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BA Ş K A N DA N

Harikalara

hazär olmak için…

Berna Öztınaz
PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı

py@peryon.org.tr
Lewis Carol, 1832-1898 arashnda
yaŮadh. Küçükken geçirdiœi hastalhklar,
Carol’un tek kulaœhnh saœhr etmekle
kalmadh, aynh zamanda ona hayath
boyunca mücadele edeceœi öksürük
nöbetlerini ve bir de kekemeliœi bhrakth.
UœraŮthœh tüm dertlere raœmen iyi bir
hikaye anlathchshydh Carol… Ayrhca iyi
de Ůarkh söylerdi. Bu meziyetleriyle
sosyetenin kabul gören bir üyesiydi.
Yine de çocuklarla, büyüklerle
olduœundan daha iyi anlaŮhyordu.
Carol aynh zamanda bir matematikçi
ve mucitti; hatta Scrabble kelime
oyununun ilk versiyonunu da onun
geliŮtirdiœi söylenir. Bir yandan da
geliŮen yeni bir icatla; fotoœrafçhlhkla
uœraŮhyordu. Sakin, politik, düŮünsel
ve dini açhlardan muhafazakar biriydi.
Küçük yaŮhndan beri Ůiir ve hikayeler
yazhyordu. Ama bunlarh bashlh hale
getirme cesaretini 20’li yaŮlarhnhn
ortashna kadar bulamamhŮth.
Oxford’ta yaŮayan Carol, 1856’da dekan
Henry Liddell ve ailesiyle tanhŮth. Liddell
ailesinin çocuklarh; Harry, Lorina, Edith
ve Alice ile hemen dostluk kurdu. Bu
dostlukla, Carol’un milyonlarca insana

dokunacak eserinin temelleri de athldh.
Çocuklarla yapthœh yürüyüŮlerde, gezilerde
Carol onlara hikayeler anlathrdh. Bir gün
Carol’un anlatthœh bir hikayeyi çok seven
10 yaŮhndaki Alice, hikayeyi yazmash
için ona yalvardh. Sonunda küçük khzh
khramayan Carol hikayeyi yazdh, hatta
karakalem çizimlerle süsleyerek Alice’e
hediye etti. Kitaplarh defalarca bashlan,
müzikalleri, wlmleri, oyunlarh yaphlan,
sembolizmin mükemmel örneœi “Alice
Harikalar Diyarhnda” iŮte böyle doœdu.

Alice, o devrin Z kuĵaüČ mČydČ?
PERYÖN Ege’nin “Bir Yönetim
Yolculuœu” temalh zirvesinin Alice’li
posterleri bana birçok Ůey düŮündürdü.
Eœer 10 yaŮhndaki Alice, Ůimdiye kadar
bir sürü hikaye anlatmhŮ olan Carol’a,
bu hikayeyi yazmash için yalvarmasaydh,
hikayeye; cesareti, macerachlhœh ve
keskin zekâshyla ilham vermeseydi “Alice
Harikalar Diyarhnda” hiç olmayabilirdi.
Galiba Alice, Lewis Carol’un nesli
için Z kuŮaœhnhn temsilcisiydi: Cesur,
deneyimlemekten hoŮlanan, merak
eden, sunulanla yetinmeyen, bir sonraki

teknolojiye, yani yazma ve çizmeye
fazlashyla meraklh, “ben” duygusu
geliŮmiŮ, seyirci deœil aynh zamanda ana
karakter olmak isteyen, zorlayan, cevap
bulan…
Kaphmhzh çalan geleceœe beraber
yürüyeceœimiz Z kuŮaœh, bakalhm nashl
ilhamlar verecek, neler yaratacak?
Önümüzde uzun ama inanhyorum ki en
az Alice’inki kadar sürprizlerle dolu bir
yol var. Üstelik uzayan yaŮam süresi ve
biyoteknoloji ile tarihte ilk kez, gelecek
yolculuœunu en az dört kuŮak birlikte
yürüyecek. Yapay zekâ, teknoloji, iklim,
sosyal-politik-ekonomik geliŮmeler,
radikal uçlarda dünyanhn dengesiyle
oynayan liderler (kraliçeyi hathrlayhnhz),
artan nüfus ve uzayan hayat gibi
unsurlarh dikkate alalhm.
Sanhrhm “harika”lara hazhr olabilmek için
bize düŮen, açhk wkirli ve öœrenmeye
istekli olmak, iyi bir öœrenme stratejisi
geliŮtirmek ve keskin kenarlarhmhzh
törpüleyip dünyayh bir bütün olarak
kucaklamak.
Gerisi yolun kendisine kalmhŮ.
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Kadænlar,
“erkek gibi
davranmak”
zorunda
kalæyor
Dünya Ekonomik Forumu tarafhndan
derlenen “Cinsiyet Açhœh Endeksi”,
Türkiye’nin kadhnlarhn iŮgücüne
kathlhmhnda, profesyonel ve teknik
rollerde temsil edilmesinde 131’inci
shrada olduœunu belirtiyor.
Bu doœrultuda, 255 sanat
profesyonelinin kathlhmhyla British
Council tarafhndan hazhrlanan

“Kültürde Kadhn Gücü” araŮthrmash
ile Türkiye’de yarathch sektörlerde yer
alan kadhn liderlerin prowlleri, mevcut
rolleri ve etkileri incelendi. AraŮthrmaya
göre, kültür-sanat sektörünün kadhn
çalhŮan aœhrlhklh yenilikçi bir sektör
olarak görülmesine raœmen iŮe alhm,
terw, kariyer geliŮimi ve maaŮ gibi
konularda eŮitsizliœin çeŮitli aŮamalarda
göründüœünü ortaya koyuluyor.
AraŮthrmanhn, toplumun cinsiyet bakhŮ
açhsh verilerine göre ise; kadhnlarhn
yüzde 40’h sektörde kadhn olmanhn
zorluœuna dikkat çekerken, yüzde 25’i
de mesleki hayathnda bazen “erkek gibi
davranmak” zorunda kaldhœhnh kabul
ediyor. AraŮthrma, sektörde çalhŮan
kadhn profesyoneller ve yöneticilerin
yüzde 80’inin wziksel çalhŮma
ortamlarhndan, yüzde
79’unun iŮ arkadaŮlarhndan ve
yüzde 72,5’inin üst kademe
yöneticilerinden memnun
olduœunu ortaya koyuyor.
AraŮthrmaya kathlan kadhnlarhn
yüzde 72’si kariyerlerinde
ilerlemek istediœini belirtiyor
ve yüzde 55’i yönetici olmaya
hazhr olduœunu söylüyor.

Türkiye iã-yaãam dengesinde sonuncu!
Ekonomik ċĵbirliüi ve KalkČnma
TeĵkilatČ (OECD), Better Life Index
(Daha ċyi Yaĵam Endeksi) kapsamČnda
Avrupa, Amerika KČtasČ, Asya ve
Afrika’da yer alan 40 ülkeyi iĵ-yaĵam
dengesi açČsČndan inceledi. YapČlan
araĵtČrmada ülkelerin iĵ-yaĵam
dengesi puanČ 10 üzerinden
deüerlendirilirken, 9,5 puana sahip
Hollanda ilk sČrada yer aldČ.
9,4 puanla ikinci sČradaki ċtalya’yČ
9 puanla Danimarka takip etti.
Türkiye ise 3,1 puanla Avrupa
ülkeleri arasČnda son sČrada yer aldČ.
Türkiye genel deœerlendirmede
Kolombiya ve Meksika’nhn önünde
38’inci oldu. ġŮ-yaŮam dengesiyle ilgili
OECD araŮthrmashnda haftada 50 saat
ve daha fazla çalhŮma oranhnhn yanh shra
çalhŮanlarhn kiŮisel bakhm ve iŮ dhŮhndaki
diœer aktiviteleri için kendilerine
ne kadar zaman ayhrabildikleri de
4

incelendi. AraŮthrmada ayrhca Türkiye’de
çalhŮanlarhn yüzce 33’ünün 50 saatten
daha fazla çalhŮthœh belirlendi. Türkiye’de
çalhŮanlarhn uyku da dahil olmak
üzere kiŮisel olarak kendilerine 14.8 saat
zaman ayhrabildikleri ortaya çhkarken
OECD’nin bu konudaki ortalama süresi
olan 15 saatin althnda kalhndh.

æstanbul
Havalimanå’na
2 bin 550 kitaplåk
kütüphane

ġstanbul Havalimanh’nda, Kültür ve
Turizm Bakanlhœh, ġstanbul Teknik
Üniversitesi ve ġGA iŮ birliœiyle
kurulan “Libra(i)ryport”, iç hatlar
baœlanth noktashnda faaliyete girdi.
Üyelik sistemiyle çalhŮacak havaalanh
kütüphanesi Libra(i)ryport’ta; 1350
edebiyat, 500 çocuk, 150 ġngilizce,
50 dergi ve 500 Nobel ödüllü eser
olmak üzere toplam 2 bin 550 kitap
yer alhyor. Yolcularhn seyahatleri
süresince kitap ödünç alabilmelerine
imkan sunan havaalanh kütüphanesi
her gün 06.30-23.30 arash hizmet
verecek.
Üye olan iç hatlar yolcularh, uçuŮ
öncesinde bu kütüphaneden kitap
ödünç alacak. Daha sonra üyeler,
bu kitaplarh, ġstanbul Havalimanh
Gelen Yolcu Bölümü’ndeki kitap
iade kutusuna bhrakabilecek ya
da Türkiye’deki herhangi bir halk
kütüphanesine teslim edebilecek.
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“Türkiye’nin Mühendis Kåzlarå” projesi beãinci yålånda
Limak Vakfh, T.C. Aile, ÇalhŮma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlhœh, T.C. Milli
Eœitim Bakanlhœh ve BirleŮmiŮ Milletler
Kalkhnma Programh’nhn (UNDP) proje
ortaklhœhnda hayata geçirilen Türkiye’nin
Mühendis KČzlarČ (TMK) projesi, beŮinci
yhlhnda güçlenerek devam ediyor. Proje,
kadhnlarhn mühendislik alanhnda daha
fazla yer almalarhnh saœlayarak ülkemizin
ekonomik ve sosyal güçlenmesine
katkhda bulunmayh amaçlhyor.

Mühendislikte Liderlik
Sertifika Programå

PERYÖN Akademi iŮ birliœinde özel
olarak oluŮturulan “Mühendislikte
Liderlik Sertiwka Programh” ile 99
mühendislik öœrencisinin donanhm
kazanmalarhna katkh sunmak amaçlanhyor.
Sertiwka programh; ikna mühendisliœi,
wnansal okur yazarlhk, etkili sunum
becerileri, stres yönetimi, etkili sunum
becerileri, proje yönetiminde ekip
üyesi olmak, kiŮisel liderlik yolculuœu,
giriŮimcilik ve networking, iletiŮim ve iliŮki
yönetimi, takhm çalhŮmash, inovasyonel
yarathchlhk, baŮarhlh iŮ görüŮmesi, ows
programlarh eœitimleriyle 12 modülden
oluŮuyor. Program arachlhœhyla
kathlhmchlarhn 21. yüzyhl becerilerine sahip
yüksek performans gösterebilen ve Ůirket
verimliliœini üst düzeye çhkarabilecek iŮ
insanh kimliœi kazanmalarh hedeyeniyor.
Eœitimler PERYÖN Akademi’nin
yenilikçi eœitim modeli olan dijital
eœitim platformu üzerinden sunulacak.
Türkiye’de 10 Ůehirden öœrenciler aynh
anda PERYÖN Akademi’nin akredite
eœitmenleri tarafhndan çevirimiçi
sunulacak eœitimlere kathlabilecek.

PERYÖN ve Limak Vakfh iŮ birliœi
2020’de de sürecek. Yeni dönem
mühendis khzlarhn geliŮimi PERYÖN
Akademi tarafhndan özel tasarlanacak
eœitimlerle saœlanmaya devam edecek.

TMK Üniversite Programå

Dört yhlda toplam 310 khz öœrencinin
çok yönlü desteklerden TMK Üniversite
ProgramČ kapsamhnda ise devlet
üniversitelerinin bilgisayar, çevre,
elektrik-elektronik, endüstri, inŮaat ve
makine mühendisliœi bölümlerinde
okuyan khz öœrencilere burs imkânh
sunuluyor. Program kapsamhnda, khz
öœrencilere mühendislik fakültesindeki
eœitimleri boyunca kiŮisel ve mesleki
geliŮimlerine katkhda bulunacak sertiwka
programlarh, online ġngilizce dil eœitimi,
mentorluk desteœi, staj ve istihdam gibi
olanaklar da yer alhyor.

TMK Lise Programå

Bütüncül bir yaklaŮhmla tasarlanan
projenin lise programh kapsamhnda,

erken yaŮlarda oluŮan mesleki tercihlere
yönelik kalhp yarghlarh dönüŮtürmek
ve toplumun daha geniŮ kesimlerinde
farkhndalhk yaratmak hedeyeniyor.
Bugüne kadar 20 binin üzerinde
lise öœrencisine ulaŮan TMK Lise
ProgramČ, 2019-2020 eœitim öœretim
yhlhnda Türkiye’nin 10 farklh ilindeki
(Adana, Ankara, Aydhn, Balhkesir,
Bitlis, Diyarbakhr, Isparta, ġstanbul,
ġzmir, Samsun) 25 okulda farkhndalhk
yarathch “Karar Senin” oyunu, sanal
gerçeklik uygulamalarh ve her bir okulda
gerçekleŮtirilecek rol model buluŮmalarh
ile yhl boyunca faaliyetlerini sürdürecek.

æã dünyasånån
yeni para birimi
“çeviklik”

KPMG’nin CEO Outlook 2019
araŮthrmash, dünya genelinde
CEO’larhn üçte ikisinin, çevik
hareket etmenin deœiŮen iŮ
dünyashnda büyümenin anahtarh
olduœuna inandhœhnh gösteriyor.
CEO’lar, çevresel, ekonomik ve
teknolojik deœiŮimler karŮhshnda
Ůirketlerini organizasyonel çeviklikle
dönüŮtürmeye çalhŮhyorlar. Bunu
yaparken mevcut iŮ modellerini
yhkmalarh ve pazarhn kath kurallarhna
meydan okumalarh gerekiyor.
AraŮthrmaya göre iklim deœiŮikliœini
Ůirketlerinin büyümesinin önündeki
en büyük tehdit gören yöneticiler,
yathrhm önceliklerini de yeni
teknolojilerden yana kullanhyor.
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Dünyada iş ve çalışma hayatında neler oluyor?
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 ücretin 15 dolara yükseltilmesi talebi ilk kez
2012’de New York’taki fast food çalışanları tarafından gündeme getirilmişti.

BREZİLYA

İşçilere köle muamelesine
ceza geldi
Telefonica Brasil ve tedarik zincirinde
birlikte çalıştığı üç şirket, işçilere köle
muamelesi yaptıkları gerekçesiyle suçlu bulundu. Espirito Santo eyaletindeki
savcılar 11 işçinin inşaatta bir ay boyunca
uygun dinlenme, barınma ve hijyen koşulları olmadan uzun saatler çalışmaya
zorlandığını duyurdu. Şirket ve taşeronları 53 bin dolar para cezasına çarptırıldı.
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DANİMARKA

Çalışma günü azaldı,
saat aynı!
Danimarka’nın Odsherred belediyesi dört
günlük mesai uygulamasına geçerek bu
alanda karar alan ülkedeki ilk resmi kurum oldu. Buna göre belediye çalışanları
sene boyunca cuma günü de dahil üç günlük hafta sonu tatili yapacak. Yaklaşık 300
kişinin çalıştığı belediye, haftalık 35 saatlik
çalışma saatinin değişmediğini, sadece çalışma günlerinin azaldığını açıkladı.

ARJANTİN

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

İNGİLTERE
İşverenler AB ayrılığından
endişeli
İngiltere İşe Alım ve İstihdam Konfederasyonu (REC), İngiltere’de yerleşik 609 işverenle
istihdam piyasasına ilişkin bir anket yaptı.
Ankete katılanların yaklaşık yüzde 46’sı İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrıldıktan
sonra gerekli niteliklere sahip çalışanları
bulamamasından endişe ediyor. Özellikle İngiliz hükümetinin anlaşmasız ayrılık halinde
AB çalışanlarının serbest dolaşımını iptal
etmesinin işverenleri zor durumda bırakabileceği kaydedildi.

FRANSA

Dünya Kadınlar Kupası’nda
eşit ücret talebi
Fransa’da gerçekleşen FIFA Dünya Kadınlar 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.
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ALMANYA
Almanya yurt dışından
hemşire ithal edecek

ÇİN
Stajyerler gece mesaisine
zorlanıyor

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede giderek büyük bir sorun halini almaya
başlayan hemşire ve hasta bakıcı açığını gidermek için Meksika’yı ziyaret etti. 2023’e
kadar sektöre yüzde 10 oranında daha
fazla işçi almayı hedeﬂediklerini söyleyen
Spahn, kaliﬁye Meksikalı hemşirelerin Almanya’da çalışabilmesi için gerekli resmi
prosedürleri hızlandıracaklarını açıkladı.

Çin’de üretim yapan Foxconn şirketinin,
Amazon’un Echo Dot (sesli asistan) ürününün 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 öğrenciler aylık 248 dolar alıyor.

İSVİÇRE
Isı stresi ile 80 milyon
istihdam kaybı yaşanacak

GÜNEY KORE
Fazla çalışmak, kelliği
artırıyor

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

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

RUSYA

Haftada dört gün çalışma
sistemini test edecek
Rusya Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı, üretkenliği artırmak için belirli şirketlerde haftada dört gün çalışma sistemini
deneyecek. Deneyin kapsamında imalat,
tarım, bilim ve teknik sektörlerinden şirketler yer alacak. Yapılan anketlere göre
Rus işçilerin büyük çoğunluğu, bu ﬁkri desteklemiyor.

JAPONYA

“Aşırı” çalışmaktan 158 kişi
öldü
Japonya’da çalışma şartlarıyla ilgili hazırlanan bir hükümet raporu, ülkede “karoshi”
olarak bilinen “aşırı çalışmaya bağlı ölümler” konusundaki verileri paylaştı. Rapora
göre, 2018’de intihar ya da sağlık sorunları
nedeniyle hayatını kaybeden çalışanlardan
158’inin ölümü aşırı çalışmaya bağlı sorunlar nedeniyle gerçekleşti. Aşırı çalışmaya
bağlı ölümler en çok 40’lı yaşlarda, inşaat
ve medya sektöründe yaşanıyor.
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Bu iâte bir “oyun” var
Dijital oyunlar artåk sadece eçlencede deçil, iãe
alåmdan eçitime dek birçok alanda etki ve rol sahibi.
Teknolojinin håzla dönüãtürdüçü “oyun” sektörü
giderek büyüyor. Her gün binlerce oyun piyasaya
çåkåyor. Küresel oyun pazarånån 2022’de yaklaãåk 200
milyar dolarlåk hacme sahip olmaså bekleniyor.
8
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Dijital oyun sektörü hhzla geliŮiyor.
Atari salonlarhnda baŮlayan dijital
oyun serüveni bilgisayarlara girerek
güçlü bir ivme saœladh. Ardhndan oyun
konsollarhyla yolculuœuna devam
etti. Ĵimdi ise cep telefonlarhnda ve
akhllh cihazlarda… Bugün tüketiciler
cep telefonu sathn alhrken cihazhn
oyun performanshnh da göz önünde
bulunduruyorlar. Oyunlar da kendini
geliŮtiriyor, baŮka sektörleri ve alanlarh
etkiliyor; elbette iŮ dünyashnh ve insan
kaynaklarhnh da…
2018’de dünyada oyun pazarh yaklaŮhk
140 milyar dolarlhk hacme sahipti; oyun
pazarhnhn gelirinin yarhshndan fazlashnh, 80
milyar dolarlhk hacmiyle mobil oyunlar
oluŮturdu. 2019 Küresel Oyun Pazarh
Raporuna göre; dünya genelinde 2,5
milyardan fazla oyuncu var. Pazarhn
hacmi, önceki yhla göre yüzde 9,6
büyüyerek 2019’da 152,1 milyar dolara
ulaŮth. Sektörün hacminin 2022’de 196
milyar dolara yükselmesi bekleniyor.
Oyun sektörü pazarhnda en büyük payh
36,9 milyar dolar gelir ile ABD elde
ediyor. Onu, shrashyla Çin, Japonya,
Güney Kore ve Almanya izliyor.

Sektörün güçlenmesinde
mobilin rolü büyük
Dijital oyun sektörünün büyümesinde
mobil teknolojilerin geliŮmesinin büyük
etkisi var. Türkiye’de en az bir akhllh
cihazh (telefon, tablet vb.) olmayan hane
arthk neredeyse kalmadh; akhllh telefon
penetrasyonu yüzde 65’in üzerinde.
YayghnlaŮan akhllh mobil cihazlar
sayesinde oyuncular arthk istedikleri
her yerde oyun oynayabiliyor. Bugün
Türkiye’de 30 milyonu aŮkhn kullanhch
oyun oynuyor.
Netmarble EMEA Yönetim Kurulu
BaĵkanČ BarČĵ Özistek, mobil
telefonlarhn, mekan ve zamandan
baœhmshz olarak eœlenceye çok uygun
wyata ve genelde ücretsiz eriŮim imkanh
sunduœunu, bunun da oyun pazarhnh
hhzla büyüttüœünü vurguluyor: “Akhllh
telefon üreticileri oyunculara özel
telefonlar piyasaya sürüyor, mobil
oyunlarhn farklh seviyede telefonlara
yönelik versiyonlarh geliŮtiriliyor. Böyle

olunca önümüzdeki yhllarda mobil
oyunun hhzla büyüyeceœini, PC ve konsol
gibi diœer alanlarhn ise küçüleceœini
beklememiz bir sürpriz olmaz. Mekan ve
zaman baœhmshz oyun deneyiminin kalite
ve içerik zenginliœi olarak da üst düzeye
çhkmashyla birlikte mobil oyunlar tüm
dünyayh domine etmeye çoktan baŮladh.
Bir de dijital oyunlarhn eœlence
sektörünün bir parçash olduœunu
unutmayalhm. Arthk oyun sektörünün
cirosu Hollywood’u geride bhrakhyor.
Oyun oynamak bugün en kolay
eriŮilebilir ve hesaplh eœlence biçimi.
Üstelik oyun oynarken sadece seyirci
deœilsin, kathlhmchshn.”

BarČĵ Özistek: Arthk oyun sektörünün cirosu
Hollywood’u geride bhrakhyor.
#PERYÖN #oyun #espor

Mobil kullanåcålarån yüzde 94’ü haftada
en az bir kere mobilde oyun oynuyor
AdColony ve Nielsen Sports iŮ
birliœiyle yaphlan “2019 Mobil
Oyun AraŮthrmash” mobil oyunlarhn
hayathmhzdaki yerinin giderek
artthœhnh ortaya koyuyor. 2017’de
yaphlan aynh araŮthrmada mobil
oyuncularhn yüzde 79’u haftada bir
kere veya daha fazla oyun oynarken,
2019’da yaphlan araŮthrmada bu oran
yüzde 94’e çhkth.

yanhtlayanlarhn yüzde 94’ü her hafta,
yüzde 50’si ise “her gün” oynadhœhnh
belirtiyor. Oyuncularhn yüzde 61’i
oyun oynadhklarh 0-30 dakikalhk
zaman dilimlerini bir dinlenme
molash olarak deœerlendiriyor.

Telefonlarhnda 1 ila 3 oyun
bulunduranlarhn oranh ise yüzde
53’ten yüzde 66’ya thrmandh.
Kullanhchlar, mobil oyunlarhn
saœladhœh küçük heyecanlar ve
yaŮatthœh baŮarh hazzh, beraberinde
mutluluk ve rahatlama getirdiœini
belirtiyor. Son 3 ay içinde mobil
oynayanlarhn görüŮmeci olarak
seçildiœi araŮthrmada anketi

Kullanhchlarhn yüzde 49’u 20.00-23.00
saat diliminde, yani prime time’da
oyun oynadhklarhnh ifade ediyorlar.
AraŮthrmaya kathlanlarhn yüzde 45’i
toplu taŮhmada yolculuk ederken,
yüzde 22’si bir kafede arkadaŮhnh
beklerken ve yüzde 27’si owste
iŮlere biraz ara verip kafa daœhtmak
ve yeniden odaklanmak için oyun
oynadhœhnh belirtiyor.

En çok “prime time”da
oyun oynanČyor
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Serkan Kazar: “Čnsanlarčn deneyimleme ihtiyaçlarč
ve bu ihtiyaçlara cevap veren teknolojiler var
oldukça ‘oyun sektörü’ de bambaĶka Ķekilde
hayatčmčzda olmaya devam edecek.”
Türkiye 18. büyük pazar
Genç nüfus yaphshna sahip ve genç
nüfusun yenilik ve teknolojiye ilgisinin
yüksek olmash nedeniyle Türkiye, cazip
bir oyun pazarh. Örneœin Türkiye’de
geliŮtirilen “Gram Games”, dünyanhn en
ünlü oyun Ůirketlerinden biri olan Zynga
tarafhndan 250 milyon dolara sathn
alhndh. Ancak Türk geliŮtiricilerin pazar
içindeki payh hala yüzde 5 civarhnda.
Türkiye’de 60’a yakhn oyun geliŮtirici
Ůirket bulunuyor.
Kurumsal turnuvalar revaçta. Kurumsal
Ůirketlerin kathlmak için birbiriyle yarhŮthœh

BarČĵ Özistek

TÜRKċYE OYUN PAZARI
• 774 milyon dolar ile dünyanhn
18. büyük oyun pazarh
• Aktif kullanhch sayhsh yaklaŮhk
31 milyon
• Kullanhchlarhn %56’sh erkek, %44’ü
kadhn
• %46 ile 21-25 yaŮ arash gençler
Türkiye’de en çok oyun oynayan
yaŮ grubu
Kaynak: Newzoo Global Games Market 2017 raporu

Netmarble EMEA Yönetim Kurulu Başkanı

Oyunda
“mobil” büyürken
“konsol” küçülecek
“Türkiye’de oyun sektörü açhshndan son
6-7 yhlda muazzam bir geliŮme yaŮandh.
Oyun sektöründe Türkiye ve Ortadoœu
bölgesinin ilk büyük yathrhmh, global
10

bu turnuvalar oyuna bakhŮ açhshnh da
deœiŮtirdi. Örneœin bu turnuvalar
profesyonel oyunculuœu da beraberinde
getirdi. Firmalarhn profesyonel takhmlarh
kuruldu ve arkalarhna büyük markalarhn
desteœini aldhlar. Dolayhshyla istihdama
da önemli ölçüde katkh saœladh. Bir
baŮka ifadeyle oyun arthk yalnhzca
tüketilen bir ürün deœil, arthk yalnhzca
üreticilere deœil oynayanlara da istihdam
olanaklarh saœlayan dev bir sektör. Bu
da oyun sektörünün diœer sektörlere
dokunmashna yol açth. Günümüzde
organizasyonlar dev salonlarda, hatta
statlarda gerçekleŮtiriliyor, büyük para
ödülleri veriliyor, canlh yayhnlar yaphlhyor.

