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SÖYLEŞİ

İşverenlere ve adaylara yönelik ne gibi çözümler sağlıyorsunuz? Bunların 
avantajları neler?
RENA HR olarak, İnsan Kaynakları alanında 2011 yılından bu yana faaliyet 
gösteriyoruz. İş ortaklarımıza şeffaf ve dürüstlük ilkelerimizden sapmadan, 
onların bir İnsan Kaynakları birimi gibi yakın, güvenilir ve kaliteden ödün ver-
meden, tüm İK süreçlerinde destek olmak en başlıca hedeflerimiz. Halihazır-
da işe alım tarafında 15 yılı aşan sektör deneyimlerimizin olması sebebiyle 
sektörü ve teknolojileri iyi biliyor, her daim yakından takip ediyoruz. Mühen-
dislik projelerinde iş ortaklarımızı iyi anlıyor, deneyimlerimizi aktarıyor, tüm iş 
ortaklarımıza sektörel ve çalışan davranışları anlamında mentörlük ve danış-
manlık yapabiliyoruz. Genel sektör tecrübemiz, daha farklı bir bakış açısı ile 
farkındalığı arttıran, daha hızlı karar verme ve rekabet ortamında daha doğ-
ru planlamalar yapılması anlamında çok fayda sağlıyor. Benzer avantajları, 
adaylarımız için masanın diğer tarafında oturan iş ortağımız olarak da yapı-
landırıyoruz. Sonuçta her iki tarafa da, iş ortağı mantığımız ile yaklaştığımız 
için uzun vadeli, güçlü ilişkiler kurmaya özen gösteriyoruz. Zaman zaman 
adaylarımız müşterilerimiz, müşterilerimiz de adayımız olabiliyor, dolayısıyla 
networkumuz, sağlam ilişkilerimiz gereği, katma değerli fayda sağlayan pro-
jeksiyonlara dönüşebiliyor.

KOBİ’lere özel hizmetlerinizi 
anlatır mısınız?
KOBİ veya startup iş ortakla-
rımız için öncelikle istihdamı 
ve sonrasında organizasyo-
nel yapılanmayı destekleye-
cek birden çok projemiz var. 
Alanında oldukça deneyimli 
danışmanlarımız ile çoğu 
zaman ihtiyaca yönelik özel 
avantajlı projeler üretiyoruz. 
Bu amaçla, aslında online 
bazı işe alım araçları gelişti-
rilse de, çoğu zaman insana 
dokunacak, spesifik konuları, 
değerleri yönetecek ve ihtiya-
cı maksimum karşılayacak 
çözümler gerekiyor. Bu an-
lamda bizler kurumlara özel 
uygulamalarla, headhunting 
projelerini, aynı zamanda ku-
rumları en iyi şekilde tanıtma 
ve marka bilinilirliğini, kurum-
sal iletişim çalışmaları ile 
destekliyoruz. Bir işletmeye 
dışarıdan bakılınca anlaşıl-
ması güç olan konularda, iş 
ortağı olarak edindiğimiz bil-
gi, tecrübe ve yetkinliklerimizi 
kullanarak, işe alım süreçle-
rimizi danışmanlık metotla-
rımızla destekliyoruz. Bunun 
sonucunda, iş ortaklarımıza 
daha doğru eşleşmeler öne-
rebiliyoruz. 

İş başvuruları, işe alım ve 
eğitim konularında özellikle 
hangi uygulamalar tercih 
ediliyor?
Artık özellikle niş alanlarda 
ilan çıkıp, hedef odaklı baş-
vuru alma döneminin giderek 
zayıfladığı bir dönemde oldu-
ğumuzu görüyoruz. Dolayısı 
ile kurumların farklı yöntem-
lerle, yenilikçi çalışmalara 
yönelmeleri kaçınılmaz hale 
geldi. Diğer taraftan, her 
sektörde gelişen dijitalleşme 
gereği, hem eğitim alanında, 
hem işe alım süreçlerinde, 

görüşmelerimizi ve back of-
fice çalışmalarımızı online 
olarak daha hızlı, aktif ve kul-
lanıcıya en uygun şekilde ta-
sarlıyoruz. Ekibimizin kuvvetli 
yanı olan, koçluk formasyo-
numuz kapsamında, işe alım 
metotlarında online ve bire bir 
görüşmeler, test analiz (chal-
lenge) çalışmaları, değerlen-
dirme merkezi (assesment 
center) uygulamaları, yetenek 
(talent) avcılığı uygulamaları, 
koçluk yöntemleri ile adayları-
mızı geliştiren, aynı zamanda 
farkındalığı arttıran çalışma-
larla destekliyoruz. 

