane öz geçmişe bakmak zorunda. En

azından ben bakıyorum. :) Doğru adayı
bulmak istiyorsanız bütün öz geçmişlere bakmanız gerekiyor. Ama baktığınız zaman, bir müddet sonra, bütün öz
geçmişlerin birbirinin benzeri olduğunu
görüyorsunuz. A okulundan, B bölümünden mezun olan bütün arkadaşlarımızın
öz geçmişleri, hemen hemen birbirinin
aynı, yan yana koyulduğunda birbirinden
hiçbir farkı yok.
Eğer tasarım odaklı, özellikle görev
tanımında yaratıcılığı yüksek olacak bir
iş pozisyonu için aday alımı yapılacaksa,
o 1800 öz geçmiş içerisinden sıyrılmanız
lazım. İfadenizle, sunduğunuz yaklaşım
tarzı ile kağıtta önce kendinizi göstereceksiniz. Öyle öz geçmiş farklılıkları
ve çeşitlilikleri ve ifade ile gelenler var
ki, yani video ile kendini tanıtanlar var,
farklı fotoğraflar ekleyenler var, onlara
da geleceğim, onlar bizim kabusumuz.
Diyorum ki acaba bu konuda okullarda
hiç mi destek verilmiyor? Farklı açılardan
özçekimlerini ekleyenler bile oluyor. Ama
yaratıcı şeyler de geliyor tabi.

Ü.: 1800 tane öz geçmişten bu şekilde bakarak kaçını eliyorsunuz?
F.D.: Bir kere, bizim olmazsa olmaz dediğimiz kriterler var. Bunlar tamamen görev
tanımından çıkartılıyor. Bazen kişi yetkinliklerin çok üzerinde de olabiliyor, yetkinliklerin çok altında da olabiliyor. Her bir
pozisyon için olmazsa olmaz bazı kriterler
var. Örneğin, o pozisyon için yabancı dil
kullanımı zorunlu ise, yabancı dil bizim
için seçme kriterlerinden biri oluyor.
Şimdi artık kişisel verilerin korunması söz
konusu olduğu için, alanımız çok daraldı.
Eskiden farklı yöntemler kullanıyorduk,
referans araştırması yapıyorduk ya da
sosyal medyadan, daha aday mülakata
gelmeden kolaylıkla takiplerimizi yapabiliyorduk.
Bununla beraber, eskiden mülakata katılanlara, neden olumsuz dönüş yapıldığını
da çok daha rahat açıklarken, şimdi red-
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dettiğimiz adaylara, hele ki ret bana yazılı
olarak bildirilsin, denildiğinde, o zaman
biz kendi kurumumuzun bazı bilgilerini
vereceğimiz için, orada tıkanıyoruz. Çünkü her şey sadece kağıt ve ilandaki değil.
Her kurumun değerler sistematiği var ve
A değerine sahip olan bir insan o kurumda rahatlıkla çalışabilecekken, B değerine
sahip bir insan, belki de o kurumda mutlu
olamayacak. Biz, onu da düşünüyoruz.
Aslında, adayın da mutlu olacağı bir
ortamda işe girmesini amaçlıyoruz. Aday
örneğin “Neden seçilmedim ben, mükemmeldim.” diyor, ama belki de, karşılıklı
olarak mutsuz olunacak bir durum olduğu
için seçilmiyor. Mesele sadece mükemmel
İngilizce bilmeniz, o bölümden mezun
olmanız değil. Seçim aşamasında, işin
içerisine bilgiler, beceriler geliyor ama,
aynı zamanda, değerler sistematiğini de
sorguluyoruz. Eğer, dışardan gelen yeni
kişi, o değerler sistematiğine sahip değilse, almış olduğu eğitimin, yabancı dilin, o
saatten sonra hiçbir önemi kalmıyor.
Yaratıcılık aranan bir özellik, ikincisi ise
adaptasyon gücü. Esneklik, genellikle
yanlış anlaşılıyor maalesef. Genç kuşak ile
mülakat yaparken bakıyorum, mesela “ne
iş yapacağını” sormuyor, işin içeriğinde
ilişkin kendisinden beklenen sorumlulukları sormuyor, ama ilk sorduğu şey, çalışma saatleri. Hafta sonu çalışılıyor mu, en
önemli noktası o. Esneklik ve adaptasyondan kastımız şu; dünya değişiyor, kurallar
değişiyor ve sen o değişime ayak uydurabilecek misin? Yani artık görev tanımları
kağıt üzerinde, her ne kadar İş Kanunu’nda
“görev tanımlarını yazacaksın” diyor olsa
da, görev tanımları günün şartlarına göre
o kadar esnek ki, hareket edebilmeniz gerektiği için, adaptasyonunuz çok önemli.
Yani bir kuruma girdiğiniz zaman müşteri
profili değişebilir, sektörünüz değişebilir,
çalışma arkadaşlarınız değişebilir, konulan kurallar değişebilir. Buna adaptasyonu
sağlayabilen kişiler daha başarılı olabiliyor.