NTT Game firmasČnČn Avrupa ve
Türkiye Operasyon Müdürü Serhan
Kazar, Türkiye’de ve dünyada dijital
oyun sektörünün yeni wkirler, yeni
teknolojiler ve yeni deneyimler
vadettiœini söylüyor. “Oyun sektörü,
baŮarhlh olmanhn zor olduœu bir pazar.
Trendler her an deœiŮebiliyor” diyen
Kazar Ůunlarh söylüyor: “Sadece sizin
deœil rakiplerinizin neler yapthœh da
çok önemli.

ölçekte bir Ůirket olan Netmarble’hn
yerel bir oyun wrmash olan Joygame’i
sathn almashyla gerçekleŮti. Bu sathn
almanhn önemi, Türkiye’de baŮarhlh bir
oyun wrmashnhn global bir deœere ulaŮhp
dünyanhn en büyük oyun Ůirketlerinden
biri tarafhndan kabul görmesi ve bunun
karŮhlhœhnda önemli bir ücret ödemesiydi.
Bunun ardhndan günümüze gelen
süreçte Gram Games, Tale Worlds,
InGame, Masomo, Peak Games gibi
oyun wrmalarh Türkiye’den çhkhp dünya
çaphnda baŮarhya ulaŮth. Geçen yhl Peak
Games’in, ardhndan Gram Games’in
sathŮlarh gözleri Türk oyun piyasashna
çekti. 2019’un baŮhnda Miniclip’in
Masomo’yu sathn almashyla bu ilginin
devam ettiœini görüyoruz.
Türkiye, oyun üretiminde Doœu Avrupa
ve Ortadoœu’da lider konumunda. Son
6 yhlda oyun wrmalarhnhn sayhsh ciddi
miktarda artth. 100’e yakhn Ůirket bu
alanda çalhŮhyor. Global anlamda baŮarh
kazanmhŮ Ůirketlerimiz var. Önümüzdeki
3 yhl içinde Türk oyun Ůirketlerine
gelecek toplam yathrhmhn 2 milyar dolarh
geçeceœini tahmin ediyorum.

Oyun sektöründeki gelirin yarhshndan
fazlash mobilden geliyor. Esporda da
bu trend mevcut. Önümüzdeki beŮ yhl
içinde PC oyunlarhnhn yanh shra mobil
oyunlarhn da espor kategorisinde yer
almashnh bekliyoruz. Bu nedenle reklam
ve pazarlama sektörünün 2019’da mobil
oyunlarh daha shkh bir Ůekilde mercek
althna alacak. Öngörüleri toparlamak
gerekirse Ůöyle shralayabiliriz:
• Aksiyon oyunlarh her zaman olduœu
gibi bugün de popüler, yarhn da böyle
olacak.
• Espor yükselmeye devam ediyor.
Bu bir müddet daha sürecek.
• Masa, kart ve rol yapma oyunlarhnhn
popülerliœi giderek arthyor, espora
rakip olabilir.
• 2020’de yapay zekâ ve arthrhlmhŮ
gerçekliœin oyun sektörünü daha fazla
meŮgul etmesini bekliyoruz.
Bu sayede oyun deneyimi
kiŮiselleŮtirilecek ve daha fazla sayhda
akhllh oyun geliŮtirilecek.”
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ġyi bir oyun geliŮtirmek her zaman
baŮarhyh garanti etmiyor. Kötü
bulduœunuz bir oyun ise çok tutulabiliyor.
Ĵansa da ihtiyachnhz var. Bundan sonra,
Ůimdiye dek yaŮanmamhŮ bir deneyim
sunan oyun geliŮtirileri avantaj elde
edecektir. Türkiye oyun geliŮtirme
konusunda genç sayhlhr. Birkaç baŮarhlh
giriŮimimiz bulunuyor ancak yine de çok
yol almamhz gerekiyor. Sektör yalnhzca
oyun geliŮtirmekten ibaret deœil. Arthk
kalite çhtashnh da yükseltmeliyiz. Doœru
zamanda doœru ürüne sahip olmamhz ve
sürekli kendimizi geliŮtirmemiz gerekiyor.
Bana göre içinde oyun olmayan bir
gelecek bundan sonra mümkün deœil.
Geleceœin bugünden daha parlak
olacaœhnh düŮünüyorum.”

Espor: Yükselen trend
Dijital oyun sektöründeki en dikkat
çekici geliŮmelerden biri esporun

yükseliŮi. 2018’de espor pazarh 1 milyar
dolarh aŮth. Gelecekte yüzde 30’luk bir
büyümenin beklendiœi esporda izleyici
sayhshnhn 2021’de 500 milyonu aŮacaœh
öngörülüyor. Bu da esporun en popüler
üç spor dalhndan biri olacaœh anlamhna
geliyor. Dijital oyun dünyashnda en çok
oyuncuya sahip 10 ülkeden biri olan
Türkiye’de 20 binden fazla amatör espor
takhmh bulunuyor.
Netmarble EMEA Yönetim Kurulu
BaĵkanČ BarČĵ Özistek, Türkiye’nin,
esporda dünyaya paralel büyüdüœünü
belirterek Ůöyle diyor: “Bundan
sonra da hem izleyici hem de oyuncu
sayhshnhn artacaœhnh ve büyümenin de
aynh tempoyla süreceœini öngörebiliriz.
Dijital oyuncu sayhmhzhn fazla olmash
ülkemizi espor alanhnda güçlü khlhyor.
Espor takhmlarhna yathrhm yapan,
sponsor olan giriŮimcilerin sayhshnda
bir arthŮ gözleniyor. Bu alanda yaklaŮhk

700 milyon dolarlhk marka yathrhmh
bulunuyor fakat bu alandaki potansiyel,
izleyici sayhshna göre halen çok küçük.
Markalarhn henüz çok azh bu alanh
keŮfetti. Espordan saœlanabilecek fayda
anlaŮhldhœhnda marka yathrhmlarh da
katlanarak artacakthr. 2021’de beklentim
genel araŮthrma raporlarhnhn dhŮhnda
oldukça yüksek. Bu kadar yüksek izleyici
kitlesine sahip bir alanda markalarhn
espora yathrhmlarhnhn 5 milyar dolarh
aŮmashnh bekliyorum.”

Esporda izleyici sayhshnhn 2021’de 500
milyonu aŮacaœh öngörülüyor.
#PERYÖN #espor #oyun #oyuncu #amatör
#turnuva #oyungelistirme
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Serhan Kazar

NTT Game firmasının Avrupa ve Türkiye Operasyon Müdürü

Dijital oyun = İmkansızın deneyimi
düŮmana ateŮ etmeyeceœiz. Oyunlar,
yhllardhr bizlere bu deneyimleri sunuyor.
GeliŮen teknolojiyle her geçen gün bu
deneyimler daha da gerçekçi oluyor.

“ġnsan olarak hep yeni Ůeyler denemeyi,
keŮfetmeyi arzularhz. Birçoœumuz asla
bir Formula 1 pilotu olmayacaœhz
ya da saatte 300-400 km hhzla araç
kullanmayacaœhz veya savaŮ alanhnda

Orijinal kullančmčn
yetersizliýi ve
yetiĶmiĶ çalčĶan
ihtiyacč, Türkiye’de
oyun sektörünün
en önemli sorunlarč
arasčnda.
Oyun Geliĵtirmeni Murat Oktay
ise Türkiye’de oyun sektörünün
çok hhzlh geliŮtiœini düŮünmüyor.
Türkiye’de bu sektörde yaklaŮhk 60
Ůirket faaliyet gösteriyor. Oyuncu
sayhshnhn hemen hemen aynh olduœu
ġngiltere’ye bakacak olursak, Oktay
yalnhzca Londra’da 2 bin 254 Ůirketin
bu alanda çalhŮthœhnh söylüyor.
“Dünyanhn en büyük sektörlerinden
biri olan oyun sektörü geçmiŮ yhllarda
çocuk iŮi olarak görüldüœü için göz
ardh edildi” diyen Oktay, “Bugün
ise oyunla yetiŮen neslin yönetim
kademelerine gelmeye baŮlamashyla
sektörün de kaderi deœiŮmeye baŮladh
diyebiliriz. Önümüzdeki on yhl içinde
12

Dijital oyun sektöründe yapay zekâ ve
artthrhlmhŮ gerçeklik trendi yükseliŮte
ancak Türkiye henüz yolun baŮhnda.
Bir teknolojinin yayghn kullanhlabilmesi
için o teknolojinin ulaŮhlabilir olmash
gerekiyor. Ĵu an için eriŮim epey zor.
Üstelik cihazlar hantal ve uzun süreli
kullanhmlarhnhn insan saœlhœh üzerindeki
etkileri de henüz bilinmiyor. Diœer
taraftan geleceœin sanal-artthrhlmhŮ
gerçeklik üzerine kurulacaœhnh

düŮünüyorum. Sadece oyun anlamhnda
deœil, hayathn her alanhnda böyle
olacak. Oyunlar ise bu teknolojilere
adaptasyonu kolaylaŮthrdhœh gibi
söz konusu teknolojilerin geliŮimine
de fayda saœlayacak. ġnsanlarhn
deneyimleme ihtiyach ve bu ihtiyaca
cevap vermeye çalhŮan teknolojiler
olduœu sürece dijital oyunlar
hayathmhzda olmaya devem edecek.
Gelecekte, büyük ihtimalle Ůimdi hayal
bile edemediœimiz Ůekillerde, bambaŮka
cihazlarla oyun oynayacak ve hayathn
her alanhnda oyunlardan daha fazla
yararlanacaœhz.”

çok olumsuz bir geliŮme olmazsa,
Türkiye’de oyun sektörünün oldukça
büyüyeceœini öngörüyorum” ifadesine
yer veriyor. Oktay, oyun sektörünü Ůöyle
deœerlendiriyor: “Kabul ediyorum,
5-10 yhl öncesine khyasla epey yol aldhk.
Ancak bunca yhldhr yaphlan yathrhmlar
karŮhshnda Ůu an çok daha ileride
olmamhz gerekiyordu. Bazh eksiklikler bu
ilerlemeyi engelledi:

• GeliŮtirme süreçleri oldukça
emek istiyor.

• Türkiye’nin en önemli eksikliklerinden
biri orijinal kullanhmhnhn nüfusa

• Oyun sektöründe dikey deœil yatay
pazarlama tercih edilmeli.”

oranla yok denecek kadar az olmash.
Bu yetersizlik, yabanch yathrhmchnhn da
ülkeye girmesini zorlaŮthrhyor.

• Oyun geliŮtiricilerinin hala yetiŮmiŮ
çalhŮana ihtiyach var.
• GeliŮtirici wrmalar ‘özgün’ çalhŮmalh.

PY - EYLÜL/EKİM

Geleneksel deœerlendirme araçlarhna
khyasla oyunlaŮthrhlmhŮ yetenek testleri daha
khsa zamanda daha iyi bir iŮe alhm süreci
saœlhyor.
#PERYÖN #isealim #oyunlastirma

Murat Oktay

Oyun Geliştirmeni

“Yarar sağlamak için
doğru oyun seçimi
çok önemli”

“Bilgisayar oyunlarhnhn baœhmlhlhk
yaphch bir yanh olduœu her zaman
göz önünde bulundurulmalh. Ancak,
kontrol althnda olduœu sürece, getirdiœi
pozitif etkileri çok daha fazla. Dijital
oyunlar doœru kullanhldhœhnda kiŮisel
performansh arthrabilecek özelliklerini
de beraberinde getiriyor. Zekâyh,
reyeksi ve çeŮitli ileri yaŮ hastalhklarhnh
pozitif etkiliyor. Ancak bunun wrma
tarafhndan iŮ amaçlh verilmiŮ ürünlerde
yaphlmashnh doœru bulmuyorum. Ne
kadar kontrolden geçirilirse geçirilsin
her uygulama kiŮilerin verilerini
toplamak üzerine bir yaphyh da
beraberinde getiriyor. Buna baœlh olarak
elde edilen veriler doœrultusunda
sunulan reklamlar karŮhmhza çhkhyor.
Ancak burada ana konu reklam ile
karŮhlaŮmaktan ziyade verilerin nashl
kullanhldhœhdhr.
Bu sebeple Ůirket verilerinin de içinde
bulunduœu bu cihazlarhn sadece amachna
uygun kullanhlmash daha doœru olabilir.

KadČnlarČn ilgisi düĵük,
arttČrČlmalČ
Dijital oyunlardan yararlanarak takhm
ruhu güçlendirilebilir ve çalhŮan
motivasyonu arthrhlabilir. Fakat burada,
bu amaç için yararlanhlacak oyunun
doœru seçimi öne çhkhyor. Kimi wrmalar,
haftanhn belli günlerinde kurum içinde
çeŮitli oyun turnuvalarh düzenliyorlar.
Bu, hem takhm ruhunu besliyor hem
de motivasyonu arthrhyor. Ayrhca Ůirket
içi kaynaŮmayh da arthrhyor. Rekabetçi
bilgisayar oyunlarh da wrma içinde
performansa etki ediyor. Elbette
bunlar saœlhklh iŮ ortamlarhnda geçerli.
Eœer çözülmemiŮ sorunlarla dolu bir iŮ
ortamh varsa oyun bunlara çare olamaz.
Öte yandan kadhnlarhn oyunlara ilgisi
erkeklere khyasla daha düŮük. Kadhnlarh
da içine çekebilecek, dijital oyunlarh
kapsayan organizasyonlar daha etkili
ve kapsayhch sonuçlar elde edilmesini
saœlayabilir.”
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Oyunlardan eüitimde de
yararlanČlČyor, iĵe alČmda da
Dijital oyunlardan eœitimde yararlanhlhyor.
Örneœin bir pilot adayh, “Flight
Simülator” oynayarak bir uçaœh
uçurabilecek kadar bilgi edinebiliyor.
Elbette bir uçaœh gerçek anlamda
uçurmak için sadece bu oyunlardan
yararlanmak yeterli deœil.
Amazon’un çalhŮanlarhnhn motivasyonunu
arthrmak için video oyunlar geliŮtirdiœi
biliniyor. Ancak bu oyunlar normal
iŮ akhŮhnh hhzlandhrmak, performansh
artthrmak için geliŮtirilmiŮ.
ġŮe alhmda oyundan yararlanmak da
giderek ilgi çeken bir uygulama. ġnsan
kaynaklarhnhn hem doœru adaya ulaŮma
hem de baŮarhlh bir iŮveren markash olma
amachnh destekleyen oyunlaŮthrhlmhŮ
yetenek testleri son dönemde ölçüm
gücü ve yaratthœh olumlu aday deneyimi
ile kurumlar için öne çhkan bir alternatif
oluyor.
Geleneksel deœerlendirme araçlarhna

Levent Sevinç

Deneyimli adaylarČn,
oyunlaĵtČrČlmČĵ testleri
ciddiye almama riski
bulunuyor
“Deneyimsiz adaylar khsa süreli,
eœlenceli, daha az stresli uygulamalarh
tercih ederken, deneyimi beŮ yhlh aŮan
çalhŮanlarhn bu konudaki öncelikleri
deœiŮiyor” diyen Assessment Systems
CEO’su Levent Sevinç, oyunlaŮthrhlmhŮ

yetenek testlerinin uygulamashna iliŮkin
Ůunlarh söylüyor: “Deneyimli adaylar
deneyimlerini sergileyebilecekleri,
kendilerini yüz yüze ifade edebilme
olanaœh bulabilecekleri kapsamda ve
uzunlukta bir deœerlendirme sürecini
tercih ediyorlar. Bu adaylarh oyun ile
deœerlendirmek süreci yeteri kadar
ciddiye almamalarhna sebep olabilir.
Ancak geleneksel yetenek testleri de
‘Deneyimime raœmen hala bir test ile
mi deœerlendiriliyorum?’ alghsh yaŮatthœh
için pek tercih edilmiyor. Bu gibi adaylar
için deœerlendirme merkezi çözümleri,
yetkinlik bazlh mülakat gibi yöntemler
daha doœru uygulamalar olabilir.”

Levent Sevinç: OyunlaŮthrhlmhŮ yetenek
testleri adaylarhn potansiyelini khsa ve
eœlenceli bir içerikle tespit edebiliyor.
#PERYÖN #oyunlastirma #isbasvurusu
#isealim #ik

Assessment Systems CEO

“Oyun, işe alım
sürecindeki strese
çare oluyor”
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khyasla oyunlaŮthrhlmhŮ yetenek testleri
daha khsa zamanda ve daha fazla veri
toplayarak, hem aday hem de Ůirket
için daha iyi bir iŮe alhm süreci saœlhyor.
Uzun iŮe alhm süreçleri adaylar açhshndan
motivasyon kaybh yaŮatan ve yorucu
olarak alghlanhrken, oyunlaŮthrma ile bu
süreç daha eœlenceli hale geldiœi gibi
kolaylaŮhyor. Ĵirketlerin son dönemdeki
önem verdikleri konularhn baŮhnda
gelen dijital dönüŮümü de destekleyen
oyunlaŮthrhlmhŮ yetenek testleri, online
ve mobil olarak uygulanmakla birlikte
istenirse kameralh ya da gözetimli bir
ortamda da yaphlabiliyor.

“Firmalarhn iŮe alhm sürecinde
ilk aŮamada kullandhœh yetenek
testi uygulamalarh, birçok özelliœi
ölçebilmesine raœmen adaylar tarafhndan
uzun, shkhch ve stresli bir deneyim
olarak nitelendiriliyor. OyunlaŮthrhlmhŮ
yetenek testleri genç yetenekleri
hem çekmeye hem de doœru tahmin
etmeye olanak saœlhyor. Firmalar da
çareyi oyundan yararlanmakta buluyor.
OyunlaŮthrhlmhŮ yetenek testleri adaylarhn
eœilimleri yerine yeteneklerine, zihinsel
becerilerine odaklanhyor. Bu sebeple
adayhn kendini olduœundan daha pozitif
deœerlendirmesi gibi riskler de taŮhmhyor.
Stres unsurunun geleneksel yönteme
göre daha düŮük olmash da becerilerini
geleneksel yetenek testlerine göre
daha gerçekçi biçimde ölçmeye olanak
saœlhyor. Zihinsel becerilere odaklanan
Jobventure oyunumuzu kullanan
adaylarhn yüzde 92’si geleneksel testlere

göre deœerlendirmeleri daha fazla keyif
alarak yapthœhnh, yüzde 80’i ise daha az
stres yaŮadhœhnh belirtiyor. Yine adaylarhn
yüzde 87’si, deœerlendirme yapan
kurumla ilgili daha olumlu bir alghya
sahip olduklarhnh söylüyor.
Zihinsel becerileri güçlü adaylar kuruma
girdiklerinde hhzlh Ůekilde deneyim
eksikliklerini kapathyorlar. KarmaŮhk
problemleri çözme, belirsizliklere uyum
saœlama, yarathch çözümler üretme
becerileri çok daha yüksek oluyor.
OyunlaŮthrhlmhŮ yetenek testleri adaylarhn
bu potansiyelini khsa ve eœlenceli bir
içerikle tespit edebiliyor. Geleneksel
yetenek testlerinin geçerlilik ve
güvenilirlik anlamhndaki tüm avantajlarhnh
saœlhyor ama mobil cihazlar için optimize
edilmemiŮ olmash, uzun ve stres verici
olmash gibi dezavantajlarhn hiçbirini
barhndhrmhyor.”
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U Z M A N YO RU M U

Dr. Necdet Kenar

Dijital oyun sektörü:

åstihdam ve eæitim
py@peryon.org.tr
Dijital oyun sektörü, hhzla geliŮiyor. 2019
Küresel Oyun Pazarh Raporuna göre;
dünya genelinde 2,5 milyardan fazla
oyuncu var. Pazarhn hacmi, geçen seneye
göre yüzde 9,6 büyüyerek 152,1 milyar
dolar oldu; 2022’de 196 milyar dolara
ulaŮmash bekleniyor. Oyun sektörü
pazarhnda en büyük payh 36,9 milyar
dolar gelir ile ABD elde ediyor. Onu,
shrashyla Çin, Japonya, Güney Kore ve
Almanya izliyor.

Türkiye 18. büyük pazar
Newzoo Global Games Market Raporuna
göre; 2017 itibarhyla Türkiye’de 30,8
milyon aktif kullanhch var. Bu nüfusun
yüzde 56’sh erkek, yüzde 44’ü kadhn.
Pazarh gençler oluŮturuyor. YaŮ daœhlhmh
olarak yüzde 30’u 10-20 yaŮ, yüzde
46’sh 21-25 yaŮ, yüzde 24’ü 36-50 yaŮ
aralhœhnda. Türkiye 773.9 milyon dolarlhk
harcama ile dünyada 18. büyük oyun
pazarh durumunda. Görece genç nüfus
yaphshna sahip ve genç nüfusun yenilik
ve teknolojiye ilgisinin yüksek olmash
nedeniyle Türkiye, cazip bir oyun
pazarh. Ancak, pazar içerisinde Türk
geliŮtiricilerinin payh sadece yüzde 5.
Türkiye’de 60’a yakhn oyun geliŮtirici
Ůirket bulunuyor. Bu sayh oldukça az.

Yeni iĵler, yeni istihdam olanaklarČ
Dijital oyun sektörü, birçok alt sektörü
içeren, ekonomi içinde önemli paya sahip
büyük bir endüstri. BiliŮim teknolojileri,
yazhlhm, donanhm, çevrim içi platform
saœlayhchlar, oyun tasarhmh ve geliŮtiricileri,
yayhmchlar, medya araçlarh bu endüstriye
girdi ve katkh saœlayan sektörler. BiliŮim
teknolojilerinin geliŮim olanaklarh ve
dijitalleŮme süreci, oyun sektörünün
büyümesine katkh saœlhyor. Büyüyen
ekonomi büyüyen istihdam demektir.
Buradan hareketle oyun sektörü,
önümüzdeki süreçte yaratacaœh yeni iŮ
olanaklarhyla istihdamh arthracak.

Büyüyen ekonomi büyüyen istihdam demektir. Buradan
hareketle oyun sektörü de önümüzdeki süreçte yaratacaçå
yeni iã olanaklaråyla istihdamå artåracak. Ancak dijital oyun
alanånda yetiãmiã insan kaynaçåmåz yetersiz. Bu sorunu
çözebilmek için en önemli görev üniversitelere düãüyor.
Sektör farklh alanlarda ve farklh
mesleklerde yeni iŮler yaratacak.
Sektörün deœer zincirinin ilk basamaœh,
oyun tasarhm ve geliŮtiriciliœi. Oyunlarh
üretecek oyun stüdyolarh/Ůirketleri ve
burada çalhŮacak tasarhm, programlama/
yazhlhm, sanat, ses ekip ve yöneticileri
ve ürün yöneticilerinden oluŮan teknik
ekiplere ihtiyaç var. ġkinci basamak,
geliŮtirilen oyunlarhn yayhnlanmash,
pazara sunumu ve son tüketiciye
ulaŮmash sürecinde reklam/tanhthm,
sponsorluk, ISP, portallar, çevrimiçi
sunucularh, oyun sitelerinde yarathlan
yeni ve ilave teknik ve idari iŮlerde
çalhŮacak iŮgücüne ihtiyaç var. Tüm bu
iŮler teknik becerileri yüksek, eœitimli,
nitelikli iŮgücü gerektiriyor. Ancak, bu
alanda yetiŮmiŮ insan kaynaœhmhz ve
know-how’umuz yetersiz.

“Küresel düzeyde daha
fazla baãarå kazanmak ve
dijital oyun sektöründe
oluãacak yeni istihdam
fårsatlarånå daha iyi
deçerlendirmek mümkün.
Bu yolda gerekli
olan bilgi ve beceriyi
gençlere kazandårmak
için eçitim olanaklarånå
çeãitlendirmek öncelikli
ihtiyacåmåz.”

