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Berna Öztınaz 

Harikalara 
haz r olmak için…

Lewis Carol, 1832-1898 aras nda 
ya ad . Küçükken geçirdi i hastal klar, 
Carol’un tek kula n  sa r etmekle 
kalmad , ayn  zamanda ona hayat  
boyunca mücadele edece i öksürük 
nöbetlerini ve bir de kekemeli i b rakt . 
U ra t  tüm dertlere ra men iyi bir 
hikaye anlat c s yd  Carol… Ayr ca iyi 
de ark  söylerdi. Bu meziyetleriyle 
sosyetenin kabul gören bir üyesiydi. 
Yine de çocuklarla, büyüklerle 
oldu undan daha iyi anla yordu. 

Carol ayn  zamanda bir matematikçi 
ve mucitti; hatta Scrabble kelime 
oyununun ilk versiyonunu da onun 
geli tirdi i söylenir. Bir yandan da 
geli en yeni bir icatla; foto rafç l kla 
u ra yordu. Sakin, politik, dü ünsel 
ve dini aç lardan muhafazakar biriydi. 
Küçük ya ndan beri iir ve hikayeler 
yaz yordu. Ama bunlar  bas l  hale 
getirme cesaretini 20’li ya lar n n 
ortas na kadar bulamam t .

Oxford’ta ya ayan Carol, 1856’da dekan 
Henry Liddell ve ailesiyle tan t . Liddell 
ailesinin çocuklar ; Harry, Lorina, Edith 
ve Alice ile hemen dostluk kurdu. Bu 
dostlukla, Carol’un milyonlarca insana 

dokunacak eserinin temelleri de at ld . 

Çocuklarla yapt  yürüyü lerde, gezilerde
Carol onlara hikayeler anlat rd . Bir gün 
Carol’un anlatt  bir hikayeyi çok seven 
10 ya ndaki Alice, hikayeyi yazmas  
için ona yalvard . Sonunda küçük k z  
k ramayan Carol hikayeyi yazd , hatta 
karakalem çizimlerle süsleyerek Alice’e 
hediye etti. Kitaplar  defalarca bas lan, 
müzikalleri,  lmleri, oyunlar  yap lan, 
sembolizmin mükemmel örne i “Alice 
Harikalar Diyar nda” i te böyle do du. 

Alice, o devrin Z ku a  m yd ?

PERYÖN Ege’nin “Bir Yönetim 
Yolculu u” temal  zirvesinin Alice’li 
posterleri bana birçok ey dü ündürdü. 
E er 10 ya ndaki Alice, imdiye kadar 
bir sürü hikaye anlatm  olan Carol’a, 
bu hikayeyi yazmas  için yalvarmasayd , 
hikayeye; cesareti, macerac l  ve 
keskin zekâs yla ilham vermeseydi “Alice 
Harikalar Diyar nda” hiç olmayabilirdi.

Galiba Alice, Lewis Carol’un nesli 
için Z ku a n n temsilcisiydi: Cesur, 
deneyimlemekten ho lanan, merak 
eden, sunulanla yetinmeyen, bir sonraki 

P Y  -  E Y L Ü L / E K İ M    B A Ş K A N D A N 

teknolojiye, yani yazma ve çizmeye 
fazlas yla merakl , “ben” duygusu 
geli mi , seyirci de il ayn  zamanda ana 
karakter olmak isteyen, zorlayan, cevap 
bulan…

Kap m z  çalan gelece e beraber 
yürüyece imiz Z ku a , bakal m nas l 
ilhamlar verecek, neler yaratacak? 

Önümüzde uzun ama inan yorum ki en 
az Alice’inki kadar sürprizlerle dolu bir 
yol var. Üstelik uzayan ya am süresi ve 
biyoteknoloji ile tarihte ilk kez, gelecek 
yolculu unu en az dört ku ak birlikte 
yürüyecek. Yapay zekâ, teknoloji, iklim, 
sosyal-politik-ekonomik geli meler, 
radikal uçlarda dünyan n dengesiyle 
oynayan liderler (kraliçeyi hat rlay n z), 
artan nüfus ve uzayan hayat gibi 
unsurlar  dikkate alal m. 

San r m “harika”lara haz r olabilmek için 
bize dü en, aç k  kirli ve ö renmeye 
istekli olmak, iyi bir ö renme stratejisi 
geli tirmek ve keskin kenarlar m z  
törpüleyip dünyay  bir bütün olarak 
kucaklamak. 

Gerisi yolun kendisine kalm . 

PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı

py@peryon.org.tr
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Dünya Ekonomik Forumu taraf ndan 
derlenen “Cinsiyet Aç  Endeksi”, 
Türkiye’nin kad nlar n i gücüne 
kat l m nda, profesyonel ve teknik 
rollerde temsil edilmesinde 131’inci 
s rada oldu unu belirtiyor. 
Bu do rultuda, 255 sanat 
profesyonelinin kat l m yla British 
Council taraf ndan haz rlanan 

“Kültürde Kad n Gücü” ara t rmas  
ile Türkiye’de yarat c  sektörlerde yer 
alan kad n liderlerin pro  lleri, mevcut 
rolleri ve etkileri incelendi. Ara t rmaya 
göre, kültür-sanat sektörünün kad n 
çal an a rl kl  yenilikçi bir sektör 
olarak görülmesine ra men i e al m, 
ter  , kariyer geli imi ve maa  gibi 
konularda e itsizli in çe itli a amalarda 
göründü ünü ortaya koyuluyor. 
Ara t rman n, toplumun cinsiyet bak  
aç s  verilerine göre ise; kad nlar n 
yüzde 40’  sektörde kad n olman n 
zorlu una dikkat çekerken, yüzde 25’i 
de mesleki hayat nda bazen “erkek gibi 
davranmak” zorunda kald n  kabul 
ediyor. Ara t rma, sektörde çal an 
kad n profesyoneller ve yöneticilerin 

yüzde 80’inin  ziksel çal ma 
ortamlar ndan, yüzde 
79’unun i  arkada lar ndan ve 
yüzde 72,5’inin üst kademe 
yöneticilerinden memnun 
oldu unu ortaya koyuyor. 
Ara t rmaya kat lan kad nlar n 
yüzde 72’si kariyerlerinde 
ilerlemek istedi ini belirtiyor 
ve yüzde 55’i yönetici olmaya 
haz r oldu unu söylüyor.

incelendi. Ara t rmada ayr ca Türkiye’de 
çal anlar n yüzce 33’ünün 50 saatten 
daha fazla çal t  belirlendi. Türkiye’de 
çal anlar n uyku da dahil olmak
üzere ki isel olarak kendilerine 14.8 saat 
zaman ay rabildikleri ortaya ç karken 
OECD’nin bu konudaki ortalama süresi 
olan 15 saatin alt nda kal nd .

KISA KISA

Kad nlar, 
“erkek gibi 
davranmak” 
zorunda 
kal yor

 Ekonomik birli i ve Kalk nma 
 Te kilat  (OECD), Better Life Index 
 (Daha yi Ya am Endeksi) kapsam nda 
 Avrupa, Amerika K tas , Asya ve 
 Afrika’da yer alan 40 ülkeyi i -ya am 
 dengesi aç s ndan inceledi. Yap lan 
 ara t rmada ülkelerin i -ya am 
 dengesi puan  10 üzerinden 
 de erlendirilirken, 9,5 puana sahip 
 Hollanda ilk s rada yer ald . 
 9,4 puanla ikinci s radaki talya’y  
 9 puanla Danimarka takip etti. 
 Türkiye ise 3,1 puanla Avrupa 
 ülkeleri aras nda son s rada yer ald . 

Türkiye genel de erlendirmede 
Kolombiya ve Meksika’n n önünde 
38’inci oldu. -ya am dengesiyle ilgili 
OECD ara t rmas nda haftada 50 saat 
ve daha fazla çal ma oran n n yan  s ra 
çal anlar n ki isel bak m ve i  d ndaki 
di er aktiviteleri için kendilerine 
ne kadar zaman ay rabildikleri de 

stanbul 
Havaliman ’na 
2 bin 550 kitapl k 
kütüphane

Türkiye i -ya am dengesinde sonuncu! stanbul Havaliman ’nda, Kültür ve 
Turizm Bakanl , stanbul Teknik 
Üniversitesi ve GA i  birli iyle 
kurulan “Libra(i)ryport”, iç hatlar 
ba lant  noktas nda faaliyete girdi. 
Üyelik sistemiyle çal acak havaalan  
kütüphanesi Libra(i)ryport’ta; 1350 
edebiyat, 500 çocuk, 150 ngilizce, 
50 dergi ve 500 Nobel ödüllü eser 
olmak üzere toplam 2 bin 550 kitap 
yer al yor. Yolcular n seyahatleri 
süresince kitap ödünç alabilmelerine 
imkan sunan havaalan  kütüphanesi 
her gün 06.30-23.30 aras  hizmet 
verecek. 

Üye olan iç hatlar yolcular , uçu  
öncesinde bu kütüphaneden kitap 
ödünç alacak. Daha sonra üyeler, 
bu kitaplar , stanbul Havaliman  
Gelen Yolcu Bölümü’ndeki kitap 
iade kutusuna b rakabilecek ya 
da Türkiye’deki herhangi bir halk 
kütüphanesine teslim edebilecek.



 dünyas n n 
yeni para birimi 

“çeviklik”
KPMG’nin CEO Outlook 2019 
ara t rmas , dünya genelinde 
CEO’lar n üçte ikisinin, çevik 
hareket etmenin de i en i  
dünyas nda büyümenin anahtar  
oldu una inand n  gösteriyor. 
CEO’lar, çevresel, ekonomik ve 
teknolojik de i imler kar s nda 
irketlerini organizasyonel çeviklikle 

dönü türmeye çal yorlar. Bunu 
yaparken mevcut i  modellerini 
y kmalar  ve pazar n kat  kurallar na 
meydan okumalar  gerekiyor. 
Ara t rmaya göre iklim de i ikli ini 
irketlerinin büyümesinin önündeki 

en büyük tehdit gören yöneticiler, 
yat r m önceliklerini de yeni 
teknolojilerden yana kullan yor.

Limak Vakf , T.C. Aile, Çal ma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanl , T.C. Milli 
E itim Bakanl  ve Birle mi  Milletler 
Kalk nma Program ’n n (UNDP) proje 
ortakl nda hayata geçirilen Türkiye’nin 
Mühendis K zlar  (TMK) projesi, be inci 
y l nda güçlenerek devam ediyor. Proje, 
kad nlar n mühendislik alan nda daha 
fazla yer almalar n  sa layarak ülkemizin 
ekonomik ve sosyal güçlenmesine 
katk da bulunmay  amaçl yor.

Mühendislikte Liderlik 
Sertifika Program  

PERYÖN Akademi i  birli inde özel 
olarak olu turulan “Mühendislikte 
Liderlik Serti  ka Program ” ile 99 
mühendislik ö rencisinin donan m 
kazanmalar na katk  sunmak amaçlan yor. 
Serti  ka program ; ikna mühendisli i, 
 nansal okur yazarl k, etkili sunum 
becerileri, stres yönetimi, etkili sunum 
becerileri, proje yönetiminde ekip 
üyesi olmak, ki isel liderlik yolculu u, 
giri imcilik ve networking, ileti im ve ili ki 
yönetimi, tak m çal mas , inovasyonel 
yarat c l k, ba ar l  i  görü mesi, o  s 
programlar  e itimleriyle 12 modülden 
olu uyor. Program arac l yla 
kat l mc lar n 21. yüzy l becerilerine sahip 
yüksek performans gösterebilen ve irket 
verimlili ini üst düzeye ç karabilecek i  
insan  kimli i kazanmalar  hede  eniyor.

E itimler PERYÖN Akademi’nin 
yenilikçi e itim modeli olan dijital 
e itim platformu üzerinden sunulacak. 
Türkiye’de 10 ehirden ö renciler ayn  
anda PERYÖN Akademi’nin akredite 
e itmenleri taraf ndan çevirimiçi 
sunulacak e itimlere kat labilecek.
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PERYÖN ve Limak Vakf  i  birli i 
2020’de de sürecek. Yeni dönem 
mühendis k zlar n geli imi PERYÖN 
Akademi taraf ndan özel tasarlanacak 
e itimlerle sa lanmaya devam edecek.

TMK Üniversite Program
Dört y lda toplam 310 k z ö rencinin 
çok yönlü desteklerden TMK Üniversite 
Program  kapsam nda ise devlet 
üniversitelerinin bilgisayar, çevre, 
elektrik-elektronik, endüstri, in aat ve 
makine mühendisli i bölümlerinde 
okuyan k z ö rencilere burs imkân  
sunuluyor. Program kapsam nda, k z 
ö rencilere mühendislik fakültesindeki 
e itimleri boyunca ki isel ve mesleki 
geli imlerine katk da bulunacak serti  ka 
programlar , online ngilizce dil e itimi, 
mentorluk deste i, staj ve istihdam gibi 
olanaklar da yer al yor. 

TMK Lise Program  
Bütüncül bir yakla mla tasarlanan 
projenin lise program  kapsam nda, 

erken ya larda olu an mesleki tercihlere 
yönelik kal p yarg lar  dönü türmek 
ve toplumun daha geni  kesimlerinde 
fark ndal k yaratmak hede  eniyor. 
Bugüne kadar 20 binin üzerinde 
lise ö rencisine ula an TMK Lise 
Program , 2019-2020 e itim ö retim 
y l nda Türkiye’nin 10 farkl  ilindeki 
(Adana, Ankara, Ayd n, Bal kesir, 
Bitlis, Diyarbak r, Isparta, stanbul, 
zmir, Samsun) 25 okulda fark ndal k 
yarat c  “Karar Senin” oyunu, sanal 
gerçeklik uygulamalar  ve her bir okulda 
gerçekle tirilecek rol model bulu malar  
ile y l boyunca faaliyetlerini sürdürecek. 

“Türkiye’nin Mühendis K zlar ” projesi be inci y l nda
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BREZİLYA  
İşçilere köle muamelesine 
ceza geldi

Telefonica Brasil ve tedarik zincirinde 
birlikte çalıştığı üç şirket, işçilere köle 
muamelesi yaptıkları gerekçesiyle suç-
lu bulundu. Espirito Santo eyaletindeki 
savcılar 11 işçinin inşaatta bir ay boyunca 
uygun dinlenme, barınma ve hijyen ko-
şulları olmadan uzun saatler çalışmaya 
zorlandığını duyurdu. Şirket ve taşeron-
ları 53 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

DANİMARKA
Çalışma günü azaldı, 
saat aynı!

Danimarka’nın Odsherred belediyesi dört 
günlük mesai uygulamasına geçerek bu 
alanda karar alan ülkedeki ilk resmi ku-
rum oldu. Buna göre belediye çalışanları 
sene boyunca cuma günü de dahil üç gün-
lük hafta sonu tatili yapacak. Yaklaşık 300 
kişinin çalıştığı belediye, haftalık 35 saatlik 
çalışma saatinin değişmediğini, sadece ça-
lışma günlerinin azaldığını açıkladı.

Dünyada iş ve çalışma hayatında neler oluyor? 

İNGİLTERE 
İşverenler AB ayrılığından 
endişeli

İngiltere İşe Alım ve İstihdam Konfederasyo-
nu (REC), İngiltere’de yerleşik 609 işverenle 
istihdam piyasasına ilişkin bir anket yaptı. 
Ankete katılanların yaklaşık yüzde 46’sı İn-
giltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrıldıktan 
sonra gerekli niteliklere sahip çalışanları 
bulamamasından endişe ediyor. Özellikle İn-
giliz hükümetinin anlaşmasız ayrılık halinde 
AB çalışanlarının serbest dolaşımını iptal 
etmesinin işverenleri zor durumda bıraka-
bileceği kaydedildi.

ARJANTİN 
Mesleği yerine ev işi yapan 
kadına tazminat

Arjantin’de, 70 yaşındaki kadın, meslek 
sahibi olmasına rağmen 27 yıl süren evli-
liği boyunca mesleği yerine ev işi yapmak 
zorunda bırakıldığı için boşandığı erkek 
hakkında şikayette bulundu. “Kadınların 
ekonomik olarak kocalarına bağımlı olma-
sının toplumda kadının rolünün geri plana 
itilmesine neden olduğu” gerekçesiyle ka-
dını haklı bulan mahkeme, erkeğin 157 bin 
Euro tazminat ödemesine hükmetti.

ABD  
Asgari ücret 15 dolar oldu

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler 
Meclisi, asgari ücretlerin artırılmasını 
öngören karar tasarısını onayladı. Saat 
başı 7,5 dolar seviyesinde olan asgari 
ücret 15 dolara çıkarıldı. Asgari ücre-
tin 15 dolara yükseltilmesi talebi ilk kez 
2012’de New York’taki fast food çalışan-
ları tarafından gündeme getirilmişti.

FRANSA 
Dünya Kadınlar Kupası’nda 
eşit ücret talebi

Fransa’da gerçekleşen FIFA Dünya Ka-
dınlar Kupası’na “eşit ücret” mücadelesi 
damgasını vurdu. Kupayı, ABD kadın futbol 
takımı aldı. Takım kaptanı Megan Rapinoe, 
kadın ve erkek futbolcular arasındaki ücret 
eşitsizliğinin giderilmesi için FIFA Başkanı 
Gianni Infantino’ya çağrıda bulundu.

DÜNYADAN
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JAPONYA 
“Aşırı” çalışmaktan 158 kişi 
öldü

Japonya’da çalışma şartlarıyla ilgili hazırla-
nan bir hükümet raporu, ülkede “karoshi” 
olarak bilinen “aşırı çalışmaya bağlı ölüm-
ler” konusundaki verileri paylaştı. Rapora 
göre, 2018’de intihar ya da sağlık sorunları 
nedeniyle hayatını kaybeden çalışanlardan 
158’inin ölümü aşırı çalışmaya bağlı sorun-
lar nedeniyle gerçekleşti. Aşırı çalışmaya 
bağlı ölümler en çok 40’lı yaşlarda, inşaat 
ve medya sektöründe yaşanıyor.

ÇİN 
Stajyerler gece mesaisine 
zorlanıyor

Çin’de üretim yapan Foxconn şirketinin, 
Amazon’un Echo Dot (sesli asistan) ürünü-
nün yapımını hızlandırmak için stajyerleri 
gece mesayisine zorladığı ortaya çıktı. Çinli 
sivil toplum kuruluşu China Worker Watch 
tarafından yayınlanan rapora göre, son 2 
ayda bine yakın stajyer, haftada 10 saatlik 
mesailerle 6 gün çalışıyor. Stajiyer öğrenci-
ler aylık 248 dolar alıyor.

RUSYA 
Haftada dört gün çalışma 
sistemini test edecek

Rusya Çalışma ve Sosyal Koruma Bakan-
lığı, üretkenliği artırmak için belirli şirket-
lerde haftada dört gün çalışma sistemini 
deneyecek. Deneyin kapsamında imalat, 
tarım, bilim ve teknik sektörlerinden şir-
ketler yer alacak. Yapılan anketlere göre 
Rus işçilerin büyük çoğunluğu, bu fi kri des-
teklemiyor.

İSVİÇRE
Isı stresi ile 80 milyon 
istihdam kaybı yaşanacak

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 
“Daha Sıcak Gezegende Çalışmak: Isı 
Stresinin İşgücü Verimliliği ve İnsana Yakı-
şır İşe Etkisi” başlıklı raporu yayımladı. Bu 
yüzyılın sonuna kadar küresel sıcaklık ar-
tışının 1,5°C olacağı varsayımından hare-
ket eden araştırma, 2030’da dünyada ça-
lışma sürelerinin azalacağını öngörüyor. 
Bu da 80 milyona denk gelen yüzde 2,2’lik 
bir istihdam kaybına yol açacak.

GÜNEY KORE
Fazla çalışmak, kelliği 
artırıyor

Güney Kore’de Sungkyunkwan Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi, çalışma saatleriyle saç 
dökülmesi arasındaki bağlantıyı araştırdı. 
20-59 yaşları arasında 13 binden fazla er-
keği değerlendiren araştırmacılar, haftada 
52 saatten fazla çalışan kişilerin kel olma 
ihtimalinin normalden iki kat fazla oldu-
ğunu keşfetti.

ALMANYA 
Almanya yurt dışından 
hemşire ithal edecek

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülke-
de giderek büyük bir sorun halini almaya 
başlayan hemşire ve hasta bakıcı açığını gi-
dermek için Meksika’yı ziyaret etti. 2023’e 
kadar sektöre yüzde 10 oranında daha 
fazla işçi almayı hedefl ediklerini söyleyen 
Spahn, kalifi ye Meksikalı hemşirelerin Al-
manya’da çalışabilmesi için gerekli resmi 
prosedürleri hızlandıracaklarını açıkladı.

P Y  -  E Y L Ü L / E K İ M 
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Dijital oyunlar art k sadece e lencede de il, i e 

al mdan e itime dek birçok alanda etki ve rol sahibi. 

Teknolojinin h zla dönü türdü ü “oyun” sektörü 

giderek büyüyor. Her gün binlerce oyun piyasaya 

ç k yor. Küresel oyun pazar n n 2022’de yakla k 200 

milyar dolarl k hacme sahip olmas  bekleniyor. 

Bu i te bir “oyun” var
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Dijital oyun sektörü h zla geli iyor. 
Atari salonlar nda ba layan dijital 
oyun serüveni bilgisayarlara girerek 
güçlü bir ivme sa lad . Ard ndan oyun 
konsollar yla yolculu una devam 
etti. imdi ise cep telefonlar nda ve 
ak ll  cihazlarda… Bugün tüketiciler 
cep telefonu sat n al rken cihaz n 
oyun performans n  da göz önünde 
bulunduruyorlar. Oyunlar da kendini 
geli tiriyor, ba ka sektörleri ve alanlar  
etkiliyor; elbette i  dünyas n  ve insan 
kaynaklar n  da… 

2018’de dünyada oyun pazar  yakla k 
140 milyar dolarl k hacme sahipti; oyun 
pazar n n gelirinin yar s ndan fazlas n , 80 
milyar dolarl k hacmiyle mobil oyunlar 
olu turdu. 2019 Küresel Oyun Pazar  
Raporuna göre; dünya genelinde 2,5 
milyardan fazla oyuncu var. Pazar n 
hacmi, önceki y la göre yüzde 9,6 
büyüyerek 2019’da 152,1 milyar dolara 
ula t . Sektörün hacminin 2022’de 196 
milyar dolara yükselmesi bekleniyor. 
Oyun sektörü pazar nda en büyük pay  
36,9 milyar dolar gelir ile ABD elde 
ediyor. Onu, s ras yla Çin, Japonya, 
Güney Kore ve Almanya izliyor. 

P Y  -  E Y L Ü L / E K İ M 

Sektörün güçlenmesinde 
mobilin rolü büyük

Dijital oyun sektörünün büyümesinde 
mobil teknolojilerin geli mesinin büyük 
etkisi var. Türkiye’de en az bir ak ll  
cihaz  (telefon, tablet vb.) olmayan hane 
art k neredeyse kalmad ; ak ll  telefon 
penetrasyonu yüzde 65’in üzerinde. 
Yayg nla an ak ll  mobil cihazlar 
sayesinde oyuncular art k istedikleri 
her yerde oyun oynayabiliyor. Bugün 
Türkiye’de 30 milyonu a k n kullan c  
oyun oynuyor.

Netmarble EMEA Yönetim Kurulu 
Ba kan  Bar  Özistek, mobil 
telefonlar n, mekan ve zamandan 
ba ms z olarak e lenceye çok uygun 
 yata ve genelde ücretsiz eri im imkan  
sundu unu, bunun da oyun pazar n  
h zla büyüttü ünü vurguluyor: “Ak ll  
telefon üreticileri oyunculara özel 
telefonlar piyasaya sürüyor, mobil 
oyunlar n farkl  seviyede telefonlara 
yönelik versiyonlar  geli tiriliyor. Böyle 

AdColony ve Nielsen Sports i  
birli iyle yap lan “2019 Mobil 
Oyun Ara t rmas ” mobil oyunlar n 
hayat m zdaki yerinin giderek 
artt n  ortaya koyuyor. 2017’de 
yap lan ayn  ara t rmada mobil 
oyuncular n yüzde 79’u haftada bir 
kere veya daha fazla oyun oynarken, 
2019’da yap lan ara t rmada bu oran 
yüzde 94’e ç kt .

Telefonlar nda 1 ila 3 oyun 
bulunduranlar n oran  ise yüzde 
53’ten yüzde 66’ya t rmand . 
Kullan c lar, mobil oyunlar n 
sa lad  küçük heyecanlar ve 
ya att  ba ar  hazz , beraberinde 
mutluluk ve rahatlama getirdi ini 
belirtiyor. Son 3 ay içinde mobil 
oynayanlar n görü meci olarak 
seçildi i ara t rmada anketi 

Bar  Özistek: Art k oyun sektörünün cirosu 
Hollywood’u geride b rak yor.

#PERYÖN #oyun #espor

yan tlayanlar n yüzde 94’ü her hafta, 
yüzde 50’si ise “her gün” oynad n  
belirtiyor. Oyuncular n yüzde 61’i 
oyun oynad klar  0-30 dakikal k 
zaman dilimlerini bir dinlenme 
molas  olarak de erlendiriyor. 

En çok “prime time”da 
oyun oynan yor

Kullan c lar n yüzde 49’u 20.00-23.00 
saat diliminde, yani prime time’da 
oyun oynad klar n  ifade ediyorlar. 
Ara t rmaya kat lanlar n yüzde 45’i 
toplu ta mada yolculuk ederken, 
yüzde 22’si bir kafede arkada n  
beklerken ve yüzde 27’si o  ste 
i lere biraz ara verip kafa da tmak 
ve yeniden odaklanmak için oyun 
oynad n  belirtiyor.

Mobil kullan c lar n yüzde 94’ü haftada 
en az bir kere mobilde oyun oynuyor

olunca önümüzdeki y llarda mobil 
oyunun h zla büyüyece ini, PC ve konsol 
gibi di er alanlar n ise küçülece ini 
beklememiz bir sürpriz olmaz. Mekan ve 
zaman ba ms z oyun deneyiminin kalite 
ve içerik zenginli i olarak da üst düzeye 
ç kmas yla birlikte mobil oyunlar tüm 
dünyay  domine etmeye çoktan ba lad . 

Bir de dijital oyunlar n e lence 
sektörünün bir parças  oldu unu 
unutmayal m. Art k oyun sektörünün 
cirosu Hollywood’u geride b rak yor. 
Oyun oynamak bugün en kolay 
eri ilebilir ve hesapl  e lence biçimi. 
Üstelik oyun oynarken sadece seyirci 
de ilsin, kat l mc s n.” 
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Serkan Kazar: “ nsanlar n deneyimleme ihtiyaçlar  
ve bu ihtiyaçlara cevap veren teknolojiler var 
oldukça ‘oyun sektörü’ de bamba ka ekilde 
hayat m zda olmaya devam edecek.”