Esneklikten kastım, taviz vermek değil,
değişen şartlara uyum sağlayabilmek
ve değişimi iyi yönetebilecek bir yapıda
olmak. Olumlu karakterlere bakıyoruz.
Neden pozitiflik önemli? Kurumun içerisine girildiği zaman hepimizin karşılaştığı, stres yönetimi var. Çeşitli problem
çözmeler var, krizler var, takım çalışmaları
var. Genel olarak, olaylara pozitif bakmak
adaptasyonu hızlandırır, problem çözme
konusunda daha istekli hale getirir ve
takım çalışmasında her halükarda, kimse
her şeye sürekli negatif bakan, negatif
enerji veren bir kişi ile iş sürdüremez.
Bir başka boyut, işbirliği. Bu kişi yeri
geldiği zaman işbirliği yapabiliyor mu?
Bu işbirliği bazen tedarikçiyle, bazen
müşteriyle bazen de kendi iş arkadaşları
ile oluyor.

Ü.: Bunların hepsini ayrı ayrı söylüyorsunuz belki ama değerlendirirken, tamamı bir bütün olarak hissediliyor değil mi? Sonuçta bunların
çoğu yanına artı işareti koyulacak
şeyler değil.
F.D.: Mülakatta, doğru soruyu sormak çok
önemli. Çünkü bir insanı 10 dakikada elbette anlayamazsınız. Araştırmalara göre,
mülakatı yapan kimse, kendi karakterine
benzeyen kişileri seçme odaklıdır ya da ilk
intiba çok önemlidir. Karar, ilk beş dakikada verilir. Geri kalan zamanda mülakatçı,
kararının doğru olup olmadığına odaklanır. Ama bu işte profesyonelleştiğiniz zaman, o kadar farklı şeylerle karşılaşıyorsunuz ki, aslında o ilk beş dakikanın yanıltıcı
da olabileceğini görebiliyorsunuz.
Birçok adayın görev tanımını hiçbir şekilde incelemediğini, kurumu tanımadığını
anlıyoruz: “İş başvurusunda bulunduğum
kurumun yapısı nedir, bu görev tanımında beni neler bekliyor, mülakatta neler
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sorulabilir”, hiçbir şekilde bunlara hazırlık yapılmadan geliniyor. Hazırlıklı olanlar
hemen bir adım öne geçiyor.
Hedef odaklı öz geçmiş de, bu noktada
önemli. Eğer siz mezun olduğunuzda ya
da şu anda işinizi değiştirmek istediğinizde, hedeflediğiniz bazı kurumlar var
ise, o kurumları çok iyi analiz edebilecek
mecralar var artık. Bugün internete girebilen ve araştırma yapabilen herkes sektörü,
müşteri profilini, stratejik plan ve hedefleri, insan kaynakları yaklaşımını öğrenebilir. Görev tanımına baktığında, kendisi ile
ilgili neler beklendiğini tahmin edebilir ve
ona uygun bir öz geçmiş hazırlayabilir.
Öz geçmişi inceleyen kişinin ilk etapta
bakacağı şey, “bu bana özel olarak hazırlanmış bir öz geçmiş mi?” Çünkü, bana
özel bir kişiyi arıyorum. Bir dönem dediler
ki, ön yazı ile başvurun, kişiselleştirin ve
çağırılma oranınız artar. Şimdi ön yazıları
yan yana koyuyorum, 20 tane ön yazı

birbirinin aynısı. Öz geçmişi bir ürün olarak görüp, bir tanıtım gibi, bir ürün nasıl
pazarlanıyorsa, öz geçmişin o firmaya özel
olarak, doğru bilgilerle kişiselleştirilmesi
gerekiyor.