Nitelikli iĵgücü için
üniversitelerin önemi
Oyun sektöründe nitelikli iŮgücü, sektörün
geliŮmesi için hayati önem sahip. Bu
konuda en önemli görev üniversitelere
düŮüyor. Üniversiteler sektörün ihtiyach
olan nitelikte iŮgücünün yetiŮtirilmesi
için lisans ve lisansüstü seviyede eœitim
politikalarhnh uygulamaya geçirmeli.
Eœitim konusunda mensubu olduœum
BahçeŮehir Üniversitesi (BAU) deneyimini
paylaŮmak isterim. BAU ġletiŮim Fakültesi
bünyesinde Dijital Oyun Tasarhmh ve Çizgi
Film ve Animasyon Bölümlerindeki lisans ve
yüksek lisans programlarh ile sektöre nitelikli
iŮgücü yetiŮtiriyor. Ayrhca Yeni Medya,
Reklamchlhk, ġletiŮim Tasarhmh bölümleri
ile Bilgisayar ve Yazhlhm Mühendislikleri
bölümleri, dijital oyun sektörünün nitelikli
iŮgücünü karŮhlamaya katkh saœlhyor.
BAU ayrhca, baœhmshz oyun geliŮtiricilere
yönelik bir topluluk merkezi kurdu.
BahçeŮehir Üniversitesi Oyun
Laboratuvarh (BUG) birçok etkinlik
düzenliyor. BUG, sektör ile akademiyi
bir araya getirerek baœhmshz oyun
tasarhmchlarh için bir buluŮma-paylaŮma
noktash oldu. Bu enerji ve sinerjinin
sonucunda bir eœitim ve üretim
yaphlanmash ortaya çhkth. BUG yaphsh
oyun tasarhmh üzerine lisans ve masthr
programlarhnhn dhŮhnda ön kuluçka
merkezi BUG Kitchen ve yine Türkiye’nin
ilk sanal gerçeklik laboratuvarh olan VR
First BAU ile halen ġstanbul oyun ve VR
sahnesinin nabzhnh tutuyor.
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Berna ÖztČnaz - PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı, EAPM Yönetim Kurulu Üyesi

“EAPM yönetimine
katälmamäz
Avrupa’daki itibarämäzä
güçlendirecek”
PERYÖN Baãkanå Berna Özttånaz,
EAPM - European Assocåatåo
on for People
Management (Avrupa ænsan
n Yönetimi Derneçi)
Yönetim Kurulu’na seçildi. Bu geliãmeyle beraber
PERYÖN, 1979’dan bu yana üye olduçu EAPM’de
yönetim kurulunda temsil hakkå kazandå.
PERYÖN’ün çath derneœi EAPM European Association for People
Management (Avrupa ġnsan Yönetimi
Derneœi) Yönetim Kurulu’nun, bir yhl
süreyle görev yapacak üye seçimleri
tamamlandh. PERYÖN 25. Dönem
Yönetim Kurulu BaŮkanh Berna Özthnaz,
Avrupa’da 32 ülkeyi temsil eden EAPM’nin
yönetim kurulu üyeliœine seçildi.
Böylelikle Özthnaz; EAPM’nin BaŮkan,
BaŮkan Yardhmchsh, Genel Sekreter,
Sayman ve Temsilciler Meclisi tarafhndan
belirlenen ve alth kiŮiden oluŮan yönetim
kurulunda; 1 Ocak 2020 - 31 Aralhk 2021
arashnda görev alacak yeni seçilmiŮ iki
üyesinden biri oldu.
Bu geliŮmenin, PERYÖN’ün insan
yönetimi alanhnda yapthœh çalhŮmalarhn
global etkisini daha da arthracaœhna
deœinen Özthnaz, “PERYÖN, bilgi
üretimi, eœitimleri, düzenlediœi kongre
ve diœer projeleriyle sadece Türkiye’de
deœil, dünyada ġK profesyonellerinin
yakhndan takip ettiœi bir dernek.
Hali hazhrda global iŮbirliklerimiz ve
çalhŮmalarhmhz bulunuyor. Derneœimizin,
çath oluŮumu EAPM’nin yönetim
kurulunda görev almash çalhŮmalarhmhzhn
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uluslararash etkisini daha da arthracakthr”
dedi.
PERYÖN Yönetim Kurulu BaĜkanñ
olarak EAPM Yönetim Kurulu’na
seçilme sürecini anlatñr mñsñnñz? Bu
baĜarñya nasñl ulaĜtñnñz?
EAPM 2000’li yhllarda yönetim kurulu
yaphshnh deœiŮtirerek, shrayla herkesi
dahil eden bir komite yerine, yönetim
ve imza yetkisi olan ve seçimle gelen
bir yönetim kurulu yaphshna geçti. Görev
süresi tüm üyeler için iki yhl. BoŮalacak
pozisyonlar için 6 ay öncesinden,
üye ülkelerin kathldhœh bir gizli oylama
yaphlhyor. Önümüzdeki sene boŮalacak
iki pozisyon için oldukça güçlü alth aday
vardh. Oylama sonucunda, halihazhrda
üyelikleri süren Hollanda, ġngiltere,
Almanya, ġsviçre’nin yanh shra, Türkiye ve
Finlandiya yönetim kuruluna girmeye
hak kazandh.
PERYÖN yhllar içinde EAPM’deki
duruŮuyla, ürettiœi projelerle fark
yaratan bir dernek. ġnsan deœeri
yönetiminde pek çok iyi uygulamamhz,
çok iyi yetiŮmiŮ profesyonellerimiz
bulunuyor. EAPM ve dünya kongrelerini
ülkemizde yapmamhz, toplanthlardaki
aktif kathlhmhmhz, baŮarhlh projelerimiz,
etkin baŮkanlarhmhz ve dhŮ iliŮkiler
temsilcilerimiz yhllar içinde PERYÖN’ün
öne çhkmashna destek oldu. Elde
ettiœimiz bu baŮarhda geçmiŮte görev
alan arkadaŮlarhmhzhn hepsinin büyük
emeœi var. Bunlara ek olarak, Türkiye
dhŮhnda 31 ülkenin temsilcilerine
deœebilmek, iŮ birliœine, paylaŮmaya
açhk olmak ve projelerin içinde etkin
Ůekilde çalhŮmak da elbette katkh
saœladh.
Yeni göreviniz Türkiye’de insan
yönetimi açñsñndan nasñl bir anlam
taĜñyor?
Aslhnda bu görev, öncelikle PERYÖN’ü,
yani “Türkiye’nin ġnsan Yönetimi
Derneœini”, onlarca Avrupalh arashnda
uluslararash platformda karar verici
olarak temsil eden, prestijli bir konuma
yerleŮtiriyor. Uygulama, politika ve
standartlarhn belirlenmesi kadar, yeni

çaœda insan yönetimi dönüŮümünü
saœlamakta da, Avrupa nezdinde
söz sahibi olma fhrsathnh yarathyor.
Sürdürülebilirliœi uluslararash arenada
kanhtlanmhŮ bir sivil toplum kuruluŮu
olmanhn yanh shra, Türkiye için katkhsh
ve anlamh büyük, çok sayhda iŮ birliœi,
proje ve geliŮim fhrsathnhn kalbinde
olmayh saœlhyor.

“EAPM yönetiminde
yer almak, PERYÖN’e,
insan yönetimi alančnda
dönüĶüm saýlamakta
Avrupa nezdinde
söz sahibi olma
fčrsatč yaratčyor.”
EAPM Yönetim Kurulu’ndaki görev
ve sorumluluklarñnñz neler olacak?
Öncelikle Events and Congress
Committee Chair (Etkinlik ve Kongre
Komitesi BaŮkanh) olarak katkh
saœlayacaœhm. Her sene gerçekleŮtirilen
kongre ve etkinlikler EAPM’nin en etkili
öœrenme ve paylaŮma araçlarhndan biri.
Örneœin, bu sene öncelikli olarak bilgi
paylaŮhmh ve öœrenmeyi teŮvik edici bir
“KonuŮmach Bankash” oluŮturuyoruz.
Bu projenin lideri olarak görev
yapacaœhm. 32 ülkenin konferans ve
etkinliklerinde yer alabilecek kalite ve
yetkinlikte konuŮmachlarh seçeceœiz. Veri
havuzumuz yaklaŮhk 200 konuŮmachyh
içerecek.
Bunun yanh shra, ġK uygulamalarh,
politikalarh ve araŮthrmalarh konusunda
yayhn yapan International Journal’da
da Advisory Board Member rolünü
üstleniyorum. International Journal,
üye ülkelerin en iyi uygulamalarhnhn
bulunmash, araŮthrhlmash ve yayhnlanmash
konusunda çalhŮan bir Avrupa ve dünya
örgütleri ortak inisiyatiw.
Dijital dönüŮüm de destek vereceœim
konular arashnda. Önümüzdeki iki
sene boyunca EAPM’nin hayata

geçireceœi projelerin belirlenmesi
ve desteklenmesi de yönetim kurulu
üyelerinin sorumluluœunda.
EAPM’nin 2020 planlarñ nedir?
EAPM’nin önünde öncelikle kendi
yaphshna yönelik iki öncelik var. ġlki
modernizasyon. Sistem, yaklaŮhm, dijital
dönüŮüm anlamhnda, insan yönetimi
profesyonellerine liderlik edecek bir
dijital dönüŮüm ve yetkinlik revizyonu
çalhŮmash içindeyiz.
ġkinci önceliœimiz ise üye sayhshnh,
dolayhshyla etki alanhnh geniŮletmek.
EAPM, aynh zamanda Dünya ġnsan
Yönetimi Dernekleri Federasyonu WFPMA’ya üye. Böylelikle WFPMA
nezdinde yedi khtadan birinin temsilcisi
olarak da yer alhyor. Kaynak ve etki
alanh anlamhnda oldukça güçlü. Bu
anlamda etkisi ve toplumsal faydash
daha geniŮ projeleri hayata geçirme
hedew mevcut. Bu alanda yürüyen çok
sayhda proje var. Örneœin, ISO- ġnsan
Yönetimi Standartlarh ve ġnsan Yönetimi
Sertiwkasyonu çalhŮmash. Avrupa’da
geçerli olacak bir sertiwkasyon üzerine
çalhŮhyoruz.
Bir diœer inisiyatif, Avrupa ġnsan
Yönetimi Kongresi. EAPM her sene
bir üye ülkede Avrupa ġnsan Yönetimi
Kongresini gerçekleŮtiriyor. Bu sene
kongre Litvanya’da gerçekleŮecek.
Bunun yanh shra her iki ayda bir konu
bazhnda “en iyi uygulamalarhn”
paylaŮhldhœh etkinlikler gerçekleŮtiriliyor.
Bu çalhŮmalarh shklaŮthrmak ve ulaŮhlabilir
bir veri havuzu haline getirmek de
planlar arashnda.

Berna ÖztČnaz: EAPM yönetiminde yer
almak PERYÖN’e, uygulama, politika ve
standartlarhn belirlenmesi kadar, Avrupa’da
insan yönetimi dönüŮümünde söz sahibi
olma fhrsathnh da yarathyor.
#PERYÖN #EAPM
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PERYÖN ðnsana Deáer Ödülleri,
EAPM tarafñndan tanñnan ilk özel
ödül oldu. Bu süreç nasñl geliĜti?
Hem Türkiye’de hem de dünyada ödül
süreçlerinin eleŮtiriye açhk çok yanh
var. Ödül vermenin ticari bir amaç ve
Ůova dönüŮmesi, seçim kriterlerinin
özensizliœi, kontrol mekanizmalarhnhn
zayhyhœh, verilen çok sayhda ödülü
bence güvenilmesi zor bir konuma
getiriyor.

Berna ÖztČnaz - PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı, EAPM Yönetim Kurulu Üyesi

Derneçimizin, çatå oluãumu EAPM’nin yönetim
kurulunda görev almaså, çalåãmalaråmåzån
uluslararaså etkisini daha da artåracaktår.

Bizse bu iŮi en baŮhndan beri çok
önemsedik ve önceliklendirdik. Öyle ki
her sene, kendimizi khyaslayarak, geri
bildirimleri alarak, alanhnhn en yetkin
kiŮilerini iŮin içine katarak çhtayh biraz
daha yükselttik.
PERYÖN ġnsana Deœer Ödülleri Seçim
sürecinin bütünü gören, objektif, adil
ve kanhtlanabilir sonuçlarh ölçen bir
süreç olmash için çok çalhŮthk. BaŮvuru
dosyashndan, saha ziyaretlerine, jüriye
seçilen isimlerden, metodolojinin
ayrhnthlarhna kadar son derece dikkatli
ve özenli çalhŮhyoruz.
Geçen yhl EAPM delege toplanthshnda,
Avrupa’da da ödül süreçlerinin shkhnthlh
ve güvenilirliœi düŮük olmashndan
üyelerin Ůikayet ettiœini gördüm.
PERYON ġnsana Deœer Ödülleri
gerçekten örnek verilen ödüllerin
hepsinden daha iyi bir süreçle

Dünden bugüne
PERYÖN ve EAPM
• PERYÖN, Avrupa ġnsan Yönetimi
Derneœi’nin (EAPM) 1979’dan bu
yana üyesi.
• Türkiye’deki tek EAPM temsilcisi
olan PERYÖN aynh zamanda Dünya
Federasyonu (WFPMA) üyesi.
• PERYÖN ġnsana Deœer
Ödülleri’nin Büyük Ödülü;
EAPM - Avrupa ġnsan Yönetimi
Derneœi tarafhndan tanhnan ilk
özel ödül oldu. EAPM, ödül
deœerlendirme sürecine katkhda
bulundu.
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yönetiliyordu. Bu sürece duyduœum
güvenle, EAPM BaŮkan ve BaŮkan
Yardhmchshna, ödülümüzü ayrhnthshyla
anlatthm ve ödülü birlikte vermeye
nashl bakacaklarhnh sordum. Açhkçash
heyecanlandhlar, ancak önce sürecini
iyi anlamak, bir güvenlik testine tabi
tutmak istediler ki bu çok anlaŮhlhr bir
durum.
Bu güvenlik testinde, baŮvuru anhndan
baŮlayarak tüm süreci ellerindeki
en iyi uygulamalarla khyaslayarak
sorguladhlar. BaŮvuru sayhsh, baŮvuru
dosyash, saha ziyareti ayrhnthlarh, jüri
seçimleri, deœerlendirme metodu,
hatta ödülün duyurulma Ůeklini bile
detaylh incelediler. Gururla söylüyorum
ki, Avrupa’da ilk defa, bir ġK Ödülünü
destekleme kararhnh aldhlar. Bu sene
büyük ödülümüzü EAPM ile verdik.
Açhkçash bu konu daha da güzel bazh
sürprizlere açhk. “ġzlemeye devam edin”
diyelim.
Okurlarñmñza mesajñnñz var mñ?
Yeni çaœ belirsizlikler çaœh. Geleceœin
nashl olacaœhnh bilmiyor, neye

hazhrlanacaœhmhzdan emin olamhyoruz.
Bilginin hhzla dolaŮthœh bu çaœda sivil
toplum kuruluŮlarh önemli bir anahtar.
Bir yandan fayda yaratmanhn, anlam
bulmanhn mutluluœunu yaŮarken bir
yandan da merakhmhzh körükleyecek,
öœrenme çevikliœimizi arthracak,
deœiŮime hazhrlayacak bir sivil toplum
kuruluŮu PERYÖN. Bu yönüyle khdemli,
kariyerlerinin üst seviyelerindeki
yönetim profesyonelleri kadar, genç
arkadaŮlarhmhzhn da kendilerini ifade
edebileceœi, geliŮtirme ve geliŮme
fhrsath bulabilecekleri bir kurum.
Dolayhshyla geleceœe hazhrlanmak
isterken bir yandan da deœer yaratmak,
anlam bulmak isteyen, insan yönetimine
deœen herkesi, çathmhzda buluŮmaya
davet ediyorum.

Berna ÖztČnaz: ġnsan yönetimi alanhnda
deœer yaratmak ve deœer bulmak isteyen
herkesi PERYÖN çathshna davet ediyorum.
#PERYÖN #ġnsanYönetimi #STK

PERYÖN ÖDÜL

11. PERYÖN ånsana Deæer Ödülleri
sahiplerini buldu
11. ænsana Deçer Ödülleri kapsamånda, PERYÖN’ün çatå derneçi EAPM - Avrupa
ænsan Yönetimi Derneçi tarafåndan desteklenerek uluslararaså bir boyuta taãånan
Büyük Ödül’ün sahibi Oyak Renault Otomobil Fabrikalarå oldu. ænsan yönetimi
alanånda yenilikçi ve baãarålå uygulamalarå tanåtmayå, sektöre kazandårmayå
amaçlayan organizasyonda bu yål ilk kez KOBæ’ler de deçerlendirildi. KOBæ
segmentindeki Büyük
Ödül ise AGDAä
Adapazarå Gaz
daçåtåm’ån A.ä.’nin oldu.

İnsana Değerde Liderlik - Oyak Renault Otomobil FabrikalarČ

İnsana Değerde Liderlik - KOBİ segmenti - AGDAĴ AdapazarČ Gaz DaüČtČm A.Ĵ.

ġnsan yönetimi alanhnda yenilikçi,
yarathch ve baŮarhlh uygulamalarh
tanhtmayh, örnek teŮkil eden nitelikteki
bu çalhŮmalarh sektöre kazandhrmayh
amaçlayan 11. PERYÖN ġnsana Deœer
Ödülleri, Wyndham Grand ġstanbul
KalamhŮ Marina Hotel’de düzenlenen
törenle sahiplerini buldu. Bu yhl ilk kez,
ġnsana Deœer Ödülleri’nin Büyük Ödülü,
PERYÖN’ün 32 ülkeyi temsil eden çath
derneœi EAPM - Avrupa ġnsan Yönetimi
Derneœi tarafhndan da tanhndh. Büyük
Ödül olarak tanhmlanan ġnsana Deœerde
Liderlik Kategorisi’nde ödülün sahibi;
vizyonunu “insanh ön planda tutan ve
deœer yaratan bir ekip olmak” olarak
belirleyen Oyak Renault Otomobil
Fabrikalarh oldu. Kategorinin diœer iki
wnalisti DenizBank ve bir eBay Ůirketi
olan GittiGidiyor idi.
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Bob Morton: “EAPM
olarak, PERYÖN’ün ČK
alančnčn geliĶimindeki
liderliýini tančmak,
bu baĶarčlč hikâyeyi
tüm üyelerimize
anlatmak için Čnsana
Deýer Ödülleri, Büyük
Ödülü’nü desteklemek
istedik. Sürece dahil
olduýumuz için
mutluyuz.”

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

ġlk kez KOBġ’lere
ödül verildi
PERYÖN ġnsana Deœer Ödülleri tarihinde
bu yhl bir ilk de yaŮandh. PERYÖN, sene
baŮhnda ödül kategori ve metodolojisi

deœerlendirme kriterleri belirlendi ve ilk
kez KOBġ baŮvurularh alhndh.

anlamhnda bazh deœiŮikliklere gideceœini
duyurmuŮtu. Bu baœlamda bir adhm
öteye taŮhnan organizasyon kapsamhnda
KOBġ’lerin geliŮimlerini desteklemek,
yol haritalarh çhkartabilmek amachyla özel
ödül süreçleri tasarlandh. Büyük, orta
ya da küçük ölçekli iŮletmeler için ayrh

Bu süreç sonunda Büyük Ödül, ġnsana
Deœerde Liderlik Kategorisi’nde KOBġ
segmentinde kazanan, “tüm paydaŮlarh
için sürdürülebilir fayda saœlamak

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

Dönüşüm ve İnovasyon Jüri Özel Ödülü
Kastamonu Entegre Aüaç San. ve Tic. A.Ĵ.
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Gelişim ve Yetenek Yönetimi
Koçtaĵ YapČ Marketleri

PY - EYLÜL/EKİM

amachyla çevreye duyarlh, kesintisiz ve
güvenilir doœalgaz daœhthm hizmeti
sunmak” misyonunu benimseyen
AGDAĴ Adapazarh Gaz Daœhthm A.Ĵ.
oldu. Böylece AGDAĴ Adapazarh Gaz
Daœhthm A.Ĵ. PERYÖN ġnsana Deœer
Ödülleri’nde baŮarhlh görülen ilk KOBġ
olma unvanhnh da elde etti.
Ödül töreninin bir diœer ana kategorisi
olan Deœer Yaratan Uygulamalar
Kategorisi’nde ġK’da Dijital DönüŮüm
ve ġnovasyon alanhnda ise üç
kurum; iki Ödül, bir Jüri Özel Ödülü
daœhlhmhnda baŮarhlh bulundu. Arvato
Telekomünikasyon Hizmetleri ve
DenizBank ödülün sahibi olurken,
Kastamonu Entegre Aœaç. San. Jüri Özel
Ödülü’nü kucakladh.
Deœer Yaratan Uygulamalar Kategorisi’nde
olan, GeliŮim ve Yetenek Yönetimi
alanhnda KoçtaŮ Yaph Marketleri,
Jenerasyon ve ÇeŮitlilik Yönetimi
alanhnda YeŮim Tekstil, ġnsan Gücü
Planlamash ve Verimlilik Yönetimi
alanhnda TÜVTÜRK, ÇalhŮan Saœlhœh ve
Güvenliœi alanhnda Organik Kimya,

bazh deœiŮikliklere gitti. KOBġ’lere
de daha etkin seslenmeye baŮladh. Arthk
ödül süreçlerimize KOBġ’leri de
dahil ediyoruz. Onlarhn da baŮarhlh
uygulamalarhnh daha geniŮ kitlelere
duyuruyoruz. EAPM desteœi ve KOBġ
kathlhmh bizim için çok khymetli bir
geliŮme” dedi.

ġŮveren Markash Yönetimi ve Baœlhlhk
alanhnda ise Penti Giyim ödül kazandh.

“EAPM desteœi ve KOBġ
katlhmh PERYÖN için çok
khymetli”
Ödüllerin bu sene pek çok ilki bir
arada barhndhrdhœhnh anlatan PERYÖN
Yönetim Kurulu BaŮkanh Berna
Özthnaz, “2008’den bu yana baœhmshz
bir organizasyon olarak düzenlenen
PERYÖN ġnsana Deœer Ödülleri,
Büyük Ödülü, bu sene çath derneœimiz
EAPM - Avrupa ġnsan Yönetimi Derneœi
tarafhndan tanhndh ve desteklendi. Bu
geliŮme ile global alanda EAPM’nin
tanhdhœh tek ödül oldu. Türkiye’nin
insan deœeri yönetiminde bilinirliœini,
ödül aday ve sahiplerinin uluslararash
tanhnhrlhœhnh, prestijini çok özel
konumlandhran bu geliŮme için baŮta
EAPM BaŮkan Yardhmchsh ve World
Federation Genel Sekreteri Bob Morton
olmak üzere, emeœi geçen herkese
çok teŮekkür ederim. PERYÖN bu yhl
kategori ve metodoloji anlamhnda da

Büyük Ödül deœerlendirmeleri shrashnda
EAPM’yi temsil etmekten mutluluk
duyduœunu belirten EAPM BaŮkan
Yardhmchsh Bob Morton ise “Türkiye’de
insan yönetimi alanhndaki çalhŮmalarhn
profesyonelleŮmesine önemli katkhlar
sunan PERYÖN’ün sadece kendi
coœrafyashna deœil EAPM’ye de yapthœh
katkhya büyük deœer veriyoruz.
PERYÖN’ün ġK alanhnhn geliŮimindeki
liderliœini tanhmak, bu baŮarhlh hikâyeyi
tüm üyelerimize anlatmak için ödülü
desteklemek istedik. Sürece dahil
olduœumuz ve ödül töreninde bu
heyecanh paylaŮthœhmhz için mutluyuz”
dedi.
Organizasyona; bu yhl 44 kurum, 54 ayrh
kategoride baŮvuruda bulundu.

Jenerasyon ve Çeşitlilik Yönetimi
Yeĵim Tekstil

İnsan Gücü Planlaması ve Verimlilik Yönetimi
TÜVTÜRK

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği
Organik Kimya

İşveren Markası Yönetimi ve Bağlılık
Penti Giyim

21

KONGRE ÖZEL

Salim KadČbeĵegil - RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi Kurucu Başkanı, Danışma Kurulu Üyesi

“åtibaränä korumak
isteyen âirketler
öncelikle
‘etik deæerleri’
elinde tutmalä”
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RepMan ætibar Araãtårmalarå Merkezi Kurucu Baãkanå, Danåãma Kurulu Üyesi
Salim Kadåbeãegil, PERYÖN 27. ænsan Yönetimi Kongresi’nde “Markalar vaat
eder, itibar kazanålår” temalå sunumuyla yer alacak. Kadåbeãegil, “Markalar
vaatlerini tutturamadåklarå için yok olup gidebilirler. Ancak bazå ‘vaatler’
onlarå üreten ãirketlerin de tarih sahnesinden yok olmasåna neden olabilir.
ætibar yönetimi performansånån düzenli ölçümlenmesi, ãirketleri ve markalarånå
bu risklerden koruyacak ‘erken uyarå’ sinyali gibi deçerlendirilebilir” diyor.
PERYÖN 27. ðnsan Yönetimi
Kongresi’nde gerçekleĜtireceáiniz
“Markalar vaat eder, itibar kazanñlñr”
baĜlñklñ konuĜmanñzñn ana hatlarñnñ
paylaĜñr mñsñnñz?

Salim KadČbeĵegil: Kurum itibarhna
uzanan süreçte o kurumda çalhŮan herkesin
sorumluluœu ve rolü vardhr. Bayiler ve
tedarikçiler de bu zincirin halkalarhdhr.
#PERYÖNKONGRE #itibar #itibaryönetimi
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Günümüzün ana performans göstergesi
haline gelen “itibar” tutarlh, toplumsal
duyarlhlhklarh kapsayan, sürdürülebilirlik
niteliœi olan kurumsal davranhŮlarhn
karŮhlhœhnda o kurumun paydaŮlarh
tarafhndan atfedilen bir olgudur. Bir
diœer deyiŮle, Ůirketler “Ben itibarlh
olacaœhm” iddiashyla proje yönetip
itibarlh olmazlar! Kültür ve deœerler
üzerine inŮa edilen bu kavram bir
proje deœil felsefedir. Ürün hizmet
kalitesinden, müŮteri memnuniyetine,
çalhŮanlarhn niteliklerinden ve iŮ
ortamhndan tedarikçi iliŮkilerine, üretim
teknolojisinden kamu otoriteleri ile olan
iliŮkilere kadar çok geniŮ bir iliŮki ve
iletiŮim yumaœhnda kurumlarhn iŮi nashl
yapthklarh ve yönettikleri onlarhn itibarhnh
doœrudan etkiler. Ĵirketler bu iliŮkileri

kötü yönettikleri için batabilirler, yok
olabilirler. Ya da, iyi yönettikleri için
günün birinde 100. yhllarhnh kutlama
hazhrlhklarhna baŮlayabilirler.
Dolayhshyla kurumlarhn paydaŮ açhlhmh
sadece müŮteri ve tüketicilerle shnhrlh
deœildir. O kurumun varlhk nedenine
dokunan herkes bu anlayhŮhn kapsama
alanhndadhr. ġŮlerin bu Ůekilde
yönetilmesi bizi “kurumsal marka”
kavramhna taŮhmaktadhr. Yani bu
felsefenin günlük yaŮama uyarlanmash
ile ilgili temel göstergelerin politika
ve süreçlere dönüŮtürülmesi ve bunun
sonucunda ortaya çhkacak performanshn
ölçümlenmesi meselesine…
• Kurum itibarhna uzanan süreçte
o kurumda çalhŮan herkesin
sorumluluœu ve rolü vardhr.
• Dahash, bayiler ve tedarikçiler de bu
zincirin halkalarhdhr.
• Sonuçlar uzun vadede gelebilir.