Türkiye 18. büyük pazar
Genç nüfus yap s na sahip ve genç 
nüfusun yenilik ve teknolojiye ilgisinin 
yüksek olmas  nedeniyle Türkiye, cazip 
bir oyun pazar . Örne in Türkiye’de 
geli tirilen “Gram Games”, dünyan n en 
ünlü oyun irketlerinden biri olan Zynga 
taraf ndan 250 milyon dolara sat n 
al nd . Ancak Türk geli tiricilerin pazar 
içindeki pay  hala yüzde 5 civar nda. 
Türkiye’de 60’a yak n oyun geli tirici 
irket bulunuyor.

Kurumsal turnuvalar revaçta. Kurumsal 
irketlerin kat lmak için birbiriyle yar t  

bu turnuvalar oyuna bak  aç s n  da 
de i tirdi. Örne in bu turnuvalar 
profesyonel oyunculu u da beraberinde 
getirdi. Firmalar n profesyonel tak mlar  
kuruldu ve arkalar na büyük markalar n 
deste ini ald lar. Dolay s yla istihdama 
da önemli ölçüde katk  sa lad . Bir 
ba ka ifadeyle oyun art k yaln zca 
tüketilen bir ürün de il, art k yaln zca 
üreticilere de il oynayanlara da istihdam 
olanaklar  sa layan dev bir sektör. Bu 
da oyun sektörünün di er sektörlere 
dokunmas na yol açt . Günümüzde 
organizasyonlar dev salonlarda, hatta 
statlarda gerçekle tiriliyor, büyük para 
ödülleri veriliyor, canl  yay nlar yap l yor. 

NTT Game firmas n n Avrupa ve 
Türkiye Operasyon Müdürü Serhan 
Kazar, Türkiye’de ve dünyada dijital 
oyun sektörünün yeni  kirler, yeni 
teknolojiler ve yeni deneyimler 
vadetti ini söylüyor. “Oyun sektörü, 
ba ar l  olman n zor oldu u bir pazar. 
Trendler her an de i ebiliyor” diyen 
Kazar unlar  söylüyor: “Sadece sizin 
de il rakiplerinizin neler yapt  da 
çok önemli.

“Türkiye’de oyun sektörü aç s ndan son 
6-7 y lda muazzam bir geli me ya and . 
Oyun sektöründe Türkiye ve Ortado u 
bölgesinin ilk büyük yat r m , global 

ölçekte bir irket olan Netmarble’ n 
yerel bir oyun  rmas  olan Joygame’i 
sat n almas yla gerçekle ti. Bu sat n 
alman n önemi, Türkiye’de ba ar l  bir 
oyun  rmas n n global bir de ere ula p 
dünyan n en büyük oyun irketlerinden 
biri taraf ndan kabul görmesi ve bunun 
kar l nda önemli bir ücret ödemesiydi. 
Bunun ard ndan günümüze gelen 
süreçte Gram Games, Tale Worlds, 
InGame, Masomo, Peak Games gibi 
oyun  rmalar  Türkiye’den ç k p dünya 
çap nda ba ar ya ula t . Geçen y l Peak 
Games’in, ard ndan Gram Games’in 
sat lar  gözleri Türk oyun piyasas na 
çekti. 2019’un ba nda Miniclip’in 
Masomo’yu sat n almas yla bu ilginin 
devam etti ini görüyoruz.

Türkiye, oyun üretiminde Do u Avrupa 
ve Ortado u’da lider konumunda. Son 
6 y lda oyun  rmalar n n say s  ciddi 
miktarda artt . 100’e yak n irket bu 
alanda çal yor. Global anlamda ba ar  
kazanm  irketlerimiz var. Önümüzdeki 
3 y l içinde Türk oyun irketlerine 
gelecek toplam yat r m n 2 milyar dolar  
geçece ini tahmin ediyorum.

Oyunda 
“mobil” büyürken 

“konsol” küçülecek

Oyun sektöründeki gelirin yar s ndan 
fazlas  mobilden geliyor. Esporda da 
bu trend mevcut. Önümüzdeki be  y l 
içinde PC oyunlar n n yan  s ra mobil 
oyunlar n da espor kategorisinde yer 
almas n  bekliyoruz. Bu nedenle reklam 
ve pazarlama sektörünün 2019’da mobil 
oyunlar  daha s k  bir ekilde mercek 
alt na alacak. Öngörüleri toparlamak 
gerekirse öyle s ralayabiliriz:
 
• Aksiyon oyunlar  her zaman oldu u 
 gibi bugün de popüler, yar n da böyle 
 olacak. 

• Espor yükselmeye devam ediyor. 
 Bu bir müddet daha sürecek. 

• Masa, kart ve rol yapma oyunlar n n 
 popülerli i giderek art yor, espora 
 rakip olabilir.

• 2020’de yapay zekâ ve art r lm  
 gerçekli in oyun sektörünü daha fazla 
 me gul etmesini bekliyoruz. 
 Bu sayede oyun deneyimi 
 ki iselle tirilecek ve daha fazla say da 
 ak ll  oyun geli tirilecek.”

Bar  Özistek    Netmarble EMEA Yönetim Kurulu Başkanı

TÜRK YE OYUN PAZARI
• 774 milyon dolar ile dünyan n 
 18. büyük oyun pazar  

• Aktif kullan c  say s  yakla k 
 31 milyon

• Kullan c lar n %56’s  erkek, %44’ü
 kad n

• %46 ile 21-25 ya  aras  gençler 
 Türkiye’de en çok oyun oynayan 
 ya  grubu 

Kaynak: Newzoo Global Games Market 2017 raporu
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yi bir oyun geli tirmek her zaman 
ba ar y  garanti etmiyor. Kötü 
buldu unuz bir oyun ise çok tutulabiliyor. 
ansa da ihtiyac n z var. Bundan sonra, 
imdiye dek ya anmam  bir deneyim 

sunan oyun geli tirileri avantaj elde 
edecektir. Türkiye oyun geli tirme 
konusunda genç say l r. Birkaç ba ar l  
giri imimiz bulunuyor ancak yine de çok 
yol almam z gerekiyor. Sektör yaln zca 
oyun geli tirmekten ibaret de il. Art k 
kalite ç tas n  da yükseltmeliyiz. Do ru 
zamanda do ru ürüne sahip olmam z ve 
sürekli kendimizi geli tirmemiz gerekiyor. 
Bana göre içinde oyun olmayan bir 
gelecek bundan sonra mümkün de il. 
Gelece in bugünden daha parlak 
olaca n  dü ünüyorum.”

Espor: Yükselen trend

Dijital oyun sektöründeki en dikkat 
çekici geli melerden biri esporun 

yükseli i. 2018’de espor pazar  1 milyar 
dolar  a t . Gelecekte yüzde 30’luk bir 
büyümenin beklendi i esporda izleyici 
say s n n 2021’de 500 milyonu a aca  
öngörülüyor. Bu da esporun en popüler 
üç spor dal ndan biri olaca  anlam na 
geliyor. Dijital oyun dünyas nda en çok 
oyuncuya sahip 10 ülkeden biri olan 
Türkiye’de 20 binden fazla amatör espor 
tak m  bulunuyor. 

Netmarble EMEA Yönetim Kurulu 
Ba kan  Bar  Özistek, Türkiye’nin, 
esporda dünyaya paralel büyüdü ünü 
belirterek öyle diyor: “Bundan 
sonra da hem izleyici hem de oyuncu 
say s n n artaca n  ve büyümenin de 
ayn  tempoyla sürece ini öngörebiliriz. 
Dijital oyuncu say m z n fazla olmas  
ülkemizi espor alan nda güçlü k l yor. 
Espor tak mlar na yat r m yapan, 
sponsor olan giri imcilerin say s nda 
bir art  gözleniyor. Bu alanda yakla k 

Esporda izleyici say s n n 2021’de 500 
milyonu a aca  öngörülüyor.

#PERYÖN #espor #oyun #oyuncu #amatör
#turnuva #oyungelistirme

700 milyon dolarl k marka yat r m  
bulunuyor fakat bu alandaki potansiyel, 
izleyici say s na göre halen çok küçük. 
Markalar n henüz çok az  bu alan  
ke fetti. Espordan sa lanabilecek fayda 
anla ld nda marka yat r mlar  da 
katlanarak artacakt r. 2021’de beklentim 
genel ara t rma raporlar n n d nda 
oldukça yüksek. Bu kadar yüksek izleyici 
kitlesine sahip bir alanda markalar n 
espora yat r mlar n n 5 milyar dolar  
a mas n  bekliyorum.”
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Serhan Kazar    NTT Game firmasının Avrupa ve Türkiye Operasyon Müdürü
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Oyun Geli tirmeni Murat Oktay 
ise Türkiye’de oyun sektörünün 
çok h zl  geli ti ini dü ünmüyor. 
Türkiye’de bu sektörde yakla k 60 
irket faaliyet gösteriyor. Oyuncu 

say s n n hemen hemen ayn  oldu u 
ngiltere’ye bakacak olursak, Oktay 
yaln zca Londra’da 2 bin 254 irketin 
bu alanda çal t n  söylüyor. 
“Dünyan n en büyük sektörlerinden 
biri olan oyun sektörü geçmi  y llarda 
çocuk i i olarak görüldü ü için göz 
ard  edildi” diyen Oktay, “Bugün 
ise oyunla yeti en neslin yönetim 
kademelerine gelmeye ba lamas yla 
sektörün de kaderi de i meye ba lad  
diyebiliriz. Önümüzdeki on y l içinde 

çok olumsuz bir geli me olmazsa, 
Türkiye’de oyun sektörünün oldukça 
büyüyece ini öngörüyorum” ifadesine 
yer veriyor. Oktay, oyun sektörünü öyle 
de erlendiriyor: “Kabul ediyorum, 
5-10 y l öncesine k yasla epey yol ald k. 
Ancak bunca y ld r yap lan yat r mlar 
kar s nda u an çok daha ileride 
olmam z gerekiyordu. Baz  eksiklikler bu 
ilerlemeyi engelledi: 

• Türkiye’nin en önemli eksikliklerinden 
 biri orijinal kullan m n n nüfusa 

“ nsan olarak hep yeni eyler denemeyi, 
ke fetmeyi arzular z. Birço umuz asla 
bir Formula 1 pilotu olmayaca z 
ya da saatte 300-400 km h zla araç 
kullanmayaca z veya sava  alan nda 

Dijital oyun = İmkansızın deneyimi

dü mana ate  etmeyece iz. Oyunlar, 
y llard r bizlere bu deneyimleri sunuyor. 
Geli en teknolojiyle her geçen gün bu 
deneyimler daha da gerçekçi oluyor. 

Dijital oyun sektöründe yapay zekâ ve 
artt r lm  gerçeklik trendi yükseli te 
ancak Türkiye henüz yolun ba nda. 
Bir teknolojinin yayg n kullan labilmesi 
için o teknolojinin ula labilir olmas  
gerekiyor. u an için eri im epey zor. 
Üstelik cihazlar hantal ve uzun süreli 
kullan mlar n n insan sa l  üzerindeki 
etkileri de henüz bilinmiyor. Di er 
taraftan gelece in sanal-artt r lm  
gerçeklik üzerine kurulaca n  

dü ünüyorum. Sadece oyun anlam nda 
de il, hayat n her alan nda böyle 
olacak. Oyunlar ise bu teknolojilere 
adaptasyonu kolayla t rd  gibi 
söz konusu teknolojilerin geli imine 
de fayda sa layacak. nsanlar n 
deneyimleme ihtiyac  ve bu ihtiyaca 
cevap vermeye çal an teknolojiler 
oldu u sürece dijital oyunlar 
hayat m zda olmaya devem edecek. 
Gelecekte, büyük ihtimalle imdi hayal 
bile edemedi imiz ekillerde, bamba ka 
cihazlarla oyun oynayacak ve hayat n 
her alan nda oyunlardan daha fazla 
yararlanaca z.”

Orijinal kullan m n 
yetersizli i ve
yeti mi  çal an 
ihtiyac , Türkiye’de 
oyun sektörünün 
en önemli sorunlar  
aras nda. 

 oranla yok denecek kadar az olmas . 
 Bu yetersizlik, yabanc  yat r mc n n da
 ülkeye girmesini zorla t r yor. 

• Geli tirme süreçleri oldukça 
 emek istiyor. 

• Oyun geli tiricilerinin hala yeti mi  
 çal ana ihtiyac  var. 

• Geli tirici  rmalar ‘özgün’ çal mal . 

• Oyun sektöründe dikey de il yatay 
 pazarlama tercih edilmeli.”
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“Bilgisayar oyunlar n n ba ml l k 
yap c  bir yan  oldu u her zaman 
göz önünde bulundurulmal . Ancak, 
kontrol alt nda oldu u sürece, getirdi i 
pozitif etkileri çok daha fazla. Dijital 
oyunlar do ru kullan ld nda ki isel 
performans  art rabilecek özelliklerini 
de beraberinde getiriyor. Zekây , 
re  eksi ve çe itli ileri ya  hastal klar n  
pozitif etkiliyor. Ancak bunun  rma 
taraf ndan i  amaçl  verilmi  ürünlerde 
yap lmas n  do ru bulmuyorum. Ne 
kadar kontrolden geçirilirse geçirilsin 
her uygulama ki ilerin verilerini 
toplamak üzerine bir yap y  da 
beraberinde getiriyor. Buna ba l  olarak 
elde edilen veriler do rultusunda 
sunulan reklamlar kar m za ç k yor. 
Ancak burada ana konu reklam ile 
kar la maktan ziyade verilerin nas l 
kullan ld d r. 

Bu sebeple irket verilerinin de içinde 
bulundu u bu cihazlar n sadece amac na 
uygun kullan lmas  daha do ru olabilir. 

Kad nlar n ilgisi dü ük, 
artt r lmal
Dijital oyunlardan yararlanarak tak m 
ruhu güçlendirilebilir ve çal an 
motivasyonu art r labilir. Fakat burada, 
bu amaç için yararlan lacak oyunun 
do ru seçimi öne ç k yor. Kimi  rmalar, 
haftan n belli günlerinde kurum içinde 
çe itli oyun turnuvalar  düzenliyorlar. 
Bu, hem tak m ruhunu besliyor hem 
de motivasyonu art r yor. Ayr ca irket 
içi kayna may  da art r yor. Rekabetçi 
bilgisayar oyunlar  da  rma içinde 
performansa etki ediyor. Elbette 
bunlar sa l kl  i  ortamlar nda geçerli. 
E er çözülmemi  sorunlarla dolu bir i  
ortam  varsa oyun bunlara çare olamaz. 
Öte yandan kad nlar n oyunlara ilgisi 
erkeklere k yasla daha dü ük. Kad nlar  
da içine çekebilecek, dijital oyunlar  
kapsayan organizasyonlar daha etkili 
ve kapsay c  sonuçlar elde edilmesini 
sa layabilir.”

“Yarar sağlamak için 
doğru oyun seçimi 

çok önemli”

Murat Oktay     Oyun Geliştirmeni 

Geleneksel de erlendirme araçlar na 
k yasla oyunla t r lm  yetenek testleri daha 
k sa zamanda daha iyi bir i e al m süreci 
sa l yor.

#PERYÖN #isealim #oyunlastirma
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D O S YA

Oyunlardan e itimde de 
yararlan l yor, i e al mda da
Dijital oyunlardan e itimde yararlan l yor. 
Örne in bir pilot aday , “Flight 
Simülator” oynayarak bir uça  
uçurabilecek kadar bilgi edinebiliyor. 
Elbette bir uça  gerçek anlamda 
uçurmak için sadece bu oyunlardan 
yararlanmak yeterli de il. 

Amazon’un çal anlar n n motivasyonunu 
art rmak için video oyunlar geli tirdi i 
biliniyor. Ancak bu oyunlar normal 
i  ak n  h zland rmak, performans  
artt rmak için geli tirilmi . 

e al mda oyundan yararlanmak da 
giderek ilgi çeken bir uygulama. nsan 
kaynaklar n n hem do ru adaya ula ma 
hem de ba ar l  bir i veren markas  olma 
amac n  destekleyen oyunla t r lm  
yetenek testleri son dönemde ölçüm 
gücü ve yaratt  olumlu aday deneyimi 
ile kurumlar için öne ç kan bir alternatif 
oluyor. 

Geleneksel de erlendirme araçlar na 

k yasla oyunla t r lm  yetenek testleri 
daha k sa zamanda ve daha fazla veri 
toplayarak, hem aday hem de irket 
için daha iyi bir i e al m süreci sa l yor. 
Uzun i e al m süreçleri adaylar aç s ndan 
motivasyon kayb  ya atan ve yorucu 
olarak alg lan rken, oyunla t rma ile bu 
süreç daha e lenceli hale geldi i gibi 
kolayla yor. irketlerin son dönemdeki 
önem verdikleri konular n ba nda 
gelen dijital dönü ümü de destekleyen 
oyunla t r lm  yetenek testleri, online 
ve mobil olarak uygulanmakla birlikte 
istenirse kameral  ya da gözetimli bir 
ortamda da yap labiliyor. 

Deneyimli adaylar n, 
oyunla t r lm  testleri 
ciddiye almama riski 
bulunuyor
“Deneyimsiz adaylar k sa süreli, 
e lenceli, daha az stresli uygulamalar  
tercih ederken, deneyimi be  y l  a an 
çal anlar n bu konudaki öncelikleri 
de i iyor” diyen Assessment Systems 
CEO’su Levent Sevinç, oyunla t r lm  

yetenek testlerinin uygulamas na ili kin 
unlar  söylüyor: “Deneyimli adaylar 

deneyimlerini sergileyebilecekleri, 
kendilerini yüz yüze ifade edebilme 
olana  bulabilecekleri kapsamda ve 
uzunlukta bir de erlendirme sürecini 
tercih ediyorlar. Bu adaylar  oyun ile 
de erlendirmek süreci yeteri kadar 
ciddiye almamalar na sebep olabilir. 
Ancak geleneksel yetenek testleri de 
‘Deneyimime ra men hala bir test ile 
mi de erlendiriliyorum?’ alg s  ya att  
için pek tercih edilmiyor. Bu gibi adaylar 
için de erlendirme merkezi çözümleri, 
yetkinlik bazl  mülakat gibi yöntemler 
daha do ru uygulamalar olabilir.”

“Firmalar n i e al m sürecinde 
ilk a amada kulland  yetenek 
testi uygulamalar , birçok özelli i 
ölçebilmesine ra men adaylar taraf ndan 
uzun, s k c  ve stresli bir deneyim 
olarak nitelendiriliyor. Oyunla t r lm  
yetenek testleri genç yetenekleri 
hem çekmeye hem de do ru tahmin 
etmeye olanak sa l yor. Firmalar da 
çareyi oyundan yararlanmakta buluyor. 
Oyunla t r lm  yetenek testleri adaylar n 
e ilimleri yerine yeteneklerine, zihinsel 
becerilerine odaklan yor. Bu sebeple 
aday n kendini oldu undan daha pozitif 
de erlendirmesi gibi riskler de ta m yor. 
Stres unsurunun geleneksel yönteme 
göre daha dü ük olmas  da becerilerini 
geleneksel yetenek testlerine göre 
daha gerçekçi biçimde ölçmeye olanak 
sa l yor. Zihinsel becerilere odaklanan 
Jobventure oyunumuzu kullanan 
adaylar n yüzde 92’si geleneksel testlere 

göre de erlendirmeleri daha fazla keyif 
alarak yapt n , yüzde 80’i ise daha az 
stres ya ad n  belirtiyor. Yine adaylar n 
yüzde 87’si, de erlendirme yapan 
kurumla ilgili daha olumlu bir alg ya 
sahip olduklar n  söylüyor. 

Zihinsel becerileri güçlü adaylar kuruma 
girdiklerinde h zl  ekilde deneyim 
eksikliklerini kapat yorlar. Karma k 
problemleri çözme, belirsizliklere uyum 
sa lama, yarat c  çözümler üretme 
becerileri çok daha yüksek oluyor. 
Oyunla t r lm  yetenek testleri adaylar n 
bu potansiyelini k sa ve e lenceli bir 
içerikle tespit edebiliyor. Geleneksel 
yetenek testlerinin geçerlilik ve 
güvenilirlik anlam ndaki tüm avantajlar n  
sa l yor ama mobil cihazlar için optimize 
edilmemi  olmas , uzun ve stres verici 
olmas  gibi dezavantajlar n hiçbirini 
bar nd rm yor.” 

“Oyun, işe alım 
sürecindeki strese 

çare oluyor”

Levent Sevinç    Assessment Systems CEO

Levent Sevinç: Oyunla t r lm  yetenek 
testleri adaylar n potansiyelini k sa ve 
e lenceli bir içerikle tespit edebiliyor. 

#PERYÖN #oyunlastirma #isbasvurusu   
#isealim #ik
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Dr. Necdet Kenar

Dijital oyun sektörü: 
stihdam ve e itim 

Büyüyen ekonomi büyüyen istihdam demektir. Buradan 
hareketle oyun sektörü de önümüzdeki süreçte yarataca  
yeni i  olanaklar yla istihdam  art racak. Ancak dijital oyun 
alan nda yeti mi  insan kayna m z yetersiz. Bu sorunu 
çözebilmek için en önemli görev üniversitelere dü üyor.

Dijital oyun sektörü, h zla geli iyor. 2019 
Küresel Oyun Pazar  Raporuna göre; 
dünya genelinde 2,5 milyardan fazla 
oyuncu var. Pazar n hacmi, geçen seneye 
göre yüzde 9,6 büyüyerek 152,1 milyar 
dolar oldu; 2022’de 196 milyar dolara 
ula mas  bekleniyor. Oyun sektörü 
pazar nda en büyük pay  36,9 milyar 
dolar gelir ile ABD elde ediyor. Onu, 
s ras yla Çin, Japonya, Güney Kore ve 
Almanya izliyor.

Türkiye 18. büyük pazar

Newzoo Global Games Market Raporuna 
göre; 2017 itibar yla Türkiye’de 30,8 
milyon aktif kullan c  var. Bu nüfusun 
yüzde 56’s  erkek, yüzde 44’ü kad n. 
Pazar  gençler olu turuyor. Ya  da l m  
olarak yüzde 30’u 10-20 ya , yüzde 
46’s  21-25 ya , yüzde 24’ü 36-50 ya  
aral nda. Türkiye 773.9 milyon dolarl k 
harcama ile dünyada 18. büyük oyun 
pazar  durumunda. Görece genç nüfus 
yap s na sahip ve genç nüfusun yenilik 
ve teknolojiye ilgisinin yüksek olmas  
nedeniyle Türkiye, cazip bir oyun 
pazar . Ancak, pazar içerisinde Türk 
geli tiricilerinin pay  sadece yüzde 5. 
Türkiye’de 60’a yak n oyun geli tirici 
irket bulunuyor. Bu say  oldukça az. 

Yeni i ler, yeni istihdam olanaklar

Dijital oyun sektörü, birçok alt sektörü 
içeren, ekonomi içinde önemli paya sahip 
büyük bir endüstri. Bili im teknolojileri, 
yaz l m, donan m, çevrim içi platform 
sa lay c lar, oyun tasar m  ve geli tiricileri, 
yay mc lar, medya araçlar  bu endüstriye 
girdi ve katk  sa layan sektörler. Bili im 
teknolojilerinin geli im olanaklar  ve 
dijitalle me süreci, oyun sektörünün 
büyümesine katk  sa l yor. Büyüyen 
ekonomi büyüyen istihdam demektir. 
Buradan hareketle oyun sektörü, 
önümüzdeki süreçte yarataca  yeni i  
olanaklar yla istihdam  art racak. 

Sektör farkl  alanlarda ve farkl  
mesleklerde yeni i ler yaratacak. 
Sektörün de er zincirinin ilk basama , 
oyun tasar m ve geli tiricili i. Oyunlar  
üretecek oyun stüdyolar / irketleri ve 
burada çal acak tasar m, programlama/
yaz l m, sanat, ses ekip ve yöneticileri 
ve ürün yöneticilerinden olu an teknik 
ekiplere ihtiyaç var. kinci basamak, 
geli tirilen oyunlar n yay nlanmas , 
pazara sunumu ve son tüketiciye 
ula mas  sürecinde reklam/tan t m, 
sponsorluk, ISP, portallar, çevrimiçi 
sunucular , oyun sitelerinde yarat lan 
yeni ve ilave teknik ve idari i lerde 
çal acak i gücüne ihtiyaç var. Tüm bu 
i ler teknik becerileri yüksek, e itimli, 
nitelikli i gücü gerektiriyor. Ancak, bu 
alanda yeti mi  insan kayna m z ve 
know-how’umuz yetersiz.

P Y  -  E Y L Ü L / E K İ M    U Z M A N  Y O R U M U

“Küresel düzeyde daha 
fazla ba ar  kazanmak ve 
dijital oyun sektöründe 
olu acak yeni istihdam 
f rsatlar n  daha iyi 
de erlendirmek mümkün. 
Bu yolda gerekli 
olan bilgi ve beceriyi 
gençlere kazand rmak 
için e itim olanaklar n  
çe itlendirmek öncelikli 
ihtiyac m z.” 

py@peryon.org.tr

Nitelikli i gücü için
üniversitelerin önemi

Oyun sektöründe nitelikli i gücü, sektörün 
geli mesi için hayati önem sahip. Bu 
konuda en önemli görev üniversitelere 
dü üyor. Üniversiteler sektörün ihtiyac  
olan nitelikte i gücünün yeti tirilmesi 
için lisans ve lisansüstü seviyede e itim 
politikalar n  uygulamaya geçirmeli. 

E itim konusunda mensubu oldu um 
Bahçe ehir Üniversitesi (BAU) deneyimini 
payla mak isterim. BAU leti im Fakültesi 
bünyesinde Dijital Oyun Tasar m  ve Çizgi 
Film ve Animasyon Bölümlerindeki lisans ve 
yüksek lisans programlar  ile sektöre nitelikli 
i gücü yeti tiriyor. Ayr ca Yeni Medya, 
Reklamc l k, leti im Tasar m  bölümleri 
ile Bilgisayar ve Yaz l m Mühendislikleri 
bölümleri, dijital oyun sektörünün nitelikli 
i gücünü kar lamaya katk  sa l yor.