Ü.: Karşılaştığınız hukukçu adaylarda, pozisyona kendini hazırlamışlarla hazırlamamışlar dikkat
çekiyor mu?
F.D.: Çok hazırlıklı olarak gelen, kurumu
daha önceden incelemiş, kurumun ne yaptığını bir şekilde anlamaya çalışan adaylar
var. Önemli olan bunları A’dan Z’ye
tamamen anlaması değil, bu işe merakı,
bu işe girme isteği, ilgisi, araştırmacılığı.
Araştırdığı şeylerde analitik düşünebiliyor
mu, doğru soruları sorabiliyor mu?
Avukatlık mesleğinin en önemli yönlerinden biri, araştırmak ve aldığı verileri analitik olarak değerlendirerek doğru soruları
sorabilmek. Ama mülakatlarımızda, belki
de bu tür mülakat deneyimi
eksikliğinden yeterli araştırma yapılmadan gelindiğini
görüyoruz. Özellikle kurumlara başvururken. Hukuk
bürolarında bu sıkıntıyı
çektiklerini sanmıyorum,
çünkü meslektaşlar birbirleri
ile aynı dili konuştukları,
yapılacak iş standart bir iş
olduğu için, her iki tarafın
beklentileri birbirine uyuyor.
Özellikle staj dönemlerinde,
her iki tarafın beklentisi çok
açık, net olduğundan ve kısa
süreli bir birliktelik söz konusu olacağından, her iki taraf
birbirlerindeki beklentileri
karşılıyor. Ama, ben artık bir
hukuk bürosunda çalışmak
istemiyorum, kendi işyerimi

Her kurumun değerler
sistematiği var ve A
değerine sahip olan bir
insan o kurumda rahatlıkla
çalışabilecekken, B
değerine sahip bir insan
belki de o kurumda mutlu
olamayacak. Biz, onu da
düşünüyoruz.
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açmak istemiyorum, ben farklı
alanlara kendimi açmak, farklı
sektörlere yönelmek istiyorum, diyen genç avukat arkadaşlarımızın
araştırması ve bu yönde mülakat
teknikleri konusunda kendilerini hazırlaması ve yetiştirmesi
gerekiyor.

Ü.: Fazla hazırlıklı olma
durumu da söz konusu
olabiliyor mu? Bu negatif bir
izlenim yaratabilir mi?

Ü.: Öz geçmişin değerlendirilmesinde fotoğraf ve mülakat
esnasında kılık kıyafet ne
kadar etkili oluyor?

F.D.: Oluyor, zaten onu hissediyorsunuz. Fazla hazırlıklı olmak
demek, eğer sorulan tekniklerle
o hazırlığın altı doğru verilere
dayanıyor ise, çünkü mülakat öyle
heyecanlı bir baskı süreci ki, karşı
tarafın da ne kadar heyecanlı ve
baskı altında olduğunu anlayabiliyoruz. Ama zaman zaman
söylenenler ile öz geçmiş arasında
tutarsızlıklar fark ediyorsunuz,
söylemlerde farklılaşma olabiliyor. Çok hazırlıklı olarak, siz
daha soruyu sormadan cevaplar
gelmeye başlıyor. Çok hazırlanmış
olması aslında, o işi ne kadar fazla
istediği ile alakalı ama o zaman
mülakatçı “acaba” diyor, çünkü
bunlar genellikle internetten
ulaşılabilir soru şablonları. Mesela
“En güçlü yanlarınız nelerdir? En
zayıf yanlarınız nelerdir? Ne tür
çalışma ortamlarında çalışmaktan daha memnun olursunuz?
Hangi yönetici tarzı ile daha
rahat çalışırsınız?” Bunlar klasik
mülakat soruları. “Hangi spor
dalları ile ilgileniyorsunuz?” sorusunun cevabı ile bile öğrenilmek
istenilen bir şey var. Her cevabın
mülakatçıda bir karşılığı vardır.
Yani sorulan sorulara ne kadar
hazırlıklı gelinirse gelinsin, bu bir
noktaya kadar işliyor.

