
eniinsan Ýnsan Kaynaklarý
ve Danýþmanlýk firmasýnýn
Genel Müdürü Tolga Eryol-
daþ, firmalarýn ana ve karlý

iþlerine konsantre olduðunu bunun dý-
þýnda kalan fonksiyonlarýný uzmanlara
outsource ettiðini belirterek bu doðrultu-
da birçok niþ iþletme doðduðunu, böylece
her iþ kolunda daha fazla uzmanlaþýldý-
ðýný ve sonuçta daha
kaliteli sonuçlar elde
edildiðini vurguladý.

Eryoldaþ ile Ýnsan
Kaynaklarýnda uz-
manlaþma üzerine
söyleþi yaptýk.

Þirketinizle ilgili bilgi ve-
rir misiniz?  ÝK kavramý ile ilk
defa ne zaman tanýþtýnýz?

“Yeniinsan”ýn te-
meli aslýnda ODTÜ
Psikolojiyi bitirmemle
atýlmýþtý ama bu ka-
deri fiziksel hale ge-
tirmek için uzun yýl-
lar JTI, GýdaSA ve
Doðadan gibi kurum-
sal firmalarda satýþ-
tan baþlayýp üst düzey
yöneticiliðe kadar ge-
çen 14 yýllýk bir kari-
yer gerekti. Bu dö-
nemde doðru satýþ ve
satýþ yöneticisinin bu-
lunmasýnýn ne kadar önemli olduðunu
gördüðüm için iþi uzmanýna emanet et-
mek amacýyla danýþmanlýk firmalarý ile
çalýþtým. Ancak kafamdaki daha iyiye
ulaþabilmek adýna bir iddiaya girdim ve
bu iddianýn içinde kendimi buldum.

Herkesin inandýðý ve sevdiði iþi yap-
masý gerektiðine 11 yaþýnda ilk kartpos-

talýmý sattýðýmda inanmýþ ve bunu ya-
pan insaný anlamak için ailemin itirazla-
rýna raðmen psikoloji öðrenmek istemiþ-
tim. Kuruluþlarýn temel yapýsýný öðren-
mek içinse iþletme okuduktan sonra
alaylý ve okullu olarak artýk “Yeniinsan”
hazýrdý. Eðer satmak her iþletmenin kal-
bi ise ve bunu yapan insan kaynaðýný
seçmek için doðru empati kurmak ve on-

larýn hislerini bilmek gerekiyorsa, o za-
man biz anladýðýmýz ve sevdiðimiz iþi ya-
pýyoruz. 

Hizmet alanlarýnýz hakkýnda bilgi verebilir misi-
niz?  Kaç kiþi çalýþýyor?

Bütün birikimlerimizi birbirimize öð-
reterek ve öðrenerek büyüyoruz.  Seçme
yerleþtirme, satýþ eðitimi ve danýþmanlýk

konularýnda hizmet veriyoruz. Sektör ve
pozisyonlara ayrýlmýþ seçme yerleþtirme
faaliyetlerimizi konularýnda yetkin 8
“Yeniinsan”la yürütmekteyiz. Deneyim-
lerimizi 1 yýldan kýsa sürede çoðu sektö-
ründe lider ve kurumsal firmalarla pay-
laþmaya baþladýk.  Beklediðimizden kýsa
sürede iddiamýzý kanýtlamaya baþlamýþ
bulunmaktan dolayý yarýný oluþturmaya
katký saðlayan bütün geçmiþimize teþek-
kür ediyoruz.

Þirketinizin insan kaynaklarý politikasýný nasýl ta-
nýmlarsýnýz? 

Ýþini severek yapan insanlarýn iþini
severek yapacak insanlarý bulacaðýna
inanýyoruz. Çünkü yaþanacaklarýn en iyi
yaþayanlar tarafýndan anlatýlabileceðini

biliyoruz. Empatinin olmazsa olmaz, hýz
ve doðruluðun iþimizin aynasý olduðu-
nun farkýndayýz. Bu hissi þirketlerinde
yaþamak isteyen bir çok insan olduðunu
bilerek biz öyle olmaya çalýþýyoruz. Biz-
den beklenenleri gerçekleþtirmek için
saat mefhumu olmadan çalýþan, sadece
anladýklarý ve sevdikleri iþi yapan ekibi-
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mize “UzmanÝnsan”lar diyoruz.
Sizce ÝK ülkemizde yeterli önemi görüyor mu?
Türkiye’de iþsizlik halen %10’lar sevi-

yesinde. Ýþkur rakamlarýna veya özel
sektör verilerine göre bu oran/rakam de-
ðiþmekle beraber her yýl yaratýlan istih-
dam karþýlýðýnda mezun olan-iþ hayatýna
atýlan sayý arasýnda halen yýllýk 100 bin
kiþi üstünde açýk oluþmakta ve bu sayý
iþsizliðe eklenmekte. Ekonominin bu se-
neki durgunluk beklentilerine raðmen
büyüme ve istikrar eðrisini sürdürebilme
baþarýsý bile bu rakamý azaltmayacak gö-
züküyor.