• Basit bir dikkatsizlik sonucu her Ůey
sil baŮtan olabilir!
Markalar dünyasñnda durum biraz
farklñ, öyle deáil mi?
Evet, farklh. Her Ůeyden önce markalar
yoœun rekabet ortamhnda daha khsa
vadeli sonuçlara odaklanmak
durumundalar. Performans göstergeleri;
adet, kârlhlhk, ciro, pazar payh gibi
kavramlardhr. Bu nedenle ve bu
amaçlar için “vaat” ederler. Vaatleri
ile rekabet etmektedirler. Bu vaatlerin
arkashnhn dolu olup olmamash ancak
deneyimlerden sonra anlaŮhlhr. Öncelikli
paydaŮlarh tüketicilerdir. Diœer
paydaŮlarhn duyarlhlhklarh tüketicilerin
önünde deœildir. Alghlarla pazarh
yönetmek ve bu alghlarh Ůekillendirmekle
ilgili bir misyonlarh vardhr. Çünkü “alghlar
gerçektir” saptamash onlar için yeterlidir.
“Ben daha beyaz yhkarhm” ile “Benimki
daha sütlü” ya da “Ancak benimle
mutlu olabilirsin” vaatleri mutlaka bir
yere tutunmak zorunda deœildir. Hatta
Reklam Özdenetim Kurulu’ndan uyarh
gelene kadar rakipleri küçümsemek,
azhmsamak veya onlarh yerin dibine
bathrmak bile oyunun kurallarh arashndadhr.
(Hatta buna yarathchlhk bile diyebiliriz.)
Geçtiœimiz aylarda “Zilli Sally
ve Delikanlh Henry” adlh ürünleri
piyasaya süren ve ardhndan topladhœh
“cinsiyetçilik” tepkileri sonucunda
bu ürünlerin üretimini durduran bira
markashnhn yaŮadhœh durum, itibarhn
kazanhlarak elde edilmesi gerektiœini
ortaya koyan güzel bir örnek. Toplumun
duyarlhlhklarhnh dikkate almadan
verilen bu marka isimleri bir anda
üretici Ůirketin itibar krizine dönüŮtü.
Sonrashnda üretici Ůirket marka vaatleri
nedeniyle kaybettiœi itibarhnh geri
kazanabilmek için yoœun bir çalhŮma
baŮlatth.
ABD’de Purdue ilaç Ůirketi iyas etti.
Ürettiœi OxyContin markalh aœrh
kesicilerin uyuŮturucu baœhmlhlhœhna
neden olmashnh uzun yhllar umursamadh.
Kullanhchlardan gelen uyarhlarh dikkate
almadh. Sonuçta açhlan davalarda talep
edilen tazminat tutarh 12 milyar dolara
ulaŮth ve Ůirket iyas baŮvurusunda
bulundu. Oysaki markash “en etkili aœrh
kesici” vaadi ile piyasadaydh!

Fotoğraflar: Zeynep AtČlgan Boneval - Alp Boneval
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Markalar vaatlerini tutturamadhklarh
için yok olup gidebilirler. Ancak bazh
“vaatler” onlarh üreten Ůirketin de tarih
sahnesinden yok olmashna neden olabilir.

“Dijital dönüãüm
hesap verebilirliçi de
beraberinde getirdi.
Hesap verebilirlik
aynå zamanda itibar
yönetiminin de
omurgaså olmaya
aday.”

DijitalleĜme markalarñn itibar
yönetimine bakñĜñnñ nasñl deáiĜtirdi?
Çaáñmñzda online itibar yönetimi
kurumsal yönetim stratejisinde nasñl
bir rol oynamalñ?
Dijital dünyanhn konumuzla en önemli
iliŮkisi “ne” yapthœhmhzhn deœil “nashl”
yapthœhmhzhn saniyeler içinde dünyanhn
dört bir tarafhna “doœru” veya “yanlhŮ”
olarak aktarhlabileceœinde saklh. Eœer
“ne” yapthœhmhzh anlatmak kadar “nashl”
yapthœhmhzh yeterince ve ikna edici olarak
anlatamamhŮsak “yanlhŮlarhn dünyashnda
‘bir’ numara olmamhz” kaçhnhlmaz
görünür.
DijitalleŮmenin içinde deœerler
dünyashnda da bir dönüŮüm yaŮanhyor.
Bu dönüŮümün bizlere hediyesi ise
“hesap verebilirlik”. Önümüzdeki
dönemin en önemli kavramh haline
gelmekte olan hesap verebilirlik aynh
zamanda itibar yönetiminin de omurgash
olmaya aday.

Etik deáerler, cinsiyet eĜitliái, çevre,
sürdürülebilirlik ve hayvan haklarñ
itibar yönetiminde nasñl bir konuma
ve öneme sahip?
Bu kavramlar son 30 yhlhn deœerleri
içinde ön shralara çhkth. Daha önce
yok muydu? Tabii ki vardh. Ancak
toplumsal duyarlhlhk bu konularda
henüz yeŮermemiŮti. Bu kavramlarhn
günümüzde itibar ile iliŮkilendirilmesi
Ůu açhdan da önemli; on yhl sonra
hayathmhzda yer alacak olan “baŮka”
bazh kavramlar ön shralara yerleŮecek
bunlar biraz daha arka plana girecek.

DijitalleŮmenin bu kadar yayghn
olmadhœh dönemlerde Ůirketler
“raporlarla” bu iŮi geçiŮtiriyorlardh.
Finansal raporlar, sosyal sorumluluk
raporlarh, sürdürülebilirlik raporlarh,
çevre uyum raporlarh gibi isimlerle ve bu
baŮlhklar althnda deœerlendirilebilecek
çalhŮmalarh paydaŮlarhna daœhthyorlardh.
DijitalleŮme ile bu raporlara “itibar”
edilmez oldu! Çünkü bu raporlarda
yazhlanlarhn sathr aralarhndaki bilgiler
zaten kendiliœinden kamuoyunun
gündemine düŮmeye baŮladh. O
nedenle, “ne” yapthœhmhzdan çok “nashl”
yapthœhmhzh” hesap verebilirlik anlayhŮh
içinde paylaŮmamhŮsak itibar risklerimiz
de o oranda yükseliyor.

Markalarñn itibarñnñ güçlendirmesi ile
zayñŴatmasñ arasñndaki hassas çizgiyi
hangi unsurlar belirliyor? ðtibarñ
ölçümlemek, itibarñ zirvede tutmak
için bir çözüm olabilir mi? Nasñl?

Online itibar yönetimi adh verilen ama
aslhnda itibar felsefesinin araçlarhndan
biri olmanhn ötesinde bir anlam
taŮhmayan kavram kurumsal markanhn
“neyi-nashl” yapthœhnh anlatma ve
aktarma araçlarhndan sadece bir tanesi.
Dijital dünyanhn dhŮhnda da her Ůeyi
doœru ve düzgün yapmalhyhz ki online
ortamda yapacaklarhmhz anlam kazanshn.

ġtibar her koŮulda vardhr. Olumlu/iyi
itibar olabileceœi gibi olumsuz/kötü
itibar da vardhr. Ĵirketlerin bu konudaki
doœru/yanlhŮ cetveli duvarlarhna asthklarh
“vizyon-misyon-deœerler” ifadelerinde
gizlidir. Bu ifadelerin günlük yaŮamda
karŮhlhœh var mhdhr? ġŮi yaparken ve
yönetirken duvarlarda ashlh olan
“deœerler” iŮin içinde midir?

ġtibarhn deœerler üzerine inŮa edilen bir
felsefe olduœu gerçeœinden hareket
edecek olursak reçete “küresel”
deœerlerin içinden geliyor. Sonra bunlar
“yerel” deœerlerle harmanlanhyor ve
Ůirketlerin politika ve süreçlerine giriyor.
Eœer iŮin içinde küresel deœerler yoksa
zaten orada itibardan pek söz edilemez.
Etik, hayvan haklarh, sürdürülebilirlik
gibi baŮlhklar dikkat edilirse küresel
deœerlerdeki reçetede yer alhyordu.
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Yöneticiler, sürdürülebilir
baĜarñyñ yakalamak için en çok
hangi unsurlara dikkat etmelidir?
Sürdürülebilir baŮarhya aday
yöneticiler öncelikle kendilerine
Ůu kritik soruyu sormalhlar: Kimin
nezdinde baŮarh?
Sürdürülebilir baŮarh ne oranda
“insan odaklh” olduœumuzla ilgili bir
Ůey. Sadece kendi coœrafyamhzda
deœil, küresel ölçekte insan
meselesini hayathmhzhn ve iŮimizin
içinde nerede görüyoruz?
Neresinden tutuyoruz? ġnsan
odaklh düŮünmeye baŮlamak
beraberinde baŮarhlarh ve bunlarhn
sürdürülebilirliœini de getiriyor.
ġŮ hayathnhn khshr döngüsünü
(üret-sat-kazan) aŮabilecek
vizyondaki yöneticiler Ůüphesiz
fark yarathyorlardhr. Bu farklar
birlikte çalhŮthklarh insanlarhn kariyer
yolculuklarhnh bu yöneticilere
teslim etmesi gibi bir sorumluluœu
da beraberinde getiriyor. Bu
tarz yöneticilerin sürdürülebilir
baŮarhda ki thlshmh iletiŮim ve iliŮki
yönetimindeki becerilerinden
gelmektedir. Açhk, samimi,
dürüst ve bunlar kadar önemlisi
“doœru zamanlamada” bunlarhn
yönetilebilmesi, “baŮarhnhn”
anahtarh olarak karŮhmhza çhkhyor.

ġtibarhn ölçümlenmesinde kullanhlan
tek khstas bu “deœerlerdir”. Eœer bunlar
küresel anlamda karŮhlhœh olan ifadeler ise
ve Ůirketin politika/süreçlerine bu Ůekilde
girmiŮse, Ůirketi yönetenler de bunlarh
bir “checklist” gibi kullanhyorlarsa endiŮe
edecek bir Ůey yoktur.

Salim KadČbeĵegil: Markalar çöplüœünde,
eskiden pazar lideri olan ancak toplumun
deœiŮen deœerlerini zamanhnda
keŮfedemeyen birçok markayh görebiliriz.
#PERYÖNKONGRE #itibaryönetimi
#itibaryönetimiperformansölçümü
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Bu anlayhŮla ürün markalarhnh
yöneten Ůirketler doœal olarak marka
vaatlerinde hesap verebilirlik ilkesinin
önemi ve tüketici beklentilerini bu
anlamda karŮhlama konusuna daha
özenli olacakladhr. Verilen sözlerin
arkashnda durulmash, sorunlara çözüm
odaklh yaklaŮhlmash, memnuniyetsizlik
durumlarhnda tüketici ile empati
yaphlmash gibi hususlar itibar yönetimi
sürecinde markalarhn o kuruma vereceœi
katkhlar olarak deœerlendirilebilir.
Aslhnda bunlarhn toptan çözümü
Ůirketlerin “itibarhnh” deœil “itibar yönetimi
performanslarhnh” ölçmekten geçiyor.
ðtibar yönetimi performansñ nasñl
ölçülüyor?
Uluslararash araŮthrmalarh da dahil
edersek itibar yönetimi performanshnh
belirleyen temel 9-22 kriter var. Her
Ůirketin üzerinde iyi çalhŮhlmhŮ bir
sosyal ortak (paydaŮ) haritash varsa,
bu paydaŮlar nezdinde düzenli olarak
Ůirketin itibar yönetimi performanshnh
ölçmek marka tarafh olsun, kurumsal
taraf olsun net bir fotoœrafh karŮhmhza
koyar. Ĵirketi yöneten kadrolarhn da
yhllhk performanslarhnh (APG) bu verilerin
hŮhœhnda deœerlendirdiœinizde geriye pek
fazla sorunlu alan kalmaz.
Rekabet ortamhnhn achmashzlhœh
içinde markalar, bu hususlarh
ayaklarhna vurulmuŮ prangalar gibi

“Čtibarčnčzč yönetmekten
daha önemli bir iĶiniz
var mč?”
alghlayabilirler. Onlarh hedefe bir an
önce varmaktan alhkoyacak davranhŮlar
olarak da deœerlendirebilirler. Ama
markalar çöplüœüne bakthœhmhzda bir
zamanlar pazar lideri olan markalarhn,
toplumun deœiŮen deœerlerini
zamanhnda keŮfedemedikleri gerçeœi
ile karŮhlaŮhyoruz. ġtibar yönetimi
performanshnhn düzenli ölçümlenmesi,
Ůirketleri ve markalarhnh bu risklerden
koruyacak “erken uyarh” sinyali gibi
deœerlendirilebilir.
Mevcut küreselleĜme koĜullarñ altñnda
itibar yönetiminde aile Ĝirketleri mi
yoksa kurumsal Ĝirketler mi daha
avantajlñ? Neden? ðtibarñ kuĜaktan
kuĜaáa aktarmak mümkün mü?
“ġtibarhnhzh yönetmekten daha önemli
bir iŮiniz var mh?” sorusu ile baŮladhœhm
itibar yolculuœumda her konumdaki
Ůirket için baŮlanghç noktash bu konunun
onlar için ne kadar yaŮamsal olduœu
ile ilgili kararlarhdhr. Birinin bir diœerine
karŮh önemli bir avantajh olduœunu
düŮünmüyorum. Eœer aile Ůirketleri
soyadlarhnh kurumsal marka yapmhŮlarsa
bu konuda belki biraz daha hassasiyet
vardhr denebilir ama günün sonunda
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önemli olan kurumsal markanhn nashl
yönetileceœinde kitleniyor.
Halka açhk Ůirketlerle halka açhk olmayanlar
arashnda da bir deœerlendirme yaphlabilir.
Halka açhk Ůirketler zaten itibar yönetimi
ile ilgili yazhlh ve yazhlh olmayan her Ůeyi
gündemlerinde tutmak zorundadhr. Ama
aynh Ůeyler halka açhk olmayan Ůirketler
için de geçerli. Çünkü her iki konumda
bulunan Ůirketlerin baŮ denetçileri arthk
tüketiciler oldu. Bu nedenle, tüketicinin
sadece kaliteli ürün ve hizmet konusunda
deœil; baŮta toplumsal sorumluluklar,
çevre ile uyumlu hammadde, etik tedarik
süreçleri, çalhŮan markash gibi konular
ne halka açhk olmanhn ya da olmamanhn
shnhrlarh içinde ne de aile ya da kurumsal
Ůirket olmanhn…

“Markalar çöplüçüne baktåçåmåzda, bir zamanlar
pazar lideri olan markalarån, toplumun deçiãen
deçerlerini zamanånda keãfedemedikleri gerçeçi
ile karãålaãåyoruz.”
PERYÖN 27. Čnsan Yönetimi
Kongresi KonuĶmacčlarčndan
Bazčlarč

ġtibar yönetimi bir anlamda kurumsal
itibarh yücelten öykülerden oluŮtuœu
için küçük, önemsiz gibi görünen bir
karar, bir davranhŮ, bir politika gün gelir
on yhllar boyu devam eden bir öykü
haline dönüŮebilir. Bu öyküde adh geçen
Ůirkette çalhŮanlar içinde oradan gurur
duyma vesilesi olur.

ætibar Yönetimi
Performans Ölçümleme
Kriterlerinden Bazålarå
Yönetim Kalitesi
• MüŮteri memnuniyeti
• Etik, adil, Ůeffaf ve hesap verebilirlik
• Güçlü mali yaph
• Ürün/hizmet kalitesi
ċĵveren MarkasČ
• ÇalhŮana deœer
• ġletiŮime açhk olmak, geri bildirime
deœer vermek
• Ayrhmchlhkla mücadele
• ÇalhŮan wkirlerini ve deœerlerini
önemsemek
Kurumsal Sorumluluk
• Eylem/söylem tutarlhlhœh
• Sosyal sorumluluklardan ticari
beklenti taŮhmamak
• Çevreye duyarlhlhk
• Yönetim kurullarhnda STK
temsilcilerine yer vermek

Kongre bünyesinde, “Patronlar
CEO’lar ve Üst Düzey Yöneticiler
ðçin Kurumsal Dersler” adlñ
kitabñnñzñ da imzalayacaksñnñz.
Sizce yönetim dünyasñ için
asla unutulmamasñ gereken
“kurumsal ders” hangisidir?
Günümüzde her karar bizi etik
yol ayrhmhna getiriyor. Özellikle
kapitalizmin gelir daœhlhmhndaki
adaletsizliœi “baŮ tach” yapthœh ve
bunun sonucu olarak da “parayh”
bir deœer haline dönüŮtürdüœü
20. yüzyhl insanlhk tarihinin yüzü en
kara dönemi olarak hathrlanacak.
Eski Roma’da, antik Yunandaki
“etik” tarthŮmalarh hep bugünlerde
sonuçlarhnh yaŮamakta olduœumuz
tarthŮmalarh gündemine alhyordu.
ġŮ dünyashnda itibarh zedeleyen,
yok eden durumlara bakthœhmhzda
da arkashnda “etik yetersizlik”
olan örnekleri görürüz. Bu
nedenle, yönetim dünyashnhn
asla unutmamash gereken en
önemli Ůeyin “etik” olduœunu
söyleyebiliriz.

- Ekrem ġmamoœlu
- Berna Özthnaz
- Dr. Kerem Dündar
- Akan Abdula
- Hande Yalghn
- Laura M. Owen
- Bülent EczachbaŮh
- Dr. Lucas Van Wees
- Dr. Çaœlayan AktaŮ
- Dr. Ivan Kirillov
- Ece Süeren Ok
- Salim KadhbeŮegil
- Özlem Denizmen
- Mehmet Onur
- Mert Yhldhz
- Fhrat ġŮbecer
- Av. Alper Yhlmaz
- Dr. Umut Yhldhz
- Nevra Eker Güryel
- Ĵule Yücebhyhk
- ġdil Türkmenoœlu
- Hande YaŮargil
- Cenk Akhnchlar
- Demet ġkiler
- Dilara Koçak
- Audrey B. Smith
- Gaye Özcan
- Ozan Daœdeviren
- Bircan Karalar
- Saidja Drentje
- Ali Sabanch
- Ahmet Hakan Arslan
- Canan Soysal
- Sam Dickinson
- Antonie Aoun
- Gamze Cizreli
- Yelda ġpekli
- Prof. Dr. Bahadhr Daœdeviren

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

25

KONGRE ÖZEL

Akan Abdula - Future Bright Yönetici Ortağı

:
macı
ş
u
n
la
Ko
bdu
A
n
Aka

“Färsat istiyorsan,
karâälanmamäâ duygusal
ihtiyaçlarä keâfet!”
Future Bråght Yönetici Ortaçå Akan Abdula, PERYÖN
27. ænsan Yönetimi Kongresi’nde “æsim: Tüketici, ækametgah:
Yankå Odaså, Meslek: Tåklayåcå / Kimliçim Seninkinin Aynåså”
baãlåklå sunumunu gerçekleãtirecek. Abdula, yeni dünyada,
tüketici alåãkanlåklarånån insanlarå, farkånda olmaksåzån nasål tuzaça
sürüklediçini dinleyicilerle paylaãacak. Abdula, “ænsanlarån kök sebeplerine,
kök davranåãlaråna, kök ihtiyaçlaråna ve kök motivasyonlaråna bakarak o
dönemin sunduçu fårsatlarå görebiliriz” diyor.
Kongrede yapacaáñnñz konuĜmanñn
satñrbaĜlarñnñ öárenebilir miyiz?
Dünya deœiŮiyor. Teknoloji dünyayh hhzla
deœiŮtirmeye davam ediyor. Haliyle bu
dünyada baŮarhlh olmanhn kriterleri de
hhzlh deœiŮiyor. ġnsan kaynaklarhnhn baŮarh
kriterleri ise 2. Sanayi Devriminden
kalma. Dünya yapay zekâ devrimine
doœru giderken, neden hala 2. Sanayi
26

Devriminin kriterleriyle ilerlediœimizi
sorgulamamhz gerekiyor. “Büyük
Veri” dünyashndayhz. Robotlardan
korkuyoruz ancak robotlarhn soyut
hali uzun yhllardhr algoritmalar
Ůeklinde tüm adhmlarhmhzh takip
ediyor. Cep telefonlarhmhzda, sosyal
medyamhzdalar.
Kongredeki konuŮmamda arthk sadece

mücadele etmenin, çok çalhŮmanhn
yetmeyeceœini anlatacaœhm. Çünkü
robotlar insanlardan daha çok çalhŮacak
ve hiç yorulmayacak. Uykuya da
ihtiyaçlarh yok. Arthk baŮarhlh olmanhn
kriterleri önce zihinsel bir dönüŮüm
yaŮamaktan geçiyor. Ben o zihinsel
dönüŮümü ve önümüze çhkacak bazh
tuzaklarh anlatacaœhm. Bu tuzaklara dikkat
etmezsek, hata yapma riskimiz arthyor.

PY - EYLÜL/EKİM

ðnsanlar nasñl bir tuzaáa sürükleniyor?
Yeni dünyada insanlñk nereye gidiyor?
Beynimizi mükemmel bir organ
zannediyoruz. Hümanizmden beri bu
böyle. Ama aslhnda nörobilimle uœraŮan
herkes bilir ki beyin kusurlarla dolu.
Bu kusurlarh anlamamhz ve baŮarhnhn
önünde duran engellere yeni bir gözle
bakmamhz Ůart. ġnsanlarhn tercihlerinde
netlik söz konusu deœil. Duygu olmadan
karar veremiyoruz. ġnsanlar sezgiler,
khsa yollar ve önyarghlarla karar veriyor,
deœerlendiriyor. Kararlarhn önemli
bir khsmh da bilinç alth seviyelerde
veriliyor. ġnsan beyni tahmin edilebilir
hatalar üzerinden çalhŮhrken, bizler
hep mükemmel, ultra rasyonel insana
yönelik insan kaynaklarh yönetimi
veya pazarlama yapamayhz. ġnsanlarh
manthœa davet ederek Ůirket kültürü de
yönetemeyiz. Aslhnda her Ůeyin temeli
duygusal ihtiyaçlarhmhz. Bu duygusal
ihtiyaçlar motivasyonlarhmhzdan
tetikleniyor. ġnsan nereye giderse gitsin,
duygularhyla gidecek. Biz de orada
olmaya çalhŮalhm. “ġnsanlar onlara ne
söylediœinizi unutabilirler, insanlar
onlara ne yapthœhnhzh da unutabilirler

ama insanlar onlara kendilerini nashl
hissettirdiœinizi asla unutmayacaklardhr”
der, Maya Angelou... Nashl
hissettirdiœimize hep dikkat edelim.
Giderek büyüyen mobil ve online
ticaret her geçen gün yeni “fñrsatlar”
sunuyor. Bu fñrsatlarñ yakalamak için
ne yapmak gerekiyor?
Pazarlama da, insan kaynaklarh da
sürekli deœiŮimden ve fhrsatlardan
bahsetmeyi seviyor. Doœrudur, deœiŮen
çok Ůey var; haliyle fhrsatlar da çok.
DijitalleŮme ve algoritmalar da bu yeni
fhrsat dünyashnhn lokomotiyerinden.
Ancak bu fhrsatlarhn peŮinde koŮarken
unutmamak lazhm; hala beŮerî bir
varlhktan bahsediyoruz. Bu varlhœhn kök
motivasyonlarhna sürekli bakmamhz
lazhm. Yani teknolojiyi anlarken, insanh
unutmamak lazhm. Kök sebepler,
kök davranhŮlar, kök ihtiyaçlar insan
olduœumuz sürece deœiŮmeyecek.
Algoritmalarhn gölgesinde, bu
ihtiyaçlara yönelik programlar
oluŮturmalh ki yeni nesil çalhŮan motive
olsun ve kalshn. Aynhsh pazarlama
için de geçerli. Kök motivasyonlara

“Algoritma,
båraktåçåmåz izler
üzerinden bizi takip
ederek karãåmåza
sevdiçimiz içeriçi
çåkarår. æãte bu da bizi,
sadece bizden izlerin
olduçu bir ‘Yankå
odaså’na hapseder.
Yankå odasåndan
çåkmak için sosyal
inovasyon, paylaãåm
ekonomisi gibi yeni
olgulardan destek
alabiliriz.”
bakacaœhz ki yeni fhrsatlar görebilelim.
Fhrsat mh yakalamak istiyorsun, mutlaka
karŮhlanmamhŮ duygusal ihtiyaçlara bak.
Marka algñlamalarñnda bu teknolojik
geliĜmeler nasñl bir rol oynayacak?
Tüm algoritmalarhn üzerinde çalhŮthœh
en önemli Ůey öngörülebilirlik. Veri,
insan davranhŮlarh daha öngörülebilir
hale gelsin diye toplanhyor. Markalar
daha öngörülebilir tüketici arhyor.
Ancak bu arayhŮta büyük sorunlar da
yaŮanhyor. Hem de büyük sorunlar.
ġnsanlhk, “Hakikat Ötesi” (Post Truth)
devrine girdi. Algoritmalar döneminde
doœrular, hakikatler de önemini yitirdi.
Algoritma yönlendirdiyse ve çoœunluk
inandhysa, elinizdeki yeni gerçek budur.

Akan Abdula: Fhrsat mh yakalamak
istiyorsun, mutlaka karŮhlanmamhŮ duygusal
ihtiyaçlara bak. Çünkü insan nereye giderse
gitsin duygularhnh da beraberinde götürür.
#PERYÖN #Kongre #ġnsan #Fhrsat

27

KONGRE ÖZEL

“Gençler birbirlerini
tanåmåyorlar. Biz de
onlarå tanåmåyoruz.
Örneçin ‘Gençler
en çok ne
dinliyorlar?’ diye
sorsak, bizler ‘Pop’
deriz. Oysa ‘Arabesk
rap’ dinliyorlar.”
Daha öngörülebilir tüketici ararken,
daha öngörülemez gerçeklerle karŮh
karŮhya kalabiliriz. Bu durum, dünyayh
nashl alghladhœhmhzh çok etkileyecek.
Haliyle marka alghsh da buradan kendi
payhna düŮeni alacak.
GeçmiĜten günümüze deáiĜen, en
temel alñĜkanlñklar nelerdir? Bu
deáiĜimleri en çok hangi öbekte
görüyorsunuz?
AraŮthrmalar, en büyük deœiŮiklikleri
gençlikte gösteriyor maalesef.
Gençlerin 3H’lh bir dünyash vardh.
Haz, Hhz ve His. Ancak bu öngörü
oyununda, bhrakthklarh dijital izler, onlarh
yankh odalarhna kapadh. Ne demek
yankh odash? Algoritma, bhrakthœhn
izler üzerinden seni takip eder ve bir
zaman sonra karŮhna sadece sevdiœin,
beœendiœin içeriœi ve sana benzeyeni
getirir. ġŮte bu da, bir zaman sonra
sadece kendini duyduœun ve gördüœün
28
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bir odada hapsolman demek. (Tabii bu
odaya hapsolduœunun farkhnda deœilsin.)
Gençliœimizin yankh odalarhna kapanmash
demek, bu 3H’lh dünyanhn ya sahtesini
yaŮamalarh ya da gerçeklerden mahrum
kalmalarh demek. Bu da birbirinden
kopuk bir gençliœin oluŮmashna sebep
oluyor. Gençler birbirlerini tanhmhyorlar.
Biz de onlarh tanhmhyoruz. Örneœin
“Gençler en çok ne dinliyorlar?”
diye sorsak, bizler “Pop” deriz. Oysa
“Arabesk Rap” dinliyorlar.

hatta tam tanhmlanamamhŮ hayaller
noktashnda shkhŮthœh görülüyor.
Bariyer olarak saydñáñnñz tutumlarñ
deáiĜtirmek mümkün mü?