F.D.: Diyelim ki, Türkiye Dopingle
Mücadele Komisyonu’na başvuru yapan bir aday var. Oradaki
değerlendirme kriterim ile Google
gibi bilişim sektöründe bir işe
başvuran aday için kriterim farklıdır. İkisinin kılık kıyafeti farklı
değerlendirilmeli. Standart bir fotoğrafı her yere vermek, bu açıdan
doğru değil. Öz geçmişin kişiselleştirilmesi bu açıdan da önemli.
Fotoğraf da bunun içerisine dahil.
Bir kurumun internet sayfasından,
kurumun klasik yapıda bir kurum
olduğu anlaşılıyorsa, bu kurumlarda siz, öyle yakası bağrı açık bir
fotoğraf ile değerlendirilemezsiniz. Ama mesela, Amerika’da artık
öz geçmişte fotoğraf yer almıyor.
Fotoğraflara bakılarak karar verilmiyor. Cinsiyete de yer verilmiyor.
Hem cinsiyetçilik hem de ırk, renk
ayrımcılığını önleme amaçlı.

Ü.: Tabi kişisel verilerin korunması açısından, özel nitelikli kişisel verinin işlenmesi
söz konusu olabiliyor.
F.D.: Bakın, bu işte o kadar farklı
vakalarla karşılaşıyoruz ki, bir
dönem güvenlik firmaları sabıkalı
güvenlik elemanı arıyorlardı. Neredeyse ilanda “sabıkalı arıyoruz”
yazacağız. “Bu sabıka ‘kız kaçırma’
olsun, bizim için iyi olur” diyen
şirketler gördüm. Neden? Çünkü
yasada diyor ki 50 kişiden fazla

işyerlerinde engelli ve hükümlü
çalıştırmak zorundasın. E doğal
olarak “ben güvenlik sektöründeyim, nasıl sabıkalı çalıştıracağım”
diyor şirket. “Bu kontenjanı bari
kız kaçırma gibi suçlardan dolduralım” diyorlardı. Bu kanunun
değişmesi için güvenlik sektörü
parçalandı yıllarca. Ya da Dopingle Mücadele Komisyonu’na
alınacak bir aday geliyor, sporcu,
“Ben steroid kullandım.” diyor. Ya
da “Ben sigara kullanıyorum.” diyor. Ya da, ilanda görev tanımında,
kampları dolaşmak olan, seyahat
engeli olmayan bir pozisyon için,
mülakata aşırı kilolu bir aday
geliyor. Bu değerlendirmeler tabi
kayda alınamıyor.

Ü.: Hukuk meslek grubuna ve
avukatlara ait, sizi etkileyen,
değişik bulduğunuz, olumlu,
olumsuz ne var?
F.D.: Gözlemlediğim dar bir
grupla ilgili konuşacağım. Ciddi
bir meslek zaten seçilmiş. Ama
kariyer planı noktasında, çok soru
işaretleri var. Yani, kendi iş yerimi
mi açayım, özel sektöre girip bir
kurumda mı çalışayım? Öyle olduğu zaman, hangi sektör benim geleceğim için daha uygun olacaktır? Mesela, trend “enerji sektörü.”
Herkes bir enerjiye doğru yönelmiş. Ama enerji sektörünü bilmesi
gerekiyor. Enerji sektörü içindeki
terminolojiyi ve yapıyı görmüş,
test etmiş, memnun kalmamış; bu
sefer başka sektörlerde gezmek
istiyor. Çünkü kurum avukatı
olduğunuz zaman, ister istemez o
kurumun süreçleri hakkında bilgi
sahibi olmanız gerekiyor. Yani
enerji sektörüne geçtiğiniz zaman
mühendislik terminolojisindeki,
inşaat olduğu zaman inşaattaki
taşeron yönetimi konusunda, bilgi
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işlem olduğu zaman bilgi teknolojileri konusunda, daha okulda başlayan teknoloji
takiplerine hazırlanmanız lazım.