Durum böyle olunca þirketlerin bek-
lentisi doðrultusunda katma deðer yara-
tacak personeli bulmak sayýsal deðer ola-
rak mümkün gözükse de bu beklentinin

kalifiye insan gücü olduðunu düþündü-
ðümüzde malesef sayýsal tablo tersine
dönmektedir. Þirketlerin büyüyen iþ ha-
cimleri ile daha yetkin personel aramasý
baþta IT, teknoloji, enerji, finans sektör-
lerinde yetiþmiþ iþgücü eksiðini çok fazla
önplana çýkarýyor. Dolayýsýyla seçme yer-
leþtirme gitgide zorlaþýyor ve daha fazla
zaman harcanmasý gereken tam bir uz-
manlýk dalý haline geliyor.  Sonuç olarak
baþta maliyet anlamýnda ÝK departman-
larý çaresiz halde kalýrken baþka iþler
arasýnda doðru seçime verilen önem aza-
labiliyor. Seçme ve yerleþtirme için özel
ekip kuran þirketlerde bile bu iþ outsour-

ce hale geliyor.  Çünkü aday bulma süre-
ci dýþýndaki mülakat, seçme ve referans
süreçleri bile ciddi zaman maliyetleri ge-
tiriyor. Yeniinsan tam da bu süreçlerde
devreye girerek uzmanlýðýný þirketlerin
maliyetlerini azaltmasý için kullanýyor.

Ýþe alým sürecini nasýl yönetiyorsunuz? Bu süreç-
te yaþadýðýnýz sýkýntýlar var mýdýr?

Cv toplama siteleri çok ciddi kuvvet-
lendiðinden bu yana, bu sitelerde cv dol-
durmamýþ neredeyse kimse kalmadý. Do-
layýsýyla süreç kendi portföyünden cv
bulmaktan doðru arama yapabilmeye
dönmeye baþladý. Böyle oluncada Danýþ-
manlýk þirketlerinin daha iyi aday bulma
rolü azalýrken süreçte tasarruf yönü ve
seçme uzmanlýklarý ön plana çýkmaya
baþladý. 

Biz de deðiþen yapýda bu süreçleri
doðru yönetmek üzerine çaba sarfediyo-
ruz. Ýddiamýzý doðru yönden ortaya ko-
yup, þirketlere danýþmanlýk bazýnda da
süreci doðru yönetmek adýna katký saðla-
maya çalýþýyoruz.

Özellikle satýþ baþta olmak üzere pro-
fesyonel çevremizi doðru kullanarak kri-
tik pozisyonlarda tanýdýðýmýz veya refe-
rans adaya önem veriyoruz.  Þirketin is-
tediðini doðru anlamak, hýzlý dönüþ yap-
mak ve geribildirimi yönetmek konusun-
da taahhütler veriyoruz.

Ýzin veren þirketlerle mülakatlarýna
girerek süreçlerine yakýnlaþýyoruz. “Ýþte

bu aday” diyene kadar
þirketlerimizle çok za-
man geçiriyoruz. Or-
tamý görmeden, adaya
doðru hissi verebilece-
ðimize inanmýyoruz.
Doðru aktarýmlarý
yapmanýn adayýn o
þirkette uzun ömürlü
olmasýnýn temelinde
yattýðýný düþünerek
hareket ediyoruz.

Ýþe alým sürecinde da-
nýþman olarak adaylara nasýl
yaklaþýyorsunuz?

Baþta ofisimizi ev
ortamýmýz gibi yap-
maya çalýþtýk çünkü
hep evimizi özleyip en
çok vaktimizi iþimizde
geçiririz. O yüzden
hem çalýþanýmýzýn
hemde adayýmýzýn
“ortamýmýz/nýz ne gü-
zel” demesini saðla-
dýk. Hatta size de
ayný þeyi söyletmeyi
baþardýk. Mutlu bir
çalýþanýn önemini bi-
lerek bu sinerjiyi orta-

mýmýza, adaylarýmýza ve misafirlerimize
yaydýk. Olumlu bir psikolojideki çalýþa-
nýn ve adayýn verimli bir görüþme geçir-
diðini gördük. Çalýþanýmýz daha dikkatli
oldu, adayýmýz ise sohbet ortamýnda her-
þeyi açýklýkla bizle paylaþabildi. Bu hem
aday için hemde þirket için daha uzun bir
birlikteliðin baþlangýcý oldu. 

Bize ise “MemnunÝnsan”larýn gönder-
diði teþekkür mektuplarý ve baþarmanýn
hazzý “kar” kaldý. Sanýrým hýzla büyüme-
mizi ve baþarýmýzý, farklý bakýþ açýmýza
ve bunu gören sizlere borçluyuz. Bu mo-
tivasyonla, 2008 hedefimizi “Yeniin-
san”larý çoðaltmak ve geliþtirmek olarak
koyduk.  Her sabahtan beklentimiz bir
önceki günden iyi olmak ve bunu payla-
þabilmek.

Secretcv ile ne zaman tanýþtýnýz?
Ýlk iþi kurduðumuzda aday aramak

için hangi sitelerden yararlanacaðýmýzý
düþünürken tavsiye üzerine Secretcv ile
tanýþtýk. Yani gözümüzü sizle açtýk! 

Daha sonralarý iþimiz büyüdükçe di-
ðer sitelere de üye olduk ancak zaman
içinde gördük ki hem benzer cv ler var
hemde sizin aday kalitenize yaklaþýlama-
yan pozisyonlar oluyor. Buna site kulla-
ným kolaylýðý, her isteðimize çözüm ya-
ratmanýz ve sýcak yaklaþýmlarýnýz ekle-
nince, yaþgünümüzü kutladýðýmýz bu-
günlerde “bize sadece secretcv yeter” di-
yoruz.
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Ýlk iþi kurduðumuzda aday aramak için hangi sitelerden yararlanacaðýmýzý düþünürken tavsiye
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