Sosyal inovasyon, sosyal
giriĜimcilik, paylaĜñm ekonomisi
gibi kavramlar hayatñmñzda
daha sñk yer almaya baĜladñ. Bu
kavramlar bu resmin neresinde?

Ben Ůahsen tüm konferanslarhmda,
tutum deœiŮtirmenin problem çözmede
yeterli olmadhœhnh söyleyen biriyim. Thpkh
çocuk eœitiminde olduœu gibi. Çocuœa
tutumunun yanlhŮ olduœunu söylersiniz
ancak o davranhŮh bir daha tekrar
etmemesi için uœraŮhrshnhz. Çünkü çocuk,
tutum arkashndaki manthœh zor anlar.
Biz de aynhshnh yaparsak, gençlerimizin
davranhŮlarhnh deœiŮtirmeleri hayli
mümkün. Sonra tutumlarh kendiliœinden
deœiŮecek.

Ben bu olgulara çok önem veriyorum,
çünkü bunlar aslhnda çhkhŮ formülü
aramanhn sonucu, yankh odashndan
çhkmak için athlan adhmlar... Bu yeni
ekonomi ürünleri herkesin umut ve
mutlulukla baœdaŮthrdhœh birer olgu
olsa da, çoœunluk için bu kavramlar
maalesef hala çok uzak.

“Problemleri çözebilmek
için tutuma deýil davrančĶa
odaklanmalčyčz. Önce
davrančĶčmčz deýiĶmeli,
ardčndan tutum zaten
kendiliýinden deýiĶir.”

Ülkemizde aile yaphshnhn bireyselleŮmeye
ve bireysel özgürleŮmeye izin
vermemesi, eœitimin tek tipleŮtirmeye
yatkhn olmash ve çevresel olanaklarhn
khshtlhlhœh gençlerimizin kendilerini
tanhyabilmelerine engel oluŮturuyor.
Gençler, yeni ekonomiye yeterince
kathlhm saœlayamhyor. Kendini aile ve
ortamdan özgürleŮtiremeyen bireylerin
hayallerinin niteliklerinin çok zengin,
kiŮisel olmadhœh, daha çok öœretilmiŮ

Akan Abdula: DeœiŮen dünyada yeni
fhrsatlarhn peŮinde koŮarken; kök sebepler,
kök davranhŮlar ve kök ihtiyaçlarh gözden
kaçhrmamalhyhz. Çünkü bunlar deœiŮmez.
#PERYÖN #Kongre #Tüketim #Duygu
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EKONOMİ VE İNSAN

Prof. Dr. Sinan Alçın

Gençlik
sorun mu?
80 ve 90’lar boyunca ekonomimizin en
önemli itici gücü olarak konuŮtuœumuz
“genç nüfus potansiyeli”, günümüzde
kent yaŮamhnhn getirdiœi zorluklar (çocuk
yapmanhn marjinal maliyetinin artmash),
gelir daœhlhmhndaki bozulma ve bireysel
yaŮam tercihlerindeki arthŮ nedeniyle
azalhyor. Daha doœrusu nüfus yaŮlanhyor.
Aynen Avrupa’da ya da Japonya’da
olduœu gibi bizde de doœum oranlarh
düŮerken, thp ve beslenme koŮullarhndaki
geliŮmelere baœlh olarak ortalama yaŮam
süresi uzamaya baŮladh. Nüfus yaŮlanhyor
yaŮlanmashna da özellikle 1999 ve
sonrashnda Sosyal Güvenlik Sistemindeki
düzenlemeler nedeniyle “kaliteli yaŮlhlhk”
ihtimali hemen herkes için masanhn
üzerinden kalkhyor. Ya emekli olacak
kadar yaŮayamayacak ya da reel emekli
gelirlerindeki erime düŮünülünce emekli
olsak da yeniden çalhŮmadan ayakta
duramayacak durumdayhz.

Düĵündüren potansiyel
15-24 yaŮ arashndaki nüfusumuz 8
milyon. Bu, birçok ülke nüfusuna eŮ
bir rakam. Aktif nüfusu 15-64 yaŮ arash
olarak kabul ettiœimizde 15-25 onun
en dinamik khsmhnh oluŮturuyor. Mevsim
etkisinden arhndhrhlmhŮ rakamlarla genç
iŮsizliœi yüzde 25,5. Ne iŮte ne de
eœitimde olanlarhn oranh da buna yakhn.
Potansiyel büyük, sorun da!

Gerçek iĵin peĵinde…
Her dört gençten biri iŮsiz. Üçü iŮ
buluyor. Ama üçünün bulduœu iŮ
de muhtemelen “iyi iŮ” deœil. Yani,
güvencesiz, yarh zamanlh, sigortashz,
düŮük ücret gelirli iŮ... Biz bu tip iŮlere
eksik istihdam, bu tip iŮlerde çalhŮanlara
da yarh iŮsiz diyoruz. Çünkü istihdam
gibi gözükse de tam zamanlh, sigortalh,
sosyal haklarh tam ve güvenceli bir
iŮ kadar tatmin saœlamhyor. Bunun
için de -özellikle üniversite mezunu

py@peryon.org.tr

“Genç iãsizliçini aãmak için üretimin yapåsånå
‘düãük maliyet’ten uzaklaãtåråp ‘yüksek katma deçer’e
çevirmek gerekiyor.”
gençlerde- iŮgücü devir oranlarh (turnover) muazzam ölçüde artmhŮ durumda.
Mezuniyet sonrashnda gerçek iŮin
peŮinde koŮarken yaŮanan geçici iŮ
deneyimleri bu oranh arthrhyor.

Yetenek açČüČnČ aĵmak
Piyasada wrmalarhn ihtiyaç duyduœu
çalhŮan prowli ile üniversitelerin
yetiŮtirdiœi mezun prowli birbirine
uymuyor. Sadece özgeçmiŮ üzerinden
bir deœerlendirme yapan wrma
yöneticisi, çalhŮmaya baŮlayan
personelde “kaœhtta” yazan nitelikleri
de bulamhyor. Buna “yetenek açhœh”
deniyor. Dört yhllhk üniversite eœitiminin
doœru staj ve iŮ deneyimleriyle
bezenmesi önemli. ġŮ dünyashnhn
pratiœine alhŮmayh mezuniyet sonrashna
bhrakanlar bir dört yhl daha harchyor.

“Her dört gençten biri
iãsiz, üçü ise ‘eksik istihdam’
sånåfånda yer alåyor. Yani
güvencesiz veya yarå
zamanlå çalåãåyor.”
Yetenek açhœhnh bireysel olarak kapatmak
bir yere kadar mümkün. Esas olarak
eœitim sisteminin ekonominin ihtiyaç
duyduœu nitelikte insan gücü yetiŮtirmek
üzere ilköœretimden baŮlayarak yeniden
yaphlandhrhlmash gerekiyor.

ċĵsizsin sen, iĵsiz kal…
ġŮsizlik Türkiye ekonomisi için enyasyon
gibi kronik bir sorun. Bu sebeple gelmiŮ

geçmiŮ bütün seçimlerde tüm partilerin
programhnda “iŮsizliœi çözme” vaadi
ilk shralarda kendine yer bulur. Genç
iŮsizliœi özelinde düŮündüœümüzde,
2001 Güçlü Ekonomiye GeçiŮ Programh
(GEGP) ile birlikte uygulanan “verimliliœe
dayalh büyüme stratejisi” büyüme ile iŮsizlik
arashndaki ters yönlü iliŮkiyi khrdh. ġliŮkinin
en sert khrhldhœh yer genç nüfus. Yani 2001
sonrash, büyüme iŮsizliœi azaltmadh ve hatta
genç iŮsizliœini arthrdh. Büyüme modelini
katma deœer yaratacak ve genç nüfus
potansiyeline uygun sektörleri geliŮtirecek
biçimde dönüŮtürmek gerekiyor.

“ÇalČĵmak” haktČr
“ÇalhŮma Hakkh”, hem ġnsan Haklarh
Evrensel Beyannamesi’nde hem de
ILO (Uluslararash ÇalhŮma Örgütü)
sözleŮmesinde yer alhyor. Bu kavram,
yurttaŮlarhn ülkede onurluca yaŮayacak
ve insanca koŮullarda çalhŮabilecekleri
iŮlerde istihdam edilmeleri hakkhnh ifade
ediyor. Bu hakkhn güvencesi her ülkenin
kendi devletidir. Devletlerin ekonomi
içerisindeki aœhrlhklarhnhn azalmakta
olduœunu düŮürsek, burada devletin rolü
daha ziyade orkestrasyon. Yani devletin,
özel çalhŮthrma biçimlerini düzenleyecek
kurallar, üretimin yaphshnh Ůekillendirecek
teŮvik ve cezalar uygulamash gerekiyor.
Ayrhca yayghn öœretimle “yetenek
açhœhnh” gidermek ve ekonominin ihtiyaç
duyacaœh bireyleri yetiŮtirmek de yine
devletin öncelikleri arashnda.
Mevcut durumda genç iŮsizliœini aŮmak
için de üretimin yaphshnhn “düŮük
maliyet” yerine “yüksek katma deœer”e
çevrilmesi için adhm atmak gerekiyor.
Yoksa bu gençlik büyük sorun!

sinanalcin.com • sinan@4ware.com.tr
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Meltem AydČn - BiKoşuAdana Kurucusu, Ultra Koşucusu

Kendini sev, uæraâ
edin, hareket et!
Koãuyu ve sporu sevdirmeyi hedefleyen
BiKoãu Adana Platformu (BKA), iã insanå
Meltem Aydån öncülüçünde Adana’da
2014’te kuruldu. amatör atlet Meltem Aydån,
dünyada BKA olarak katåldåklarå
Meltem Aydän
BiKoşuAdana Kurucusu, Ultra Koşucusu
her maratonda Adana’yå ve Türkiye’yi temsil
etmekten mutluluk duyduklarånå, koãunun bir tutku olduçunu söylüyor.
Aydån, “ænsanlåk, tarih sahnesinde var olduçu ilk yållardan beri koãuyordu.
Taråm ve sanayi geliãtikçe insan, koãmayå unuttu. Günümüzde koãu, sosyal
fayda saçlamak için de oldukça popüler bir araç. Biz bugün, koãuyla yeniden
tanåãtåçåmåzå zannediyoruz, oysa yaptåçåmåz sadece; unuttuçumuz bir eylemi
yeniden hatårlamak” diyor.
Günlük hayathn telaŮh içinde kendimize
ne kadar zaman ayhrhyoruz? ġŮ ve
sorumluluklarhmhz için “koŮuŮtururken”,
“saœlhœhmhz ve mutluluœumuz” için ne
kadar hareket ediyoruz? Bu sorularhn
cevaplarhnh arayan dört amatör sporcu
(aynh zamanda farklh alanlarda çalhŮan
dört iŮ insanh), 2014’te bir araya
gelerek, Adana’nhn istikrarlh koŮu
platformu olan BiKoŮuAdana’yh (BKA)
kurdu. Kâr amach gütmeyen BKA, ultra
maraton koŮucusu Meltem Aydhn’hn
öncülüœünde, sosyal bir platform olarak
amatör ruhunu koruyor.

Röp: Serra Sönmez
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BKA’nhn kurucularhndan Meltem Aydhn
1972 Adana doœumlu. Adana Khz
Lisesi’ni bitirdikten sonra ailesinin
karŮh çhkmash nedeniyle üniversite
okuyamadan iŮ hayathna athlmhŮ.
1990’da özel bir Ůirkette çalhŮmaya
baŮlayan Aydhn, sekiz yhl sonra kendi
tabiriyle “cesur bir karar alarak” dört
ortaklh bir Ůirket kurmuŮ. 2016’dan bu
yana ise kurucusu ve genel müdürü
olduœu SCA Metal’de ortaœh olan eŮiyle
birlikte çalhŮhyor.

Fotoğraflar: Zeynep AtČlgan Boneval - Alp Boneval

Aydhn, iŮ hayathnda cesur olduœu kadar
sivil toplum örgütlenmesinde de aktif
roller almaktan geri durmamhŮ. Adana ġŮ
Kadhnlarh Derneœi’nin kurucu üyesi olan
Aydhn, aynh zamanda Kadhn GiriŮimciler
Derneœi’ne (KAGġDER) ve Arya Women
Yathrhm Platformu’na üye. Aydhn evli ve
iki çocuk annesi. Khzh Cemre 21 yaŮhnda;
Koç Üniversitesi ġŮletme Bölümü 3. shnhf
öœrencisi. Oœlu Ali Emre ise Adana
TED Koleji’nde eœitim hayathna devam
ediyor.
Spor geçmiĜinizi öárenebilir miyiz?
Neden koĜu?
Okul yhllarhmda hep yürüyerek okula
giderdim. Bu nedenle uzun mesafelere
çok alhŮhœhm. Lise bittikten hemen sonra
iŮ hayathna baŮladhœhm için yürüyüŮten
uzaklaŮthm ama spor hep hayathmda
vardh. KoŮmaya baŮlamadan önce
uzun yhllar tenis oynadhm ve önemli
baŮarhlar elde ettim. Ancak teniste bir
düzen oturtamadhm ve motivasyonum
bozuldu. Daha sonra daha baœhmshz
bir spor olmashnhn avantajhyla yürüyüŮe
yeniden baŮladhm. Ardhndan, “Acaba
koŮabilir miyim?” diye düŮündüm.
ġlk 700 metre aralhkshz koŮtuœumdaki
heyecanhmh anlatmam zor. Bu 700
metre dört yhlda beni 65 km’ye hem
wziksel hem mental olarak saœlhklh bir
Ůekilde taŮhdh.
BKA platformunda kaç üyeniz
bulunuyor? Üye profilinizi
öárenebilir miyiz?
BeŮ yhlda 95 kiŮiye dokunabildik. 17
kadhn, 33 erkek olmak üzere 50 aktif
koŮucumuz bulunuyor. KoŮucularhmhz
23 - 60 yaŮ aralhœhnda ve tabii
çocuklarhmhz da BKA’lh olmaya çok
hevesliler.
Adana gibi sñcak bir yerleĜimde
nerelerde, nasñl antrenman
yapñyorsunuz?
Shcak deœil de “nem” bizi çok zorluyor.
Bundan etkilenmemek için gece
uykularhmhzdan fedakarlhk edip sabah
04.30 sularhnda uyanhp koŮuyoruz.
AkŮam grubumuz ise serinliœi bekleyip
antrenmana 21.00’de baŮlhyor. Bu arada
Ůunu da belirtelim, serinlik derken
25-30 dereceler deœil 40 dereceden
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“BiKoãuAdana,
bizden sonra kurulan
gruplara da ilham olmuã
bir koãu ailesi. äu anda
Adana’da birçok farklå
koãu grubu var ve bu
geliãmeyi çok takdir
ediyoruz. ‘Acaba ben
de koãabilir miyim?’
diye soranlara yol
göstermekten gurur
duyuyoruz.”
“Adana’da sčcak deýil, nem bizi zorluyor.
Sabah 4.30’da kalkčp koĶuyoruz.”
bahsediyoruz. Hafta sonu ise Toros
Daœlarhna, yaylalara, Aladaœlara
kaçhyoruz.
Antremanlarhmhz herkesin kathlabileceœi
Ůekilde salh ve perŮembeleri rutin
olarak Sabahçh (Earlybirds) ve akŮamch
(Cityrunners ) olarak devam ediyor.
Hafta sonlarh ise Adana çevresindeki
farklh parkurlarda; patika koŮularh,
güçlendirici aktiviteler ve yogayla
devam ediyor. Çok eœleniyoruz.
Hangi parkurlarda tecrübelisiniz?
ěimdiye kadar hangi maratonlara
katñldñnñz?
Bizler genelde “ultra trail” yani “uzun
patika” koŮularhnda çok tecrübelendik.
Besleyici ve güçlendirici, doœa ile iç
içe olan koŮularh, agresif ve hhzlh yol
koŮularhna tercih ediyoruz. Ĵimdiye
kadar Türkiye’nin hemen her “ultra
trail” koŮusuna kathldhk ve dünyanhn her
yerinde maraton koŮtuk.
Ancak özellikle UTMB 2018 ve
Laverado 2019 koŮularhnh koŮmaktan
gurur duyduœumuzu söyleyebilirim. Bu
organizasyonlarda gururla “BKA her
yerde” diyoruz.

Neden böyle bir platforma öncü
oldunuz?
Saœlhklh bireyler yetiŮtirmek arthk ülkelerin
dahi öncelikli politikalarh arashnda. Biz
de istedik ki insanlar BiKoŮuAdana
sayesinde, bizlerle beraber ilk adhmh
atabilsinler. Bu yüzden bu ekip kuruldu.
Grubumuzu kurduktan sonra sürekli,
“Ben de yapabilir miyim?”, “KoŮabilir
miyim?”, “KoŮmak zor mu?” gibi
sorularla karŮhlaŮthk. Hal böyle olunca bu
insanlara liderlik etmek arthk kaçhnhlmaz
olmuŮtu. Geldiœimiz nokta bizi çok
gururlandhrhyor. BiKoŮuAdana, bizden
sonra kurulan gruplara da ilham olmuŮ
bir koŮu ailesi. Ĵu anda Adana’da birçok
farklh koŮu grubu var ve bu geliŮmeyi
çok takdir ediyoruz.

Meltem AydČn: “Sosyal fayda yaratma
isteœinizi ertelemeyin. Hem kendiniz hem
de toplum için harekete geçin!”
#PERYÖN #KoŮu #BiKoŮuAdana
#MeltemAydhn
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“Sosyal bir fayda yaratmak için doçru zaman
ãimdi! Ertelemeyin, hiçbir ãeyi beklemeyin,
harekete geçin! Hedefimiz önce saçlåk: Saçlåklå
bir BKA ile saçlåklå bir Adana.”
bu eylem unutulmuŮ gibi görünse de
doœamhzda olduœunu inkar edemeyiz.
Dolayhshyla koŮuyla tanhŮmhyoruz
aslhnda; unuttuœumuz bir Ůeyi tekrar
hathrladhœhmhz için koŮuyoruz.
Faaliyetleriniz arasñnda triatlon da
var mñ yoksa sadece koĜu mu?

KoĜuyla tanñĜanlarñn sayñsñ her
geçen gün artñyor. KoĜu giderek
daha popüler bir spora dönüĜüyor.
Neden?
Aslhnda koŮu hepimizin doœashnda
var. ġnsanlar, ilk çaœlardan bu
yana avlarhnh yakalayabilmek için
koŮuyorlar. Tarhmhn ve çok sonralarh
da sanayinin geliŮmesiyle beraber
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ġçimizde bir arkadaŮhmhz triatlon yapth.
Sanhrhm triatlet arkadaŮlarhmhzhn sayhsh
yakhnda artacak. Belki de ileride
“BiTriAdana” giriŮimi oluŮacakthr.
HedeŴerinizi öárenebilir miyiz?
Hedewmiz önce saœlhk: Saœlhklh bir
BKA ile saœlhklh bir Adana. BKA olarak
dünyanhn her yerinde koŮmaya devam
edeceœiz.
Her yhl bir sonraki yhlh hedeyiyor ve
antrenmanlarhmhzh buna göre

yaphyoruz. Gelecek nesillere
aktarabileceœimiz önemli hikayeler
biriktiriyor, topluma rol model olmayh
sürdürmek istiyoruz.
Buradan, özellikle iĜ insanlarñna
vermek istediáiniz bir mesaj
var mñ?
Her Ůeyin baŮh saœlhk. Bunun için önce
kendimizi sevmeli, bedenimize iyi
bakmalhyhz. Herkesin spor yapmaya,
hareket etmeye ihtiyach var. Buradan
hareketle herkes önce bedenini ve
ruhunu sevmeli, kendini tanhmalh;
kendine uygun bir meŮgale, hobi ya
da özel bir uœraŮ edinerek topluma ve
kendine yararlh olmaya çalhŮmalh. Bu
sayede baŮkalarhna ilham olabilir ve
yaŮanthmhzh daha renkli ve anlamlh hale
getirebiliriz. Sosyal bir fayda yaratmak
için doœru zaman Ůimdi! Ertelemeyin,
hiçbir Ůeyi beklemeyin, harekete geçin!

æã fikri
baãaråya
nasål ulaãår?
BÜYÜTEÇ

Giriöiminiz ya da halihazÕrda meögul olduõunuz
iö ne olursa olsun ¿kriniz kadar iö yapÕö
biçiminiz de baöarÕya ulaömanÕzda önem taöÕyor.
Bebek WafÀe, Teknasyon ve Kurutulmuö GÕda,
farklÕ sektörlerde hÕzla büyüyen üç giriöim.
Bebek WafÀe’Õn kurucu ortaõÕ Önder ôahin
baöarÕsÕnÕn sÕrrÕnÕ; doõru ürün, iyi lokasyon ve
iöine duyduõu sevgi ile açÕklÕyor. Teknasyon
CEO’su Burak SaõlÕk, “dene ve öõren” anlayÕöÕnÕ benimseyerek cesareti yol gösterici kabul
ediyor. Kurutulmuö GÕda’nÕn kurucusu Ayöe Çiftçi ise gÕda sektöründeki baöarÕsÕnÕ, geleneksel
yöntemlerden ödün vermeden gerçekleötirdiõi öeffaf üretime borçlu olduõunu söylüyor.
GiriŮim wkriniz mi var? Shra dhŮh,
geleneksel veya bazen çok basit bir
wkir bile “sevgi ve ilgiyle” büyütülerek
büyük baŮarhlara ulaŮabiliyor. Fikrin
olaœandhŮhlhœhndan çok uygulanhŮ biçimi
burada belirleyici olabiliyor. Bebek
Wafye, Teknasyon ve KurutulmuŮ Ghda
giriŮimleri, benimsedikleri yöntemler
ve öœretiler sayesinde giriŮimcilere yol
gösteriyor.

Bebek Waffle
2007’de Önder Ĵahin’in giriŮimiyle
kuruldu. Ĵahin, Bebekli bir esnaf.
Bebekten ayrhlmadan farklh bir iŮ kurarak
daha çok gelir elde etmek istiyordu.
Sahip olduœu manav dükkanhnh wafye
cafe’ye dönüŮtürebileceœini düŮündü.
O dönemde wafye giderek popüler
olmaya baŮlamhŮth. Önder Ĵahin, wkrini
ortaœh Nihat Cesur’la görüŮtü ve birlikte
yeni iŮlerini kurmaya karar verdiler.
Hedeyeri, bir Bebek markash yaratmakth.
Önce bir miktar borç alhndh. Ardhndan,
manav dükkanhna tadilat yaphldh. Sadece
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wafye deœil 20 çeŮit meze seçeneœiyle
kumpir de satmaya karar verdiler. Bebek
Wafye Cafe açhlhr açhlmaz büyük ilgi
gördü. Khsa sürede borçlarhnh kapatthlar.
Hedeyeri büyüyerek ŮubeleŮmekti.
Fakat bir gün kurumsal bir Ůirketten
gelen tekliye tüm planlar deœiŮti ve
ŮubeleŮme wkri rafa kaldhrhldh. O gün
telefon eden insan kaynaklarh yöneticisi,
Ůirket çalhŮanlarhna yönelik kurumsal bir
etkinlik düzenlemek istiyordu. Bebek
Wafye ekibi, bu wkri “harika” buldu
ve öneriyi kabul etti. Etkinliklerin adh
konulmuŮtu: “Tatlh bi mola”. Sloganlarh
ise “Happy Hour, Wafye Hour” oldu.
Aldhklarh sonuç beklediklerinden çok
daha iyiydi. Bundan sonra kurumsal
müŮterileri de hedewne alan Bebek
Wafye iŮ dünyashnhn yoœun olduœu
fuarlar, kongreler ve organizasyonlarda
yer almaya baŮladh. Stantlar açhldh, tadhm
etkinlikleri düzenlendi. Bugün, Bebek
Wafye, semtinin ve ġstanbul’un shnhrlarhnh
aŮarak, çevre illere de lezzetlerini
götürüyor. Kurumsal organizasyonlarh,
“Bebek Wafye Etkinlik Timi” adhnh
verdikleri bir ekip düzenliyor. Aynh gün

içinde beŮ etkinlik gerçekleŮtirebilecek
uzmanlhœa ulaŮan Bebek Wafye, iki
saatlik zaman diliminde 600 ila 700
kiŮiye hizmet sunabiliyor.

Bebek Wafye Kurucu Ortaŗh

Önder Ĵahin

“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.”
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Teknasyon
BiliŮim sektöründe Türkiye’nin en
hhzlh büyüyen wrmalarhndan biri.
Teknasyon’un kurucusu ve CEO’su
Burak Saœlhk, ortaklarhyla beraber
daha önce bir e-ticaret giriŮimiyle
ilgileniyordu. Edindiœi tecrübe
sayesinde GSM operatörlerine eœlence
ve bilgi servisleri konusunda destek
verebileceœini öngördü. Bu öngörü
sonucunda 2013’te Teknasyon’u kurdu.
Türkiye’de çok iyi yazhlhm wrmalarh
olmashna raœmen, o dönemde küresel
pazarlara açhlan pek yoktu. Teknasyon
ise baŮhndan beri küresel pazara
açhlmayh hedeyiyordu. Türkiye’de
GSM operatörleri için altyaph hizmeti
saœlayan, küreselde ise 157 ülkede 100
milyonu aŮkhn kiŮi tarafhndan kullanhlan
uygulamalar geliŮtiren bir mobil yazhlhm
Ůirketine dönüŮtü.

Teknasyon mobil kullanhchlarhnhn
günlük hayatta faydalanabilecekleri,
ödenene deœer, içeriœi ile fark yaratan
mobil uygulamalar geliŮtiriyor. Hava
durumundan fotoœraf düzenlemeye,
çeviriden uyku takibine, saœlhklh
yaŮamdan konum takibi uygulamashna
kadar farklh kategorilerde yer alan geniŮ
bir ürün yelpazesi mevcut.
Uygulama geliŮtiricisi olmanhn yanh
shra, yathrhmch olarak da gelecek
gördüœü projelere yathrhm yaphyor, genç
giriŮimcileri destekliyor. Yathrhm yapthœh
uygulamalarh pazarlama gücüyle de
destekliyor. Khsa vadede B2B tarafhnda
önemli ihtiyaçlara çözüm olmak
üzere çalhŮmalarhnh sürdürüyor. Ĵirket
içerisinde verimliliœi artthrmak amachyla
geliŮtirdikleri bazh projeleri kurumsal
pazara açarak farklh bir baŮarh elde
etmeyi hedeyiyor.