BAU ayr ca, ba ms z oyun geli tiricilere 
yönelik bir topluluk merkezi kurdu. 
Bahçe ehir Üniversitesi Oyun 
Laboratuvar  (BUG) birçok etkinlik 
düzenliyor. BUG, sektör ile akademiyi 
bir araya getirerek ba ms z oyun 
tasar mc lar  için bir bulu ma-payla ma 
noktas  oldu. Bu enerji ve sinerjinin 
sonucunda bir e itim ve üretim 
yap lanmas  ortaya ç kt . BUG yap s  
oyun tasar m  üzerine lisans ve mast r 
programlar n n d nda ön kuluçka 
merkezi BUG Kitchen ve yine Türkiye’nin 
ilk sanal gerçeklik laboratuvar  olan VR 
First BAU ile halen stanbul oyun ve VR 
sahnesinin nabz n  tutuyor. 
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PERYÖN’ün çat  derne i EAPM - 
European Association for People 
Management (Avrupa nsan Yönetimi 
Derne i) Yönetim Kurulu’nun, bir y l 
süreyle görev yapacak üye seçimleri 
tamamland . PERYÖN 25. Dönem 
Yönetim Kurulu Ba kan  Berna Özt naz, 
Avrupa’da 32 ülkeyi temsil eden EAPM’nin
yönetim kurulu üyeli ine seçildi. 
Böylelikle Özt naz; EAPM’nin Ba kan, 
Ba kan Yard mc s , Genel Sekreter, 
Sayman ve Temsilciler Meclisi taraf ndan 
belirlenen ve alt  ki iden olu an yönetim 
kurulunda; 1 Ocak 2020 - 31 Aral k 2021 
aras nda görev alacak yeni seçilmi  iki 
üyesinden biri oldu.

Bu geli menin, PERYÖN’ün insan 
yönetimi alan nda yapt  çal malar n 
global etkisini daha da art raca na 
de inen Özt naz, “PERYÖN, bilgi 
üretimi, e itimleri, düzenledi i kongre 
ve di er projeleriyle sadece Türkiye’de 
de il, dünyada K profesyonellerinin 
yak ndan takip etti i bir dernek. 
Hali haz rda global i birliklerimiz ve 
çal malar m z bulunuyor. Derne imizin, 
çat  olu umu EAPM’nin yönetim 
kurulunda görev almas  çal malar m z n 

PERYÖN Ba kan  Berna Öztt naz, 
EAPM - European Assoc at oon for People 
Management (Avrupa nsann Yönetimi Derne i) 
Yönetim Kurulu’na seçildi. Bu geli meyle beraber 
PERYÖN, 1979’dan bu yana üye oldu u EAPM’de
yönetim kurulunda temsil hhakk  kazand . 

PA N O R A M A

“EAPM yönetimine 
kat lmam z 
Avrupa’daki itibar m z  
güçlendirecek”

Berna Özt naz  - PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı, EAPM Yönetim Kurulu Üyesi 

Röp: irin Mine K l ç
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uluslararas  etkisini daha da art racakt r” 
dedi.

PERYÖN Yönetim Kurulu Ba kan  
olarak EAPM Yönetim Kurulu’na 
seçilme sürecini anlat r m s n z? Bu 
ba ar ya nas l ula t n z?

EAPM 2000’li y llarda yönetim kurulu 
yap s n  de i tirerek, s rayla herkesi 
dahil eden bir komite yerine, yönetim 
ve imza yetkisi olan ve seçimle gelen 
bir yönetim kurulu yap s na geçti. Görev 
süresi tüm üyeler için iki y l. Bo alacak 
pozisyonlar için 6 ay öncesinden, 
üye ülkelerin kat ld  bir gizli oylama 
yap l yor. Önümüzdeki sene bo alacak 
iki pozisyon için oldukça güçlü alt  aday 
vard . Oylama sonucunda, halihaz rda 
üyelikleri süren Hollanda, ngiltere, 
Almanya, sviçre’nin yan  s ra, Türkiye ve 
Finlandiya yönetim kuruluna girmeye 
hak kazand . 

PERYÖN y llar içinde EAPM’deki 
duru uyla, üretti i projelerle fark 
yaratan bir dernek. nsan de eri 
yönetiminde pek çok iyi uygulamam z, 
çok iyi yeti mi  profesyonellerimiz 
bulunuyor. EAPM ve dünya kongrelerini 
ülkemizde yapmam z, toplant lardaki 
aktif kat l m m z, ba ar l  projelerimiz, 
etkin ba kanlar m z ve d  ili kiler 
temsilcilerimiz y llar içinde PERYÖN’ün 
öne ç kmas na destek oldu. Elde 
etti imiz bu ba ar da geçmi te görev 
alan arkada lar m z n hepsinin büyük 
eme i var. Bunlara ek olarak, Türkiye 
d nda 31 ülkenin temsilcilerine 
de ebilmek, i  birli ine, payla maya 
aç k olmak ve projelerin içinde etkin 
ekilde çal mak da elbette katk  

sa lad .

Yeni göreviniz Türkiye’de insan 
yönetimi aç s ndan nas l bir anlam 
ta yor?

Asl nda bu görev, öncelikle PERYÖN’ü, 
yani “Türkiye’nin nsan Yönetimi 
Derne ini”, onlarca Avrupal  aras nda 
uluslararas  platformda karar verici 
olarak temsil eden, prestijli bir konuma 
yerle tiriyor. Uygulama, politika ve 
standartlar n belirlenmesi kadar, yeni 

P Y  -  E Y L Ü L / E K İ M 

Berna Özt naz: EAPM yönetiminde yer 
almak PERYÖN’e, uygulama, politika ve 
standartlar n belirlenmesi kadar, Avrupa’da 
insan yönetimi dönü ümünde söz sahibi 
olma f rsat n  da yarat yor.

#PERYÖN #EAPM

ça da insan yönetimi dönü ümünü 
sa lamakta da, Avrupa nezdinde 
söz sahibi olma f rsat n  yarat yor. 
Sürdürülebilirli i uluslararas  arenada 
kan tlanm  bir sivil toplum kurulu u 
olman n yan  s ra, Türkiye için katk s  
ve anlam  büyük, çok say da i  birli i, 
proje ve geli im f rsat n n kalbinde 
olmay  sa l yor.

“EAPM yönetiminde 
yer almak, PERYÖN’e, 
insan yönetimi alan nda 
dönü üm sa lamakta 

Avrupa nezdinde 
söz sahibi olma 

f rsat  yarat yor.”

EAPM Yönetim Kurulu’ndaki görev 
ve sorumluluklar n z neler olacak? 

Öncelikle Events and Congress 
Committee Chair (Etkinlik ve Kongre 
Komitesi Ba kan ) olarak katk  
sa layaca m. Her sene gerçekle tirilen 
kongre ve etkinlikler EAPM’nin en etkili 
ö renme ve payla ma araçlar ndan biri. 
Örne in, bu sene öncelikli olarak bilgi 
payla m  ve ö renmeyi te vik edici bir 
“Konu mac  Bankas ” olu turuyoruz. 
Bu projenin lideri olarak görev 
yapaca m. 32 ülkenin konferans ve 
etkinliklerinde yer alabilecek kalite ve 
yetkinlikte konu mac lar  seçece iz. Veri 
havuzumuz yakla k 200 konu mac y  
içerecek. 

Bunun yan  s ra, K uygulamalar , 
politikalar  ve ara t rmalar  konusunda 
yay n yapan International Journal’da 
da Advisory Board Member rolünü 
üstleniyorum. International Journal, 
üye ülkelerin en iyi uygulamalar n n 
bulunmas , ara t r lmas  ve yay nlanmas  
konusunda çal an bir Avrupa ve dünya 
örgütleri ortak inisiyati  . 

Dijital dönü üm de destek verece im 
konular aras nda. Önümüzdeki iki 
sene boyunca EAPM’nin hayata 

geçirece i projelerin belirlenmesi 
ve desteklenmesi de yönetim kurulu 
üyelerinin sorumlulu unda. 

EAPM’nin 2020 planlar  nedir?

EAPM’nin önünde öncelikle kendi 
yap s na yönelik iki öncelik var. lki 
modernizasyon. Sistem, yakla m, dijital 
dönü üm anlam nda, insan yönetimi 
profesyonellerine liderlik edecek bir 
dijital dönü üm ve yetkinlik revizyonu 
çal mas  içindeyiz.

kinci önceli imiz ise üye say s n , 
dolay s yla etki alan n  geni letmek. 
EAPM, ayn  zamanda Dünya nsan 
Yönetimi Dernekleri Federasyonu - 
WFPMA’ya üye. Böylelikle WFPMA 
nezdinde yedi k tadan birinin temsilcisi 
olarak da yer al yor. Kaynak ve etki 
alan  anlam nda oldukça güçlü. Bu 
anlamda etkisi ve toplumsal faydas  
daha geni  projeleri hayata geçirme 
hede   mevcut. Bu alanda yürüyen çok 
say da proje var. Örne in, ISO- nsan 
Yönetimi Standartlar  ve nsan Yönetimi 
Serti  kasyonu çal mas . Avrupa’da 
geçerli olacak bir serti  kasyon üzerine 
çal yoruz. 

Bir di er inisiyatif, Avrupa nsan 
Yönetimi Kongresi. EAPM her sene 
bir üye ülkede Avrupa nsan Yönetimi 
Kongresini gerçekle tiriyor. Bu sene 
kongre Litvanya’da gerçekle ecek. 
Bunun yan  s ra her iki ayda bir konu 
baz nda “en iyi uygulamalar n” 
payla ld  etkinlikler gerçekle tiriliyor. 
Bu çal malar  s kla t rmak ve ula labilir 
bir veri havuzu haline getirmek de 
planlar aras nda. 
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PA N O R A M A

Derne imizin, çat  olu umu EAPM’nin yönetim 
kurulunda görev almas , çal malar m z n 
uluslararas  etkisini daha da art racakt r.

Berna Özt naz  - PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı, EAPM Yönetim Kurulu Üyesi 

PERYÖN nsana De er Ödülleri, 
EAPM taraf ndan tan nan ilk özel 
ödül oldu. Bu süreç nas l geli ti? 

Hem Türkiye’de hem de dünyada ödül 
süreçlerinin ele tiriye aç k çok yan  
var. Ödül vermenin ticari bir amaç ve 
ova dönü mesi, seçim kriterlerinin 

özensizli i, kontrol mekanizmalar n n 
zay  , verilen çok say da ödülü
bence güvenilmesi zor bir konuma 
getiriyor.

Bizse bu i i en ba ndan beri çok 
önemsedik ve önceliklendirdik. Öyle ki 
her sene, kendimizi k yaslayarak, geri 
bildirimleri alarak, alan n n en yetkin 
ki ilerini i in içine katarak ç tay  biraz 
daha yükselttik. 

PERYÖN nsana De er Ödülleri Seçim 
sürecinin bütünü gören, objektif, adil 
ve kan tlanabilir sonuçlar  ölçen bir 
süreç olmas  için çok çal t k. Ba vuru 
dosyas ndan, saha ziyaretlerine, jüriye 
seçilen isimlerden, metodolojinin 
ayr nt lar na kadar son derece dikkatli 
ve özenli çal yoruz. 

Geçen y l EAPM delege toplant s nda, 
Avrupa’da da ödül süreçlerinin s k nt l  
ve güvenilirli i dü ük olmas ndan 
üyelerin ikayet etti ini gördüm. 
PERYON nsana De er Ödülleri 
gerçekten örnek verilen ödüllerin 
hepsinden daha iyi bir süreçle 

yönetiliyordu. Bu sürece duydu um 
güvenle, EAPM Ba kan ve Ba kan 
Yard mc s na, ödülümüzü ayr nt s yla 
anlatt m ve ödülü birlikte vermeye 
nas l bakacaklar n  sordum. Aç kças  
heyecanland lar, ancak önce sürecini 
iyi anlamak, bir güvenlik testine tabi 
tutmak istediler ki bu çok anla l r bir 
durum. 

Bu güvenlik testinde, ba vuru an ndan 
ba layarak tüm süreci ellerindeki 
en iyi uygulamalarla k yaslayarak 
sorgulad lar. Ba vuru say s , ba vuru 
dosyas , saha ziyareti ayr nt lar , jüri 
seçimleri, de erlendirme metodu, 
hatta ödülün duyurulma eklini bile 
detayl  incelediler. Gururla söylüyorum 
ki, Avrupa’da ilk defa, bir K Ödülünü 
destekleme karar n  ald lar. Bu sene 
büyük ödülümüzü EAPM ile verdik. 
Aç kças  bu konu daha da güzel baz  
sürprizlere aç k. “ zlemeye devam edin” 
diyelim. 

Okurlar m za mesaj n z var m ? 

Yeni ça  belirsizlikler ça . Gelece in 
nas l olaca n  bilmiyor, neye 

Berna Özt naz: nsan yönetimi alan nda 
de er yaratmak ve de er bulmak isteyen 
herkesi PERYÖN çat s na davet ediyorum. 

#PERYÖN # nsanYönetimi #STK

Dünden bugüne 
PERYÖN ve EAPM 

• PERYÖN, Avrupa nsan Yönetimi 
Derne i’nin (EAPM) 1979’dan bu 
yana üyesi. 

• Türkiye’deki tek EAPM temsilcisi 
olan PERYÖN ayn  zamanda Dünya 
Federasyonu (WFPMA) üyesi. 

• PERYÖN nsana De er 
Ödülleri’nin Büyük Ödülü; 
EAPM - Avrupa nsan Yönetimi 
Derne i taraf ndan tan nan ilk 
özel ödül oldu. EAPM, ödül 
de erlendirme sürecine katk da 
bulundu.

haz rlanaca m zdan emin olam yoruz. 
Bilginin h zla dola t  bu ça da sivil 
toplum kurulu lar  önemli bir anahtar. 
Bir yandan fayda yaratman n, anlam 
bulman n mutlulu unu ya arken bir 
yandan da merak m z  körükleyecek, 
ö renme çevikli imizi art racak, 
de i ime haz rlayacak bir sivil toplum 
kurulu u PERYÖN. Bu yönüyle k demli, 
kariyerlerinin üst seviyelerindeki 
yönetim profesyonelleri kadar, genç 
arkada lar m z n da kendilerini ifade 
edebilece i, geli tirme ve geli me 
f rsat  bulabilecekleri bir kurum. 
Dolay s yla gelece e haz rlanmak 
isterken bir yandan da de er yaratmak, 
anlam bulmak isteyen, insan yönetimine 
de en herkesi, çat m zda bulu maya 
davet ediyorum. 
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P E R Y Ö N  Ö D Ü L

11. nsana De er Ödülleri kapsam nda, PERYÖN’ün çat  derne i EAPM - Avrupa 
nsan Yönetimi Derne i taraf ndan desteklenerek uluslararas  bir boyuta ta nan 

Büyük Ödül’ün sahibi Oyak Renault Otomobil Fabrikalar  oldu. nsan yönetimi 
alan nda yenilikçi ve ba ar l  uygulamalar  tan tmay , sektöre kazand rmay  
amaçlayan organizasyonda bu y l ilk kez KOB ’ler de de erlendirildi. KOB  

segmentindeki Büyük 
Ödül ise AGDA  
Adapazar  Gaz 
da t m’ n A. .’nin oldu. 

İnsana Değerde Liderlik - Oyak Renault Otomobil Fabrikalar

nsan yönetimi alan nda yenilikçi, 
yarat c  ve ba ar l  uygulamalar  
tan tmay , örnek te kil eden nitelikteki 
bu çal malar  sektöre kazand rmay  
amaçlayan 11. PERYÖN nsana De er 
Ödülleri, Wyndham Grand stanbul 
Kalam  Marina Hotel’de düzenlenen 
törenle sahiplerini buldu. Bu y l ilk kez, 
nsana De er Ödülleri’nin Büyük Ödülü, 
PERYÖN’ün 32 ülkeyi temsil eden çat  
derne i EAPM - Avrupa nsan Yönetimi 
Derne i taraf ndan da tan nd . Büyük 
Ödül olarak tan mlanan nsana De erde 
Liderlik Kategorisi’nde ödülün sahibi; 
vizyonunu “insan  ön planda tutan ve 
de er yaratan bir ekip olmak” olarak 
belirleyen Oyak Renault Otomobil 
Fabrikalar  oldu. Kategorinin di er iki 
 nalisti DenizBank ve bir eBay irketi 
olan GittiGidiyor idi. İnsana Değerde Liderlik - KOBİ segmenti - AGDA  Adapazar  Gaz Da t m A. .

11. PERYÖN nsana De er Ödülleri 
sahiplerini buldu
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Bob Morton: “EAPM 
olarak, PERYÖN’ün K 
alan n n geli imindeki 
liderli ini tan mak, 
bu ba ar l  hikâyeyi 
tüm üyelerimize 
anlatmak için nsana 
De er Ödülleri, Büyük 
Ödülü’nü desteklemek 
istedik. Sürece dahil 
oldu umuz için 
mutluyuz.”

P E R Y Ö N  Ö D Ü L

lk kez KOB ’lere 
ödül verildi

PERYÖN nsana De er Ödülleri tarihinde 
bu y l bir ilk de ya and . PERYÖN, sene 
ba nda ödül kategori ve metodolojisi 

anlam nda baz  de i ikliklere gidece ini 
duyurmu tu. Bu ba lamda bir ad m 
öteye ta nan organizasyon kapsam nda 
KOB ’lerin geli imlerini desteklemek, 
yol haritalar  ç kartabilmek amac yla özel 
ödül süreçleri tasarland . Büyük, orta 
ya da küçük ölçekli i letmeler için ayr  

de erlendirme kriterleri belirlendi ve ilk 
kez KOB  ba vurular  al nd .

Bu süreç sonunda Büyük Ödül, nsana 
De erde Liderlik Kategorisi’nde KOB  
segmentinde kazanan, “tüm payda lar  
için sürdürülebilir fayda sa lamak 

EAPM Başkan Yardımcısı ve World Federation Genel Sekreteri Bob Morton 
ve PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Berna Özt naz

İK’da Dijital Dönüşüm ve İnovasyon İK’da Dijital 
Arvato Telekomünikasyon Hizmetleri ve DenizBank

Dönüşüm ve İnovasyon Jüri Özel Ödülü 
Kastamonu Entegre A aç San. ve Tic. A. . 

Gelişim ve Yetenek Yönetimi 
Koçta  Yap  Marketleri
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Jenerasyon ve Çeşitlilik Yönetimi
Ye im Tekstil

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği
Organik Kimya

İnsan Gücü Planlaması ve Verimlilik Yönetimi
TÜVTÜRK

İşveren Markası Yönetimi ve Bağlılık
Penti Giyim

amac yla çevreye duyarl , kesintisiz ve 
güvenilir do algaz da t m hizmeti 
sunmak” misyonunu benimseyen 
AGDA  Adapazar  Gaz Da t m A. . 
oldu. Böylece AGDA  Adapazar  Gaz 
Da t m A. . PERYÖN nsana De er 
Ödülleri’nde ba ar l  görülen ilk KOB  
olma unvan n  da elde etti.

Ödül töreninin bir di er ana kategorisi 
olan De er Yaratan Uygulamalar 
Kategorisi’nde K’da Dijital Dönü üm 
ve novasyon alan nda ise üç 
kurum; iki Ödül, bir Jüri Özel Ödülü 
da l m nda ba ar l  bulundu. Arvato 
Telekomünikasyon Hizmetleri ve 
DenizBank ödülün sahibi olurken, 
Kastamonu Entegre A aç. San. Jüri Özel 
Ödülü’nü kucaklad . 

De er Yaratan Uygulamalar Kategorisi’nde 
olan, Geli im ve Yetenek Yönetimi 
alan nda Koçta  Yap  Marketleri, 
Jenerasyon ve Çe itlilik Yönetimi 
alan nda Ye im Tekstil, nsan Gücü 
Planlamas  ve Verimlilik Yönetimi 
alan nda TÜVTÜRK, Çal an Sa l  ve 
Güvenli i alan nda Organik Kimya, 

veren Markas  Yönetimi ve Ba l l k 
alan nda ise Penti Giyim ödül kazand .

“EAPM deste i ve KOB  
katl m  PERYÖN için çok 
k ymetli”

Ödüllerin bu sene pek çok ilki bir 
arada bar nd rd n  anlatan PERYÖN 
Yönetim Kurulu Ba kan  Berna 
Özt naz, “2008’den bu yana ba ms z 
bir organizasyon olarak düzenlenen 
PERYÖN nsana De er Ödülleri, 
Büyük Ödülü, bu sene çat  derne imiz 
EAPM - Avrupa nsan Yönetimi Derne i 
taraf ndan tan nd  ve desteklendi. Bu 
geli me ile global alanda EAPM’nin 
tan d  tek ödül oldu. Türkiye’nin 
insan de eri yönetiminde bilinirli ini, 
ödül aday ve sahiplerinin uluslararas  
tan n rl n , prestijini çok özel 
konumland ran bu geli me için ba ta 
EAPM Ba kan Yard mc s  ve World 
Federation Genel Sekreteri Bob Morton 
olmak üzere, eme i geçen herkese 
çok te ekkür ederim. PERYÖN bu y l 
kategori ve metodoloji anlam nda da 

baz  de i ikliklere gitti. KOB ’lere 
de daha etkin seslenmeye ba lad . Art k 
ödül süreçlerimize KOB ’leri de 
dahil ediyoruz. Onlar n da ba ar l  
uygulamalar n  daha geni  kitlelere 
duyuruyoruz. EAPM deste i ve KOB  
kat l m  bizim için çok k ymetli bir 
geli me” dedi.

Büyük Ödül de erlendirmeleri s ras nda 
EAPM’yi temsil etmekten mutluluk 
duydu unu belirten EAPM Ba kan 
Yard mc s  Bob Morton ise “Türkiye’de 
insan yönetimi alan ndaki çal malar n 
profesyonelle mesine önemli katk lar 
sunan PERYÖN’ün sadece kendi 
co rafyas na de il EAPM’ye de yapt  
katk ya büyük de er veriyoruz. 
PERYÖN’ün K alan n n geli imindeki 
liderli ini tan mak, bu ba ar l  hikâyeyi 
tüm üyelerimize anlatmak için ödülü 
desteklemek istedik. Sürece dahil 
oldu umuz ve ödül töreninde bu 
heyecan  payla t m z için mutluyuz” 
dedi.

Organizasyona; bu y l 44 kurum, 54 ayr  
kategoride ba vuruda bulundu.
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PERYÖN 27. nsan Yönetimi 
Kongresi’nde gerçekle tirece iniz 
“Markalar vaat eder, itibar kazan l r” 
ba l kl  konu man z n ana hatlar n  
payla r m s n z?

Günümüzün ana performans göstergesi 
haline gelen “itibar” tutarl , toplumsal 
duyarl l klar  kapsayan, sürdürülebilirlik 
niteli i olan kurumsal davran lar n 
kar l nda o kurumun payda lar  
taraf ndan atfedilen bir olgudur. Bir 
di er deyi le, irketler “Ben itibarl  
olaca m” iddias yla proje yönetip 
itibarl  olmazlar! Kültür ve de erler 
üzerine in a edilen bu kavram bir 
proje de il felsefedir. Ürün hizmet 
kalitesinden, mü teri memnuniyetine, 
çal anlar n niteliklerinden ve i  
ortam ndan tedarikçi ili kilerine, üretim 
teknolojisinden kamu otoriteleri ile olan 
ili kilere kadar çok geni  bir ili ki ve 
ileti im yuma nda kurumlar n i i nas l 
yapt klar  ve yönettikleri onlar n itibar n  
do rudan etkiler. irketler bu ili kileri 

kötü yönettikleri için batabilirler, yok 
olabilirler. Ya da, iyi yönettikleri için 
günün birinde 100. y llar n  kutlama 
haz rl klar na ba layabilirler. 

Dolay s yla kurumlar n payda  aç l m  
sadece mü teri ve tüketicilerle s n rl  
de ildir. O kurumun varl k nedenine 
dokunan herkes bu anlay n kapsama 
alan ndad r. lerin bu ekilde 
yönetilmesi bizi “kurumsal marka” 
kavram na ta maktad r. Yani bu 
felsefenin günlük ya ama uyarlanmas  
ile ilgili temel göstergelerin politika 
ve süreçlere dönü türülmesi ve bunun 
sonucunda ortaya ç kacak performans n 
ölçümlenmesi meselesine…
 
• Kurum itibar na uzanan süreçte 
 o kurumda çal an herkesin 
 sorumlulu u ve rolü vard r. 
 
• Dahas , bayiler ve tedarikçiler de bu 
 zincirin halkalar d r.
 
• Sonuçlar uzun vadede gelebilir.
 

RepMan tibar Ara t rmalar  Merkezi Kurucu Ba kan , Dan ma Kurulu Üyesi 
Salim Kad be egil, PERYÖN 27. nsan Yönetimi Kongresi’nde “Markalar vaat 
eder, itibar kazan l r” temal  sunumuyla yer alacak. Kad be egil, “Markalar 
vaatlerini tutturamad klar  için yok olup gidebilirler. Ancak baz  ‘vaatler’ 
onlar  üreten irketlerin de tarih sahnesinden yok olmas na neden olabilir. 
tibar yönetimi performans n n düzenli ölçümlenmesi, irketleri ve markalar n  

bu risklerden koruyacak ‘erken uyar ’ sinyali gibi de erlendirilebilir” diyor. 

K O N G R E  Ö Z E L

“ tibar n  korumak 
isteyen irketler 
öncelikle 
‘etik de erleri’ 
elinde tutmal ”

Salim Kad be egil: Kurum itibar na 
uzanan süreçte o kurumda çal an herkesin 
sorumlulu u ve rolü vard r. Bayiler ve 
tedarikçiler de bu zincirin halkalar d r.

#PERYÖNKONGRE #itibar #itibaryönetimi

Konuşmacı: 

Salim Kad be egil

Salim Kad be egil  - RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi Kurucu Başkanı, Danışma Kurulu Üyesi
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• Basit bir dikkatsizlik sonucu her ey
 sil ba tan olabilir!

Markalar dünyas nda durum biraz 
farkl , öyle de il mi?

Evet, farkl . Her eyden önce markalar 
yo un rekabet ortam nda daha k sa 
vadeli sonuçlara odaklanmak 
durumundalar. Performans göstergeleri; 
adet, kârl l k, ciro, pazar pay  gibi 
kavramlard r. Bu nedenle ve bu 
amaçlar için “vaat” ederler. Vaatleri 
ile rekabet etmektedirler. Bu vaatlerin 
arkas n n dolu olup olmamas  ancak 
deneyimlerden sonra anla l r. Öncelikli 
payda lar  tüketicilerdir. Di er 
payda lar n duyarl l klar  tüketicilerin 
önünde de ildir. Alg larla pazar  
yönetmek ve bu alg lar  ekillendirmekle 
ilgili bir misyonlar  vard r. Çünkü “alg lar 
gerçektir” saptamas  onlar için yeterlidir. 
“Ben daha beyaz y kar m” ile “Benimki 
daha sütlü” ya da “Ancak benimle 
mutlu olabilirsin” vaatleri mutlaka bir 
yere tutunmak zorunda de ildir. Hatta 
Reklam Özdenetim Kurulu’ndan uyar  
gelene kadar rakipleri küçümsemek, 
az msamak veya onlar  yerin dibine 
bat rmak bile oyunun kurallar  aras ndad r. 
(Hatta buna yarat c l k bile diyebiliriz.)