Kurumsallaşma sürecindeki 
şirketlere, çalışanlarına ve 
adaylarına yapmaları gere-
ken yatırımlar konusunda 
neler önerirsiniz?   
Öncelikle kurumsallaşma sü-
recinde, en başta yatırım ya-
pılması gereken alanın insan 
kaynağı olduğunu düşünüyo-
rum. Geçmişte ağırlıklı olarak 
şirketlere, uygun adayları seç-
me tekniklerinden bahseder-
ken, günümüzde adayların, 
kendileri için en uygun iş ve 
iş ortamını, daha seçici yak-
laşımlarla tercih etme ve iş-
yerlerinde daha uzun kalma 
sadakat yönetimi konu baş-
lıklarını tartışıyoruz. Bu gün-
dem, salt seçme yerleştirme 
süreçlerinin yanı sıra, şirket-
leri birbirinden ayrıştıran özel-
likler üzerinde yoğunlaşmayı 
ve buna bağlı olarak bağım-
sız danışmanlık hizmetleri 
ihtiyaçlarını da arttırıyor. Bu 
sebeplerle, kurum ile çalışan 
arasındaki doğru konumlan-

mayı ve uzun vadeli çalışma-
ları destekleyecek çalışmalar 
düşünülmesi, yaratıcı ve ça-
lışanların ilgisini çekebilecek 
İK süreçlerinin yapılandırıl-
ması ve bu faaliyetlerin şir-
ket içerisinde desteklenmesi 
gerekiyor. Bu kapsamda, ön-
celikle şirket içinde vizyon, 
misyon ve hedeflere bağlı 
olacak şekilde şirketin organi-
zasyon yapısı belirlenmelidir. 
Bir işletmenin var olması ve 
sürekliliğini sağlayabilmesi 
yüksek oranda çalışanlarının 
iş tatmini ve memnuniyetine 
bağlıdır. Bu memnuniyet şir-

ket performansının yüksel-
mesini sağlayacaktır. Çünkü, 
ancak işini severek yapan, 
mutlu çalışanlar çok daha ba-
şarılı sonuçlar yaratabilirler. 
Bu mantık kapsamında, şirket 
çalışanları başta olmak üzere, 
adayları için dahi birden çok 
çalışma ve insan kaynakları 
politikaları kurgulanabilir. Bu-
nun için öncelikle bir kurum 
kimliği oluşturulması, oluşan 
kurum kimliğini hedef kitle-
lere ileterek güçlü bir kurum 
imajı ve bu yolla olumlu bir 
kurum itibarı yaratılması ge-
rekiyor.

Bu noktada, sunduğunuz da-
nışmanlık desteklerini almak 
şirketler için neden önemli?
Değişimin ve rekabetin ya-
şandığı iş dünyasında kurum 
itibarı, rekabet üstü olmak 
için en etkili yoldur. Her ne 
kadar insan kaynakları uygu-
lamaları, ağırlıklı olarak şir-
ketlerin çalışanlarına yönelik 

çalışmalar gibi gözükse de, 
bu uygulamalar aynı zaman-
da şirketin kurumsal imajına 
yönelik bir altyapı da oluştu-
ruyor. Bizler, danışmanlık ve 
koçluk yetenekleri ile dışarı-
dan bağımsız bir kurum ola-
rak; İnsan Kaynakları politika 
ve prensipleriyle, yönetimin 
ihtiyaçları ve talepleri doğrul-
tusunda, hem çalışan hem 
işveren açısından araştırma-
lar ve değerlendirmeler ya-
pıyor; kurumları geliştirecek, 
destekleyecek, adaylara daha 
uzun dönemli ve mutlu ola-
bilecekleri çalışma ortamları 
sağlayacak aksiyon planları 
önerdiğimiz yenilikçi projeler 
gerçekleştiriyoruz.

2018 yılı hedeflerinizi paylaşır 
mısınız?
2017’de çalışan danışman 
sayımızı yüzde 40, müşte-
ri portföyümüzü yüzde 12 
oranında arttırdık.  Müşteri 
memnuniyetimizi yüzde 97 
olarak, hedefimizin üzerinde 
kapatıyoruz. 2018’de zama-
nımızın büyük kısmını, alan 
işe alım faaliyetlerimizin yanı 
sıra, yenilikçi İnsan Kaynak-
ları projelerine ayırmak is-
tiyoruz. Özellikle Türkiye’ye 
giriş yapmış, kültüre uyum 
sağlamak isteyen, hızlı bü-
yüme aşamasında sağlıklı 
gelişim ve yapılanma ihtiyacı 
duyan büyümekte olan kü-
çük ve orta ölçekli şirketlere, 
insan kaynakları projelerinde 
hizmet verdiğimiz alanlarda 
farklı projeler sunuyoruz. Di-
ğer yandan, sektörde özellikle 
IT’ye özel işe alım teknikleri ile 
uzman eksikliğini farkedip, bu 
anlamda koçluk bakışı ile eği-
tim programı planladık. 2018 
yılı içinde spesifik yetkinlikler-
le çalışabilecek yetenek avcı-
ları yetiştirmeyi hedefliyoruz.

“KURUM KİMLİĞİNİN OLUŞTURULUP, OLUMLU BİR 
KURUM İTİBARI YARATILMASI GEREKİYOR”

RENA HR; İnsan Kaynakları 
alanında şirketlere kapsamlı 
hizmetler sunuyor. RENA HR 
Şirket Sahibi ve Kurucusu 

Berna Gün, “Kurumun ihtiyaçları 
ve talepleri doğrultusunda, 
hem çalışan hem işveren 
açısından araştırmalar ve 

değerlendirmeler yapıp, kurumları 
geliştirecek yenilikçi projeler 

gerçekleştiriyoruz” diyor.
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Sektör tecrübemiz, daha farklı bir bakış açısı 
ile farkındalığı arttıran, daha hızlı karar verme 
ve rekabet ortamında daha doğru planlamalar 

yapılması anlamında çok fayda sağlıyor.
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