Kurutulmuã
Gåda
AyŮe Çiftçi, Denizli’nin Çivril Köyünde
yaz ve khŮ aylarhnda geleneksel
yöntemlerle; turŮu, reçel, kuru erik, kuru
patlhcan-biber, pekmez, salça, eriŮte,
yufka gibi ghda ürünleri hazhrlayarak
Türkiye’nin dört bir yanhna gönderiyor.
Anadolu’nun geleneksel lezzetlerinin
neredeyse tamamhnh kendi imkanlarhyla
üreten AyŮe Çiftçi’yi bu giriŮimi için
kardeŮi teŮvik etti. 2013 yazhnda bolca
meyve kuruttuœunu ancak bu miktarhn
AyŮe Çiftçi ve ailesi için epey fazla
geldiœini gören kardeŮi, “Neden bunlarh
satmhyorsun?” diyerek bu giriŮime
önayak oldu.

Teknasyon CEO’su

Burak SaülČk

“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.”

Aœhrlhklh olarak kendi bahçesinde
ürettiklerini iŮleyen Çiftçi böylesine bir
baŮarhyh hayal etmediœini itiraf ediyor.
Kurulduœu ilk yhl haftada 3-4 koli sipariŮ
alhrken bugün bir günde 30 ila 40 koli
sipariŮ hazhrlhyor. Çiftçi, bugün Çivril’de
yaŮayan 15 kadhna da istihdam saœlhyor.

KurutulmuŲ Ghda Kurucusu

Ayĵe 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 şeffaflık sayesinde
müşterilerimiz bize güveniyor.”

Ailesi için çocukluœundan bu yana
meyve sebze kurutup khŮlhk yiyeceklerini
yazdan hazhrladhklarhnh belirten Çiftçi
2013’te “KurutulmuŮ Ghda”yh kurdu.
Sosyal medya hesaplarh üzerinden
sathŮa baŮladh. Ürünlerinden memnun
kalanlarhn sosyal medya arachlhœhyla
ilettikleri geri bildirimler sayesinde
KurutulmuŮ Ghda’nhn ünü giderek
yayhldh.
Çiftçi, kaliteden ödün vermeden,
satacaœh ürünleri kendi çocuklarhna
hazhrlarmhŮ gibi ürettiœini, baŮarhshnh
da buna borçlu olduœunu söylüyor.
35

K I SA K I SA P ERY Ö N

G ü n ey M a r m a r a Ş u b e si

åâ yaâamända dijital
dönüâüm mercek altända

adhna kullandhœh araçlar haline gelmeye
baŮladh” dedi.

Baråã Gül
PERYÖN Güney Marmara çubesi Baèkanæ

“Küreselleşme,
İK’yı dijitalleşmeye itti”
PERYÖN Güney Marmara Ĵubesi
“ġnsan Yönetimi BuluŮmalarh” çathshnda
düzenlediœi programhnda bu kez
“Dijital gelecekte insan” baŮlhœhyla,
iŮ yaŮamhnda dijitalleŮme sürecini ele
aldh. Bursa Ticaret ve Sanayi Odash
(BTSO) ev sahipliœinde düzenlenen
etkinlikte, alanhnda uzman isimler
dijitalleŮen iŮ dünyash içerisinde insanhn
rolünü tarthŮth. Organizasyonun açhlhŮ
konuŮmashnh gerçekleŮtiren PERYÖN
Güney Marmara Ĵubesi BaŮkanh BarhŮ
Gül, dijitalleŮmenin günümüzde iŮ
dünyashnhn en önemli baŮlhklarhndan
biri haline geldiœini vurgulayarak
“Arthk iŮ dünyashnh Ůekillendiren mega
trendlerin baŮhnda teknolojik dönüŮüm,
dijitalleŮen ve deœiŮen çalhŮma ortamhna
uygum saœlama gerekliliœi geliyor.
Öyle ki, bilgi teknolojileri çözümleri
ve dijital uygulamalar, kurumlarhn fark
yaratmaktan öte, hayatta kalabilmek
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ġnsan kaynaklarhnh dijitalleŮmeye iten
kavramlarhn baŮhnda küreselleŮme
olduœunu ifade eden Gül, “Dijital
ġK, ġK departmanhnhn yapthœh iŮlerin
büyük khsmhnhn arthk dijital ortamlara
aktarhlmash ve bu mecralar üzerinden
gerçekleŮtirilmesi anlamhna geliyor.
ġnsan kaynaklarhnh dijitalleŮme
serüvenine iten konularhn baŮhnda
Ůüphesiz ‘küreselleŮme’ geliyor. ġnsan
kaynaklarhnhn dijitalleŮmesi kesinlikle
kolay bir süreç olmayacakthr. ġŮletmelerin
bu geçiŮ sürecinde en dikkatli olmash
gereken nokta ise yaphlacak olan bu
dijitalleŮme faaliyetlerinin iŮletme
misyon ve vizyonuna uygun olmash
ve dijitalleŮecek platformlarhn iyi

Muhsin Koçaslan
Bursa Ticaret ve Sanayi Odasæ Yönetim Kurulu Üyesi

“Dijital dönüşüm
sürdürülebilir büyüme
için yeni bir fırsat”

PERYÖN Güney Marmara
äubesi “ænsan Yönetimi
Buluãmalarå”nån
sonuncusunu “Dijital
Gelecekte ænsan”
baãlåçåyla düzenlendi.
PERYÖN Güney
Marmara äubesi Baãkanå
Baråã Gül “æã dünyasånå
ãekillendiren mega
trendlerin baãånda
teknolojik dönüãüme
ve dijitalleãen çalåãma
ortamlaråna uyum
saçlama gerekliliçi
geliyor” dedi.
seçilmesidir” diye konuŮtu.
Teknoloji hhzla geliŮirken her ülkenin
teknolojiye ve dijitalleŮmeye yöneldiœini
dile getiren BTSO Yönetim Kurulu Üyesi
Muhsin Koçaslan ise “Sürdürülebilir
büyüme için yeni bir fhrsat olarak
karŮhmhza çhkan dijital dönüŮümle
ülkemiz, eœitim sistemini, vergi
sistemini, üniversitelerini, KOBġ’lerini
khsaca tüm ekonomisini dijital çaœa daha
uyumlu hale getirerek geleceœin güçlü
ekonomileri arashnda yerini alabilir. Bu
nedenle dijital dönüŮümü hedeyeyen
bütüncül ve yenilikçi politikalarhn etkili
Ůekilde uygulanmash ve buna yönelik
gerekli yathrhmlarhn yaphlmash tüm
kurumlarhmhzhn önceliœi olmalh. Bizler
de Bursa Ticaret ve Sanayi Odash olarak
gerek üretim süreçlerinde gerekse de
sunmuŮ olduœumuz hizmetlerde yeni
çaœhn gereksinimlerini üyelerimizin
hizmetine sunmaya baŮladhk” dedi.
Üç oturumdan oluŮan programda; Fark
Holding ġK Direktörü Aylin Olsun, Fark
Holding Comodif Kurucu Ortaœh GökŮen
Atalay, Çelebi Havachlhk Holding ġK
Direktörü Zuhal Çivi Kahraman, Shaya ġK
Direktörü Yasemin Avch, Mynet Vidobu
ġŮ GeliŮtirme Yöneticisi Ĵahap Tokgöz,
Ukla Academy Türkiye SathŮ Direktörü
Cömert Kayhra ve Owiwi: Hire Once
Türkiye Direktörü Selçuk Bay; “Dijital
gelecekte insan”, “Dijital dönüŮümde
ġK baŮarhlarh” ve “Teknoloji dünyash ile
ġK uygulamalarh” konularhnda çeŮitli
sunumlar gerçekleŮtirdi.
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A kd en i z Tem s i l c i l i ği

PERYÖN Akdeniz
Temsilciliæi bir yaâända!

PERYÖN Akdeniz Temsilciliœi’nin birinci
yhl dönümü kutlamash 2 Eylül 2019’da
Antalya Rixos Downtown Otel’de
gerçekleŮtirildi.
PERYÖN Akdeniz yönetimi; etkinlik
konuŮmachlarh, sponsorlar, sanayiciler,
kamu ve akademi dünyash çalhŮma
hayathndan deœerli iŮ insanlarh ile bir
araya gelerek, son bir yhl içinde PERYÖN
Akdeniz Temsilciliœi’nin gerçekleŮtirdiœi

faaliyetleri deœerlendirirdi, yeni dönem
dernek çalhŮmalarhnh planladh.
Gecenin açhlhŮ konuŮmashnh yapan
PERYÖN Akdeniz Temsilcisi Bilge
Çiœdem Ünlüer, henüz yeni kurulmashna
raœmen PERYÖN Akdeniz Temsilciliœi’nin
bir yhl içinde 12 farklh etkinlikle 1000’in
üzerinde kathlhmchya ulaŮthœhnh vurguladh.
PERYÖN Akdeniz Temsilciliœi’nin aynh
zamanda bölgedeki kamu, özel sektör

ænsan yönetimi alanånda,
faaliyet bölgesinde kåsa süre
içinde önemli bir oluãum
haline gelen PERYÖN
Akdeniz Temsilciliçi,
yeni yaãånå düzenlenen
davetle karãåladå.

ve üniversite iŮ birliklerini de baŮlatthœhnh
ifade eden Ünlüer, “ġnsan yönetimi
alanhnda sivil bir giriŮim olarak bölgede
khsa sürede tanhndhk. Gelecekte daha
fazla iŮ insanhna ulaŮarak etki alanhmhzh
güçlendireceœiz” dedi.
Davette, PERYÖN Akdeniz Temsilciliœi
kurucu üyelerinden Sevgi Ĵanlh, Özge
Berçin, Hatice Bulut ve Mehmet Adhgüzel
tarafhndan konuŮmach ve sponsorlara
teŮekkür plaketleri takdim edildi.
Geceye kathlan PERYÖN Trakya Ĵubesi
BaŮkanh Özber Çetin, Akdeniz
Temsilciliœi’nin son bir yhl içinde ses
getiren organizasyonlara imza atthœhnh
söyledi. Akdeniz’de, farklh sektörlerin
ihtiyaçlarhna yönelik düzenlenecek
programlarhn sosyal faydalar
getireceœine dikkatleri çeken Çetin,
“Temsilciliœimize baŮarhlar diliyor ve
tüm kathlhmchlarh PERYÖN üyesi ve
gönüllüsü olmaya davet ediyorum” dedi.
Düzenlenen etkinlikte, Aralhk 2019’da
Antalya’da ilk kez yaphlacak “Antalya ġnsan
Yönetimi Zirvesi” hakkhnda da bilgi verildi.
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Ege’de bir yoldaâläk hikâyesi:
Kariyer Melekleri Projesi

PERYÖN Ege äubesi’nin
sosyal sorumluluk
örneçi olarak 2016’da
hayata geçirdiçi “Kariyer
Melekleri” projesi
5. dönemine, yenilenen
içeriçiyle baãlåyor.

Serdar Kalaycåoçlu
PERYÖN Ege çubesi Yönetim Kurulu Baèkanæ

“Projemiz,
her yıl büyüyor”
PERYÖN Ege Ĵubesi’nin sosyal
sorumluluk projesi olarak dört yhl önce
hayata geçirdiœi “Kariyer Melekleri”
5. döneme kapsam geniŮleterek
baŮlhyor. Ege Bölgesi’nin en önemli
gönüllü mentörlük projesi olan “Kariyer
Melekleri”, mühendislikten insan
kaynaklarhna dek farklh alanlarda kariyer
yolunu aydhnlatmak isteyen öœrencilere
“yoldaŮlhk” ediyor.
Proje kapsamhnda yüz yüze veya online
ortamlarda yaphlan görüŮmelerde
mentee’ler, verecekleri kararla
gelecekteki mesleklerine iliŮkin bilgi
ve beceriler konusunda donanhm
kazanhyorlar. Mentörler ise katkh
saœlama ve tersine mentörlük fhrsath
yakalamhŮ oluyorlar. Projede yer alan
ve mentee’lerine staj, iŮ, network
imkanh saœlayan mentörlerin sayhsh
azhmsanmayacak kadar çok. Bu sebeple
her sene öœrencilerden gelen kathlhm
talepleri katlanarak arthyor. Geçen
yhllarda diœer bölüm ve üniversitelerdeki
öœrencilerden gelen yoœun talep
üzerine, 2019-2020 döneminde kapsamh
geniŮletilen projeye öncelikle ġzmir ve
daha sonra da Ege Bölgesi’ndeki tüm
üniversiteler dahil edildi.
ġzmir’de bulunan tüm üniversitelerinin
kariyer koordinatörlüklerine yaphlan
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resmi davet sonucunda proje
toplanthsh düzenlendi. Toplanthya, ġzmir
Üniversiteler Platformu, Dokuz Eylül
Üniversitesi, Ege Üniversitesi, ġzmir
Bakhrçay Üniversitesi, ġzmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü, ġzmir Demokrasi
Üniversitesi, YaŮar Üniversitesi kathldh.
Toplanthda projede yer almak isteyen
her üniversitenin PERYÖN Ege Ĵubesi
ile protokol imzalamashna iliŮkin karar
alhndh. Ayrhca projeye yeni dönemde
yeni bir isim vermek üzere ġzmir
üniversite öœrencileri arashnda “Adhnh
sen koy” adlh bir yarhŮma baŮlathldh.
Yaphlan deœiŮiklikler sonucunda bu
yhl proje, online bir platform olan
“mentornity.com” sistemine dahil
olarak baŮvuru ve süreç yönetimini
dijitalleŮtirdi. Bu sayede mentör
atamalarh beklentilere en uygun Ůekilde
otomatik olarak yaphlabilecek.

Kariyer Melekleri Projesi
sayesinde Ege äubesi,
PERYÖN’ün “äimdi ve
gelecek için daha iyi bir
çalåãma hayatåna liderlik
etme” idealine doçru bir
adåm daha atåyor.

“Profesyonel iŮ hayathna baŮlamhŮ ve
bir hayli yol almhŮ iŮ insanlarh, yhllar
önce kendilerine yol gösterecek
kimsenin olmadhœhnh hathrlatarak
Ůimdiki gençlerin çok Ůanslh olduœunu
söylerler. Haklhlar, çünkü bugün
gençlere yol gösteren, onlarhn
hayathna dokunmayh, fark yaratmayh
gönülden isteyen pek çok iŮ insanh ve
bunu saœlayan harika organizasyonlar
var. Bu organizasyonlarhn ġzmir’deki
en güzel örneklerinden biri ‘Kariyer
Melekleri’ mentör’lük projesi…
2016’da Dokuz Eylül Üniversitesi
ġġBF bünyesinde baŮlathlan ilk
mentörlük projesi daha sonra
‘Kariyer Melekleri’ ismini aldh. Bu
projenin büyümesinde ise Ege
Bölgesi’nde ġK alanda çalhŮmhŮ
deœerli akademisyenlerden merhum
Yrd. Doç. Dr. Tamer Keçecioœlu’nun
büyük rolü bulunuyor. Keçecioœlu, o
dönemde öœrencilerini PERYÖN Ege
Ĵubesi’ne yönlendirmiŮti ve ardhndan
Ege Üniversitesi ġŮletme Topluluœu
öœrencilerinin desteœi ile ġġBF
Fakültesi bünyesinde ilk döneminde
proje 35 eŮleŮmeyle tamamlanmhŮth.
UlaŮhlan noktada eŮleŮmeler ikiye
katlandh. Bugün 70’den fazla
eŮleŮmeyle Kariyer Melekleri,
gençleri, iŮ profesyonelleriyle
buluŮturmaya devam ediyor.”

PY - EYLÜL/EKİM
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Aile, âirket ve
kurumsalläk
Ĵirket olurken aile özelliklerini
sürdürebilmek için neler gerekir?
Aile Ůirketlerinin kurumsallaŮmash ne
demektir? Bu konuda düŮünmeye, sonra
da yazhp çizmeye 13-14 yhl önce Türkiye
Kurumsal Yönetim Derneœi için deœiŮik
kentlerde verdiœim seminerler sonrash
baŮlamhŮthm. Bu dönemde, konunun
ilgi ve mesleki uygulama alanlarhmla
iliŮkisini hissetmeme sebep olan birkaç
gözlemim olmuŮtu.
Hayata geçirdiœi Ůirketiyle, thpkh
“çocuœuymuŮ” gibi baœ kuran bir iŮ
insanh, o Ůirketin sonraki kuŮaklara devri
shrashnda stresli bir döneme girmiŮti.
Haliyle bu dönem büyütüp yetiŮtirdiœi
birini kaybetmiŮ gibi zorlu geçiyordu.
Bir baŮka Ůirkette sermaye artthrhmh
shrashnda paylarhndaki azalma üzerine
“kendi Ůirketi” üzerindeki denetimi
zayhyayan bir kurucu maddi kayhplarhna
deœil, “kendisi olmadhœhnda” Ůirketine
ne olacaœhnh, Ůirketin baŮhna gelecekleri
dert ediyordu.
Bu dönemde kathldhœhm seminerlerde ve
sonradan kaleme aldhœhm “Aile Kalmak
Ĵirket Olmak” monografhnda, Ůirketlerin
tüm paydaŮlarhyla iliŮkisindeki sosyal
ve duygusal boyutu incelemek
istiyordum. Ayrhca bu iliŮkinin, düŮünce
ve davranhŮlara ve en önemlisi
kritik kararlara etkisini ele almayh
amaçlhyordum. Bu süreçte muhtelif konu
baŮlhklarhna odaklandhm:

“Aile” ve “ĵirket” nedir?
Aile neredeyse genlerimizle hareket
ederek, “tabiathyla” oluŮturduœumuz
bir sistemken, Ůirket, oluŮturmak ve
sürdürmek için yasalara, tüzüklere ve
sözleŮmelere ihtiyaç duyduœumuz bir
sistemdir.

Prof. Dr. Yankı Yazgan

py@peryon.org.tr

“Hayata geçirdiçi ãirketiyle, tåpkå ‘çocuçuymuã’ gibi baç
kuran bir iã insanå, o ãirketin sonraki kuãaklara devri
söz konusu olduçunda stresli bir döneme girer. Bu
dönem ise büyütüp yetiãtirdiçimiz birini kaybetmiãiz gibi
zorlu geçer.”
Kurumsallaĵabilmek ne demektir?
KurumsallaŮabilmeyi, “bir sistemin
yerleŮik, tutarlh, deœiŮen koŮullarla
uyumlu deœiŮkenlik gösterecek Ůekilde
esnek ve herkesçe bilinen ilkelere göre
iŮlemesi” anlamhnda alghlayabiliriz.
Aile Ůirketinin kurumsal olup olmadhœh
gözden geçirildiœinde, sadece kurum
deœil, aile de (iŮleyiŮi ile) ele alhnmalhdhr.
Ailenin kurumsallaŮmash, ailenin kendi
varlhœhnh sürdürmesi ve kurumunun
geleceœini saœlamlaŮthrmash için
gereklidir. Bu açhdan, kurumsal kimlik
sahibi taŮhyan ailelerin, gün gelip
Ůirket kurduklarhnda çok daha az shkhnth
çektiklerini görüyoruz. Ailenin gündelik
hayathnhn yürütülmesinde her bir üyenin
kesin sorumluluœunu bilmesinin ve
yerine getirmesinin, herkesin geliŮimi
için saœlayacaœh avantajlar sayhshzdhr.

Kurumsallaĵmada temel engel nedir?
Aile duygularhn egemen olduœu, shnhrlarhn
kolayca ortadan kalkthœh, kural ve
sistemlerin uygulanamadhœh, belirsizliklerin
çokça bulunduœu bir ortamdhr. Bu
açhdan, aile Ůirketlerinin, sadece aile
deœil, aynh zamanda kurum olmalarh çok

Her ãirket kalåcå olmak
ister, aile ãirketleri de...
Kurumlar kalåcå olabilir,
oysa insanlar geçicidir.

büyük efor gerektirir. Çünkü, rasyonel
düŮünce sistemine dayalh Ůirket yaphshnhn
benimsenmesi tabiat kanunlarhna raœmen
ve aile olma (yakhnlhœhn iŮe uygunluœun
önünde tutulmash gibi) özelliklerini arka
planda bhrakma pahashna yaphlan bir iŮtir.
Feyyaz Ünal’hn “Cevaplar Ĵirketin ġçinde”
adlh kitabhnda Ůu ifade yer alhyor: “Bir aile
Ůirketinde bireylerin takabileceœi üç farklh
Ůapka vardhr:
1. Aile Üyesi
2. Ortak
3. ÇalhŮan
Temel tuzak, ailenin yetkinlik ve
becerileriyle deœil, hisse sahibi olduœu için
Ůirketi yönetmesi gerektiœini düŮünmesi ile
oluŮur.”
Ünal’hn kitabhnh tamamlarken kullandhœh Ůu
sözleri aile Ůirketlerine önemli bir mesaj
veriyor: “Her Ůirket kalhch olmak ister.
ġnsanlar geçicidir.”
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åâin cinsiyeti yok,
ustasä var!
Kadånlar, engellenmedikleri takdirde, “erkek iãi”
olarak bilinen iãlerde de baãaråya ulaãabiliyorlar.
Kadånlarån karãålaãtåçå engel ve zorluklarån
aãålabilmesi için farklå oluãumlar ve kurumlar
harekete geçerek istihdamda eãitliçi destekliyor.
æãte, Türkiye’de kadån istihdamånå destekleyen
projelerden bazålarå.
Taksicilik, boyachlhk, balhkçhlhk, dalghçlhk…
Dünyanhn pek çok yerinde olduœu gibi
Türkiye’de de bazh iŮ alanlarh veya
uzmanlhklar “erkeklere ait” kabul
ediliyor; birçok meslek “erkek iŮi” olarak
görülüyor. ġŮ yaŮamhnda, siyasette,
bürokraside, aktif kadhn sayhshnhn
yetersizliœi halen insan kaynaklarh
alanhnhn en önemli sorunlarhndan
birini oluŮturuyor. Masa baŮh veya
ows iŮlerinde, mühendislikler ve
bilim aœhrlhklh mesleklerde kadhnlarhn
karŮhshna sürekli ön yarghlar çhkarken
saha çalhŮmash ya da ustalhk/uzmanlhk
gerektiren balhkçhlhk, taksicilik, dalghçlhk
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ya da boyachlhk gibi mesleklerde kadhn
çalhŮanlara rastlanmhyor. Oysa tabular
yhkhldhœhnda, engeller ve ön yarghlar
ortadan kaldhrhldhœhnda, kadhnlar da en
az erkekler kadar, her alanda baŮarhlh
olabiliyor.
Son yhllarda, Aile, ÇalhŮma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlhœh, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlhœh gibi bakanlhklar,
ġĴKUR gibi devlet kurumlarh baŮta olmak
üzere, kamu ve özel sektörde geliŮtirilen
çeŮitli projeler sayesinde kadhn
istihdamhnda önemli ve ilginç geliŮmeler
yaŮanhyor. Ezber bozan bu geliŮmelerin

yanh shra bazh kadhnlar bireysel
çabalarhyla “erkek iŮi” olarak tanhmlanan
sektörlerde öne çhkmayh baŮarhyor.
Kadhnlarhn, akaryakht sektöründen
balhkçhlhœa dek birçok meslek kolunda
var olma mücadelesi gelecek için umut
veriyor.

Türkiye’nin Kadhn Ustalarh
Projesi
Her ikisi de iŮ insanh olan Seyhun Ayhan
ve Sibel Ayhan çifti öncülüœünde
oluŮturulan “Türkiye’nin Kadhn Ustalarh
Projesi”, 11 aylhk bir çalhŮmanhn ürünü.
Projenin yöneticisi Seyhun Ayhan
projenin doœuŮunu Ůöyle aktarhyor:
“Kadhnlarh istihdama daha fazla
dahil edebilme hedewmizi, onlarh
yalnhzca kendilerine layhk gördüœümüz
alanlarda iŮ hayathna dahil ederek
gerçekleŮtiremeyiz. Kadhnlar sadece
temizlik mi yapmalh? Yalnhzca kahve mi
yapmalh? Eœitim almamhŮ bir kadhnhn en
fazla ulaŮacaœh yer sekreterlik mi olmalh?
Bu sorulardan yola çhkthk ve ‘Kadhn her
Ůeyi yapar’ dedik. Bu kapsamda ‘iŮin
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Dr. Huriye Göncüoælu Bodur

Kadånlar balåkçålåk
örgütlenmelerinde
yer alamåyorlar. Kadån
balåkçålarån emekleri
ve sosyal haklarå
yok sayålåyor.
cinsiyeti olmaz, ustash olur’ sloganhyla iŮe
koyulduk ve bu projeyi baŮlatthk.”
Kadhn istihdamhnh artthrabilmek amachyla
oluŮturulan bu proje kapsamhnda,
benzinlik dolum personeli, çath imalath
ve tadilath, çilingir ustash, elektrik pano
tamir ustash, lastik balans hizmeti, su
yalhthm, motorlu kurye gibi genelde
“erkek iŮi” olarak kabul edilen 46

iŮ kolunda eœitimler veriliyor. Proje
kapsamhnda, eœitim almak isteyen
adaylar, kadinustalar.com üzerinden
baŮvuru yaphyor. Eœitimi tamamlayan
kadhnlar “Mesleki Yeterlilik Sertiwkash”
almak üzere shnava giriyor. Shnav
masrayarh da kadinustalar.com
tarafhndan karŮhlanhyor. Eœitimler
sonunda kadhnlar meslek sahibi oluyor.
Eœitimlere kathlan annelere ġĴKUR
tarafhndan asgari ücretin günlük tutarh
kadar ödeme yaphlhyor. MYK belgeli
kadhn ustalarh istihdam eden wrmalar
ise devletin sunduœu teŮvikler ve diœer
olanaklardan yararlanhyor. Örneœin
MYK belgeli kadhn ustalarh istihdam
eden kuruluŮlarhn 54 aya kadar SGK
ġŮveren Katkh paylarh devlet tarafhndan
karŮhlanhyor. Proje, CumhurbaŮkanlhœh,
Aile Sosyal Politikalar ve ÇalhŮma
Bakanlhœh ve Milli Eœitim Bakanlhœh
tarafhndan da destekleniyor.
Ayrhca geliŮtirilen SġM uygulamash
sayesinde kadhnlar hem ustalhk için
baŮvuru yapabiliyor hem de kullanhchlar,
uygulama üzerinden istenen iŮin kadhn
ustashnh bulabiliyor.