Geçti imiz aylarda “Zilli Sally 
ve Delikanl  Henry” adl  ürünleri 
piyasaya süren ve ard ndan toplad  
“cinsiyetçilik” tepkileri sonucunda 
bu ürünlerin üretimini durduran bira 
markas n n ya ad  durum, itibar n 
kazan larak elde edilmesi gerekti ini 
ortaya koyan güzel bir örnek. Toplumun 
duyarl l klar n  dikkate almadan 
verilen bu marka isimleri bir anda 
üretici irketin itibar krizine dönü tü. 
Sonras nda üretici irket marka vaatleri 
nedeniyle kaybetti i itibar n  geri 
kazanabilmek için yo un bir çal ma 
ba latt .

ABD’de Purdue ilaç irketi i  as etti. 
Üretti i OxyContin markal  a r  
kesicilerin uyu turucu ba ml l na 
neden olmas n  uzun y llar umursamad . 
Kullan c lardan gelen uyar lar  dikkate 
almad . Sonuçta aç lan davalarda talep 
edilen tazminat tutar  12 milyar dolara 
ula t  ve irket i  as ba vurusunda 
bulundu. Oysaki markas  “en etkili a r  
kesici” vaadi ile piyasadayd !

Markalar vaatlerini tutturamad klar  
için yok olup gidebilirler. Ancak baz  
“vaatler” onlar  üreten irketin de tarih 
sahnesinden yok olmas na neden olabilir.

Dijitalle me markalar n itibar 
yönetimine bak n  nas l de i tirdi? 
Ça m zda online itibar yönetimi 
kurumsal yönetim stratejisinde nas l 
bir rol oynamal ?

Dijital dünyan n konumuzla en önemli 
ili kisi “ne” yapt m z n de il “nas l” 
yapt m z n saniyeler içinde dünyan n 
dört bir taraf na “do ru” veya “yanl ” 
olarak aktar labilece inde sakl . E er 
“ne” yapt m z  anlatmak kadar “nas l” 
yapt m z  yeterince ve ikna edici olarak 
anlatamam sak “yanl lar n dünyas nda 
‘bir’ numara olmam z” kaç n lmaz 
görünür.

Dijitalle menin içinde de erler 
dünyas nda da bir dönü üm ya an yor. 
Bu dönü ümün bizlere hediyesi ise 
“hesap verebilirlik”. Önümüzdeki 
dönemin en önemli kavram  haline 
gelmekte olan hesap verebilirlik ayn  
zamanda itibar yönetiminin de omurgas  
olmaya aday.

Dijitalle menin bu kadar yayg n 
olmad  dönemlerde irketler 
“raporlarla” bu i i geçi tiriyorlard . 
Finansal raporlar, sosyal sorumluluk 
raporlar , sürdürülebilirlik raporlar , 
çevre uyum raporlar  gibi isimlerle ve bu 
ba l klar alt nda de erlendirilebilecek 
çal malar  payda lar na da t yorlard . 
Dijitalle me ile bu raporlara “itibar” 
edilmez oldu! Çünkü bu raporlarda 
yaz lanlar n sat r aralar ndaki bilgiler 
zaten kendili inden kamuoyunun 
gündemine dü meye ba lad . O 
nedenle, “ne” yapt m zdan çok “nas l” 
yapt m z ” hesap verebilirlik anlay  
içinde payla mam sak itibar risklerimiz 
de o oranda yükseliyor.

Online itibar yönetimi ad  verilen ama 
asl nda itibar felsefesinin araçlar ndan 
biri olman n ötesinde bir anlam 
ta mayan kavram kurumsal markan n 
“neyi-nas l” yapt n  anlatma ve 
aktarma araçlar ndan sadece bir tanesi. 
Dijital dünyan n d nda da her eyi 
do ru ve düzgün yapmal y z ki online 
ortamda yapacaklar m z anlam kazans n.

Etik de erler, cinsiyet e itli i, çevre, 
sürdürülebilirlik ve hayvan haklar  
itibar yönetiminde nas l bir konuma 
ve öneme sahip? 

Bu kavramlar son 30 y l n de erleri 
içinde ön s ralara ç kt . Daha önce 
yok muydu? Tabii ki vard . Ancak 
toplumsal duyarl l k bu konularda 
henüz ye ermemi ti. Bu kavramlar n 
günümüzde itibar ile ili kilendirilmesi 
u aç dan da önemli; on y l sonra 

hayat m zda yer alacak olan “ba ka” 
baz  kavramlar ön s ralara yerle ecek 
bunlar biraz daha arka plana girecek.

tibar n de erler üzerine in a edilen bir 
felsefe oldu u gerçe inden hareket 
edecek olursak reçete “küresel” 
de erlerin içinden geliyor. Sonra bunlar 
“yerel” de erlerle harmanlan yor ve 
irketlerin politika ve süreçlerine giriyor. 

E er i in içinde küresel de erler yoksa 
zaten orada itibardan pek söz edilemez. 
Etik, hayvan haklar , sürdürülebilirlik 
gibi ba l klar dikkat edilirse küresel 
de erlerdeki reçetede yer al yordu.

Markalar n itibar n  güçlendirmesi ile 
zay  atmas  aras ndaki hassas çizgiyi 
hangi unsurlar belirliyor? tibar  
ölçümlemek, itibar  zirvede tutmak 
için bir çözüm olabilir mi? Nas l?

tibar her ko ulda vard r. Olumlu/iyi 
itibar olabilece i gibi olumsuz/kötü 
itibar da vard r. irketlerin bu konudaki 
do ru/yanl  cetveli duvarlar na ast klar  
“vizyon-misyon-de erler” ifadelerinde 
gizlidir. Bu ifadelerin günlük ya amda 
kar l  var m d r? i yaparken ve 
yönetirken duvarlarda as l  olan 
“de erler” i in içinde midir? 

“Dijital dönü üm 
hesap verebilirli i de 
beraberinde getirdi. 
Hesap verebilirlik 
ayn  zamanda itibar 
yönetiminin de 
omurgas  olmaya 
aday.”

Fotoğrafl ar:  Zeynep At lgan Boneval - Alp Boneval
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Yöneticiler, sürdürülebilir 
ba ar y  yakalamak için en çok 
hangi unsurlara dikkat etmelidir?

Sürdürülebilir ba ar ya aday 
yöneticiler öncelikle kendilerine 
u kritik soruyu sormal lar: Kimin 

nezdinde ba ar ?

Sürdürülebilir ba ar  ne oranda 
“insan odakl ” oldu umuzla ilgili bir 
ey. Sadece kendi co rafyam zda 

de il, küresel ölçekte insan 
meselesini hayat m z n ve i imizin 
içinde nerede görüyoruz? 
Neresinden tutuyoruz? nsan 
odakl  dü ünmeye ba lamak 
beraberinde ba ar lar  ve bunlar n 
sürdürülebilirli ini de getiriyor. 

 hayat n n k s r döngüsünü 
(üret-sat-kazan) a abilecek 
vizyondaki yöneticiler üphesiz 
fark yarat yorlard r. Bu farklar 
birlikte çal t klar  insanlar n kariyer 
yolculuklar n  bu yöneticilere 
teslim etmesi gibi bir sorumlulu u 
da beraberinde getiriyor. Bu 
tarz yöneticilerin sürdürülebilir 
ba ar da ki t ls m  ileti im ve ili ki 
yönetimindeki becerilerinden 
gelmektedir. Aç k, samimi, 
dürüst ve bunlar kadar önemlisi 
“do ru zamanlamada” bunlar n 
yönetilebilmesi, “ba ar n n” 
anahtar  olarak kar m za ç k yor.

alg layabilirler. Onlar  hedefe bir an 
önce varmaktan al koyacak davran lar 
olarak da de erlendirebilirler. Ama 
markalar çöplü üne bakt m zda bir 
zamanlar pazar lideri olan markalar n, 
toplumun de i en de erlerini 
zaman nda ke fedemedikleri gerçe i 
ile kar la yoruz. tibar yönetimi 
performans n n düzenli ölçümlenmesi, 
irketleri ve markalar n  bu risklerden 

koruyacak “erken uyar ” sinyali gibi 
de erlendirilebilir.

Mevcut küreselle me ko ullar  alt nda 
itibar yönetiminde aile irketleri mi 
yoksa kurumsal irketler mi daha 
avantajl ? Neden? tibar  ku aktan 
ku a a aktarmak mümkün mü? 

“ tibar n z  yönetmekten daha önemli 
bir i iniz var m ?” sorusu ile ba lad m 
itibar yolculu umda her konumdaki 
irket için ba lang ç noktas  bu konunun 

onlar için ne kadar ya amsal oldu u 
ile ilgili kararlar d r. Birinin bir di erine 
kar  önemli bir avantaj  oldu unu 
dü ünmüyorum. E er aile irketleri 
soyadlar n  kurumsal marka yapm larsa 
bu konuda belki biraz daha hassasiyet 
vard r denebilir ama günün sonunda 

“ tibar n z  yönetmekten 
daha önemli bir i iniz 
var m ?”

Salim Kad be egil: Markalar çöplü ünde, 
eskiden pazar lideri olan ancak toplumun 
de i en de erlerini zaman nda 
ke fedemeyen birçok markay  görebiliriz.

#PERYÖNKONGRE #itibaryönetimi
#itibaryönetimiperformansölçümü

Salim Kad be egil  - RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi Kurucu Başkanı, Danışma Kurulu Üyesi

tibar n ölçümlenmesinde kullan lan 
tek k stas bu “de erlerdir”. E er bunlar 
küresel anlamda kar l  olan ifadeler ise 
ve irketin politika/süreçlerine bu ekilde 
girmi se, irketi yönetenler de bunlar  
bir “checklist” gibi kullan yorlarsa endi e 
edecek bir ey yoktur.

Bu anlay la ürün markalar n  
yöneten irketler do al olarak marka 
vaatlerinde hesap verebilirlik ilkesinin 
önemi ve tüketici beklentilerini bu 
anlamda kar lama konusuna daha 
özenli olacaklad r. Verilen sözlerin 
arkas nda durulmas , sorunlara çözüm 
odakl  yakla lmas , memnuniyetsizlik 
durumlar nda tüketici ile empati 
yap lmas  gibi hususlar itibar yönetimi 
sürecinde markalar n o kuruma verece i 
katk lar olarak de erlendirilebilir.

Asl nda bunlar n toptan çözümü 
irketlerin “itibar n ” de il “itibar yönetimi 

performanslar n ” ölçmekten geçiyor. 

tibar yönetimi performans  nas l 
ölçülüyor?

Uluslararas  ara t rmalar  da dahil 
edersek itibar yönetimi performans n  
belirleyen temel 9-22 kriter var. Her 
irketin üzerinde iyi çal lm  bir 

sosyal ortak (payda ) haritas  varsa, 
bu payda lar nezdinde düzenli olarak 
irketin itibar yönetimi performans n  

ölçmek marka taraf  olsun, kurumsal 
taraf olsun net bir foto raf  kar m za 
koyar. irketi yöneten kadrolar n da 
y ll k performanslar n  (APG) bu verilerin 

nda de erlendirdi inizde geriye pek 
fazla sorunlu alan kalmaz.

Rekabet ortam n n ac mas zl  
içinde markalar, bu hususlar  
ayaklar na vurulmu  prangalar gibi 
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“Markalar çöplü üne bakt m zda, bir zamanlar 
pazar lideri olan markalar n, toplumun de i en 
de erlerini zaman nda ke fedemedikleri gerçe i 
ile kar la yoruz.”

tibar Yönetimi 
Performans Ölçümleme 
Kriterlerinden Baz lar
Yönetim Kalitesi
• Mü teri memnuniyeti
• Etik, adil, effaf ve hesap verebilirlik

• Güçlü mali yap
• Ürün/hizmet kalitesi

veren Markas

• Çal ana de er
• leti ime aç k olmak, geri bildirime 
 de er vermek
• Ayr mc l kla mücadele
• Çal an  kirlerini ve de erlerini 
 önemsemek

Kurumsal Sorumluluk
• Eylem/söylem tutarl l

• Sosyal sorumluluklardan ticari
 beklenti ta mamak
• Çevreye duyarl l k
• Yönetim kurullar nda STK 
 temsilcilerine yer vermek

Kongre bünyesinde, “Patronlar 
CEO’lar ve Üst Düzey Yöneticiler 
çin Kurumsal Dersler” adl  

kitab n z  da imzalayacaks n z. 
Sizce yönetim dünyas  için 
asla unutulmamas  gereken 
“kurumsal ders” hangisidir?

Günümüzde her karar bizi etik 
yol ayr m na getiriyor. Özellikle 
kapitalizmin gelir da l m ndaki 
adaletsizli i “ba  tac ” yapt  ve 
bunun sonucu olarak da “paray ” 
bir de er haline dönü türdü ü 
20. yüzy l insanl k tarihinin yüzü en 
kara dönemi olarak hat rlanacak. 
Eski Roma’da, antik Yunandaki 
“etik” tart malar  hep bugünlerde 
sonuçlar n  ya amakta oldu umuz 
tart malar  gündemine al yordu. 

 dünyas nda itibar  zedeleyen, 
yok eden durumlara bakt m zda 
da arkas nda “etik yetersizlik” 
olan örnekleri görürüz. Bu 
nedenle, yönetim dünyas n n 
asla unutmamas  gereken en 
önemli eyin “etik” oldu unu 
söyleyebiliriz.

PERYÖN 27. İnsan Yönetimi Kongresi’nin ayrıntılarını keşfetmek için  www.peryonkongre.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

önemli olan kurumsal markan n nas l 
yönetilece inde kitleniyor.

Halka aç k irketlerle halka aç k olmayanlar 
aras nda da bir de erlendirme yap labilir. 
Halka aç k irketler zaten itibar yönetimi 
ile ilgili yaz l  ve yaz l  olmayan her eyi 
gündemlerinde tutmak zorundad r. Ama 
ayn  eyler halka aç k olmayan irketler 
için de geçerli. Çünkü her iki konumda 
bulunan irketlerin ba  denetçileri art k 
tüketiciler oldu. Bu nedenle, tüketicinin 
sadece kaliteli ürün ve hizmet konusunda 
de il; ba ta toplumsal sorumluluklar, 
çevre ile uyumlu hammadde, etik tedarik 
süreçleri, çal an markas  gibi konular 
ne halka aç k olman n ya da olmaman n 
s n rlar  içinde ne de aile ya da kurumsal 
irket olman n…

tibar yönetimi bir anlamda kurumsal 
itibar  yücelten öykülerden olu tu u 
için küçük, önemsiz gibi görünen bir 
karar, bir davran , bir politika gün gelir 
on y llar boyu devam eden bir öykü 
haline dönü ebilir. Bu öyküde ad  geçen 
irkette çal anlar içinde oradan gurur 

duyma vesilesi olur.

PERYÖN 27. nsan Yönetimi 
Kongresi Konu mac lar ndan 

Baz lar

- Ekrem mamo lu
- Berna Özt naz
- Dr. Kerem Dündar
- Akan Abdula
- Hande Yalg n
- Laura M. Owen 
- Bülent Eczac ba
- Dr. Lucas Van Wees
- Dr. Ça layan Akta
- Dr. Ivan Kirillov
- Ece Süeren Ok
- Salim Kad be egil
- Özlem Denizmen
- Mehmet Onur
- Mert Y ld z
- F rat becer
- Av. Alper Y lmaz
- Dr. Umut Y ld z
- Nevra Eker Güryel
- ule Yüceb y k
- dil Türkmeno lu
- Hande Ya argil
- Cenk Ak nc lar
- Demet kiler
- Dilara Koçak
- Audrey B. Smith
- Gaye Özcan
- Ozan Da deviren
- Bircan Karalar
- Saidja Drentje 
- Ali Sabanc
- Ahmet Hakan Arslan
- Canan Soysal
- Sam Dickinson
- Antonie Aoun
- Gamze Cizreli
- Yelda pekli
- Prof. Dr. Bahad r Da deviren
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Kongrede yapaca n z konu man n 
sat rba lar n  ö renebilir miyiz? 

Dünya de i iyor. Teknoloji dünyay  h zla 
de i tirmeye davam ediyor. Haliyle bu 
dünyada ba ar l  olman n kriterleri de 
h zl  de i iyor. nsan kaynaklar n n ba ar  
kriterleri ise 2. Sanayi Devriminden 
kalma. Dünya yapay zekâ devrimine 
do ru giderken, neden hala 2. Sanayi 

Devriminin kriterleriyle ilerledi imizi 
sorgulamam z gerekiyor. “Büyük 
Veri” dünyas nday z. Robotlardan 
korkuyoruz ancak robotlar n soyut 
hali uzun y llard r algoritmalar 
eklinde tüm ad mlar m z  takip 

ediyor. Cep telefonlar m zda, sosyal 
medyam zdalar. 

Kongredeki konu mamda art k sadece 

Future Br ght Yönetici Orta  Akan Abdula, PERYÖN 
27. nsan Yönetimi Kongresi’nde “ sim: Tüketici, kametgah: 
Yank  Odas , Meslek: T klay c  / Kimli im Seninkinin Ayn s ” 
ba l kl  sunumunu gerçekle tirecek. Abdula, yeni dünyada, 

tüketici al kanl klar n n insanlar , fark nda olmaks z n nas l tuza a 
sürükledi ini dinleyicilerle payla acak. Abdula, “ nsanlar n kök sebeplerine, 
kök davran lar na, kök ihtiyaçlar na ve kök motivasyonlar na bakarak o 
dönemin sundu u f rsatlar  görebiliriz” diyor. 

K O N G R E  Ö Z E L

“F rsat istiyorsan, 
kar lanmam  duygusal 
ihtiyaçlar  ke fet!” 

Akan Abdula - Future Bright Yönetici Ortağı

mücadele etmenin, çok çal man n 
yetmeyece ini anlataca m. Çünkü 
robotlar insanlardan daha çok çal acak 
ve hiç yorulmayacak. Uykuya da 
ihtiyaçlar  yok. Art k ba ar l  olman n 
kriterleri önce zihinsel bir dönü üm 
ya amaktan geçiyor. Ben o zihinsel 
dönü ümü ve önümüze ç kacak baz  
tuzaklar  anlataca m. Bu tuzaklara dikkat 
etmezsek, hata yapma riskimiz art yor. 

Konuşmacı:   

Akan Abdula 
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Akan Abdula: F rsat m  yakalamak 
istiyorsun, mutlaka kar lanmam  duygusal 
ihtiyaçlara bak. Çünkü insan nereye giderse 
gitsin duygular n  da beraberinde götürür.

#PERYÖN #Kongre # nsan #F rsat

“Algoritma, 
b rakt m z izler 
üzerinden bizi takip 
ederek kar m za 
sevdi imiz içeri i 
ç kar r. te bu da bizi, 
sadece bizden izlerin 
oldu u bir ‘Yank  
odas ’na hapseder. 
Yank  odas ndan 
ç kmak için sosyal 
inovasyon, payla m 
ekonomisi gibi yeni 
olgulardan destek 
alabiliriz.”

ama insanlar onlara kendilerini nas l 
hissettirdi inizi asla unutmayacaklard r” 
der, Maya Angelou... Nas l 
hissettirdi imize hep dikkat edelim.

Giderek büyüyen mobil ve online 
ticaret her geçen gün yeni “f rsatlar” 
sunuyor. Bu f rsatlar  yakalamak için 
ne yapmak gerekiyor? 

Pazarlama da, insan kaynaklar  da 
sürekli de i imden ve f rsatlardan 
bahsetmeyi seviyor. Do rudur, de i en 
çok ey var; haliyle f rsatlar da çok. 
Dijitalle me ve algoritmalar da bu yeni 
f rsat dünyas n n lokomoti  erinden. 
Ancak bu f rsatlar n pe inde ko arken 
unutmamak laz m; hala be erî bir 
varl ktan bahsediyoruz. Bu varl n kök 
motivasyonlar na sürekli bakmam z 
laz m. Yani teknolojiyi anlarken, insan  
unutmamak laz m. Kök sebepler, 
kök davran lar, kök ihtiyaçlar insan 
oldu umuz sürece de i meyecek. 
Algoritmalar n gölgesinde, bu 
ihtiyaçlara yönelik programlar 
olu turmal  ki yeni nesil çal an motive 
olsun ve kals n. Ayn s  pazarlama 
için de geçerli. Kök motivasyonlara 

nsanlar nas l bir tuza a sürükleniyor? 
Yeni dünyada insanl k nereye gidiyor?

Beynimizi mükemmel bir organ 
zannediyoruz. Hümanizmden beri bu 
böyle. Ama asl nda nörobilimle u ra an 
herkes bilir ki beyin kusurlarla dolu. 
Bu kusurlar  anlamam z ve ba ar n n 
önünde duran engellere yeni bir gözle 
bakmam z art. nsanlar n tercihlerinde 
netlik söz konusu de il. Duygu olmadan 
karar veremiyoruz. nsanlar sezgiler, 
k sa yollar ve önyarg larla karar veriyor, 
de erlendiriyor. Kararlar n önemli 
bir k sm  da bilinç alt  seviyelerde 
veriliyor. nsan beyni tahmin edilebilir 
hatalar üzerinden çal rken, bizler 
hep mükemmel, ultra rasyonel insana 
yönelik insan kaynaklar  yönetimi 
veya pazarlama yapamay z. nsanlar  
mant a davet ederek irket kültürü de 
yönetemeyiz. Asl nda her eyin temeli 
duygusal ihtiyaçlar m z. Bu duygusal 
ihtiyaçlar motivasyonlar m zdan 
tetikleniyor. nsan nereye giderse gitsin, 
duygular yla gidecek. Biz de orada 
olmaya çal al m. “ nsanlar onlara ne 
söyledi inizi unutabilirler, insanlar 
onlara ne yapt n z  da unutabilirler bakaca z ki yeni f rsatlar görebilelim. 

F rsat m  yakalamak istiyorsun, mutlaka 
kar lanmam  duygusal ihtiyaçlara bak. 

Marka alg lamalar nda bu teknolojik 
geli meler nas l bir rol oynayacak? 

Tüm algoritmalar n üzerinde çal t  
en önemli ey öngörülebilirlik. Veri, 
insan davran lar  daha öngörülebilir 
hale gelsin diye toplan yor. Markalar 
daha öngörülebilir tüketici ar yor. 
Ancak bu aray ta büyük sorunlar da 
ya an yor. Hem de büyük sorunlar. 
nsanl k, “Hakikat Ötesi” (Post Truth) 
devrine girdi. Algoritmalar döneminde 
do rular, hakikatler de önemini yitirdi. 
Algoritma yönlendirdiyse ve ço unluk 
inand ysa, elinizdeki yeni gerçek budur. 
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K O N G R E  Ö Z E L

“Problemleri çözebilmek 
için tutuma de il davran a 
odaklanmal y z. Önce 
davran m z de i meli, 
ard ndan tutum zaten 
kendili inden de i ir.”

Akan Abdula - Future Bright Yönetici Ortağı

Daha öngörülebilir tüketici ararken, 
daha öngörülemez gerçeklerle kar  
kar ya kalabiliriz. Bu durum, dünyay  
nas l alg lad m z  çok etkileyecek. 
Haliyle marka alg s  da buradan kendi 
pay na dü eni alacak.

Geçmi ten günümüze de i en, en 
temel al kanl klar nelerdir? Bu 
de i imleri en çok hangi öbekte 
görüyorsunuz? 

Ara t rmalar, en büyük de i iklikleri 
gençlikte gösteriyor maalesef. 
Gençlerin 3H’l  bir dünyas  vard . 
Haz, H z ve His. Ancak bu öngörü 
oyununda, b rakt klar  dijital izler, onlar  
yank  odalar na kapad . Ne demek 
yank  odas ? Algoritma, b rakt n 
izler üzerinden seni takip eder ve bir 
zaman sonra kar na sadece sevdi in, 
be endi in içeri i ve sana benzeyeni 
getirir. te bu da, bir zaman sonra 
sadece kendini duydu un ve gördü ün 

bir odada hapsolman demek. (Tabii bu 
odaya hapsoldu unun fark nda de ilsin.) 
Gençli imizin yank  odalar na kapanmas  
demek, bu 3H’l  dünyan n ya sahtesini 
ya amalar  ya da gerçeklerden mahrum 
kalmalar  demek. Bu da birbirinden 
kopuk bir gençli in olu mas na sebep 
oluyor. Gençler birbirlerini tan m yorlar. 
Biz de onlar  tan m yoruz. Örne in 
“Gençler en çok ne dinliyorlar?” 
diye sorsak, bizler “Pop” deriz. Oysa 
“Arabesk Rap” dinliyorlar. 

Sosyal inovasyon, sosyal 
giri imcilik, payla m ekonomisi 
gibi kavramlar hayat m zda 
daha s k yer almaya ba lad . Bu 
kavramlar bu resmin neresinde?

Ben bu olgulara çok önem veriyorum, 
çünkü bunlar asl nda ç k  formülü 
araman n sonucu, yank  odas ndan 
ç kmak için at lan ad mlar... Bu yeni 
ekonomi ürünleri herkesin umut ve 
mutlulukla ba da t rd  birer olgu 
olsa da, ço unluk için bu kavramlar 
maalesef hala çok uzak.

Ülkemizde aile yap s n n bireyselle meye 
ve bireysel özgürle meye izin 
vermemesi, e itimin tek tiple tirmeye 
yatk n olmas  ve çevresel olanaklar n 
k s tl l  gençlerimizin kendilerini 
tan yabilmelerine engel olu turuyor. 
Gençler, yeni ekonomiye yeterince 
kat l m sa layam yor. Kendini aile ve 
ortamdan özgürle tiremeyen bireylerin 
hayallerinin niteliklerinin çok zengin, 
ki isel olmad , daha çok ö retilmi  

hatta tam tan mlanamam  hayaller 
noktas nda s k t  görülüyor.

Bariyer olarak sayd n z tutumlar  
de i tirmek mümkün mü? 

Ben ahsen tüm konferanslar mda, 
tutum de i tirmenin problem çözmede 
yeterli olmad n  söyleyen biriyim. T pk  
çocuk e itiminde oldu u gibi. Çocu a 
tutumunun yanl  oldu unu söylersiniz 
ancak o davran  bir daha tekrar 
etmemesi için u ra rs n z. Çünkü çocuk, 
tutum arkas ndaki mant  zor anlar. 
Biz de ayn s n  yaparsak, gençlerimizin 
davran lar n  de i tirmeleri hayli 
mümkün. Sonra tutumlar  kendili inden 
de i ecek. 

PERYÖN 27. nsan Yönetimi Kongresi’nin ayr nt lar n  ke fetmek için www.peryonkongre.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Akan Abdula: De i en dünyada yeni 
f rsatlar n pe inde ko arken; kök sebepler, 
kök davran lar ve kök ihtiyaçlar  gözden 
kaç rmamal y z. Çünkü bunlar de i mez.