Ü.: Bir avukat olarak da mı?
F.D.: Evet, bir avukat olarak da. Artık
tek bir dalda uzmanlaşma diye bir şey
düşünürseniz çok açık söyleyeyim, tren
kaçıyor. Artık farklı farklı bilgi ve becerilerle donanmanız gerekiyor. Üniversitelerin verdiği şey, o meslek için gerekli
olan temel teorik eğitimlerdir. Ama siz
hangi alana kayacaksanız, Türkiye’deki ve
dünyadaki eğilimleri takip etmek zorundasınız. Stajları bile bitmiş ama kariyer
planlarını hala nasıl netleştireceklerine
karar vermeyen bir kesim var. Avukat
sayısının fazla olması, sürekli ifade edilen
bir geri besleme. Yani çok artmakta olan
avukat sayısının hem talebi azalttığını, bunun sosyal ve personel özlük hakları ile de
ilişkilendiğini görüyoruz. Çünkü ücretler
de aynı şekilde düşüyor. Bundan dolayı
da, herkes kendine bir çıkış yolu bulmak
istiyor. Deneme yanılma yoluyla kariyer
planı çiziyorlar, gözüken o. Ama hala nerelere odaklanılması gerektiği, yöntemin ne
olması gerektiği konusunda soru işaretleri
var. Gelişimi, değişimi ve yönelimleri
takip etmeleri gerekiyor. Kendilerini çok
iyi analiz etmeleri gerekiyor. Bazıları
için ücret, bazıları için çalışma ortamları
çok önemlidir. Kişi kendini bilmeli. Ben
takımda mı daha iyiyim yoksa bireysel
çalışmalar da mı?

Ü.: Yeni iş arayan arkadaşlarımız,
dijital dünyayı kullanmalı mı, nasıl
kullanmalı?
F.D.: Kişisel verilerin korunması diyoruz
ama sosyal medyada çok fazla şey paylaşılıyor. Şu anda, bize başvuran kişinin

sosyal medya profili açıksa, biz onu inceliyoruz. Oradaki bütün ifade tarzları,
sohbetleri, davranış şekilleri … Sosyal
medyayı kullanırken önlemlerini iyi
alacaklar. Yani, bizim gençlerimizin
sosyal medya okuryazarlığı dersi de
alması gerekiyor.
Sosyal medya kullanılmalı. Yani,
öğrenme amaçlı sosyal medyayı
kullanıyorsanız, olur. Hiçbir şekilde
ilan verilmeyen, tamamen sektörün
içerisinde referans aracılığıyla birbirlerine önerilen işler de var tabi ki.
Ama biz genç mezunlarımızı konuşuyorsak, genç mezunlarımız gelişime
ve öğrenmeye açıklarsa, istedikleri
kurumları, hedefledikleri sektörleri
analiz etmeleri lazım. Bugün Türkiye
enerji sektöründe stratejik önlemler
aldıysa, savunma sanayine yönelim
varsa, IT sektörüne yönelim varsa,
o sektördeki en belli başlı kurumlar
nelerdir, bu kurumların kendi yatırım
planları nelerdir, yani çat kapı gidip ya
da öz geçmiş gönderip iletişim kurup,
bağlantı kurup, insan kaynaklarından
randevu alıp, kendinizi tanıtıp, iletişim
kurabilirsiniz.

Ü.: Sosyal ağlar bunu sağlıyor
sanki, Linkedin gibi?
F.D.: Linkedin en çok tercih edilen
mecra, zaten profesyonel olarak bir
tek orası var. Orada da sizin güçlü
yanlarınızı, kariyer hedeflerinizi açık
ve net bir şekilde gösterebilirsiniz, yayınladığınız ve sürekli güncellediğiniz
taktirde. Sürekli güncellemek demek,
kendinizi de güncelleştirmek demek,
iyi kullandığınız taktirde, bu şekilde de
size kapıları açacaktır.

Ü.: Çok teşekkürler, Funda hanım.