Türkiye’nin Kadhn
Balhkçhlarh, arthk biliniyor
Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri
Fakültesi Avlama ve ġŮleme Teknolojisi

Avlama Anabilim Dalh Öœretim Görevlisi
Dr. Huriye Göncüoœlu Bodur’un yürüttüœü
“Türkiye’nin Kadhn Balhkçhlarh” projesi
sayesinde kadhn balhkçhlarhn da arthk sesi
duyuluyor. Türkiye’nin Kadhn Balhkçhlarh
projesi, bu sektörde aktif olarak çalhŮan
balhkçh kadhnlarhn güçlendirilmesini,
sosyal haklarhnhn geliŮtirilmesini ve
örgütlenmesini hedeyiyor.
Dr. Huriye Göncüoœlu Bodur, balhkçhlhk
sektöründe kadhnlarhn varlhœhnhn
bilinmediœini savunuyor ve onlarh
“görünür” khlmak için çalhŮhyor.
Göncüoœlu Bodur, “Kadhnlar balhkçhlhk
örgütlenmelerinde yer alamhyorlar.
Kadhn balhkçhlarhn emekleri ve sosyal
haklarh yok sayhlhyor. Türkiye’nin ilk kadhn

balhkçhlhk çalhŮmashnhn 2007’de yaphldhœhnh
hathrlayalhm. Sektörde cinsiyete dayalh
veri toplama sistemi bulunmuyor. Bu
proje sayesinde, Türkiye’nin ilk ve tek
kadhn balhkçhlhk örgütünü kurarak köy köy
gezdik ve çeŮitli eœitimler verdik. Kadhn
balhkçhlarhn mevcut sorunlarhnhn çözülmesi
için öncelikle eœitim gerekiyor” dedi.

Proje kapsamhnda, Muœla, Bursa ve
Isparta’nhn khyh ve göllerinde balhkçhlhk
yapan 375 kadhna mesleki eœitimler verildi.
Ayrhca, Türkiye’nin en büyük balhkçhlhk
kooperatiwnde kadhn balhkçhlarhn temsil
edildiœi özel bir komitenin kurulmash
saœlandh. Türkiye’de yaklaŮhk 100 bin kiŮi
aile balhkçhlhœh yaparak geçimini saœlhyor.
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SipariŮleri motosikletli
kadhn kuryeler teslim ediyor
Türkiye’nin Kadhn Ustalarh projesine
destek veren kuruluŮlardan biri
Yemeksepeti.com. Motosikletli
Kuryeler Derneœi’nin 2016 verilerine
göre ġstanbul’da 12 bin motorlu kurye
çalhŮhyordu ancak bunlardan sadece
15’i kadhndh. Yemeksepeti.com Mart
2019 itibarhyla çeŮitli nedenlerle bir

gelire ulaŮmakta zorlanan kadhnlara
istihdam saœlamak amachyla Türkiye’nin
Kadhn Ustalarh Projesi’ne destek olarak
motosikletli kadhn kuryelerle çalhŮacaœhnh
duyurdu. Bu tarihten itibaren sipariŮ
teslimathnh yapan kuryelerin arashnda
kadhnlar da kathldh. Yemeksepeti.com’un
bu proje kapsamhnda bir sonraki hedew
ise kurye hizmetlerinin tamamhnhn
kadhn çalhŮanlar tarafhndan sunulmashnh
saœlamak. Firmanhn bu yöndeki
çalhŮmalarh devam ediyor.

“Shell’de
Kadhn
Enerjisi”
Akaryakht sektöründe bir diœer iyi
örnek de Shell&Turcas’hn Mart 2018’de
baŮlatthœh “Shell’de Kadhn Enerjisi”
istihdam projesi. Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlhœh ile Aile ve Sosyal
Güvenlik Bakanlhœh himayesinde ve
ġĴKUR iŮ birliœi ile yürütülen bu proje
kapsamhnda, beŮ yhlda 5 bin kadhna
istihdam saœlanmash hedeyeniyor.
Türkiye genelinde tüm Shell
istasyonlarhnda yürütülen bu proje
ile ġstasyon Yöneticisi, Ön Saha SathŮ
Elemanh, Market SathŮ Elemanh, Vardiya
Amiri, Temizlik Görevlisi, Muhasebe
Elemanh ve ġdari ġŮler Uzmanh gibi farklh
görevlerde çalhŮma imkanh saœlanhyor.

Proje kapsamhnda;
- Adaylarhn iŮe alhm süreçleri ġĴKUR iŮ ve
meslek danhŮmanlarh arachlhœhyla
gerçekleŮtiriliyor.
- BaŮvurular istasyonlardan, ġĴKUR
Hizmet Merkezleri’nden ve kariyer.net
üzerinden yaphlhyor.
- BaŮvuru sonrashnda iŮe kabul edilen
adaylar, alanhnda deneyimli Shell
eœitim ekipleri tarafhndan eœitiliyor.
- Shnhf ve iŮ baŮh eœitimlerini tamamlayan
adaylar görevlerine baŮlhyor.

OPET’in
“Kadhn Gücü”
Akaryakht sektöründe faaliyet
gösteren OPET’in kadhn istihdamhna
yönelik baŮlatthœh sosyal sorumluluk
projesi “Kadhn Gücü”, bu alanda iyi
örneklerden biri. T.C. Aile, ÇalhŮma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlhœh ve
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlhœh ile
iŮ birliœi yapan OPET, istasyonlarhnda
insan kaynaklarh süreçlerini gözden
geçirdi. Kadhn istihdamhnhn
arthrhlmashna yönelik hazhrlanan
bu proje kapsamhnda OPET, her
istasyonunda, Market SathŮ Elemanh,
Muhasebe Elemanh vb. görevlerde
yer alacak en az iki kadhn çalhŮan
olmash için kollarh shvadh. Kadhn Gücü
projesi kapsamhnda, OPET’te iŮe
alhm süreçlerinde bayilerin ġĴKUR
istihdam teŮviklerinden faydalanmash
saœlanarak özel eœitim ve mesleki
geliŮim programlarh oluŮturuldu.
Proje baŮlanghchnda OPET’te
1541 kadhn çalhŮan görev alhyordu.
Projenin 2020 hedew ise 3 bin 500
kadhn çalhŮan sayhshna ulaŮmak.

“Erkek iŮi” tabusunu yhkan projeler
Türkiye’nin KadČn UstalarČ

Kraliçe Kelebekler
Türkiye’nin KadČn BalČkçČlarČ
KadČn Gücü
Shell’de KadČn Enerjisi
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Boyachlhktan tamirciliœe dek 46 iŮ kolunda, kadhn ustalarhn yetiŮtirilerek istihdama
kazandhrhlmashnh hedeyiyor. Filli Boya, yemeksepeti.com, Red Bull, Turkcell gibi
kurum ve kuruluŮlar destekledi.
Proje kapsamhnda, ġstanbul’da çalhŮacak kadhn taksi Ůoförleri yetiŮtirildi.
Proje, Türkiye’nin farklh noktalarhnda çalhŮan kadhn balhkçhlarhn sosyal haklarhnhn
korunmash, onlarhn bilinçlendirilip güçlendirilmesi için geliŮtirildi.
OPET tarafhndan, akaryakht bayilerinde kadhn istihdamhnh arthrmak için geliŮtirilen
bir proje…
Akaryakht istasyonlarhnda farklh görevlerde kadhnlarhn istihdam edilmesini amaçlhyor.
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ġstanbul’da kadhn taksiciler de varmhŮ!
Kadhn istihdamhnh desteklemek amachyla
Actus Personel ġstihdam ve Eœitim
Hizmetleri ve ġstanbul Taksiciler Esnaf
Odash, 2011’de “Kraliçe Kelebekler” adlh
ortak bir projeye imza atth. Proje, 30-35
yaŮ arash, daha önce profesyonel bir iŮ
tecrübesi olmayan ve eœitim durumu
profesyonel iŮ kollarhnda istihdam
edilmeye uygun olmayan iŮsiz kadhnlarh
hedeyedi. ġŮsiz kadhnlarh taksi Ůoförü
olarak yetiŮtirecek bu projeden 10 kadhn
yararlandh. 6 aylhk eœitimin ardhndan
kadhn Ůoförler, Beylikdüzü As Taksi
Duraœh’nda göreve baŮladhlar.

Film deœil, gerçek:

Ĵoför
Nebahat

Sanayi
dalghçlhœhndaki
yasak kalkarsa…
Ülkemizde çok sayhda kadhn dalhŮ
profesyoneli bulunuyor. Sanayi
dalghçlhœh, erkekler kadar kadhn
dalghçlarhn da gelecekteki mesleki
tercihlerinden biri olabilir. Ancak
bu alanda yaphlabilecek bazh iŮlerin
kadhnlar için yasaklanmhŮ olmash sanayi
dalghçlhœhnda kadhn istihdamhnhn artmash
için en büyük engel.
4857 Sayhlh iŮ Kanunu Madde 72’de Ůu
ibare yer alhyor: “Maden ocaklarh ile kablo
döŮemesi, kanalizasyon ve tünel inŮaath
gibi yer althnda veya su althnda çalhŮhlacak
iŮlerde onsekiz yaŮhnh doldurmamhŮ erkek
ve her yaŮtaki kadhnlarhn çalhŮthrhlmash
yasakthr.” Kadhnlarh “korumak” amachyla
hazhrlanmhŮ bu maddenin önümüzdeki
yhllarda yeniden ele alhnmash söz konusu
olabilir.

Kadhnlar, engellenmedikleri takdirde,
“erkek iŮi” olarak bilinen alanlarda da
baŮarhlh olabiliyorlar. Dalghçlhktan taksi
Ůoförlüœüne, boyachlhktan balhkçhlhœa birçok
alanda örnekler mevcut.
#PERYÖN #KadhnUstalarProjesi #ErkekiŮi
#KadhniŮi

Sezer Sezin, Belgin Doruk, Fatma
Girik ve Nehabat Çehre’nin farklh
dönemlerde canlandhrdhœh Ĵöför
Nebahat karakterini unutmak ne
mümkün?
Çocuœuyla beraber yaŮamhnh

sürdürebilmek amachyla taksi
Ůoförlüœü yapan, bhçkhn, delikanlh
ve “erkek gibi” bir kadhndhr
Ĵoför Nebahat… 70’li yhllarda
bir YeŮilçam efsanesi olan
Ĵoför Nehabat 2000’li yhllarhn
ġstanbul’unda gerçek, kanlh canlh
bir karakter olarak karŮhmhza çhkhyor.
Nebahat Koçtemiz, ġstanbul’da
az sayhda kadhn taksi Ůoföründen
biriydi. 50’li yaŮlarhnda ekonomik
sebeplerden ötürü maœazachlhœh
bhrakarak taksi Ůoförlüœü yapmaya
baŮlayan Koçtemiz, mesleœe
baŮladhœh ilk yhllarda yaŮadhœh
ayrhmchlhœa raœmen çalhŮmaya
devam etti. Koçtemiz, uzun yhllar
Pera Taksi’de görev yapth. Taksim
ve çevresinde “Nebahat Abla”
olarak ünlendi. Koçtemiz 2018’de
emekliye ayrhlsa da Pera Taksi’ye
hala ara shra uœrayarak çalhŮma
arkadaŮlarh ve meslektaŮlarhyla
sohbet ediyor.

Sanayide
bir kadhn dalghç:

Ĵebnem
Sarvazlar

Son yhllarda, dalghçlhk ve dalhŮ
eœitimiyle meŮgul kadhnlarhn sayhsh
arthyor. Profesyonel dalghç ve dalhŮ
eœitmeni Ĵebnem Sarvazlar da
onlardan biri. 19 yhldhr su althnda
görev yaphyor ve son 8 yhldhr da
sanayi dalghch olarak su althnda gemi
parçalama, parça birleŮtirme, kaynak
vb. iŮlerde çalhŮhyor. ġki çocuk annesi
olan Sarvazlar, 2016’da, Marmara
Adash’nda karaya oturan 2 bin
tonluk bir geminin tamirathnda görev
aldhœhnda adhndan söz ettirmiŮti.

“Khzlarhm, yhkhlmaz bir kadhn olduœumu
düŮünüyor” diyen Sarvazlar, çocuklarhna
güçlü bir kadhn modeli oluŮturarak örnek
olmak istediœini belirtiyor. Birçok erkeœin
wziksel olarak zorlandhœh, oldukça
yhprathch bir iŮi yapan Sarvazlar mesleœini
çok seviyor.
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H A V A D A N S U D A N K I S A C A H A Y AT TA N

åyi bir
seçme sistemi
nasäl olmalä?
“Seçme” eylemini gerçekleŮtirebilmek
için öncelikle birden çok adayhn olmash
gerekiyor. En iyi adaya ulaŮmanhn yolu da
büyük bir aday havuzuna sahip olmaktan
geçiyor. GeniŮ bir aday havuzuna sahip
olmak ise iŮveren markashnhn gücüyle
doœru oranthlhdhr.
Seçme sürecinde adaylara karŮh
sorumluluklar da asla unutulmamalhdhr.
Adaylar en shk, baŮvurularhna makul bir
zaman dilimi içinde yanht alamamaktan
Ůikayet ederler. Bu Ůikayetler ancak tüm
baŮvurularhn istisnashz yanhtlanmashyla
sonlandhrhlabilir. Kurumsal, büyük
yaphlarda bu mesele, dijital altyaphyla
kolayca çözülebilir. Küçük ölçekli
kuruluŮlarda ise bu yaklaŮhm, iŮveren
markashna yaphlacak deœerli bir yathrhm
olarak düŮünülebilir.
Hem tüm adaylara adil davranmak hem
de en uygun adaylarla seçme sürecine
devam edebilmek için aday öz geçmiŮlerinin
kiŮisel deœerlendirmelerle ele alhnmamash
ön koŮuldur. Bunun yerine, adaylarhn;
bilimsel araŮthrma sonuçlarh, kavramsal
beceri ve pozisyonun gerektirdiœi
kiŮilik özelliklerinin karmashndan oluŮan
“sayhsal” bir puanlamaya tabi tutulmash
ve buna göre shralama yaphlmash “en
iyi bilimsel tahmini” ortaya çhkaracakthr.
KiŮisel tercihler bu shralamanhn
oluŮturulmashnda yer almayacaœhndan,
seçme sistemi sorumlularhnhn deœiŮmesi
durumunda dahi seçmelerde herhangi
bir deœiŮiklik olmayacak, “kurumsal” bir
sisteme sahip olunacakthr.

Adaylar dört aĵamada
deüerlendirilebilir
1 Kavramsal beceri ve kiĵilik: Bunlar
“kiŮisel” özellikler olup büyük ölçüde
“deœiŮmez”ler. Bu nedenle bilimsel test
ve envanterlerle saptanhrlar. Bu konuda
kurum standartlarhndan asla ödün
verilmemelidir. Bundan sonraki shrada
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Ülkü Feyyaz Taktak

py@peryon.org.tr

“En iyi adaya ulaãmanån yolu büyük bir aday havuzuna
sahip olmaktan geçiyor. Seçme sürecinde adaylara karãå
sorumluluklar asla unutulmamalådår. Tüm adaylara adil
ãekilde davranmak için deçerlendirmelerin kiãisel kriterlere
göre yapålmamaså önem taãåyor. Seçim dåãå kalan adaylarån
ise sürecin sonunda mutlaka bilgilendirilmesi gerekiyor.”
gelen bilgi, deneyim ve yetkinliklerin
adayda yüksek olmash, zaman zaman
seçicileri tuzaœa düŮürebilir.
2 Bilgi: Bu baŮlhk althnda adayhn
öœrenim durumu, pozisyonun gerekli
khlmash halinde yabanch dil bilgisi
ve almhŮ olduœu mesleki eœitimler
ile edinilen sertiwkalar incelenir. Bu
bilgiler, aday olunan pozisyonun
gerekleri ile birlikte deœerlendirilmelidir.
Çok sayhda adayhn baŮvurduœu
kurumlarda bu deœerlendirmeler,
büyük ölçüde bilgisayar programlarhyla
gerçekleŮtirilmektedir.
3 Deneyim: Doœal olarak aday
olunan pozisyonla ilgili belirlenen asgari
deneyimden hareketle deœerlendirilir
ve adayla ilk yöneticinin yapacaklarh
görüŮmede detaylandhrhlabilir.
4 Yetkinlik: ġlk üç adhmda olumlu
deœerlendiœiniz bir adayhn iŮe baŮladhktan
sonra beklediœiniz temel davranhŮlarh
gösterip gösteremeyeceœini ölçmek
için de, uzmanlhk pozisyonlarh için “iŮ
simülasyonlarh”, yönetim pozisyonlarh
için de “deœerlendirme merkezleri”ni
kullanmak yerinde olacakthr. Bu
uygulamalarla, adayhn iŮ hayathnda
karŮhlaŮabileceœi olash durumlarda
gösterdiœi davranhŮlar uzmanlar
tarafhndan özenle deœerlendirilecektir.
Tüm adaylarla görüŮebilmek pratikte
mümkün olamayacaœh için “en yüksek iŮe
uygunluk puanh/deœerlendirmesi” olan

ve gerekli diœer teknik testler (varsa) ve
yabanch dil testlerini (o pozisyon ya da
kariyer için gerekiyorsa) saœlayan adayla
görüŮmeler baŮlathlhp Ůu shrayla devam
edilebilir.
• Son aŮamaya gelmiŮ adaylara, karar
verme aŮamash öncesi, referans kontrolü
yaphlmalhdhr. Adayhn kendi verdiœi
referanslarhndan, öz geçmiŮlerdeki bilgiler
doœrulanmalh, geçmiŮindeki baŮarh/
baŮarhshzlhk hikayeleri ile ilgili detaylar,
somut bilgiler elde edilmelidir.
• Adayhn izni olmadan sosyal medya
hesaplarh “asla” incelenmemeli ve
deœerlendirmeye alhnmamalhdhr.
• Referans aŮamashnh da olumlu geçen
adayhn, aday olduœu pozisyonun ikinci
yöneticisi ile görüŮme yapmash ve iŮe,
kuruluŮa uygunluœunun teyit edilmesi
önem taŮhmaktadhr.
• ġkinci görüŮme de olumluysa, iŮ
tekliw yaphlacak adayhn belirlenmesi,
o pozisyonun ilk yöneticisi tarafhndan
yaphlmalhdhr. Bu aŮamaya gelen adaylar
hemen hemen aynh özellikte ve kalitede
olacaklarhndan yaphlacak seçim,
kurum açhshndan herhangi bir fark
yaratmayacakthr.
ġŮ tekliw süreci insan kaynaklarh yönetimi
tarafhndan kurumsal kurallar içinde
sürdürülüp sonuçlandhrhlmalhdhr. Son olarak
seçim dhŮh kalan adaylara durum, bir
teŮekkür mektubuyla iletilmelidir.

ARAŞTIRMA
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åâ dünyasä sosyal giriâim
liderliæine hazär mä? Deloåtte “2019
Deloitte tarafhndan dokuzuncusu
hazhrlanan “2019 Küresel ġnsan Kaynaklarh
Trendleri” raporu geleceœin insan
kaynaklarh yönetimine dair önemli ipuçlarh
sunuyor. “Sosyal giriŮime liderlik etmek:
ġnsana odaklanarak yeniden icat etmek”
baŮlhœhyla hazhrlanan raporda “sosyal
giriŮimin” rolünün her zamankinden
daha önemli olduœu belirtiliyor. Raporda
ayrhca, sosyal giriŮime liderlik etme ile
organizasyonun wnansal performansh
arashnda pozitif bir baœlanth olduœu
vurgulanhyor.

Sosyal giriãim yükseliãte

Rapora göre endüstride öncü konumdaki
sosyal iŮletmelerin yüzde 73’ü, 2019’da,
2018’e nazaran daha etkili bir iŮ
büyümesi beklerken, bunlarhn yüzde 55’i
için, sosyal giriŮim bir öncelik taŮhmhyor.
Ancak, yüzde 19’u organizasyonlarhnhn,
bir sosyal iŮletme olarak olgunluk
döneminde, “endüstri liderleri”
olduœunu belirtiyor. Yüzde 44’lük bir oran
ise, bugün, sosyal giriŮim konularhnhn,
organizasyonlarh için, üç yhl öncesinden
daha önemli olduœunu ifade ediyor.
Yüzde 56 ise gelecekteki üç yhl içerisinde
bu konunun daha da önemli olacaœhnh
öngörüyor.

Türkiye, küresel trendlere
yeterince hazår deçil

ġnsan kaynaklarh ve iŮ dünyashndan 10 bin
yöneticinin görüŮleriyle hazhrlanan rapor,
Ůirket içinde sürekli öœrenme, kiŮisel
geliŮime yönelik fhrsatlar oluŮturma, insan
kaynaœh yaklaŮhmlarhnh yeniden keŮfetme
ihtiyachnh ortaya koyuyor. AraŮthrmanhn
Türkiye ayaœhnda, “ġnsan Kaynaœh
Bulut Sistemleri”, “ġnsan Deneyimi” ve
“Öœrenme” en önemli üç trend olarak
konumlanhyor. Ancak Türkiye’deki kurum
ve kiŮilerin raporda ortaya çhkan küresel
trendlere dünyadaki rakipleri kadar hazhr

olmadhœh da araŮthrmanhn çhkthlarh arashnda.
Deloitte Türkiye ċnsan KaynaklarČ
Hizmetleri Lideri Cem Sezgin
raporda öne çhkan baŮlhklarh Ůu Ůekilde
yorumluyor: “Kurumlarhn bu trendlere
hazhr olmamash ve deœerlendirmemesi
uzun vadede nitelikli iŮgücü bulma
konusunda sorun yaŮamalarhna neden
olabilir. ġŮletmeler, çalhŮanlarh odaœa
almayh göz ardh etmemeli. Teknolojik
geliŮmeler, Ůirketlere rekabet avantajh
saœlarken, iyi yönetilmediœi takdirde,
çalhŮanlarhn iŮ yerlerinde kimliklerini,
aidiyetlerini kaybetmelerine yol
açabilir.”

æãgücünün geleceçi

Raporda öne çČkan sonuçlar ĵöyle:
• Kathlhmchlarhn yüzde 86’sh, insanlarhn
öœrenme yönteminin deœiŮtirilmesinin
önemli olduœunu belirtiyor.
• Öœrenme, küresel olarak 2019’un bir
numaralh trendi olarak ortaya çhkarken
Türkiye’de yüzde 83’lük oranla üçüncü
shrada yer alhyor. Diœer yandan,
öœrenmeye vurgu yaphlmashna raœmen,
araŮthrmaya kathlanlarhn sadece yüzde
10’u, bu konuyu ele almaya “çok hazhr”
yüzde 36’sh ise “hazhr” olduœunu
belirtiyor. Türkiye’de ise bu trend için
“çok hazhr” ve “hazhr” olanlarhn oranh
yüzde 28.

Küresel ænsan
Kaynaklarå
Trendleri” raporu
sosyal giriãime
liderlik etme ile
organizasyonun
finansal performanså
arasånda pozitif bir
baçlantå olduçunu
ortaya koyuyor.

• Ankete yanht verenlerin yüzde 81’i
“21. yüzyhlhn liderlerinin” kendine özgü
zorluklar ve ihtiyaçlarla karŮh karŮhya
kaldhœhna inandhœhnh ifade ediyor.
• Ankete yanht verenlerin üçte biri
organizasyonlarhnhn, Ůu anda hiyerarŮik
bir çerçevede, çoœunlukla ekipler
halinde iŮlemekte olduœunu belirtirken,
yüzde 46’sh da, khsmen ekip çalhŮmashna
dayalh hareket ettiklerini paylaŮhyor.

æK’nån geleceçi

• Ankete yanht verenlerin dörtte üçü
kariyere ve iç hareketliliœe yönelik yeni
araçlarhn ve modellerin “önemli” ya da
“çok önemli” olduœunu belirtiyor.

• Profesyonellerin yüzde 64’ü,
otomasyonun insan kaynaklarh alanhnda
“önemli” ya da “çok önemli” olduœunu
ifade ediyor.

Organizasyonun geleceçi

• ġK teknolojisine milyarlar yathrhlmashna
raœmen, yanht verenlerin yüzde
65’i, bu teknolojinin, genel hedeyere
ulaŮmalarhnda yetersiz olduœunu ya da
sadece orta düzeyde yeterlilik taŮhdhœhnh
ifade ediyor.

• Organizasyonlar, çalhŮanlarhnhn iŮlerini
desteklemek üzere teknoloji temin
etmenin yollarhnh ararken, yanht verenlerin
sadece yüzde 38’i, iŮle ilgili mevcut
araçlar ve teknolojilerden “memnun”
ya da “çok memnun” olduklarhnh söylüyor.

• Ankete yanht verenlerin sadece yüzde
11’i, ödül sistemlerinin, organizasyon
hedeyeriyle, büyük ölçüde paralel
olduœunu belirtirken, neredeyse üçte
biri, çalhŮanlarhnhn, hangi ödüllere deœer
verdiœini bildiklerini düŮünmüyor.

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
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Cem Sezgin

STRATEJİK İK,
Deloitte sponsorluğunda hazırlanmaktadır.

Çaläâanlarän iâ hayatända
yeni arayäâä:

Anlam

ġŮ - özel yaŮam dengesini nashl
saœlarhz? Çoœunluk bu soruya yanht
aramayh uzun süre önce bhrakth. Bu
vazgeçmiŮliœin nedeni, belki de denge
denildiœinde herkesin dengesinin
shnhrlarhnhn ve Ůekillerinin farklh olduœunu
keŮfetmemizdir. Belki bunun sebebi
esnek çalhŮma koŮullarhnhn iŮ hayathna
girmesiyle Ůekillenen yeni “normaldir” ya
da baŮarhlh olmanhn böylesine bir denge
peŮinde koŮarak saœlanamayacaœhna
dair kemikleŮmiŮ o meŮhur alghdhr. Diœer
taraftan, çok az insan bu dengenin
önemsiz olduœunu söyleyebilir. Hatta bir
ütopya olarak orada öylece durduœunu
söylemek yanlhŮ olmaz. Aslhnda hayathn
en paha biçilmez kavramh olan zamanh,
dilediœimizce yönetememedeki çaresizlik
duygusu içten içe her çalhŮanh rahatshz
ediyor. ġŮ yerinde herkes kendini “iyi”
hissetmek istiyor.