#PERYÖN #Kongre #Tüketim  #Duygu

“Gençler birbirlerini 
tan m yorlar. Biz de 
onlar  tan m yoruz. 
Örne in ‘Gençler 
en çok ne 
dinliyorlar?’ diye 
sorsak, bizler ‘Pop’ 
deriz. Oysa ‘Arabesk 
rap’ dinliyorlar.”
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Prof. Dr. Sinan Alçın

Gençlik 
sorun mu?

“Genç i sizli ini a mak için üretimin yap s n  
‘dü ük maliyet’ten uzakla t r p ‘yüksek katma de er’e 
çevirmek gerekiyor.”

80 ve 90’lar boyunca ekonomimizin en 
önemli itici gücü olarak konu tu umuz 
“genç nüfus potansiyeli”, günümüzde 
kent ya am n n getirdi i zorluklar (çocuk 
yapman n marjinal maliyetinin artmas ), 
gelir da l m ndaki bozulma ve bireysel 
ya am tercihlerindeki art  nedeniyle 
azal yor. Daha do rusu nüfus ya lan yor. 
Aynen Avrupa’da ya da Japonya’da 
oldu u gibi bizde de do um oranlar  
dü erken, t p ve beslenme ko ullar ndaki 
geli melere ba l  olarak ortalama ya am 
süresi uzamaya ba lad . Nüfus ya lan yor 
ya lanmas na da özellikle 1999 ve 
sonras nda Sosyal Güvenlik Sistemindeki 
düzenlemeler nedeniyle “kaliteli ya l l k” 
ihtimali hemen herkes için masan n 
üzerinden kalk yor. Ya emekli olacak 
kadar ya ayamayacak ya da reel emekli 
gelirlerindeki erime dü ünülünce emekli 
olsak da yeniden çal madan ayakta 
duramayacak durumday z. 

Dü ündüren potansiyel
15-24 ya  aras ndaki nüfusumuz 8 
milyon. Bu, birçok ülke nüfusuna e  
bir rakam. Aktif nüfusu 15-64 ya  aras  
olarak kabul etti imizde 15-25 onun 
en dinamik k sm n  olu turuyor. Mevsim 
etkisinden ar nd r lm  rakamlarla genç 
i sizli i yüzde 25,5. Ne i te ne de 
e itimde olanlar n oran  da buna yak n. 
Potansiyel büyük, sorun da! 

Gerçek i in pe inde…
Her dört gençten biri i siz. Üçü i  
buluyor. Ama üçünün buldu u i  
de muhtemelen “iyi i ” de il. Yani, 
güvencesiz, yar  zamanl , sigortas z, 
dü ük ücret gelirli i ... Biz bu tip i lere 
eksik istihdam, bu tip i lerde çal anlara 
da yar  i siz diyoruz. Çünkü istihdam 
gibi gözükse de tam zamanl , sigortal , 
sosyal haklar  tam ve güvenceli bir 
i  kadar tatmin sa lam yor. Bunun 
için de -özellikle üniversite mezunu 

gençlerde- i gücü devir oranlar  (turn-
over) muazzam ölçüde artm  durumda. 
Mezuniyet sonras nda gerçek i in 
pe inde ko arken ya anan geçici i  
deneyimleri bu oran  art r yor. 

Yetenek aç n  a mak
Piyasada  rmalar n ihtiyaç duydu u 
çal an pro  li ile üniversitelerin 
yeti tirdi i mezun pro  li birbirine 
uymuyor. Sadece özgeçmi  üzerinden 
bir de erlendirme yapan  rma 
yöneticisi, çal maya ba layan 
personelde “ka tta” yazan nitelikleri 
de bulam yor. Buna “yetenek aç ” 
deniyor. Dört y ll k üniversite e itiminin 
do ru staj ve i  deneyimleriyle 
bezenmesi önemli.  dünyas n n 
prati ine al may  mezuniyet sonras na 
b rakanlar bir dört y l daha harc yor. 

P Y  -  E Y L Ü L / E K İ M   EKONOMİ VE İNSAN

Yetenek aç n  bireysel olarak kapatmak 
bir yere kadar mümkün. Esas olarak 
e itim sisteminin ekonominin ihtiyaç 
duydu u nitelikte insan gücü yeti tirmek 
üzere ilkö retimden ba layarak yeniden 
yap land r lmas  gerekiyor. 

sizsin sen, i siz kal…
sizlik Türkiye ekonomisi için en  asyon 

gibi kronik bir sorun. Bu sebeple gelmi  

“Her dört gençten biri 
i siz, üçü ise ‘eksik istihdam’ 
s n f nda yer al yor. Yani 
güvencesiz veya yar  
zamanl  çal yor.”

py@peryon.org.tr

geçmi  bütün seçimlerde tüm partilerin 
program nda “i sizli i çözme” vaadi 
ilk s ralarda kendine yer bulur. Genç 
i sizli i özelinde dü ündü ümüzde, 
2001 Güçlü Ekonomiye Geçi  Program  
(GEGP) ile birlikte uygulanan “verimlili e 
dayal  büyüme stratejisi” büyüme ile i sizlik 
aras ndaki ters yönlü ili kiyi k rd . li kinin 
en sert k r ld  yer genç nüfus. Yani 2001 
sonras , büyüme i sizli i azaltmad  ve hatta 
genç i sizli ini art rd . Büyüme modelini 
katma de er yaratacak ve genç nüfus 
potansiyeline uygun sektörleri geli tirecek 
biçimde dönü türmek gerekiyor. 

“Çal mak” hakt r
“Çal ma Hakk ”, hem nsan Haklar  
Evrensel Beyannamesi’nde hem de 
ILO (Uluslararas  Çal ma Örgütü) 
sözle mesinde yer al yor. Bu kavram, 
yurtta lar n ülkede onurluca ya ayacak 
ve insanca ko ullarda çal abilecekleri 
i lerde istihdam edilmeleri hakk n  ifade 
ediyor. Bu hakk n güvencesi her ülkenin 
kendi devletidir. Devletlerin ekonomi 
içerisindeki a rl klar n n azalmakta 
oldu unu dü ürsek, burada devletin rolü 
daha ziyade orkestrasyon. Yani devletin, 
özel çal t rma biçimlerini düzenleyecek 
kurallar, üretimin yap s n  ekillendirecek 
te vik ve cezalar uygulamas  gerekiyor. 
Ayr ca yayg n ö retimle “yetenek 
aç n ” gidermek ve ekonominin ihtiyaç 
duyaca  bireyleri yeti tirmek de yine 
devletin öncelikleri aras nda. 

Mevcut durumda genç i sizli ini a mak 
için de üretimin yap s n n “dü ük 
maliyet” yerine “yüksek katma de er”e 
çevrilmesi için ad m atmak gerekiyor. 
Yoksa bu gençlik büyük sorun!

sinanalcin.com • sinan@4ware.com.tr



30

Günlük hayat n tela  içinde kendimize 
ne kadar zaman ay r yoruz?  ve 
sorumluluklar m z için “ko u tururken”, 
“sa l m z ve mutlulu umuz” için ne 
kadar hareket ediyoruz? Bu sorular n 
cevaplar n  arayan dört amatör sporcu 
(ayn  zamanda farkl  alanlarda çal an 
dört i  insan ), 2014’te bir araya 
gelerek, Adana’n n istikrarl  ko u 
platformu olan BiKo uAdana’y  (BKA) 
kurdu. Kâr amac  gütmeyen BKA, ultra 
maraton ko ucusu Meltem Ayd n’ n 
öncülü ünde, sosyal bir platform olarak 
amatör ruhunu koruyor. 

BKA’n n kurucular ndan Meltem Ayd n 
1972 Adana do umlu. Adana K z 
Lisesi’ni bitirdikten sonra ailesinin 
kar  ç kmas  nedeniyle üniversite 
okuyamadan i  hayat na at lm . 
1990’da özel bir irkette çal maya 
ba layan Ayd n, sekiz y l sonra kendi 
tabiriyle “cesur bir karar alarak” dört 
ortakl  bir irket kurmu . 2016’dan bu 
yana ise kurucusu ve genel müdürü 
oldu u SCA Metal’de orta  olan e iyle 
birlikte çal yor. 

Ko uyu ve sporu sevdirmeyi hedefleyen 
BiKo u Adana Platformu (BKA), i  insan  
Meltem Ayd n öncülü ünde Adana’da 
2014’te kuruldu. amatör atlet Meltem Ayd n, 
dünyada BKA olarak kat ld klar  
her maratonda Adana’y  ve Türkiye’yi temsil 
etmekten mutluluk duyduklar n , ko unun bir tutku oldu unu söylüyor. 
Ayd n, “ nsanl k, tarih sahnesinde var oldu u ilk y llardan beri ko uyordu. 
Tar m ve sanayi geli tikçe insan, ko may  unuttu. Günümüzde ko u, sosyal 
fayda sa lamak için de oldukça popüler bir araç. Biz bugün, ko uyla yeniden 
tan t m z  zannediyoruz, oysa yapt m z sadece; unuttu umuz bir eylemi 
yeniden hat rlamak” diyor. 

G Ö N Ü L L Ü  İ K

Kendini sev, u ra  
edin, hareket et!

Meltem Ayd n
BiKoşuAdana Kurucusu, Ultra Koşucusu 

Meltem Ayd n - BiKoşuAdana Kurucusu, Ultra Koşucusu 

Röp: Serra Sönmez
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Ayd n, i  hayat nda cesur oldu u kadar 
sivil toplum örgütlenmesinde de aktif 
roller almaktan geri durmam . Adana  
Kad nlar  Derne i’nin kurucu üyesi olan 
Ayd n, ayn  zamanda Kad n Giri imciler 
Derne i’ne (KAG DER) ve Arya Women 
Yat r m Platformu’na üye. Ayd n evli ve 
iki çocuk annesi. K z  Cemre 21 ya nda; 
Koç Üniversitesi letme Bölümü 3. s n f 
ö rencisi. O lu Ali Emre ise Adana 
TED Koleji’nde e itim hayat na devam 
ediyor. 

Spor geçmi inizi ö renebilir miyiz? 
Neden ko u? 

Okul y llar mda hep yürüyerek okula 
giderdim. Bu nedenle uzun mesafelere 
çok al m. Lise bittikten hemen sonra 
i  hayat na ba lad m için yürüyü ten 
uzakla t m ama spor hep hayat mda 
vard . Ko maya ba lamadan önce 
uzun y llar tenis oynad m ve önemli 
ba ar lar elde ettim. Ancak teniste bir 
düzen oturtamad m ve motivasyonum 
bozuldu. Daha sonra daha ba ms z 
bir spor olmas n n avantaj yla yürüyü e 
yeniden ba lad m. Ard ndan, “Acaba 
ko abilir miyim?” diye dü ündüm. 
lk 700 metre aral ks z ko tu umdaki 
heyecan m  anlatmam zor. Bu 700 
metre dört y lda beni 65 km’ye hem 
 ziksel hem mental olarak sa l kl  bir 
ekilde ta d . 

BKA platformunda kaç üyeniz 
bulunuyor? Üye profilinizi 
ö renebilir miyiz? 

Be  y lda 95 ki iye dokunabildik. 17 
kad n, 33 erkek olmak üzere 50 aktif 
ko ucumuz bulunuyor. Ko ucular m z 
23 - 60 ya  aral nda ve tabii 
çocuklar m z da BKA’l  olmaya çok 
hevesliler. 

Adana gibi s cak bir yerle imde 
nerelerde, nas l antrenman 
yap yorsunuz?

S cak de il de “nem” bizi çok zorluyor. 
Bundan etkilenmemek için gece 
uykular m zdan fedakarl k edip sabah 
04.30 sular nda uyan p ko uyoruz. 
Ak am grubumuz ise serinli i bekleyip 
antrenmana 21.00’de ba l yor. Bu arada 
unu da belirtelim, serinlik derken 

25-30 dereceler de il 40 dereceden 

P Y  -  E Y L Ü L / E K İ M 

Meltem Ayd n: “Sosyal fayda yaratma 
iste inizi ertelemeyin. Hem kendiniz hem 
de toplum için harekete geçin!”

#PERYÖN #Ko u #BiKo uAdana 
#MeltemAyd n 

bahsediyoruz. Hafta sonu ise Toros 
Da lar na, yaylalara, Alada lara 
kaç yoruz.

Antremanlar m z herkesin kat labilece i 
ekilde sal  ve per embeleri rutin 

olarak Sabahç  (Earlybirds) ve ak amc  
(Cityrunners ) olarak devam ediyor. 
Hafta sonlar  ise Adana çevresindeki 
farkl  parkurlarda; patika ko ular , 
güçlendirici aktiviteler ve yogayla 
devam ediyor. Çok e leniyoruz. 

Hangi parkurlarda tecrübelisiniz? 
imdiye kadar hangi maratonlara 

kat ld n z? 

Bizler genelde “ultra trail” yani “uzun 
patika” ko ular nda çok tecrübelendik. 
Besleyici ve güçlendirici, do a ile iç 
içe olan ko ular , agresif ve h zl  yol 
ko ular na tercih ediyoruz. imdiye 
kadar Türkiye’nin hemen her “ultra 
trail” ko usuna kat ld k ve dünyan n her 
yerinde maraton ko tuk. 
Ancak özellikle UTMB 2018 ve 
Laverado 2019 ko ular n  ko maktan 
gurur duydu umuzu söyleyebilirim. Bu 
organizasyonlarda gururla “BKA her 
yerde” diyoruz. 

Neden böyle bir platforma öncü 
oldunuz? 

Sa l kl  bireyler yeti tirmek art k ülkelerin 
dahi öncelikli politikalar  aras nda. Biz 
de istedik ki insanlar BiKo uAdana 
sayesinde, bizlerle beraber ilk ad m  
atabilsinler. Bu yüzden bu ekip kuruldu. 
Grubumuzu kurduktan sonra sürekli, 
“Ben de yapabilir miyim?”, “Ko abilir 
miyim?”, “Ko mak zor mu?” gibi 
sorularla kar la t k. Hal böyle olunca bu 
insanlara liderlik etmek art k kaç n lmaz 
olmu tu. Geldi imiz nokta bizi çok 
gururland r yor. BiKo uAdana, bizden 
sonra kurulan gruplara da ilham olmu  
bir ko u ailesi. u anda Adana’da birçok 
farkl  ko u grubu var ve bu geli meyi 
çok takdir ediyoruz.

“BiKo uAdana, 
bizden sonra kurulan 
gruplara da ilham olmu  
bir ko u ailesi. u anda 
Adana’da birçok farkl  
ko u grubu var ve bu 
geli meyi çok takdir 
ediyoruz. ‘Acaba ben 
de ko abilir miyim?’ 
diye soranlara yol 
göstermekten gurur 
duyuyoruz.”

Fotoğrafl ar:  Zeynep At lgan Boneval - Alp Boneval

“Adana’da s cak de il, nem bizi zorluyor. 
Sabah 4.30’da kalk p ko uyoruz.”
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G Ö N Ü L L Ü  İ K

“Sosyal bir fayda yaratmak için do ru zaman 
imdi! Ertelemeyin, hiçbir eyi beklemeyin, 

harekete geçin! Hedefimiz önce sa l k: Sa l kl  
bir BKA ile sa l kl  bir Adana.”

Meltem Ayd n - BiKoşuAdana Kurucusu, Ultra Koşucusu 

Ko uyla tan anlar n say s  her 
geçen gün art yor. Ko u giderek 
daha popüler bir spora dönü üyor. 
Neden? 

Asl nda ko u hepimizin do as nda 
var. nsanlar, ilk ça lardan bu 
yana avlar n  yakalayabilmek için 
ko uyorlar. Tar m n ve çok sonralar  
da sanayinin geli mesiyle beraber 

bu eylem unutulmu  gibi görünse de 
do am zda oldu unu inkar edemeyiz. 
Dolay s yla ko uyla tan m yoruz 
asl nda; unuttu umuz bir eyi tekrar 
hat rlad m z için ko uyoruz. 

Faaliyetleriniz aras nda triatlon da 
var m  yoksa sadece ko u mu? 

çimizde bir arkada m z triatlon yapt . 
San r m triatlet arkada lar m z n say s  
yak nda artacak. Belki de ileride 
“BiTriAdana” giri imi olu acakt r. 

Hede  erinizi ö renebilir miyiz? 

Hede  miz önce sa l k: Sa l kl  bir 
BKA ile sa l kl  bir Adana. BKA olarak 
dünyan n her yerinde ko maya devam 
edece iz. 

Her y l bir sonraki y l  hede  iyor ve 
antrenmanlar m z  buna göre 

yap yoruz. Gelecek nesillere 
aktarabilece imiz önemli hikayeler 
biriktiriyor, topluma rol model olmay  
sürdürmek istiyoruz. 

Buradan, özellikle i  insanlar na 
vermek istedi iniz bir mesaj 
var m ?

Her eyin ba  sa l k. Bunun için önce 
kendimizi sevmeli, bedenimize iyi 
bakmal y z. Herkesin spor yapmaya, 
hareket etmeye ihtiyac  var. Buradan 
hareketle herkes önce bedenini ve 
ruhunu sevmeli, kendini tan mal ; 
kendine uygun bir me gale, hobi ya 
da özel bir u ra  edinerek topluma ve 
kendine yararl  olmaya çal mal . Bu 
sayede ba kalar na ilham olabilir ve 
ya ant m z  daha renkli ve anlaml  hale 
getirebiliriz. Sosyal bir fayda yaratmak 
için do ru zaman imdi! Ertelemeyin, 
hiçbir eyi beklemeyin, harekete geçin! 
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 Giri iminiz ya da halihaz rda me gul oldu unuz 
 i  ne olursa olsun  kriniz kadar i  yap
 biçiminiz de ba ar ya ula man zda önem ta yor. 
 Bebek Waf  e, Teknasyon ve Kurutulmu  G da, 
 farkl  sektörlerde h zla büyüyen üç giri im.
 Bebek Waf  e’ n kurucu orta  Önder ahin
 ba ar s n n s rr n ; do ru ürün, iyi lokasyon ve
 i ine duydu u sevgi ile aç kl yor. Teknasyon 
CEO’su Burak Sa l k, “dene ve ö ren” anlay n  benimseyerek cesareti yol gösterici kabul 
ediyor. Kurutulmu  G da’n n kurucusu Ay e Çiftçi ise g da sektöründeki ba ar s n , geleneksel 
yöntemlerden ödün vermeden gerçekle tirdi i effaf üretime borçlu oldu unu söylüyor. 

B Ü Y Ü T E Ç

 fikri 
ba ar ya 

nas l ula r? 

Bebek Waf  e Kurucu Orta  
Önder ahin 
“İnsanın sevdiği işi yapması 
başarılı olması için en önemli 
kriter. Etkili bir iletişim ve 
pazarlama yöntemi olan sosyal 
mecranın gücünden de mutlaka 
yararlanılmalı. Yüz yüze hizmet 
sektörüne girmeyi düşünen 
veya sıcak satışla ilgili benzer 
fikirleri olan girişimcilere ürün 
ve lokasyon seçimine dikkat 
etmelerini tavsiye ediyorum. 
Satışı yapılacak ürünün alıcı 
kitlesinin iyice araştırılması ve 
müşteri hareketliliğinin dikkatle 
incelenmesi gerekiyor.” 

Giri im  kriniz mi var? S ra d , 
geleneksel veya bazen çok basit bir 
 kir bile “sevgi ve ilgiyle” büyütülerek 
büyük ba ar lara ula abiliyor. Fikrin 
ola and l ndan çok uygulan  biçimi 
burada belirleyici olabiliyor. Bebek 
Waf  e, Teknasyon ve Kurutulmu  G da 
giri imleri, benimsedikleri yöntemler 
ve ö retiler sayesinde giri imcilere yol 
gösteriyor. 

Bebek Waffle
2007’de Önder ahin’in giri imiyle 
kuruldu. ahin, Bebekli bir esnaf. 
Bebekten ayr lmadan farkl  bir i  kurarak 
daha çok gelir elde etmek istiyordu. 
Sahip oldu u manav dükkan n  waf  e 
cafe’ye dönü türebilece ini dü ündü. 
O dönemde waf  e giderek popüler 
olmaya ba lam t . Önder ahin,  krini 
orta  Nihat Cesur’la görü tü ve birlikte 
yeni i lerini kurmaya karar verdiler. 
Hede  eri, bir Bebek markas  yaratmakt .

Önce bir miktar borç al nd . Ard ndan, 
manav dükkan na tadilat yap ld . Sadece 

waf  e de il 20 çe it meze seçene iyle 
kumpir de satmaya karar verdiler. Bebek 
Waf  e Cafe aç l r aç lmaz büyük ilgi 
gördü. K sa sürede borçlar n  kapatt lar. 
Hede  eri büyüyerek ubele mekti. 
Fakat bir gün kurumsal bir irketten 
gelen tekli  e tüm planlar de i ti ve 
ubele me  kri rafa kald r ld . O gün 

telefon eden insan kaynaklar  yöneticisi, 
irket çal anlar na yönelik kurumsal bir 

etkinlik düzenlemek istiyordu. Bebek 
Waf  e ekibi, bu  kri “harika” buldu 
ve öneriyi kabul etti. Etkinliklerin ad  
konulmu tu: “Tatl  bi mola”. Sloganlar  
ise “Happy Hour, Waf  e Hour” oldu. 
Ald klar  sonuç beklediklerinden çok 
daha iyiydi. Bundan sonra kurumsal 
mü terileri de hede  ne alan Bebek 
Waf  e i  dünyas n n yo un oldu u 
fuarlar, kongreler ve organizasyonlarda 
yer almaya ba lad . Stantlar aç ld , tad m 
etkinlikleri düzenlendi. Bugün, Bebek 
Waf  e, semtinin ve stanbul’un s n rlar n  
a arak, çevre illere de lezzetlerini 
götürüyor. Kurumsal organizasyonlar , 
“Bebek Waf  e Etkinlik Timi” ad n  
verdikleri bir ekip düzenliyor. Ayn  gün 

içinde be  etkinlik gerçekle tirebilecek 
uzmanl a ula an Bebek Waf  e, iki 
saatlik zaman diliminde 600 ila 700 
ki iye hizmet sunabiliyor.
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P Y  -  E Y L Ü L / E K İ M 

Teknasyon mobil kullan c lar n n 
günlük hayatta faydalanabilecekleri, 
ödenene de er, içeri i ile fark yaratan 
mobil uygulamalar geli tiriyor. Hava 
durumundan foto raf düzenlemeye, 
çeviriden uyku takibine, sa l kl  
ya amdan konum takibi uygulamas na 
kadar farkl  kategorilerde yer alan geni  
bir ürün yelpazesi mevcut. 

Uygulama geli tiricisi olman n yan  
s ra, yat r mc  olarak da gelecek 
gördü ü projelere yat r m yap yor, genç 
giri imcileri destekliyor. Yat r m yapt  
uygulamalar  pazarlama gücüyle de 
destekliyor. K sa vadede B2B taraf nda 
önemli ihtiyaçlara çözüm olmak 
üzere çal malar n  sürdürüyor. irket 
içerisinde verimlili i artt rmak amac yla 
geli tirdikleri baz  projeleri kurumsal 
pazara açarak farkl  bir ba ar  elde 
etmeyi hede  iyor. 

Kurutulmu  
G da

Ay e Çiftçi, Denizli’nin Çivril Köyünde 
yaz ve k  aylar nda geleneksel 
yöntemlerle; tur u, reçel, kuru erik, kuru 
patl can-biber, pekmez, salça, eri te, 
yufka gibi g da ürünleri haz rlayarak 
Türkiye’nin dört bir yan na gönderiyor. 
Anadolu’nun geleneksel lezzetlerinin 
neredeyse tamam n  kendi imkanlar yla 
üreten Ay e Çiftçi’yi bu giri imi için 
karde i te vik etti. 2013 yaz nda bolca 
meyve kuruttu unu ancak bu miktar n 
Ay e Çiftçi ve ailesi için epey fazla 
geldi ini gören karde i, “Neden bunlar  
satm yorsun?” diyerek bu giri ime 
önayak oldu. 

Ailesi için çocuklu undan bu yana 
meyve sebze kurutup k l k yiyeceklerini 
yazdan haz rlad klar n  belirten Çiftçi 
2013’te “Kurutulmu  G da”y  kurdu. 
Sosyal medya hesaplar  üzerinden 
sat a ba lad . Ürünlerinden memnun 
kalanlar n sosyal medya arac l yla 
ilettikleri geri bildirimler sayesinde 
Kurutulmu  G da’n n ünü giderek 
yay ld . 

Çiftçi, kaliteden ödün vermeden, 
sataca  ürünleri kendi çocuklar na 
haz rlarm  gibi üretti ini, ba ar s n  
da buna borçlu oldu unu söylüyor. 

Teknasyon CEO’su 
Burak Sa l k

“Teknasyon olarak ‘Dene ve 
Öğren’ kültürünü benimsiyoruz. 
Hata yapmaktan korkmuyor, 
bunlardan ders çıkarıyoruz. 
Başarısızlıklar, hatalar 
kimsenin gözünü korkutmasın. 
Denemeden bilemezsiniz. 
Türkiye pazarı çok büyük fakat 
dünya daha da büyük. Küresel 
pazarlara açılmak için daha 
cesur olmak gerekiyor.”

Teknasyon 
Bili im sektöründe Türkiye’nin en 
h zl  büyüyen  rmalar ndan biri. 
Teknasyon’un kurucusu ve CEO’su 
Burak Sa l k, ortaklar yla beraber 
daha önce bir e-ticaret giri imiyle 
ilgileniyordu. Edindi i tecrübe 
sayesinde GSM operatörlerine e lence 
ve bilgi servisleri konusunda destek 
verebilece ini öngördü. Bu öngörü 
sonucunda 2013’te Teknasyon’u kurdu. 
Türkiye’de çok iyi yaz l m  rmalar  
olmas na ra men, o dönemde küresel 
pazarlara aç lan pek yoktu. Teknasyon 
ise ba ndan beri küresel pazara 
aç lmay  hede  iyordu. Türkiye’de 
GSM operatörleri için altyap  hizmeti 
sa layan, küreselde ise 157 ülkede 100 
milyonu a k n ki i taraf ndan kullan lan 
uygulamalar geli tiren bir mobil yaz l m 
irketine dönü tü. 

A rl kl  olarak kendi bahçesinde 
ürettiklerini i leyen Çiftçi böylesine bir 
ba ar y  hayal etmedi ini itiraf ediyor. 
Kuruldu u ilk y l haftada 3-4 koli sipari  
al rken bugün bir günde 30 ila 40 koli 
sipari  haz rl yor. Çiftçi, bugün Çivril’de 
ya ayan 15 kad na da istihdam sa l yor. 

Kurutulmu  G da Kurucusu 
Ay e Çiftçi

“Geleneksel yöntemlerden ödün 
vermiyorum. Örneğin bir ürüne 
odun ateşi lezzet katıyorsa 
bunu tercih ediyorum, zaman 
kazanmak için gazlı ocağı 
kullanmıyorum. Üretim yerimiz 
herkese açık. Müşterilerim 
çat kapı gelip inceliyor, hatta 
denetliyor. Bu şeff afl ık sayesinde 
müşterilerimiz bize güveniyor.”
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 ya am nda dijital 
dönü üm mercek alt nda

“Küreselleşme, 
İK’yı dijitalleşmeye itti”

Bar  Gül
PERYÖN Güney Marmara ubesi Ba kan

PERYÖN Güney Marmara ubesi 
“ nsan Yönetimi Bulu malar ” çat s nda 
düzenledi i program nda bu kez 
“Dijital gelecekte insan” ba l yla, 
i  ya am nda dijitalle me sürecini ele 
ald . Bursa Ticaret ve Sanayi Odas  
(BTSO) ev sahipli inde düzenlenen 
etkinlikte, alan nda uzman isimler 
dijitalle en i  dünyas  içerisinde insan n 
rolünü tart t . Organizasyonun aç l  
konu mas n  gerçekle tiren PERYÖN 
Güney Marmara ubesi Ba kan  Bar  
Gül, dijitalle menin günümüzde i  
dünyas n n en önemli ba l klar ndan 
biri haline geldi ini vurgulayarak 
“Art k i  dünyas n  ekillendiren mega 
trendlerin ba nda teknolojik dönü üm, 
dijitalle en ve de i en çal ma ortam na 
uygum sa lama gereklili i geliyor. 
Öyle ki, bilgi teknolojileri çözümleri 
ve dijital uygulamalar, kurumlar n fark 
yaratmaktan öte, hayatta kalabilmek 

ad na kulland  araçlar haline gelmeye 
ba lad ” dedi.

nsan kaynaklar n  dijitalle meye iten 
kavramlar n ba nda küreselle me 
oldu unu ifade eden Gül, “Dijital 
K, K departman n n yapt  i lerin 
büyük k sm n n art k dijital ortamlara 
aktar lmas  ve bu mecralar üzerinden 
gerçekle tirilmesi anlam na geliyor. 
nsan kaynaklar n  dijitalle me 
serüvenine iten konular n ba nda 
üphesiz ‘küreselle me’ geliyor. nsan 

kaynaklar n n dijitalle mesi kesinlikle 
kolay bir süreç olmayacakt r. letmelerin 
bu geçi  sürecinde en dikkatli olmas  
gereken nokta ise yap lacak olan bu 
dijitalle me faaliyetlerinin i letme 
misyon ve vizyonuna uygun olmas  
ve dijitalle ecek platformlar n iyi 

“Dijital dönüşüm 
sürdürülebilir büyüme 

için yeni bir fırsat”

Muhsin Koçaslan
Bursa Ticaret ve Sanayi Odas  Yönetim Kurulu Üyesi 

seçilmesidir” diye konu tu. 

Teknoloji h zla geli irken her ülkenin 
teknolojiye ve dijitalle meye yöneldi ini 
dile getiren BTSO Yönetim Kurulu Üyesi 
Muhsin Koçaslan ise “Sürdürülebilir 
büyüme için yeni bir f rsat olarak 
kar m za ç kan dijital dönü ümle 
ülkemiz, e itim sistemini, vergi 
sistemini, üniversitelerini, KOB ’lerini 
k saca tüm ekonomisini dijital ça a daha 
uyumlu hale getirerek gelece in güçlü 
ekonomileri aras nda yerini alabilir. Bu 
nedenle dijital dönü ümü hede  eyen 
bütüncül ve yenilikçi politikalar n etkili 
ekilde uygulanmas  ve buna yönelik 

gerekli yat r mlar n yap lmas  tüm 
kurumlar m z n önceli i olmal . Bizler 
de Bursa Ticaret ve Sanayi Odas  olarak 
gerek üretim süreçlerinde gerekse de 
sunmu  oldu umuz hizmetlerde yeni 
ça n gereksinimlerini üyelerimizin 
hizmetine sunmaya ba lad k” dedi. 

Üç oturumdan olu an programda; Fark 
Holding K Direktörü Aylin Olsun, Fark 
Holding Comodif Kurucu Orta  Gök en 
Atalay, Çelebi Havac l k Holding K 
Direktörü Zuhal Çivi Kahraman, Shaya K 
Direktörü Yasemin Avc , Mynet Vidobu 

 Geli tirme Yöneticisi ahap Tokgöz, 
Ukla Academy Türkiye Sat  Direktörü 
Cömert Kay ra ve Owiwi: Hire Once 
Türkiye Direktörü Selçuk Bay; “Dijital 
gelecekte insan”, “Dijital dönü ümde 
K ba ar lar ” ve “Teknoloji dünyas  ile 
K uygulamalar ” konular nda çe itli 
sunumlar gerçekle tirdi. 

PERYÖN Güney Marmara 
ubesi “ nsan Yönetimi 

Bulu malar ”n n 
sonuncusunu “Dijital 
Gelecekte nsan” 
ba l yla düzenlendi. 
PERYÖN Güney 
Marmara ubesi Ba kan  
Bar  Gül “  dünyas n  
ekillendiren mega 

trendlerin ba nda 
teknolojik dönü üme 
ve dijitalle en çal ma 
ortamlar na uyum 
sa lama gereklili i 
geliyor” dedi. 

KISA KISA PERYÖN   Güney Marmara Şubesi
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PERYÖN Akdeniz 
Temsilcili i bir ya nda! 

PERYÖN Akdeniz Temsilcili i’nin birinci 
y l dönümü kutlamas  2 Eylül 2019’da 
Antalya Rixos Downtown Otel’de 
gerçekle tirildi. 

PERYÖN Akdeniz yönetimi; etkinlik 
konu mac lar , sponsorlar, sanayiciler, 
kamu ve akademi dünyas  çal ma 
hayat ndan de erli i  insanlar  ile bir 
araya gelerek, son bir y l içinde PERYÖN 
Akdeniz Temsilcili i’nin gerçekle tirdi i 

ve üniversite i  birliklerini de ba latt n  
ifade eden Ünlüer, “ nsan yönetimi 
alan nda sivil bir giri im olarak bölgede 
k sa sürede tan nd k. Gelecekte daha 
fazla i  insan na ula arak etki alan m z  
güçlendirece iz” dedi. 

Davette, PERYÖN Akdeniz Temsilcili i 
kurucu üyelerinden Sevgi anl , Özge 
Berçin, Hatice Bulut ve Mehmet Ad güzel 
taraf ndan konu mac  ve sponsorlara 
te ekkür plaketleri takdim edildi. 

Geceye kat lan PERYÖN Trakya ubesi 
Ba kan  Özber Çetin, Akdeniz 
Temsilcili i’nin son bir y l içinde ses 
getiren organizasyonlara imza att n  
söyledi. Akdeniz’de, farkl  sektörlerin 
ihtiyaçlar na yönelik düzenlenecek 
programlar n sosyal faydalar 
getirece ine dikkatleri çeken Çetin, 
“Temsilcili imize ba ar lar diliyor ve 
tüm kat l mc lar  PERYÖN üyesi ve 
gönüllüsü olmaya davet ediyorum” dedi. 

Düzenlenen etkinlikte, Aral k 2019’da 
Antalya’da ilk kez yap lacak “Antalya nsan 
Yönetimi Zirvesi” hakk nda da bilgi verildi.

faaliyetleri de erlendirirdi, yeni dönem 
dernek çal malar n  planlad .

Gecenin aç l  konu mas n  yapan 
PERYÖN Akdeniz Temsilcisi Bilge 
Çi dem Ünlüer, henüz yeni kurulmas na 
ra men PERYÖN Akdeniz Temsilcili i’nin 
bir y l içinde 12 farkl  etkinlikle 1000’in 
üzerinde kat l mc ya ula t n  vurgulad . 
PERYÖN Akdeniz Temsilcili i’nin ayn  
zamanda bölgedeki kamu, özel sektör 

nsan yönetimi alan nda, 
faaliyet bölgesinde k sa süre 
içinde önemli bir olu um 
haline gelen PERYÖN 
Akdeniz Temsilcili i, 
yeni ya n  düzenlenen 
davetle kar lad .

KISA KISA PERYÖN   Akdeniz Temsilci l iği
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Ege’de bir yolda l k hikâyesi: 
Kariyer Melekleri Projesi

“Projemiz, 
her yıl büyüyor”

Serdar Kalayc o lu
PERYÖN Ege ubesi Yönetim Kurulu Ba kan  

PERYÖN Ege ubesi’nin sosyal 
sorumluluk projesi olarak dört y l önce 
hayata geçirdi i “Kariyer Melekleri” 
5. döneme kapsam geni leterek 
ba l yor. Ege Bölgesi’nin en önemli 
gönüllü mentörlük projesi olan “Kariyer 
Melekleri”, mühendislikten insan 
kaynaklar na dek farkl  alanlarda kariyer 
yolunu ayd nlatmak isteyen ö rencilere 
“yolda l k” ediyor. 

Proje kapsam nda yüz yüze veya online 
ortamlarda yap lan görü melerde 
mentee’ler, verecekleri kararla 
gelecekteki mesleklerine ili kin bilgi 
ve beceriler konusunda donan m 
kazan yorlar. Mentörler ise katk  
sa lama ve tersine mentörlük f rsat  
yakalam  oluyorlar. Projede yer alan 
ve mentee’lerine staj, i , network 
imkan  sa layan mentörlerin say s  
az msanmayacak kadar çok. Bu sebeple 
her sene ö rencilerden gelen kat l m 
talepleri katlanarak art yor. Geçen 
y llarda di er bölüm ve üniversitelerdeki 
ö rencilerden gelen yo un talep 
üzerine, 2019-2020 döneminde kapsam  
geni letilen projeye öncelikle zmir ve 
daha sonra da Ege Bölgesi’ndeki tüm 
üniversiteler dahil edildi. 

zmir’de bulunan tüm üniversitelerinin 
kariyer koordinatörlüklerine yap lan 

Kariyer Melekleri Projesi 
sayesinde Ege ubesi, 
PERYÖN’ün “ imdi ve 
gelecek için daha iyi bir 
çal ma hayat na liderlik 
etme” idealine do ru bir 
ad m daha at yor.

resmi davet sonucunda proje 
toplant s  düzenlendi. Toplant ya, zmir 
Üniversiteler Platformu, Dokuz Eylül 
Üniversitesi, Ege Üniversitesi, zmir 
Bak rçay Üniversitesi, zmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü, zmir Demokrasi 
Üniversitesi, Ya ar Üniversitesi kat ld . 
Toplant da projede yer almak isteyen 
her üniversitenin PERYÖN Ege ubesi 
ile protokol imzalamas na ili kin karar 
al nd . Ayr ca projeye yeni dönemde 
yeni bir isim vermek üzere zmir 
üniversite ö rencileri aras nda “Ad n  
sen koy” adl  bir yar ma ba lat ld .
Yap lan de i iklikler sonucunda bu 
y l proje, online bir platform olan 
“mentornity.com” sistemine dahil 
olarak ba vuru ve süreç yönetimini 
dijitalle tirdi. Bu sayede mentör 
atamalar  beklentilere en uygun ekilde 
otomatik olarak yap labilecek.

PERYÖN Ege ubesi’nin 
sosyal sorumluluk 
örne i olarak 2016’da 
hayata geçirdi i “Kariyer 
Melekleri” projesi 
5. dönemine, yenilenen 
içeri iyle ba l yor.

KISA KISA PERYÖN   Ege Şubesi

“Profesyonel i  hayat na ba lam  ve 
bir hayli yol alm  i  insanlar , y llar 
önce kendilerine yol gösterecek 
kimsenin olmad n  hat rlatarak 
imdiki gençlerin çok ansl  oldu unu 

söylerler. Hakl lar, çünkü bugün 
gençlere yol gösteren, onlar n 
hayat na dokunmay , fark yaratmay  
gönülden isteyen pek çok i  insan  ve 
bunu sa layan harika organizasyonlar 
var. Bu organizasyonlar n zmir’deki 
en güzel örneklerinden biri ‘Kariyer 
Melekleri’ mentör’lük projesi… 

2016’da Dokuz Eylül Üniversitesi 
BF bünyesinde ba lat lan ilk 

mentörlük projesi daha sonra 
‘Kariyer Melekleri’ ismini ald . Bu 
projenin büyümesinde ise Ege 
Bölgesi’nde K alanda çal m  
de erli akademisyenlerden merhum 
Yrd. Doç. Dr. Tamer Keçecio lu’nun 
büyük rolü bulunuyor. Keçecio lu, o 
dönemde ö rencilerini PERYÖN Ege 

ubesi’ne yönlendirmi ti ve ard ndan 
Ege Üniversitesi letme Toplulu u 
ö rencilerinin deste i ile BF 
Fakültesi bünyesinde ilk döneminde 
proje 35 e le meyle tamamlanm t . 
Ula lan noktada e le meler ikiye 
katland . Bugün 70’den fazla 
e le meyle Kariyer Melekleri, 
gençleri, i  profesyonelleriyle 
bulu turmaya devam ediyor.” 
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Prof. Dr. Yankı Yazgan

Aile, irket ve 
kurumsall k

“Hayata geçirdi i irketiyle, t pk  ‘çocu uymu ’ gibi ba  
kuran bir i  insan , o irketin sonraki ku aklara devri 
söz konusu oldu unda stresli bir döneme girer. Bu 
dönem ise büyütüp yeti tirdi imiz birini kaybetmi iz gibi 
zorlu geçer.”

irket olurken aile özelliklerini 
sürdürebilmek için neler gerekir? 
Aile irketlerinin kurumsalla mas  ne 
demektir? Bu konuda dü ünmeye, sonra 
da yaz p çizmeye 13-14 y l önce Türkiye 
Kurumsal Yönetim Derne i için de i ik 
kentlerde verdi im seminerler sonras  
ba lam t m. Bu dönemde, konunun 
ilgi ve mesleki uygulama alanlar mla 
ili kisini hissetmeme sebep olan birkaç 
gözlemim olmu tu. 

Hayata geçirdi i irketiyle, t pk  
“çocu uymu ” gibi ba  kuran bir i  
insan , o irketin sonraki ku aklara devri 
s ras nda stresli bir döneme girmi ti. 
Haliyle bu dönem büyütüp yeti tirdi i 
birini kaybetmi  gibi zorlu geçiyordu. 

Bir ba ka irkette sermaye artt r m  
s ras nda paylar ndaki azalma üzerine 
“kendi irketi” üzerindeki denetimi 
zay  ayan bir kurucu maddi kay plar na 
de il, “kendisi olmad nda” irketine 
ne olaca n , irketin ba na gelecekleri 
dert ediyordu. 

Bu dönemde kat ld m seminerlerde ve 
sonradan kaleme ald m “Aile Kalmak 

irket Olmak” monograf nda, irketlerin 
tüm payda lar yla ili kisindeki sosyal 
ve duygusal boyutu incelemek 
istiyordum. Ayr ca bu ili kinin, dü ünce 
ve davran lara ve en önemlisi 
kritik kararlara etkisini ele almay  
amaçl yordum. Bu süreçte muhtelif konu 
ba l klar na odakland m: 

“Aile” ve “ irket” nedir?

Aile neredeyse genlerimizle hareket 
ederek, “tabiat yla” olu turdu umuz 
bir sistemken, irket, olu turmak ve 
sürdürmek için yasalara, tüzüklere ve 
sözle melere ihtiyaç duydu umuz bir 
sistemdir. 

Kurumsalla abilmek ne demektir? 

Kurumsalla abilmeyi, “bir sistemin 
yerle ik, tutarl , de i en ko ullarla 
uyumlu de i kenlik gösterecek ekilde 
esnek ve herkesçe bilinen ilkelere göre 
i lemesi” anlam nda alg layabiliriz. 
Aile irketinin kurumsal olup olmad  
gözden geçirildi inde, sadece kurum 
de il, aile de (i leyi i ile) ele al nmal d r. 
Ailenin kurumsalla mas , ailenin kendi 
varl n  sürdürmesi ve kurumunun 
gelece ini sa lamla t rmas  için 
gereklidir. Bu aç dan, kurumsal kimlik 
sahibi ta yan ailelerin, gün gelip 
irket kurduklar nda çok daha az s k nt  

çektiklerini görüyoruz. Ailenin gündelik 
hayat n n yürütülmesinde her bir üyenin 
kesin sorumlulu unu bilmesinin ve 
yerine getirmesinin, herkesin geli imi 
için sa layaca  avantajlar say s zd r. 

Kurumsalla mada temel engel nedir? 

Aile duygular n egemen oldu u, s n rlar n 
kolayca ortadan kalkt , kural ve 
sistemlerin uygulanamad , belirsizliklerin 
çokça bulundu u bir ortamd r. Bu 
aç dan, aile irketlerinin, sadece aile 
de il, ayn  zamanda kurum olmalar  çok 

P Y  -  E Y L Ü L / E K İ M    ZEVK ZAHMET ZAMAN ZARURET

Her irket kal c  olmak 
ister, aile irketleri de... 
Kurumlar kal c  olabilir, 
oysa insanlar geçicidir.

py@peryon.org.tr

büyük efor gerektirir. Çünkü, rasyonel 
dü ünce sistemine dayal  irket yap s n n 
benimsenmesi tabiat kanunlar na ra men 
ve aile olma (yak nl n i e uygunlu un 
önünde tutulmas  gibi) özelliklerini arka 
planda b rakma pahas na yap lan bir i tir. 

Feyyaz Ünal’ n “Cevaplar irketin çinde” 
adl  kitab nda u ifade yer al yor: “Bir aile 
irketinde bireylerin takabilece i üç farkl  
apka vard r:

1. Aile Üyesi
2. Ortak
3. Çal an

Temel tuzak, ailenin yetkinlik ve 
becerileriyle de il, hisse sahibi oldu u için 
irketi yönetmesi gerekti ini dü ünmesi ile 

olu ur.” 

Ünal’ n kitab n  tamamlarken kulland  u 
sözleri aile irketlerine önemli bir mesaj 
veriyor: “Her irket kal c  olmak ister. 
nsanlar geçicidir.”
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Taksicilik, boyac l k, bal kç l k, dalg çl k… 
Dünyan n pek çok yerinde oldu u gibi 
Türkiye’de de baz  i  alanlar  veya 
uzmanl klar “erkeklere ait” kabul 
ediliyor; birçok meslek “erkek i i” olarak 
görülüyor.  ya am nda, siyasette, 
bürokraside, aktif kad n say s n n 
yetersizli i halen insan kaynaklar  
alan n n en önemli sorunlar ndan 
birini olu turuyor. Masa ba  veya 
o  s i lerinde, mühendislikler ve 
bilim a rl kl  mesleklerde kad nlar n 
kar s na sürekli ön yarg lar ç karken 
saha çal mas  ya da ustal k/uzmanl k 
gerektiren bal kç l k, taksicilik, dalg çl k 

ya da boyac l k gibi mesleklerde kad n 
çal anlara rastlanm yor. Oysa tabular 
y k ld nda, engeller ve ön yarg lar 
ortadan kald r ld nda, kad nlar da en 
az erkekler kadar, her alanda ba ar l  
olabiliyor. 

Son y llarda, Aile, Çal ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanl , Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanl  gibi bakanl klar, 

KUR gibi devlet kurumlar  ba ta olmak 
üzere, kamu ve özel sektörde geli tirilen 
çe itli projeler sayesinde kad n 
istihdam nda önemli ve ilginç geli meler 
ya an yor. Ezber bozan bu geli melerin 

yan  s ra baz  kad nlar bireysel 
çabalar yla “erkek i i” olarak tan mlanan 
sektörlerde öne ç kmay  ba ar yor. 
Kad nlar n, akaryak t sektöründen 
bal kç l a dek birçok meslek kolunda 
var olma mücadelesi gelecek için umut 
veriyor. 

Türkiye’nin Kad n Ustalar  
Projesi 

Her ikisi de i  insan  olan Seyhun Ayhan 
ve Sibel Ayhan çifti öncülü ünde 
olu turulan “Türkiye’nin Kad n Ustalar  
Projesi”, 11 ayl k bir çal man n ürünü. 
Projenin yöneticisi Seyhun Ayhan 
projenin do u unu öyle aktar yor: 
“Kad nlar  istihdama daha fazla 
dahil edebilme hede  mizi, onlar  
yaln zca kendilerine lay k gördü ümüz 
alanlarda i  hayat na dahil ederek 
gerçekle tiremeyiz. Kad nlar sadece 
temizlik mi yapmal ? Yaln zca kahve mi 
yapmal ? E itim almam  bir kad n n en 
fazla ula aca  yer sekreterlik mi olmal ? 
Bu sorulardan yola ç kt k ve ‘Kad n her 
eyi yapar’ dedik. Bu kapsamda ‘i in 

Kad nlar, engellenmedikleri takdirde, “erkek i i” 
olarak bilinen i lerde de ba ar ya ula abiliyorlar. 
Kad nlar n kar la t  engel ve zorluklar n 
a labilmesi için farkl  olu umlar ve kurumlar 
harekete geçerek istihdamda e itli i destekliyor. 

te, Türkiye’de kad n istihdam n  destekleyen 
projelerden baz lar . 

in cinsiyeti yok, 
ustas  var!

Ç E Ş İ T L İ L İ K
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i  kolunda e itimler veriliyor. Proje 
kapsam nda, e itim almak isteyen 
adaylar, kadinustalar.com üzerinden 
ba vuru yap yor. E itimi tamamlayan 
kad nlar “Mesleki Yeterlilik Serti  kas ” 
almak üzere s nava giriyor. S nav 
masra  ar  da kadinustalar.com 
taraf ndan kar lan yor. E itimler 
sonunda kad nlar meslek sahibi oluyor. 
E itimlere kat lan annelere KUR 
taraf ndan asgari ücretin günlük tutar  
kadar ödeme yap l yor. MYK belgeli 
kad n ustalar  istihdam eden  rmalar 
ise devletin sundu u te vikler ve di er 
olanaklardan yararlan yor. Örne in 
MYK belgeli kad n ustalar  istihdam 
eden kurulu lar n 54 aya kadar SGK 

veren Katk  paylar  devlet taraf ndan 
kar lan yor. Proje, Cumhurba kanl , 
Aile Sosyal Politikalar ve Çal ma 
Bakanl  ve Milli E itim Bakanl  
taraf ndan da destekleniyor. 

Ayr ca geli tirilen S M uygulamas  
sayesinde kad nlar hem ustal k için 
ba vuru yapabiliyor hem de kullan c lar, 
uygulama üzerinden istenen i in kad n 
ustas n  bulabiliyor.

Türkiye’nin Kad n 
Bal kç lar , art k biliniyor

Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri 
Fakültesi Avlama ve leme Teknolojisi 

cinsiyeti olmaz, ustas  olur’ slogan yla i e 
koyulduk ve bu projeyi ba latt k.”

Kad n istihdam n  artt rabilmek amac yla 
olu turulan bu proje kapsam nda, 
benzinlik dolum personeli, çat  imalat  
ve tadilat , çilingir ustas , elektrik pano 
tamir ustas , lastik balans hizmeti, su 
yal t m, motorlu kurye gibi genelde 
“erkek i i” olarak kabul edilen 46 

Avlama Anabilim Dal  Ö retim Görevlisi 
Dr. Huriye Göncüo lu Bodur’un yürüttü ü 
“Türkiye’nin Kad n Bal kç lar ” projesi 
sayesinde kad n bal kç lar n da art k sesi 
duyuluyor. Türkiye’nin Kad n Bal kç lar  
projesi, bu sektörde aktif olarak çal an 
bal kç  kad nlar n güçlendirilmesini, 
sosyal haklar n n geli tirilmesini ve 
örgütlenmesini hede  iyor. 

Dr. Huriye Göncüo lu Bodur, bal kç l k 
sektöründe kad nlar n varl n n 
bilinmedi ini savunuyor ve onlar  
“görünür” k lmak için çal yor. 
Göncüo lu Bodur, “Kad nlar bal kç l k 
örgütlenmelerinde yer alam yorlar. 
Kad n bal kç lar n emekleri ve sosyal 
haklar  yok say l yor. Türkiye’nin ilk kad n 
bal kç l k çal mas n n 2007’de yap ld n  
hat rlayal m. Sektörde cinsiyete dayal  
veri toplama sistemi bulunmuyor. Bu 
proje sayesinde, Türkiye’nin ilk ve tek 
kad n bal kç l k örgütünü kurarak köy köy 
gezdik ve çe itli e itimler verdik. Kad n 
bal kç lar n mevcut sorunlar n n çözülmesi 
için öncelikle e itim gerekiyor” dedi. 

Proje kapsam nda, Mu la, Bursa ve 
Isparta’n n k y  ve göllerinde bal kç l k 
yapan 375 kad na mesleki e itimler verildi. 
Ayr ca, Türkiye’nin en büyük bal kç l k 
kooperati  nde kad n bal kç lar n temsil 
edildi i özel bir komitenin kurulmas  
sa land . Türkiye’de yakla k 100 bin ki i 
aile bal kç l  yaparak geçimini sa l yor. 

    Dr. Huriye Göncüo lu Bodur

Kad nlar bal kç l k 
örgütlenmelerinde 
yer alam yorlar. Kad n 
bal kç lar n emekleri 
ve sosyal haklar  
yok say l yor.

P Y  -  E Y L Ü L / E K İ M 
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Ç E Ş İ T L İ L İ K

Akaryak t sektöründe bir di er iyi 
örnek de Shell&Turcas’ n Mart 2018’de 
ba latt  “Shell’de Kad n Enerjisi” 
istihdam projesi. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanl  ile Aile ve Sosyal 
Güvenlik Bakanl  himayesinde ve 

KUR i  birli i ile yürütülen bu proje 
kapsam nda, be  y lda 5 bin kad na 
istihdam sa lanmas  hede  eniyor. 
Türkiye genelinde tüm Shell 
istasyonlar nda yürütülen bu proje 
ile stasyon Yöneticisi, Ön Saha Sat  
Eleman , Market Sat  Eleman , Vardiya 
Amiri, Temizlik Görevlisi, Muhasebe 
Eleman  ve dari ler Uzman  gibi farkl  
görevlerde çal ma imkan  sa lan yor. 

Proje kapsam nda; 

- Adaylar n i e al m süreçleri KUR i  ve 
 meslek dan manlar  arac l yla 
 gerçekle tiriliyor. 

- Ba vurular istasyonlardan, KUR 
 Hizmet Merkezleri’nden ve kariyer.net 
 üzerinden yap l yor.

- Ba vuru sonras nda i e kabul edilen 
 adaylar, alan nda deneyimli Shell 
 e itim ekipleri taraf ndan e itiliyor. 

- S n f ve i  ba  e itimlerini tamamlayan 
 adaylar görevlerine ba l yor.

“Shell’de 
Kad n 
Enerjisi”

Sipari leri motosikletli 
kad n kuryeler teslim ediyor

Türkiye’nin Kad n Ustalar  projesine 
destek veren kurulu lardan biri
Yemeksepeti.com. Motosikletli 
Kuryeler Derne i’nin 2016 verilerine 
göre stanbul’da 12 bin motorlu kurye 
çal yordu ancak bunlardan sadece 
15’i kad nd . Yemeksepeti.com Mart 
2019 itibar yla çe itli nedenlerle bir 

Akaryak t sektöründe faaliyet 
gösteren OPET’in kad n istihdam na 
yönelik ba latt  sosyal sorumluluk 
projesi “Kad n Gücü”, bu alanda iyi 
örneklerden biri. T.C. Aile, Çal ma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanl  ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl  ile 
i  birli i yapan OPET, istasyonlar nda 
insan kaynaklar  süreçlerini gözden 
geçirdi. Kad n istihdam n n 
art r lmas na yönelik haz rlanan 
bu proje kapsam nda OPET, her 
istasyonunda, Market Sat  Eleman , 
Muhasebe Eleman  vb. görevlerde 
yer alacak en az iki kad n çal an 
olmas  için kollar  s vad . Kad n Gücü 
projesi kapsam nda, OPET’te i e 
al m süreçlerinde bayilerin KUR 
istihdam te viklerinden faydalanmas  
sa lanarak özel e itim ve mesleki 
geli im programlar  olu turuldu. 
Proje ba lang c nda OPET’te 
1541 kad n çal an görev al yordu. 
Projenin 2020 hede   ise 3 bin 500 
kad n çal an say s na ula mak. 

OPET’in 
“Kad n Gücü”

“Erkek i i” tabusunu y kan projeler

gelire ula makta zorlanan kad nlara 
istihdam sa lamak amac yla Türkiye’nin 
Kad n Ustalar  Projesi’ne destek olarak 
motosikletli kad n kuryelerle çal aca n  
duyurdu. Bu tarihten itibaren sipari  
teslimat n  yapan kuryelerin aras nda 
kad nlar da kat ld . Yemeksepeti.com’un 
bu proje kapsam nda bir sonraki hede   
ise kurye hizmetlerinin tamam n n 
kad n çal anlar taraf ndan sunulmas n  
sa lamak. Firman n bu yöndeki 
çal malar  devam ediyor. 

Türkiye’nin Kad n Bal kç lar

Türkiye’nin Kad n Ustalar Boyac l ktan tamircili e dek 46 i  kolunda, kad n ustalar n yeti tirilerek istihdama 
kazand r lmas n  hede  iyor. Filli Boya, yemeksepeti.com, Red Bull, Turkcell gibi 
kurum ve kurulu lar destekledi. 

Kraliçe Kelebekler Proje kapsam nda, stanbul’da çal acak kad n taksi oförleri yeti tirildi.

Proje, Türkiye’nin farkl  noktalar nda çal an kad n bal kç lar n sosyal haklar n n 
korunmas , onlar n bilinçlendirilip güçlendirilmesi için geli tirildi. 

Kad n Gücü OPET taraf ndan, akaryak t bayilerinde kad n istihdam n  art rmak için geli tirilen 
bir proje…

Akaryak t istasyonlar nda farkl  görevlerde kad nlar n istihdam edilmesini amaçl yor.Shell’de Kad n Enerjisi
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Sanayi 
dalg çl ndaki 
yasak kalkarsa…
Ülkemizde çok say da kad n dal  
profesyoneli bulunuyor. Sanayi 
dalg çl , erkekler kadar kad n 
dalg çlar n da gelecekteki mesleki 
tercihlerinden biri olabilir. Ancak 
bu alanda yap labilecek baz  i lerin 
kad nlar için yasaklanm  olmas  sanayi 
dalg çl nda kad n istihdam n n artmas  
için en büyük engel. 

4857 Say l  i  Kanunu Madde 72’de u 
ibare yer al yor: “Maden ocaklar  ile kablo 
dö emesi, kanalizasyon ve tünel in aat  
gibi yer alt nda veya su alt nda çal lacak 
i lerde onsekiz ya n  doldurmam  erkek 
ve her ya taki kad nlar n çal t r lmas  
yasakt r.” Kad nlar  “korumak” amac yla 
haz rlanm  bu maddenin önümüzdeki 
y llarda yeniden ele al nmas  söz konusu 
olabilir. 

Sezer Sezin, Belgin Doruk, Fatma 
Girik ve Nehabat Çehre’nin farkl  
dönemlerde canland rd  öför 
Nebahat karakterini unutmak ne 
mümkün? 

Çocu uyla beraber ya am n  

Kad n istihdam n  desteklemek amac yla 
Actus Personel stihdam ve E itim 
Hizmetleri ve stanbul Taksiciler Esnaf 
Odas , 2011’de “Kraliçe Kelebekler” adl  
ortak bir projeye imza att . Proje, 30-35 
ya  aras , daha önce profesyonel bir i  
tecrübesi olmayan ve e itim durumu 
profesyonel i  kollar nda istihdam 
edilmeye uygun olmayan i siz kad nlar  
hede  edi. siz kad nlar  taksi oförü 
olarak yeti tirecek bu projeden 10 kad n 
yararland . 6 ayl k e itimin ard ndan  
kad n oförler, Beylikdüzü As Taksi 
Dura ’nda göreve ba lad lar.

Film de il, gerçek: 

oför 
Nebahat 

sürdürebilmek amac yla taksi 
oförlü ü yapan, b çk n, delikanl  

ve “erkek gibi” bir kad nd r 
oför Nebahat… 70’li y llarda 

bir Ye ilçam efsanesi olan 
oför Nehabat 2000’li y llar n 

stanbul’unda gerçek, kanl  canl  
bir karakter olarak kar m za ç k yor. 
Nebahat Koçtemiz, stanbul’da 
az say da kad n taksi oföründen 
biriydi. 50’li ya lar nda ekonomik 
sebeplerden ötürü ma azac l  
b rakarak taksi oförlü ü yapmaya 
ba layan Koçtemiz, mesle e 
ba lad  ilk y llarda ya ad  
ayr mc l a ra men çal maya 
devam etti. Koçtemiz, uzun y llar 
Pera Taksi’de görev yapt . Taksim 
ve çevresinde “Nebahat Abla” 
olarak ünlendi. Koçtemiz 2018’de 
emekliye ayr lsa da Pera Taksi’ye 
hala ara s ra u rayarak çal ma 
arkada lar  ve meslekta lar yla 
sohbet ediyor. 

stanbul’da kad n taksiciler de varm ! 

Sanayide 
bir kad n dalg ç: 

ebnem 
Sarvazlar 

Son y llarda, dalg çl k ve dal  
e itimiyle me gul kad nlar n say s  
art yor. Profesyonel dalg ç ve dal  
e itmeni ebnem Sarvazlar da 
onlardan biri. 19 y ld r su alt nda 
görev yap yor ve son 8 y ld r da 
sanayi dalg c  olarak su alt nda gemi 
parçalama, parça birle tirme, kaynak 
vb. i lerde çal yor. ki çocuk annesi 
olan Sarvazlar, 2016’da, Marmara 
Adas ’nda karaya oturan 2 bin 
tonluk bir geminin tamirat nda görev 
ald nda ad ndan söz ettirmi ti. 

“K zlar m, y k lmaz bir kad n oldu umu 
dü ünüyor” diyen Sarvazlar, çocuklar na 
güçlü bir kad n modeli olu turarak örnek 
olmak istedi ini belirtiyor. Birçok erke in 
 ziksel olarak zorland , oldukça 
y prat c  bir i i yapan Sarvazlar mesle ini 
çok seviyor. 

Kad nlar, engellenmedikleri takdirde, 
“erkek i i” olarak bilinen alanlarda da 
ba ar l  olabiliyorlar. Dalg çl ktan taksi 
oförlü üne, boyac l ktan bal kç l a birçok 

alanda örnekler mevcut. 
#PERYÖN #Kad nUstalarProjesi #Erkeki i
#Kad ni i

P Y  -  E Y L Ü L / E K İ M 
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Ülkü Feyyaz Taktak

yi bir 
seçme sistemi 
nas l olmal ?

“En iyi adaya ula man n yolu büyük bir aday havuzuna 
sahip olmaktan geçiyor. Seçme sürecinde adaylara kar  
sorumluluklar asla unutulmamal d r. Tüm adaylara adil 
ekilde davranmak için de erlendirmelerin ki isel kriterlere 

göre yap lmamas  önem ta yor. Seçim d  kalan adaylar n 
ise sürecin sonunda mutlaka bilgilendirilmesi gerekiyor.” 

P Y  -  E Y L Ü L / E K İ M    H AVA D A N  S U D A N  K I S A C A  H AYAT TA N

py@peryon.org.tr

ve gerekli di er teknik testler (varsa) ve 
yabanc  dil testlerini (o pozisyon ya da 
kariyer için gerekiyorsa) sa layan adayla 
görü meler ba lat l p u s rayla devam 
edilebilir.

• Son a amaya gelmi  adaylara, karar 
verme a amas  öncesi, referans kontrolü 
yap lmal d r. Aday n kendi verdi i 
referanslar ndan, öz geçmi lerdeki bilgiler 
do rulanmal , geçmi indeki ba ar /
ba ar s zl k hikayeleri ile ilgili detaylar, 
somut bilgiler elde edilmelidir. 

• Aday n izni olmadan sosyal medya 
hesaplar  “asla” incelenmemeli ve 
de erlendirmeye al nmamal d r.

• Referans a amas n  da olumlu geçen 
aday n, aday oldu u pozisyonun ikinci 
yöneticisi ile görü me yapmas  ve i e, 
kurulu a uygunlu unun teyit edilmesi 
önem ta maktad r.

• kinci görü me de olumluysa, i  
tekli   yap lacak aday n belirlenmesi, 
o pozisyonun ilk yöneticisi taraf ndan 
yap lmal d r. Bu a amaya gelen adaylar 
hemen hemen ayn  özellikte ve kalitede 
olacaklar ndan yap lacak seçim, 
kurum aç s ndan herhangi bir fark 
yaratmayacakt r.

 tekli   süreci insan kaynaklar  yönetimi 
taraf ndan kurumsal kurallar içinde 
sürdürülüp sonuçland r lmal d r. Son olarak 
seçim d  kalan adaylara durum, bir 
te ekkür mektubuyla iletilmelidir. 

“Seçme” eylemini gerçekle tirebilmek 
için öncelikle birden çok aday n olmas  
gerekiyor. En iyi adaya ula man n yolu da 
büyük bir aday havuzuna sahip olmaktan 
geçiyor. Geni  bir aday havuzuna sahip 
olmak ise i veren markas n n gücüyle 
do ru orant l d r. 

Seçme sürecinde adaylara kar  
sorumluluklar da asla unutulmamal d r. 
Adaylar en s k, ba vurular na makul bir 
zaman dilimi içinde yan t alamamaktan 
ikayet ederler. Bu ikayetler ancak tüm 

ba vurular n istisnas z yan tlanmas yla
sonland r labilir. Kurumsal, büyük 
yap larda bu mesele, dijital altyap yla 
kolayca çözülebilir. Küçük ölçekli 
kurulu larda ise bu yakla m, i veren 
markas na yap lacak de erli bir yat r m 
olarak dü ünülebilir.

Hem tüm adaylara adil davranmak hem 
de en uygun adaylarla seçme sürecine 
devam edebilmek için aday öz geçmi lerinin
ki isel de erlendirmelerle ele al nmamas  
ön ko uldur. Bunun yerine, adaylar n; 
bilimsel ara t rma sonuçlar , kavramsal 
beceri ve pozisyonun gerektirdi i 
ki ilik özelliklerinin karmas ndan olu an 
“say sal” bir puanlamaya tabi tutulmas  
ve buna göre s ralama yap lmas  “en 
iyi bilimsel tahmini” ortaya ç karacakt r. 
Ki isel tercihler bu s ralaman n 
olu turulmas nda yer almayaca ndan, 
seçme sistemi sorumlular n n de i mesi 
durumunda dahi seçmelerde herhangi 
bir de i iklik olmayacak, “kurumsal” bir 
sisteme sahip olunacakt r.

Adaylar dört a amada 
de erlendirilebilir

  1   Kavramsal beceri ve ki ilik: Bunlar 
“ki isel” özellikler olup büyük ölçüde 
“de i mez”ler. Bu nedenle bilimsel test 
ve envanterlerle saptan rlar. Bu konuda 
kurum standartlar ndan asla ödün 
verilmemelidir. Bundan sonraki s rada 

gelen bilgi, deneyim ve yetkinliklerin 
adayda yüksek olmas , zaman zaman 
seçicileri tuza a dü ürebilir. 

  2   Bilgi: Bu ba l k alt nda aday n 
ö renim durumu, pozisyonun gerekli 
k lmas  halinde yabanc  dil bilgisi 
ve alm  oldu u mesleki e itimler 
ile edinilen serti  kalar incelenir. Bu 
bilgiler, aday olunan pozisyonun 
gerekleri ile birlikte de erlendirilmelidir. 
Çok say da aday n ba vurdu u 
kurumlarda bu de erlendirmeler, 
büyük ölçüde bilgisayar programlar yla 
gerçekle tirilmektedir.

  3   Deneyim: Do al olarak aday 
olunan pozisyonla ilgili belirlenen asgari 
deneyimden hareketle de erlendirilir 
ve adayla ilk yöneticinin yapacaklar  
görü mede detayland r labilir.

  4   Yetkinlik: lk üç ad mda olumlu 
de erlendi iniz bir aday n i e ba lad ktan 
sonra bekledi iniz temel davran lar  
gösterip gösteremeyece ini ölçmek 
için de, uzmanl k pozisyonlar  için “i  
simülasyonlar ”, yönetim pozisyonlar  
için de “de erlendirme merkezleri”ni 
kullanmak yerinde olacakt r. Bu 
uygulamalarla, aday n i  hayat nda 
kar la abilece i olas  durumlarda 
gösterdi i davran lar uzmanlar 
taraf ndan özenle de erlendirilecektir.
Tüm adaylarla görü ebilmek pratikte 
mümkün olamayaca  için “en yüksek i e 
uygunluk puan /de erlendirmesi” olan 



45

 dünyas  sosyal giri im 
liderli ine haz r m ? Delo tte “2019 

Küresel nsan 
Kaynaklar  
Trendleri” raporu 
sosyal giri ime 
liderlik etme ile 
organizasyonun 
finansal performans  
aras nda pozitif bir 
ba lant  oldu unu 
ortaya koyuyor. 

Deloitte taraf ndan dokuzuncusu 
haz rlanan “2019 Küresel nsan Kaynaklar  
Trendleri” raporu gelece in insan 
kaynaklar  yönetimine dair önemli ipuçlar  
sunuyor. “Sosyal giri ime liderlik etmek: 
nsana odaklanarak yeniden icat etmek” 
ba l yla haz rlanan raporda “sosyal 
giri imin” rolünün her zamankinden 
daha önemli oldu u belirtiliyor. Raporda 
ayr ca, sosyal giri ime liderlik etme ile 
organizasyonun  nansal performans  
aras nda pozitif bir ba lant  oldu u 
vurgulan yor. 

Sosyal giri im yükseli te

Rapora göre endüstride öncü konumdaki 
sosyal i letmelerin yüzde 73’ü, 2019’da, 
2018’e nazaran daha etkili bir i  
büyümesi beklerken, bunlar n yüzde 55’i 
için, sosyal giri im bir öncelik ta m yor. 
Ancak, yüzde 19’u organizasyonlar n n, 
bir sosyal i letme olarak olgunluk 
döneminde, “endüstri liderleri” 
oldu unu belirtiyor. Yüzde 44’lük bir oran 
ise, bugün, sosyal giri im konular n n, 
organizasyonlar  için, üç y l öncesinden 
daha önemli oldu unu ifade ediyor. 
Yüzde 56 ise gelecekteki üç y l içerisinde 
bu konunun daha da önemli olaca n  
öngörüyor. 

Türkiye, küresel trendlere 
yeterince haz r de il

nsan kaynaklar  ve i  dünyas ndan 10 bin 
yöneticinin görü leriyle haz rlanan rapor, 
irket içinde sürekli ö renme, ki isel 

geli ime yönelik f rsatlar olu turma, insan 
kayna  yakla mlar n  yeniden ke fetme 
ihtiyac n  ortaya koyuyor. Ara t rman n 
Türkiye aya nda, “ nsan Kayna  
Bulut Sistemleri”, “ nsan Deneyimi” ve 
“Ö renme” en önemli üç trend olarak 
konumlan yor. Ancak Türkiye’deki kurum 
ve ki ilerin raporda ortaya ç kan küresel 
trendlere dünyadaki rakipleri kadar haz r 

A R A Ş T I R M A P Y  -  E Y L Ü L / E K İ M

Araştırmanın ayrıntılarına ve orijinaline ulaşmak için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz: 
https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/5136_HC-Trends-2019/DI_HC-Trends-2019.pdf

olmad  da ara t rman n ç kt lar  aras nda. 

Deloitte Türkiye nsan Kaynaklar  
Hizmetleri Lideri Cem Sezgin 
raporda öne ç kan ba l klar  u ekilde 
yorumluyor: “Kurumlar n bu trendlere 
haz r olmamas  ve de erlendirmemesi 
uzun vadede nitelikli i gücü bulma 
konusunda sorun ya amalar na neden 
olabilir. letmeler, çal anlar  oda a 
almay  göz ard  etmemeli. Teknolojik 
geli meler, irketlere rekabet avantaj  
sa larken, iyi yönetilmedi i takdirde, 
çal anlar n i  yerlerinde kimliklerini, 
aidiyetlerini kaybetmelerine yol 
açabilir.”

gücünün gelece i

Raporda öne ç kan sonuçlar öyle:
• Kat l mc lar n yüzde 86’s , insanlar n 
 ö renme yönteminin de i tirilmesinin 
 önemli oldu unu belirtiyor. 

• Ö renme, küresel olarak 2019’un bir 
 numaral  trendi olarak ortaya ç karken 
 Türkiye’de yüzde 83’lük oranla üçüncü
  s rada yer al yor. Di er yandan,  
 ö renmeye vurgu yap lmas na ra men, 
 ara t rmaya kat lanlar n sadece yüzde 
 10’u, bu konuyu ele almaya “çok haz r”
 yüzde 36’s  ise “haz r” oldu unu
 belirtiyor. Türkiye’de ise bu trend için 
 “çok haz r” ve “haz r” olanlar n oran  
 yüzde 28. 

• Profesyonellerin yüzde 64’ü, 
 otomasyonun insan kaynaklar  alan nda 
 “önemli” ya da “çok önemli” oldu unu 
 ifade ediyor. 

Organizasyonun gelece i

• Organizasyonlar, çal anlar n n i lerini 
 desteklemek üzere teknoloji temin 
 etmenin yollar n  ararken, yan t verenlerin 
 sadece yüzde 38’i, i le ilgili mevcut 
 araçlar ve teknolojilerden “memnun” 
 ya da “çok memnun” olduklar n  söylüyor.

• Ankete yan t verenlerin yüzde 81’i 
 “21. yüzy l n liderlerinin” kendine özgü
 zorluklar ve ihtiyaçlarla kar  kar ya 
 kald na inand n  ifade ediyor. 

• Ankete yan t verenlerin üçte biri 
 organizasyonlar n n, u anda hiyerar ik 
 bir çerçevede, ço unlukla ekipler 
 halinde i lemekte oldu unu belirtirken,
 yüzde 46’s  da, k smen ekip çal mas na 
 dayal  hareket ettiklerini payla yor. 

K’n n gelece i
• Ankete yan t verenlerin dörtte üçü 
 kariyere ve iç hareketlili e yönelik yeni 
 araçlar n ve modellerin “önemli” ya da 
 “çok önemli” oldu unu belirtiyor. 

• K teknolojisine milyarlar yat r lmas na 
 ra men, yan t verenlerin yüzde 
 65’i, bu teknolojinin, genel hede  ere 
 ula malar nda yetersiz oldu unu ya da 
 sadece orta düzeyde yeterlilik ta d n  
 ifade ediyor.

• Ankete yan t verenlerin sadece yüzde 
 11’i, ödül sistemlerinin, organizasyon 
 hede  eriyle, büyük ölçüde paralel 
 oldu unu belirtirken, neredeyse üçte 
 biri, çal anlar n n, hangi ödüllere de er 
 verdi ini bildiklerini dü ünmüyor.
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Cem Sezgin

Çal anlar n i  hayat nda 
yeni aray : Anlam

“Her çal an kendini i  yerinde ‘iyi’ hissetmek istiyor. Bunda 
Maslow’un htiyaçlar Hiyerar isi’nde yer alan; ‘güven’ 
ve ‘fizyolojik ihtiyaçlar’ gibi unsurlar n gerçekle mesi 
önem ta yor. Günümüzde ‘Çal an Deneyimi’ne ek olarak; 
“Kurumda oynad m z rol ve anlam ” sorusuna odaklanan 
‘ nsan (Birey) Deneyimi’ni de dikkate almal y z.”

 - özel ya am dengesini nas l 
sa lar z? Ço unluk bu soruya yan t 
aramay  uzun süre önce b rakt . Bu 
vazgeçmi li in nedeni, belki de denge 
denildi inde herkesin dengesinin 
s n rlar n n ve ekillerinin farkl  oldu unu 
ke fetmemizdir. Belki bunun sebebi 
esnek çal ma ko ullar n n i  hayat na 
girmesiyle ekillenen yeni “normaldir” ya 
da ba ar l  olman n böylesine bir denge 
pe inde ko arak sa lanamayaca na 
dair kemikle mi  o me hur alg d r. Di er 
taraftan, çok az insan bu dengenin 
önemsiz oldu unu söyleyebilir. Hatta bir 
ütopya olarak orada öylece durdu unu 
söylemek yanl  olmaz. Asl nda hayat n 
en paha biçilmez kavram  olan zaman , 
diledi imizce yönetememedeki çaresizlik 
duygusu içten içe her çal an  rahats z 
ediyor.  yerinde herkes kendini “iyi” 
hissetmek istiyor. 

“Yapay zekân n i  kayb  
ya ataca na dair kayg lar azald ”

Bir insan n i  yerinde gerçekten iyi 
hissedebilmesi için nelere ihtiyac  var? 
Bu soruyu, Y ve Z ku aklar n  dikkate 
alarak cevaplayaca m. Bugün dünyadaki 
i gücünün ço unlu unu olu turan genç 
çal anlar n bak  aç lar  ve beklentileri 
ku kusuz bugüne ve yar nlara damga 
vuracak. te bu noktada gözünüzün 
önüne Maslow’un htiyaçlar Hiyerar isi’ni 
gösteren o me hur piramidini 
getirebilirsiniz. Arad m z yan tlar, bu 
piramidin yetenek dünyas na uyarlanm  
halinde gizli. 10. Deloitte Küresel K 
Trendleri Ara t rmas ’nda bu konuyu 
irdelemeye gayret ettik. Be  basamakl  
piramidimizin el alt iki katman nda, 
“Fizyolojik htiyaçlar” ve “Güven” 
yer al yor. irketler için zaten bu ilk iki 
gereksinimi kar lamak “olmazsa olmaz” 
durumunda. Üçüncü basamak olan “Ait 
Hissetme” gündeme geldi inde ise i in 
rengi biraz de i meye ba l yor. Gallup 

taraf ndan yap lan yeni bir ara t rma 
gösteriyor ki; çal anlar n yüzde 85’i 
kendini çal t klar  kuruma/markaya ba l  
ve ait hissetmiyorlar. Tüm irketlerde art k 
K ve Yönetim, ÇBA’lar (Çal an Ba l l  
Anketleri, Motivasyon Ölçümleri vb.), 
odak grup çal malar , çal an deneyimine 
dönük aksiyonlar, kültürel dönü üm 
projeleri, kurumsal iklim inisiyati  eri ile 
çal anlar n nabz n  tutmaya, mevcut 
resmi anlamaya ve daha iyiye do ru 
de i tirmeye çal yorlar. Anla lan o ki, 
bu çaban n henüz kar l n  alamam z. 
Bu durumun sebeplerinin ba nda 
çal anlar n, dijitalle me ve teknoloji 
ile yeniden ekillenen mesleklere, 
i  yap  ekillerine ve i gücüne olan 
tepkileri geliyor. Bundan daha üç-
dört sene öncesine kadar, teknoloji 
her segmentteki çal anlar için bir 
tehdit olarak alg lan yordu. Bu tehdit 
bizi asl nda Maslow’un piramidindeki 
ikinci basama a (Güven) götürüyor. 
“  yerimde i  süreklili imin güvencesi 
var m ?” sorusu gündeme geldi inde 
çal anlar “Teknoloji - yani endüstriyel 
robotlar, drone’lar, RPA, yapay zekâ, 
bili sel zekâ, benim i imi, hatta mesle imi 
elimden al r m ?” kayg s  ile ba  ba a 
kalmaktayd . Bu kayg  tamamen yok 
olmasa da önemli ölçüde azald . Di er 
yandan, birçok çal an art k “teknolojiyi 
bir i  arkada ” olarak görme  krine 
al t . Bu durumda “sorun nerede?” 
diyebilirsiniz. Tüm bu geli melerin sonucu 

P Y  -  E Y L Ü L / E K İ M    S T R AT E J İ K  İ K

Ortak - Deloitte Dan manl k 
py@peryon.org.tr

STRATEJİK İK, 
Deloitte sponsorluğunda hazırlanmaktadır. 

olarak, karbon ve dijital i gücünün 
karmas  olan yeni i gücünde, bireyler 
kendi sa lad klar  katk y ; yaratt klar  
de eri sorgulamaya ba lad lar. Bu 
beraberinde “yabanc la may ” ve 
“anlam n yitirilmesini” getirdi. Bundan 
36 sene önce STYX isimli bir rock 
müzik grubu “Mr. Roboto (1983)” isimli 
ark s n n bir yerinde öyle diyor: “Çok 

te ekkür ederim, Bay Roboto… kimsenin 
yapmak istemedi i i leri yapt n z için”. 
ark n n ilerleyen bölümlerinde de öyle 

bir k s m var: “Sorun oldukça net: Çok 
fazla teknoloji var. Hayat m z  kurtaracak 
makineler… Makineler ki iliksizle iyor”. 

“Bir amaca hizmet ediyorum ve 
anlaml  bir ey yap yorum”

Y ve Z ku aklar , önceki ku aklara göre 
amaç ve anlam kavramlar n  daha fazla 
sorgulayan ku aklar. Bu kavramlar 
 ula maya ba lad nda ise bu sefer 
aidiyet kaybolmaya ba l yor. Çal an 
kendi iç sesini dinledi inde unu net bir 
ekilde duymak istiyor: “Bir amaca hizmet 

ediyorum ve anlaml  bir ey yap yorum”. 
Peki ama kimin için anlaml ? Öncelikle 
tabii ki çal an n kendisi; sonra irketi, 
irketinin payda lar  ve tüm toplum için” 
eklinde bir yan t verebiliriz. 

Piramidin bir üst basama nda ise 
“itibar” (kendine güven, sayg  görme, 
takdir edilme) geliyor. Ezelden beri var 
olan bu gereksinim yak n dönemde 



“10. Delo tte Küresel K 
Trendleri Ara t rmas ’nda, 
‘Ö renme’ en önde gelen 
K 10 trendinin ba nda 

yer al yor; Türkiye 
özelinde ise üçüncü 
s rada.”

bir çal an için bu kadar önemli? 1) Var 
olmak için, 2) Varl m zdan keyif almak; 
yani tatmin için. Dilerseniz, var olmak 
konusunu biraz açal m: irketler i e 
al mda art k aday n ne bildi inden, ne 
kadar bildi inde ziyade; çabuk ö renme 
ve uyum sa lama becerisine bak yorlar. 
Ne kadar h zl  ö reniyoruz, ne kadar 
farkl l klara aç z; bunlar  sorguluyorlar. 
Özetle, i veren de; çal an da asl nda ayn  
eyi istiyor. Bu sefer iç sesimiz bize öyle 

f s ld yor: “Bir amaca hizmet ediyorum 
ve anlaml  bir ey yap yorum. Bu 
çabam n ve katk m n kar l nda takdir/
sayg  görüyorum. Tüm bunlar  yaparken 
hem kendimi; hem çevremdekileri 
geli tiriyorum. im sayesinde kendimi 
gerçekle tiriyorum”.

insanlar n gittikçe özgürle mesi ile birey 
olarak var olma, kendini ifade etme ve 
etki yaratma ihtiyac n  iyice derinle tirdi. 
Sosyal medyan n buna olanak tan mas  
ve her eyin çok h zl  gerçekle mesinin 
rolünü tabii ki unutmamak gerekiyor. 

 yerinde takdir ve ödüllendirme 
her zaman bir geli im noktas  olarak 
kar m za ç k yor. Demek ki bu alanda 
yanl  – eksik yapt m z bir eyler var. 
Bu sefer iç ses bize öyle seslenmeli “Bir 
amaca hizmet ediyorum ve anlaml  bir 
ey yap yorum. Bu çabam n ve katk m n 

kar l nda takdir/sayg  görüyorum”. 
Piramidin en tepesinde ise “Kendimizi 
Gerçekle tirmek” yer al yor. 

Bu seneki Deloitte ara t rmam zda 
“Ö renme” tüm dünyadan kat l mc lar n 
yan tlar  dikkate al nd nda en önde 
gelen K 10 trendi aras nda birinci; 
Türkiye özelinde bakt m zda ise üçüncü 
s rada. Bu sonuç, asl na bakarsan z pek 
sürpriz de il. Yeni ku aklar sürekli yeni 
eyler ö renmek, bunlar  uygulamak, 

“re-skill / upskill” yani yetkinliklerini 
ileriye ta mak ve yeniden tasarlamak 
istiyorlar. Bilgi ile, sentez ile, kendilerini 
geli tirerek; deneyimleyerek “kendilerini 
gerçekle tiriyorlar”. Ö renmek neden 

P Y  -  E Y L Ü L / E K İ M 

“Çal an Deneyimi”nden 
“ nsan (Birey) Deneyimi”ne 

geçi …

irketler bu yolculukta çal anlar na 
destek olmak, ortam ve f rsat tan mak 
ad na gittikçe daha kararl  ad mlar 
at yorlar. Çünkü formül basit: Anlam, 
amac  yarat yor. Amaç ba l l ; 
ba l l k da motive ve verimli çal may ; 
dolay s yla huzurlu bir i  atmosferinde 
olu an ba ar l  i  sonuçlar n  do uruyor. 

Sonuç olarak; insanlar n i le ilgili ne 
hissettikleri, i ten ne beklediklerini daha 
iyi anlamam z ve buna göre aksiyon 
almam z gerekiyor. Bugün “Çal an 
Deneyimi”ne ek olarak “ nsan (Birey) 
Deneyimi”ni de dikkate almal y z. 
Çal an deneyimi, çal an ba l l ndan 
farkl  olarak süreçleri de il, çal an  
merkeze koyan ilerici bir yakla md  
ve halen önemini koruyor. nsan 
deneyimi ise buna ek olarak, çal an  
merkeze koyarken sadece bir çal an 
oldu unu de il, insan oldu unu dikkate 
alarak koyan bir yakla m. “Kurumda 
oynad m z rol ve anlam ” sorusunu 
irdeleyen bir bak  aç s . 
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zmir Barosu, kad n çal anlar na ayda bir gün 
regl izni kulland raca n  aç klad . Türkiye’de 
zorunlu olmayan regl izni, dünyan n farkl  
noktalar nda uzun zamand r uygulan yor.

Ayr mc l a kar  önemli bir ad m:

Regl izni

Ç E Ş İ T L İ L İ K

zmir Barosu, menstrüasyon 
dönemlerinde ya anabilen 
sanc , a r  ve benzer  ziksel 
rahats zl klar sebebiyle kad n 
çal anlar na her ay bir gün 
regl izni verme karar  ald . 
zmir Barosu Genel Sekreteri 
Perihan Ça r m Kayadelen, 
4 Eylül 2019’da yapt  aç klamada 
“Kad nlar  her alanda güçlendirmek ve 
hayat n içinde yer almalar n  sa lamak 
için çal yoruz. zmir Barosu olarak, 
kad n çal anlar m z n ayda bir kez olmak 
üzere, kendilerinin belirleyecekleri bir 
günde regl izni kullanmalar  için karar 
ald k. Bu karar n di er kurumlarda da 
uygulama alan  bulmas n  dileriz” dedi. 

Türkiye’de daha önce bu konuda çe itli 
giri imler olmu tu. Örne in 2004’te 
“Tehlikeli ler Yönetmeli i”nde regl izni 
u ekilde düzenlenmi ti: “Kad n i çilerin 

Özel Günleri” ba l  alt nda “Kad nlar, 
ay hali günlerinde a r ve tehlikeli 
i lerde çal t r lamazlar. Bu günlerin 
say s  5 gün olarak hesap edilir. Daha 
fazlas  için hekim raporuna göre hareket 
edilir. Ay halinin ba lang c  i çinin 

ihbar tarihidir.” Fakat bu 
düzenleme uygulanm yordu. 

2010’da tekstil ve 
konfeksiyon sektöründe 
baz  i ler a r ve tehlikeli 
i ler kapsam na al nd . 
Böylece kad nlar n regl izni 

yeniden gündeme geldi. Hatta regl izni 
uygulamayan i yerlerine ceza kesilmesi 
konusu tart ld .

7 Mart 2010’da konfeksiyon, triko, 
dokuma ve otel mutfaklar  gibi 42 i  
kolu, a r ve tehlikeli i ler kapsam ndan 
ç kar ld . 8 ubat 2013’te A r ve 
Tehlikeli ler Yönetmeli i yürürlükten 
kald r ld . Böylece kad nlar n regl izni de 
kald r lm  oldu. 

lerleyen y llarda Birle ik Metal  
Sendikas ’n n çabalar  sonucu, regl izni 
toplu sözle melerde yer almaya ba lasa 
da kurumsal inisiyati  e uygulanan kad n 
çal anlara yönelik regl izni Türkiye’de 
yayg n/zorunlu de il. Dünyada ise 
baz  ülkeler regl iznini uzun zamand r 
uyguluyor. 

Dünyada regl izni

• M s r’da Kahire merkezli “Shark 
 and Shrimp”, 1 Nisan 2019’da, 
 Orta Do u’da regl izni kulland ran
 ilk irket oldu. 

• ngiltere’de, Bristol merkezli 
 Coexist  rmas  kad n çal anlar na 
 2016’dan bu yana regl izni 
 kulland r yor.

• ABD, Oregon merkezli Nike, 
 2007’den bu yana regl izni 
 kulland r yor. 

• Afrika’da ilk kez Zambiya’da 
 2017’den bu yana regl izni 
 uygulan yor. 

• Kore’de önceleri ücretli kullan lan
 regl izni 1994’te ücretsiz izne 
 dönü türüldü. 

• Çin’de yasal olarak, idrar testi 
 yapt rmak ko uluyla iki gün regl 
 izni kullan labiliyor.

• Endonezya’da regl izni 
 mücadelesi 1948’te ba lad . 
 Ülkede kad nlar iki gün regl iznine 
 sahip. 

• talya’da 2017’den bu yana, regl 
 dönemini a r l  geçirdi ine dair 
 doktor raporu sunan çal anlar izin 
 kullanabiliyor. 

• Japonya’da kad nlar, 1965’ten 
 bu yana regl izni kullanabiliyorlar. 
 Ancak izin kullananlar n oran  
 60’l  y llarda yüzde 26’yken, 
 bugün neredeyse yüzde 1’e 
 inmi . Regl iznini, kad nlar n 
 mahremiyetine yap lm  bir sald r
 olarak görenler de var. 

• Filipinler’de izin yar m günlük 
 ücret kesintisiyle uygulan yor. 

• Tayvan’da üç günlük regl izninin 
 ücretli-ücretsiz kulland r lma karar
 i verene ait. 
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Sait İşseven

Mardin’den Nobel’e 
uzanan bir hayat:

Aziz Sancar
“2015’te NOBEL Kimya Ödülü’ne lay k görülen Aziz Sancar, 
ba ar ya giden bu yolda ya ad klar n , Tübitak Yay nlar  
taraf ndan Türkçe yay mlanan ‘Aziz Sancar’ n Kendi 
Kaleminden Hayat  ve Bilimi’ adl  kitab nda okurlar na 
aktarm . Genç Cumhuriyet’in idealist ö retmenleri 
taraf ndan kimyaya yönlendirilen Sancar’ n ba ar s nda 
güçlü aile ili kileri ve kültürüne duydu u ba l l k önemli 
rol oynuyor.”

P Y  -  E Y L Ü L / E K İ M    KİTAP

py@peryon.org.tr

bir bilim insan . Örne in 25 y ld r 
çözülmeyen bir s r olan mutasyon 
s kl n n gerilemesiyle ilgili makalesini 
aç klarken “Benim Yunus Emre 
Destan m” diyor Aziz Sancar. nsan 
genomunun onar m haritas ndan 
bahsederken de “Benim Piri Reis 
haritam” eklinde at fta bulunuyor.

Sancar’ n ba ar s n n gizli kahramanlar ; 
onu yeti tiren ailesi, idealist 
ö retmenleri ve onu sürekli destekleyen 
e i ve k z … 

lgilenenler için kitapta Nobel Dersi 
notlar  da bulunuyor. 

Keyi  e okuman z  dilerim. 

Nobel ödüllü Türk bilim insan  Sancar’ n 
ba ar ya uzanma h rs n  kamç layan 
2004’te ilk kez okudu u, John 
Buckingham’ n kimya tarihi üzerine 
yazd  “Molekül Pe inde” kitab ndaki 
u paragraf olmu : 

“11 Mart 1890’da, Berlin Belediye 
Saray ’n n kutlama salonunda yüzlerce 
davetli için be  saatlik bir ziyafet 
gerçekle tirildi. Bilim tarihinde belki hiç 
görülmemi  ihti amda bir kutlama… 
Geni  avizeli salon, palmiye a açlar yla 
ve defne yapraklar yla süslenmi ti. 
Salona hâkim bir duvara, Bismarck 
ve di er Avrupa liderlerinin Türk 
mparatorlu u’nu parçalay p kendi 
aralar nda bölü mek için topland klar  
Berlin Kongresi’nin be  metre 
yüksekli inde bir ya l  boya tablosu 
as lm t .” 

Aziz Sancar’ n, kazand  Nobel Kimya 
Ödülü’nü An tkabir’i ziyaret ederek 
Atatürk’e sunmas , Buckingham’ n 
bu sat rlar n  okuyunca daha anlaml  
gelmiyor mu? 

MODEL  ATATÜRK

10 ya nda bilimin n  ya am n n 
merkezine koymaya hevesli bir 
çocukmu  Aziz Sancar… lerleyen 
y llarda, bu hevesini ülkesine hizmet 
etme amac yla bulu turarak dünya 
çap nda ad ndan söz ettiren bir bilim 
insan na dönü tü. 

Çocuklu u Mardin’in Savur ilçesinde 
geçen Sancar, ilkokulu okurken ailesine 
çiftçilik i lerine yard m ediyormu . 
Ard ndan liseyi Mardin’de birincilikle 
bitirmi . Bu dönemlerden itibaren 
Atatürk’ü kendine model alan Sancar’ n 
ki ili inin olu mas nda anne-babas  
ve a abeyi önemli rol oynam . 
Aile büyüklerinin kendi çocukluk 

dönemlerinde ülke artlar ndan dolay  
e itim imkânlar ndan yararlanamamas  
Aziz Sancar’ n okul ya am na s k  s k ya 
sar lmas nda önemli bir etkenmi . Sancar 
kitab nda, ailesi ve “Yeni Cumhuriyet’in” 
yeti tirdi i idealist ö retmenler sayesinde 
iyi bir e itim ald n  ifade ediyor. 

HASTALARA HARCANAN MAA  

1963’te kimya okumak hayaliyle girdi i 
s navdan sonra Sancar, arkada lar n n 
da srar yla stanbul Üniversitesi’nde t p 
okumaya ba lam . 

S n f birincisi olarak okulu bitirdikten 
sonra bilimsel ara t rmalara gerekli 
olan zorunlu meslek icras  için kendi 
memleketini seçen genç doktor, alt  
ay, Savur’da aile evinde ücretsiz klinik 
hizmeti vermi . Daha sonra tesadüfen 
ziyaret s ras nda durumdan haberdar 
olan dönemin Sa l k Bakan n n da 
yönlendirmesiyle yak n bir köye 
atanm . Ald  maa  da hastalara ilaç 
ve çocuklara oyuncak alarak harcayan 
Sancar, bir buçuk y l sonra NATO 
bursu ile ABD’de doktora çal malar na 
ba lam . 

Aziz Sancar, bilim yolunda mücadele 
ederken ülkesini ve geçmi ini 
unutmayan, kültürüne sahip ç kan 



K İ TA P L I K

lk im
Gerçek Ya amdan Öyküler 
Acar Balta  - Handan O. U akl gil /Remzi Kitabevi

 Çocuklukta üstlenilen sorumluluklar ve
 ö rencilik y llar nda yap lan i ler, ki ilere
 ömür boyu kullanacaklar ya am becerileri
 kazand r r. Bu beceriler nda çal anlar, 
 kariyer yolculu unun basamaklar n  
 t rmanmaya ba lar. lk im adl  kitapta,
 163 i  insan n n kariyer yolculu undaki
 ilk ad mlar ndan kesitler bir araya geliyor.

Yaratman n, icad n ve ke fin gizli tarihi
Bir At  Kanatland rma Sanat
Kevin Ashton / Destek Yay nlar

  cat ve ke i  eri ortaya ç karan efsaneler 
  nerede çöker? Yarat c l n sihirli 
  de ne i sadece özel insanlar n m  eline 
  tutu turulmu tur? Yarat c  zekâya 
  ula man n k lavuzu var m d r?
 “Nesnelerin nterneti” kavram n
  hayat m za sokan Kevin Ashton, bu 
  kitab nda yarat c l  sorguluyor.

Mükemmmeell DDee iill CCeessuurr OOll
ReReReReshshshshhmamamama SSSSauauaujajajajaninini //// EEEElmllmlmaaaa YaYaYaYaayyyyy nenenevivivi

 “Kod Yazan K zlar” platformunun kurucusu
 Reshma Saujani, her kad n n mükemmellik 
 boyunduru unu k rmak ya da s k c  
 hayat n  de i tirmek için bir ans  
 oldu una vurgu yap yor. Saujani kitab nda,
 kad nlar n ne eli, güçlü ve hayallerini 

  gerçekle tirebilece i bir ya am  hak 
 etti ini savunuyor.

HHaayyaatt nn SSeeyyrriinnii DDee ii ttiirreenn KKaadd nnlar
PePePeelililinnnnn BaBaBaatututut //// nknknkk llllapapapapp KKKKitititittabababaa eveveve iii

  Tarih sahnesine ç kan ama yeterince 
 tan nmayan onlarca kad n n hayat
  hikâyesi Pelin Batu’nun bu kitab nda 
  anlat l yor. Birçok role bürünen ya da 
 bürünmek zorunda kalan bu kad nlar 
  ikinci cinsiyet olmay  reddetmi tir. 
  Bu kitap da böyle bir ruhun meyvesidir. 

BBoo aa GGGeeççiirreecceekk VVaakkiitt  YYookk
UrUrUrUrrsususususulalalaalaaaa KKKKK.. . .. LeLeLeLeeLeLL GGGGGGuiuiuiuuiuinnnnn / / // / HeHeHeHeHepp p p ppp KiKiKiKiKiK tatatatataappppp

 UrUrUrsususulalalaa KKK.. LeLeLLe GGGGuiuiuin’n’n’’dededennn edededdebebeebiyiyiyyatatatta,a,a, 
  kakakahvhvh alaltt yaya, kekeedididilelererrer ,, ödödödülülüllelel reree vvee e asasasll ndnddaa

 hahayatat ddair ola annüsü tü bir eser! BBo a
 Geçirecek Vakit Yok, seksenlerinde bir 
  kad n n nasihat etmeden, kibirlenmeden

 içini döktü ü s cac k bir kitap.

TTaakk mm OOyyuunnuu
SeSeSeSeSethththththh GGGGGGodododododo inininininnnin ///////// PPPPPPrororororororofififififfil ll l l l KiKiKiKiKiKiKiK tatatatatatt pppppp

  ÇaÇaaÇa mmm zzz nnnn sososososysysyyalalaal nnnetetettwowoow rkrkkrrk aaaa llara , 
  memeevcvccututt tttakakk mmlalalarr nn dadadahahahah dddaa 
  bübüyüyümelerinen ve e milyyononlalarcrca insan n 
  yer ald  yeni tak mlar n do mas na
  olanak sa l yor. Bu kitap sizi,
 çal anlar n z , mü terilerinizi, 
  yat r mc lar n z , inananlar , hobisi 
 olanlar  ve okuyucular  yönetmeniz için
  kar n za ç kan f rsatlar  dü ünmeye 
  sevk edecek. 
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Nottingham Üniversitesi Ekonomi 
Bölümü’nden mezun oldu. S ras yla 
Pro  lo, Turkcell sat , Kraft Türkiye, 
Agthia irketlerinde çal t . 2017’den bu 
yana Haribo Türkiye ç Piyasa Sat  Grup 
Müdürü olarak görev yap yordu.

Bo aziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden 
mezun oldu. Ard ndan Nottingham 
Üniversitesi’nde Endüstri ve Örgüt 
Psikolojisi dal nda master yapt . 
Yemeksepeti’nden önce Starbucks ve 
AstraZeneca’da çal t .

Orta Do u Teknik Üniversitesi letme 
Bölümü’nden mezun oldu. Deloitte, 
PricewaterhouseCoopers, Ya ar 
Holding’de çe itli görevlerde bulundu.

Marmara Üniversitesi letme 
Fakültesi’nden mezun oldu. Kariyerine 
Logo Business Solutions, I klar Holding, 
Turkcell ve Süta ’ta insan kaynaklar  
yönetimi alan nda devam etti. 
K dan manl  yapt . 

Ege Ermeç Har bo
Türkiye Sat  Direktörü lke entürk

Yemeksepeti
K Müdürü

Asl  Y lmaz 
Arac o lu 

Metro Türkiye
CFO

Meltem Kalender 
Öztürk

ING Türkiye 
nsan Kaynaklar  Genel Müdür 
Yard mc s  ve cra Kurulu Üyesi

stanbul Üniversitesi’nden mezun oldu. 
Turkuvaz Medya Grubu’na kat larak 
ATV’de yöneticilik yapt . Türk Telekom 
ailesine kat lmadan önce Digitürk’te 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürlük 
görevlerini üstlendi.

Garanti BBVA’ya 1989’da kat ld  ve uzun 
y llar çe itli üst düzey pozisyonlarda görev 
ald . Bankadaki kariyerinin ard ndan Ciner 
Grubu’nda çal t . 

Bilkent Üniversitesi’nden mezun oldu. 
S ras yla Deloitte stanbul, Deloitte 
Kanada, Y ld z Holding, Ülker Bisküvi, 
Gürallar Grubu’nda yöneticilik yapt . 

Marmara Üniversitesi’nde, Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans, 

letme Bölümü’nde yüksek lisans n  
tamamlad . Yap  Kredi Bankas , Lafarge, 
Vodafone, Leroy Merlin ve DowAksa 
Advanced Composites’ta görev ald . 
2016’da Olmuksan’a K Direktörü olarak 
kat ld .

Ümit Önal Recep Ba tuTürk Telekom
CEO

Garanti BBVA
CEO ve BBVA Türkiye Ülke Müdürü

Bora Yal nayAyça Kut
Do an Holding
CFO

Olmuksan Internat onal Paper 
Güney Bat  Avrupa 
nsan Kaynaklar  Direktörü 

Güney Avustralya Üniversitesi Yaz l m 
Mühendisli i’nden mezun oldu. 

 hayat na Motorola’da ba lad . Glovo’ya 
kat lmadan önce Ericsson, Aconex, 
ThoughtWorks, Soundcloud ve Uber’de 
çal t .

Didar Sevdil AGT
Genel Müdür Mustafa Sezgin

Glovo
CTO

Dave Johnston Ford Otosan
Genel Müdür Ba yard mc s

Conrad stanbul Bosphorus 
Finans Direktörü

Cambridge Üniversitesi’nde lisans 
ve yüksek lisans n  tamamlad . Ford 
ngiltere’de kariyerine ba lad . 

Çal malar n  s ras yla Ford Asya Pasi  k 
angay, Ford Asya Bangkok ve Ford 

Avrupa’da yürüttü.

Orta Do u Teknik Üniversitesi letme 
Bölümü’nden mezun oldu. Kariyerine 
1988’de Sermaye Piyasas  Kurulu’nda 
uzman olarak ba lad . Yap  Kredi Yat r m, 
Turkish Yat r m ve BGC Partners ve Y ld z 
Holding’te çe itli görevler yapt .

Hacettepe Üniversitesi’nden mezun oldu. 
Kariyerine PriceWaterhouseCoopers’ta 
ba lad . Daha sonra Bristol Myers Squibb, 
Wyeth laç, AstraZeneca’da yöneticilik 
yapt . 

ATAMA-TRANSFER

Seda Karaman
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5. People Make the Brand Konferans , Türkiye’nin ve dünyan n 
önde gelen irketlerinin insan kaynaklar  ve ileti im 
profesyonellerine ev sahipli i yapacak. Konferansta i veren markas  
metrikleri, global i veren markalar n n lokal uygulamalar , çal an 
de er önermesi geli tirme süreci 
ve sürdürülebilir i veren markas  
stratejileri ele al nacak.
www.peoplemakethebrand.com

People Make the Brand
 veren Markas  

Konferans

24 Kas m 2019
Fairmont Quasar stanbul

20. yüzy l n en etkili ve Amerikan Pop Art 
hareketinin en önemli sanatç lar ndan olan 
Andy Warhol’un 90 orijinal eseri McArt.ist 
deste iyle sanatseverlerle bulu acak. 
Sanatç n n ünlü eserlerinin yan nda Pop Art’ n 
öncüleri Keith Haring, Roy Lichtenstein, 
James Rosenquist ve Robert Indiana’n n 40 
eseri de Türkiye’de ilk defa sergilenecek.
www.uniqistanbul.com

Andy Warhol ve 
Pop Art

7-30 Kas m 2019
UniqExpo
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Bilgi, de i im cesareti, ö renme çevikli i, aç k  kirlilik, yeni liderlik ve yarat c l k ba l klar nda kurgulanan PERYÖN 
nsan Yönetimi Kongresi; bu y l dünyaca ünlü Çin bulmacas  Tangram’ n rengarenk ekillerinin dönü erek olu turdu u; 
“Gelece e” giden yolculu a rehber olacak e siz hikayeleri bir araya getirecek.
www.peryonkongre.com

Dünya üzerinde 135 kentte 8 milyondan fazla insan n 
deneyimledi i “Karanl kta Diyalog” stanbul’da imdiye 
dek 200 binden fazla insan n hayat na dokundu. Görme 
d ndaki tüm duyular  yeniden ke fe davet eden Karanl kta 
Diyalog, parkta dola mak, bir caddede kar dan kar ya 
geçmek gibi günlük hayat deneyimlerinin hepsini karanl kta 
ya atacak. stanbul Büyük ehir Belediyesi’nin ev sahipli inde 
düzenlenen Karanl kta Diyalog, görme engelli rehberler e li inde kat l mc lar n 
dünyay  koklayarak, dokunarak, hissederek “görmesini” sa layacak.
www.karanliktadiyalogmuzesi.com

D alogue n the 
Dark stanbul 

17 Kas m 2019 
Turkcell Diyalog Müzesi 

Gayrettepe Metro stasyonu



ABONE FORMU

Ad , Soy

Fi vanı:

Adres:

Telefon:

Faks:

E-posta:

Adet:

TC. Kimlik Numarası:

Vergi Dairesi:

Vergi Numarası:

 PERYÖN YAYINIDIR

Ödeme Seçenekleri

Banka havalesi için IBAN numaramız:

TR35 0006 7010 0000 0064 4761 44

banka havale dekontunuzla birlikte PERYÖN’ün (216) 368 13 19 

numaralı faksına göndermenizi rica ederiz.

PERYÖN

Tel: (216) 368 00 79 • Faks: (216) 368 13 19 

www.peryon.org.tr

ı adı:

rma Ün

Yurt içi yıllık abonelik bedeli: 120 TL.

P Y  -  E Y L Ü L / E K İ M    İ Ş ’ E  D O K U N A N  S Ö Z L E R

Marissa Mayer 

Yahoo Eski CEO’su

Korku ve risk alma 

duygularını zorlarsanız 

gerçekten inanılmaz 

şeyler olabilir.

Robert De Niro

Aktör, Yapımcı

Eğer doğru sandalyede 

oturuyorsanız, alışmanız 

fazla zaman almaz.

Benjamin Disraeli

Siyasetçi, Yazar

Deneyim düşüncenin, 

düşünce ise eylemin 

çocuğudur.

Michael Jordan

Basketbol Oyuncusu, İş İnsanı

Hayatım boyunca hata 

üstüne hata, hata ve 

hata yaptım. Bu yüzden 

başardım.

Warren Bennis

Bilim İnsanı, Örgütsel Danışman, Yazar

Kendinizi tanıyıp ifade etmek 
onu inkar etmekten çok daha 
kolaydır ve başarırsanız liderlikle 
ödüllendirilirsiniz.

Candice Carpenter

iVillage.com CEO’su 

Başarı değer yaratmakla 

alakalıdır.
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