“Yapay zekânČn iĵ kaybČ
yaĵatacaüČna dair kaygČlar azaldČ”
Bir insanhn iŮ yerinde gerçekten iyi
hissedebilmesi için nelere ihtiyach var?
Bu soruyu, Y ve Z kuŮaklarhnh dikkate
alarak cevaplayacaœhm. Bugün dünyadaki
iŮgücünün çoœunluœunu oluŮturan genç
çalhŮanlarhn bakhŮ açhlarh ve beklentileri
kuŮkusuz bugüne ve yarhnlara damga
vuracak. ġŮte bu noktada gözünüzün
önüne Maslow’un ġhtiyaçlar HiyerarŮisi’ni
gösteren o meŮhur piramidini
getirebilirsiniz. Aradhœhmhz yanhtlar, bu
piramidin yetenek dünyashna uyarlanmhŮ
halinde gizli. 10. Deloitte Küresel ġK
Trendleri AraŮthrmash’nda bu konuyu
irdelemeye gayret ettik. BeŮ basamaklh
piramidimizin el alt iki katmanhnda,
“Fizyolojik ġhtiyaçlar” ve “Güven”
yer alhyor. Ĵirketler için zaten bu ilk iki
gereksinimi karŮhlamak “olmazsa olmaz”
durumunda. Üçüncü basamak olan “Ait
Hissetme” gündeme geldiœinde ise iŮin
rengi biraz deœiŮmeye baŮlhyor. Gallup
46

Ortak - Deloitte DanČĵmanlČk
py@peryon.org.tr

“Her çalåãan kendini iã yerinde ‘iyi’ hissetmek istiyor. Bunda
Maslow’un æhtiyaçlar Hiyerarãisi’nde yer alan; ‘güven’
ve ‘fizyolojik ihtiyaçlar’ gibi unsurlarån gerçekleãmesi
önem taãåyor. Günümüzde ‘Çalåãan Deneyimi’ne ek olarak;
“Kurumda oynadåçåmåz rol ve anlamå” sorusuna odaklanan
‘ænsan (Birey) Deneyimi’ni de dikkate almalåyåz.”
tarafhndan yaphlan yeni bir araŮthrma
gösteriyor ki; çalhŮanlarhn yüzde 85’i
kendini çalhŮthklarh kuruma/markaya baœlh
ve ait hissetmiyorlar. Tüm Ůirketlerde arthk
ġK ve Yönetim, ÇBA’lar (ÇalhŮan Baœlhlhœh
Anketleri, Motivasyon Ölçümleri vb.),
odak grup çalhŮmalarh, çalhŮan deneyimine
dönük aksiyonlar, kültürel dönüŮüm
projeleri, kurumsal iklim inisiyatiyeri ile
çalhŮanlarhn nabzhnh tutmaya, mevcut
resmi anlamaya ve daha iyiye doœru
deœiŮtirmeye çalhŮhyorlar. AnlaŮhlan o ki,
bu çabanhn henüz karŮhlhœhnh alamamhŮhz.
Bu durumun sebeplerinin baŮhnda
çalhŮanlarhn, dijitalleŮme ve teknoloji
ile yeniden Ůekillenen mesleklere,
iŮ yaphŮ Ůekillerine ve iŮgücüne olan
tepkileri geliyor. Bundan daha üçdört sene öncesine kadar, teknoloji
her segmentteki çalhŮanlar için bir
tehdit olarak alghlanhyordu. Bu tehdit
bizi aslhnda Maslow’un piramidindeki
ikinci basamaœa (Güven) götürüyor.
“ġŮ yerimde iŮ sürekliliœimin güvencesi
var mh?” sorusu gündeme geldiœinde
çalhŮanlar “Teknoloji - yani endüstriyel
robotlar, drone’lar, RPA, yapay zekâ,
biliŮsel zekâ, benim iŮimi, hatta mesleœimi
elimden alhr mh?” kayghsh ile baŮ baŮa
kalmaktaydh. Bu kaygh tamamen yok
olmasa da önemli ölçüde azaldh. Diœer
yandan, birçok çalhŮan arthk “teknolojiyi
bir iŮ arkadaŮh” olarak görme wkrine
alhŮth. Bu durumda “sorun nerede?”
diyebilirsiniz. Tüm bu geliŮmelerin sonucu

olarak, karbon ve dijital iŮgücünün
karmash olan yeni iŮgücünde, bireyler
kendi saœladhklarh katkhyh; yaratthklarh
deœeri sorgulamaya baŮladhlar. Bu
beraberinde “yabanchlaŮmayh” ve
“anlamhn yitirilmesini” getirdi. Bundan
36 sene önce STYX isimli bir rock
müzik grubu “Mr. Roboto (1983)” isimli
Ůarkhshnhn bir yerinde Ůöyle diyor: “Çok
teŮekkür ederim, Bay Roboto… kimsenin
yapmak istemediœi iŮleri yapthœhnhz için”.
Ĵarkhnhn ilerleyen bölümlerinde de Ůöyle
bir khshm var: “Sorun oldukça net: Çok
fazla teknoloji var. Hayathmhzh kurtaracak
makineler… Makineler kiŮiliksizleŮiyor”.

“Bir amaca hizmet ediyorum ve
anlamlČ bir ĵey yapČyorum”
Y ve Z kuŮaklarh, önceki kuŮaklara göre
amaç ve anlam kavramlarhnh daha fazla
sorgulayan kuŮaklar. Bu kavramlar
yulaŮmaya baŮladhœhnda ise bu sefer
aidiyet kaybolmaya baŮlhyor. ÇalhŮan
kendi iç sesini dinlediœinde Ůunu net bir
Ůekilde duymak istiyor: “Bir amaca hizmet
ediyorum ve anlamlh bir Ůey yaphyorum”.
Peki ama kimin için anlamlh? Öncelikle
tabii ki çalhŮanhn kendisi; sonra Ůirketi,
Ůirketinin paydaŮlarh ve tüm toplum için”
Ůeklinde bir yanht verebiliriz.
Piramidin bir üst basamaœhnda ise
“itibar” (kendine güven, saygh görme,
takdir edilme) geliyor. Ezelden beri var
olan bu gereksinim yakhn dönemde
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insanlarhn gittikçe özgürleŮmesi ile birey
olarak var olma, kendini ifade etme ve
etki yaratma ihtiyachnh iyice derinleŮtirdi.
Sosyal medyanhn buna olanak tanhmash
ve her Ůeyin çok hhzlh gerçekleŮmesinin
rolünü tabii ki unutmamak gerekiyor.
ġŮ yerinde takdir ve ödüllendirme
her zaman bir geliŮim noktash olarak
karŮhmhza çhkhyor. Demek ki bu alanda
yanlhŮ – eksik yapthœhmhz bir Ůeyler var.
Bu sefer iç ses bize Ůöyle seslenmeli “Bir
amaca hizmet ediyorum ve anlamlh bir
Ůey yaphyorum. Bu çabamhn ve katkhmhn
karŮhlhœhnda takdir/saygh görüyorum”.
Piramidin en tepesinde ise “Kendimizi
GerçekleŮtirmek” yer alhyor.
Bu seneki Deloitte araŮthrmamhzda
“Öœrenme” tüm dünyadan kathlhmchlarhn
yanhtlarh dikkate alhndhœhnda en önde
gelen ġK 10 trendi arashnda birinci;
Türkiye özelinde bakthœhmhzda ise üçüncü
shrada. Bu sonuç, aslhna bakarsanhz pek
sürpriz deœil. Yeni kuŮaklar sürekli yeni
Ůeyler öœrenmek, bunlarh uygulamak,
“re-skill / upskill” yani yetkinliklerini
ileriye taŮhmak ve yeniden tasarlamak
istiyorlar. Bilgi ile, sentez ile, kendilerini
geliŮtirerek; deneyimleyerek “kendilerini
gerçekleŮtiriyorlar”. Öœrenmek neden

“10. Deloåtte Küresel æK
Trendleri Araãtårmaså’nda,
‘Öçrenme’ en önde gelen
æK 10 trendinin baãånda
yer alåyor; Türkiye
özelinde ise üçüncü
sårada.”
bir çalhŮan için bu kadar önemli? 1) Var
olmak için, 2) Varlhœhmhzdan keyif almak;
yani tatmin için. Dilerseniz, var olmak
konusunu biraz açalhm: Ĵirketler iŮe
alhmda arthk adayhn ne bildiœinden, ne
kadar bildiœinde ziyade; çabuk öœrenme
ve uyum saœlama becerisine bakhyorlar.
Ne kadar hhzlh öœreniyoruz, ne kadar
farklhlhklara açhœhz; bunlarh sorguluyorlar.
Özetle, iŮveren de; çalhŮan da aslhnda aynh
Ůeyi istiyor. Bu sefer iç sesimiz bize Ůöyle
fhshldhyor: “Bir amaca hizmet ediyorum
ve anlamlh bir Ůey yaphyorum. Bu
çabamhn ve katkhmhn karŮhlhœhnda takdir/
saygh görüyorum. Tüm bunlarh yaparken
hem kendimi; hem çevremdekileri
geliŮtiriyorum. ġŮim sayesinde kendimi
gerçekleŮtiriyorum”.

“ÇalČĵan Deneyimi”nden
“ċnsan (Birey) Deneyimi”ne
geçiĵ…
Ĵirketler bu yolculukta çalhŮanlarhna
destek olmak, ortam ve fhrsat tanhmak
adhna gittikçe daha kararlh adhmlar
athyorlar. Çünkü formül basit: Anlam,
amach yarathyor. Amaç baœlhlhœh;
baœlhlhk da motive ve verimli çalhŮmayh;
dolayhshyla huzurlu bir iŮ atmosferinde
oluŮan baŮarhlh iŮ sonuçlarhnh doœuruyor.
Sonuç olarak; insanlarhn iŮle ilgili ne
hissettikleri, iŮten ne beklediklerini daha
iyi anlamamhz ve buna göre aksiyon
almamhz gerekiyor. Bugün “ÇalhŮan
Deneyimi”ne ek olarak “ġnsan (Birey)
Deneyimi”ni de dikkate almalhyhz.
ÇalhŮan deneyimi, çalhŮan baœlhlhœhndan
farklh olarak süreçleri deœil, çalhŮanh
merkeze koyan ilerici bir yaklaŮhmdh
ve halen önemini koruyor. ġnsan
deneyimi ise buna ek olarak, çalhŮanh
merkeze koyarken sadece bir çalhŮan
olduœunu deœil, insan olduœunu dikkate
alarak koyan bir yaklaŮhm. “Kurumda
oynadhœhmhz rol ve anlamh” sorusunu
irdeleyen bir bakhŮ açhsh.
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Dünyada regl izni

Ayrämcäläæa karâä önemli bir adäm:

Regl izni

• ġngiltere’de, Bristol merkezli
Coexist wrmash kadhn çalhŮanlarhna
2016’dan bu yana regl izni
kullandhrhyor.

æzmir Barosu, kadån çalåãanlaråna ayda bir gün
regl izni kullandåracaçånå açåkladå. Türkiye’de
zorunlu olmayan regl izni, dünyanån farklå
noktalarånda uzun zamandår uygulanåyor.
ġzmir Barosu, menstrüasyon
dönemlerinde yaŮanabilen
sanch, aœrh ve benzer wziksel
rahatshzlhklar sebebiyle kadhn
çalhŮanlarhna her ay bir gün
regl izni verme kararh aldh.
ġzmir Barosu Genel Sekreteri
Perihan ÇaœrhŮhm Kayadelen,
4 Eylül 2019’da yapthœh açhklamada
“Kadhnlarh her alanda güçlendirmek ve
hayathn içinde yer almalarhnh saœlamak
için çalhŮhyoruz. ġzmir Barosu olarak,
kadhn çalhŮanlarhmhzhn ayda bir kez olmak
üzere, kendilerinin belirleyecekleri bir
günde regl izni kullanmalarh için karar
aldhk. Bu kararhn diœer kurumlarda da
uygulama alanh bulmashnh dileriz” dedi.
Türkiye’de daha önce bu konuda çeŮitli
giriŮimler olmuŮtu. Örneœin 2004’te
“Tehlikeli ġŮler Yönetmeliœi”nde regl izni
Ůu Ůekilde düzenlenmiŮti: “Kadhn iŮçilerin
Özel Günleri” baŮlhœh althnda “Kadhnlar,
ay hali günlerinde aœhr ve tehlikeli
iŮlerde çalhŮthrhlamazlar. Bu günlerin
sayhsh 5 gün olarak hesap edilir. Daha
fazlash için hekim raporuna göre hareket
edilir. Ay halinin baŮlanghch iŮçinin
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• Mhshr’da Kahire merkezli “Shark
and Shrimp”, 1 Nisan 2019’da,
Orta Doœu’da regl izni kullandhran
ilk Ůirket oldu.

ihbar tarihidir.” Fakat bu
düzenleme uygulanmhyordu.
2010’da tekstil ve
konfeksiyon sektöründe
bazh iŮler aœhr ve tehlikeli
iŮler kapsamhna alhndh.
Böylece kadhnlarhn regl izni
yeniden gündeme geldi. Hatta regl izni
uygulamayan iŮyerlerine ceza kesilmesi
konusu tarthŮhldh.
7 Mart 2010’da konfeksiyon, triko,
dokuma ve otel mutfaklarh gibi 42 iŮ
kolu, aœhr ve tehlikeli iŮler kapsamhndan
çhkarhldh. 8 Ĵubat 2013’te Aœhr ve
Tehlikeli ġŮler Yönetmeliœi yürürlükten
kaldhrhldh. Böylece kadhnlarhn regl izni de
kaldhrhlmhŮ oldu.
ġlerleyen yhllarda BirleŮik Metal ġŮ
Sendikash’nhn çabalarh sonucu, regl izni
toplu sözleŮmelerde yer almaya baŮlasa
da kurumsal inisiyatiye uygulanan kadhn
çalhŮanlara yönelik regl izni Türkiye’de
yayghn/zorunlu deœil. Dünyada ise
bazh ülkeler regl iznini uzun zamandhr
uyguluyor.

• ABD, Oregon merkezli Nike,
2007’den bu yana regl izni
kullandhrhyor.
• Afrika’da ilk kez Zambiya’da
2017’den bu yana regl izni
uygulanhyor.
• Kore’de önceleri ücretli kullanhlan
regl izni 1994’te ücretsiz izne
dönüŮtürüldü.
• Çin’de yasal olarak, idrar testi
yapthrmak koŮuluyla iki gün regl
izni kullanhlabiliyor.
• Endonezya’da regl izni
mücadelesi 1948’te baŮladh.
Ülkede kadhnlar iki gün regl iznine
sahip.
• ġtalya’da 2017’den bu yana, regl
dönemini aœrhlh geçirdiœine dair
doktor raporu sunan çalhŮanlar izin
kullanabiliyor.
• Japonya’da kadhnlar, 1965’ten
bu yana regl izni kullanabiliyorlar.
Ancak izin kullananlarhn oranh
60’lh yhllarda yüzde 26’yken,
bugün neredeyse yüzde 1’e
inmiŮ. Regl iznini, kadhnlarhn
mahremiyetine yaphlmhŮ bir saldhrh
olarak görenler de var.
• Filipinler’de izin yarhm günlük
ücret kesintisiyle uygulanhyor.
• Tayvan’da üç günlük regl izninin
ücretli-ücretsiz kullandhrhlma kararh
iŮverene ait.
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Sait İşseven

Mardin’den Nobel’e
uzanan bir hayat:

Aziz Sancar
Nobel ödüllü Türk bilim insanh Sancar’hn
baŮarhya uzanma hhrshnh kamçhlayan
2004’te ilk kez okuduœu, John
Buckingham’hn kimya tarihi üzerine
yazdhœh “Molekül PeŮinde” kitabhndaki
Ůu paragraf olmuŮ:
“11 Mart 1890’da, Berlin Belediye
Sarayh’nhn kutlama salonunda yüzlerce
davetli için beŮ saatlik bir ziyafet
gerçekleŮtirildi. Bilim tarihinde belki hiç
görülmemiŮ ihtiŮamda bir kutlama…
GeniŮ avizeli salon, palmiye aœaçlarhyla
ve defne yapraklarhyla süslenmiŮti.
Salona hâkim bir duvara, Bismarck
ve diœer Avrupa liderlerinin Türk
ġmparatorluœu’nu parçalayhp kendi
aralarhnda bölüŮmek için toplandhklarh
Berlin Kongresi’nin beŮ metre
yüksekliœinde bir yaœlh boya tablosu
ashlmhŮth.”
Aziz Sancar’hn, kazandhœh Nobel Kimya
Ödülü’nü Anhtkabir’i ziyaret ederek
Atatürk’e sunmash, Buckingham’hn
bu sathrlarhnh okuyunca daha anlamlh
gelmiyor mu?

MODELċ ATATÜRK
10 yaŮhnda bilimin hŮhœhnh yaŮamhnhn
merkezine koymaya hevesli bir
çocukmuŮ Aziz Sancar… ġlerleyen
yhllarda, bu hevesini ülkesine hizmet
etme amachyla buluŮturarak dünya
çaphnda adhndan söz ettiren bir bilim
insanhna dönüŮtü.
Çocukluœu Mardin’in Savur ilçesinde
geçen Sancar, ilkokulu okurken ailesine
çiftçilik iŮlerine yardhm ediyormuŮ.
Ardhndan liseyi Mardin’de birincilikle
bitirmiŮ. Bu dönemlerden itibaren
Atatürk’ü kendine model alan Sancar’hn
kiŮiliœinin oluŮmashnda anne-babash
ve aœabeyi önemli rol oynamhŮ.
Aile büyüklerinin kendi çocukluk

py@peryon.org.tr

“2015’te NOBEL Kimya Ödülü’ne layåk görülen Aziz Sancar,
baãaråya giden bu yolda yaãadåklarånå, Tübitak Yayånlarå
tarafåndan Türkçe yayåmlanan ‘Aziz Sancar’ån Kendi
Kaleminden Hayatå ve Bilimi’ adlå kitabånda okurlaråna
aktarmåã. Genç Cumhuriyet’in idealist öçretmenleri
tarafåndan kimyaya yönlendirilen Sancar’ån baãaråsånda
güçlü aile iliãkileri ve kültürüne duyduçu baçlålåk önemli
rol oynuyor.”
dönemlerinde ülke Ůartlarhndan dolayh
eœitim imkânlarhndan yararlanamamash
Aziz Sancar’hn okul yaŮamhna shkh shkhya
sarhlmashnda önemli bir etkenmiŮ. Sancar
kitabhnda, ailesi ve “Yeni Cumhuriyet’in”
yetiŮtirdiœi idealist öœretmenler sayesinde
iyi bir eœitim aldhœhnh ifade ediyor.

HASTALARA HARCANAN MAAĴ
1963’te kimya okumak hayaliyle girdiœi
shnavdan sonra Sancar, arkadaŮlarhnhn
da hsrarhyla ġstanbul Üniversitesi’nde thp
okumaya baŮlamhŮ.
Shnhf birincisi olarak okulu bitirdikten
sonra bilimsel araŮthrmalara gerekli
olan zorunlu meslek icrash için kendi
memleketini seçen genç doktor, alth
ay, Savur’da aile evinde ücretsiz klinik
hizmeti vermiŮ. Daha sonra tesadüfen
ziyaret shrashnda durumdan haberdar
olan dönemin Saœlhk Bakanhnhn da
yönlendirmesiyle yakhn bir köye
atanmhŮ. Aldhœh maaŮh da hastalara ilaç
ve çocuklara oyuncak alarak harcayan
Sancar, bir buçuk yhl sonra NATO
bursu ile ABD’de doktora çalhŮmalarhna
baŮlamhŮ.

bir bilim insanh. Örneœin 25 yhldhr
çözülmeyen bir shr olan mutasyon
shklhœhnhn gerilemesiyle ilgili makalesini
açhklarken “Benim Yunus Emre
Destanhm” diyor Aziz Sancar. ġnsan
genomunun onarhm haritashndan
bahsederken de “Benim Piri Reis
haritam” Ůeklinde athfta bulunuyor.
Sancar’hn baŮarhshnhn gizli kahramanlarh;
onu yetiŮtiren ailesi, idealist
öœretmenleri ve onu sürekli destekleyen
eŮi ve khzh…
ġlgilenenler için kitapta Nobel Dersi
notlarh da bulunuyor.
Keyiye okumanhzh dilerim.

Aziz Sancar, bilim yolunda mücadele
ederken ülkesini ve geçmiŮini
unutmayan, kültürüne sahip çhkan
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ælk æãim

Yaratmanån, icadån ve keãfin gizli tarihi

Gerçek Yaâamdan Öyküler
Acar Baltaâ - Handan O. Uâaklägil /Remzi Kitabevi

Bir Atä Kanatlandärma Sanatä
Kevin Ashton / Destek Yayänlarä

ġcat ve keŮiyeri ortaya çhkaran efsaneler
nerede çöker? Yarathchlhœhn sihirli
deœneœi sadece özel insanlarhn mh eline
tutuŮturulmuŮtur? Yarathch zekâya
ulaŮmanhn khlavuzu var mhdhr?
“Nesnelerin ġnterneti” kavramhnh
hayathmhza sokan Kevin Ashton, bu
kitabhnda yarathchlhœh sorguluyor.

Çocuklukta üstlenilen sorumluluklar ve
öœrencilik yhllarhnda yaphlan iŮler, kiŮilere
ömür boyu kullanacaklarh yaŮam becerileri
kazandhrhr. Bu beceriler hŮhœhnda çalhŮanlar,
kariyer yolculuœunun basamaklarhnh
thrmanmaya baŮlar. ġlk ġŮim adlh kitapta,
163 iŮ insanhnhn kariyer yolculuœundaki
ilk adhmlarhndan kesitler bir araya geliyor.

Mükemm
mel Deçil Cesur Ol
Resh
Re
sh
hma Sau
auja
jani
ja
ni / Elma
lma Yaayä
lm
y ne
nevi
vi

Hayatån Seyrini Deçiãtiren Kadånlar
Peelilin
n Baatu
t / ånkkälä ap
p Kittab
a ev
e i

“Kod Yazan Khzlar” platformunun kurucusu
Reshma Saujani, her kadhnhn mükemmellik
boyunduruœunu khrmak ya da shkhch
hayathnh deœiŮtirmek için bir Ůansh
olduœuna vurgu yaphyor. Saujani kitabhnda,
kadhnlarhn neŮeli, güçlü ve hayallerini
gerçekleŮtirebileceœi bir yaŮamh hak
ettiœini savunuyor.

Boãa Geçirecek Vakit Yok
Urrsu
sula
laa K. Le
Le Guin
uin / He
ui
Hep
p Ki
K taap

Ursu
Ur
sula
su
la
a K. Le
Le Gui
uin’
n’’de
den
n ed
deb
ebiy
iyyatta,
kahv
ka
h al
hv
alth
thya
ya, ke
edi
dile
lere
re, öd
ödül
ülle
ül
l re
le
e ve as
aslhlhnd
nd
da
hayata
ha
t dair olaœ
œan
nüs
ü tü bir eser! BoŮŮa
Geçirecek Vakit Yok, seksenlerinde bir
kadhnhn nasihat etmeden, kibirlenmeden
içini döktüœü shcachk bir kitap.

50

Tarih sahnesine çhkan ama yeterince
tanhnmayan onlarca kadhnhn hayat
hikâyesi Pelin Batu’nun bu kitabhnda
anlathlhyor. Birçok role bürünen ya da
bürünmek zorunda kalan bu kadhnlar
ikinci cinsiyet olmayh reddetmiŮtir.
Bu kitap da böyle bir ruhun meyvesidir.

Takåm Oyunu

Seth
Se
th
h God
o in
n / Pro
rofi
fill Ki
fi
K ta
t p
Çaœh
Ça
aœh
œhmh
mhzh
mh
zhn
zh
n so
sosy
syyal
al nettw
wo
orrkk aœl
œ ar
a h,
me
evccutt takkhm
hmla
larh
la
rhn
n da
daha
h da
ha
büyü
bü
yümelerine
n ve
e milyyon
onla
larc
rca insanhn
yer aldhœh yeni takhmlarhn doœmashna
olanak saœlhyor. Bu kitap sizi,
çalhŮanlarhnhzh, müŮterilerinizi,
yathrhmchlarhnhzh, inananlarh, hobisi
olanlarh ve okuyucularh yönetmeniz için
karŮhnhza çhkan fhrsatlarh düŮünmeye
sevk edecek.

ATA M A - T R A N S F E R

Nottingham Üniversitesi Ekonomi
Bölümü’nden mezun oldu. SČrasČyla
ProƂlo, Turkcell satČĵ, Kraft Türkiye,
Agthia ĵirketlerinde çalČĵtČ. 2017’den bu
yana Haribo Türkiye ċç Piyasa SatČĵ Grup
Müdürü olarak görev yapČyordu.

Ege Ermeç

Haræbo
Türkiye Satåã Direktörü

Boüaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden
mezun oldu. ArdČndan Nottingham
Üniversitesi’nde Endüstri ve Örgüt
Psikolojisi dalČnda master yaptČ.
Yemeksepeti’nden önce Starbucks ve
AstraZeneca’da çalČĵtČ.

ælke äentürk

Marmara Üniversitesi ċĵletme
Fakültesi’nden mezun oldu. Kariyerine
Logo Business Solutions, IĵČklar Holding,
Turkcell ve Sütaĵ’ta insan kaynaklarČ
yönetimi alanČnda devam etti.
ċK danČĵmanlČüČ yaptČ.

Orta Doüu Teknik Üniversitesi ċĵletme
Bölümü’nden mezun oldu. Deloitte,
PricewaterhouseCoopers, Yaĵar
Holding’de çeĵitli görevlerde bulundu.

Aslå Yålmaz
Aracåoçlu

Metro Türkiye
CFO

Meltem Kalender
Öztürk

Orta Doüu Teknik Üniversitesi ċĵletme
Bölümü’nden mezun oldu. Kariyerine
1988’de Sermaye PiyasasČ Kurulu’nda
uzman olarak baĵladČ. YapČ Kredi YatČrČm,
Turkish YatČrČm ve BGC Partners ve YČldČz
Holding’te çeĵitli görevler yaptČ.

Didar Sevdil

AGT
Genel Müdür

Ford Otosan
Genel Müdür Baãyardåmcåså

Mustafa Sezgin

Seda Karaman

Bora Yalånay

ċstanbul Üniversitesi’nden mezun oldu.
Turkuvaz Medya Grubu’na katČlarak
ATV’de yöneticilik yaptČ. Türk Telekom
ailesine katČlmadan önce Digitürk’te
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürlük
görevlerini üstlendi.

Ümit Önal

Türk Telekom
CEO

Glovo
CTO

Conrad åstanbul Bosphorus
Finans Direktörü

Bilkent Üniversitesi’nden mezun oldu.
SČrasČyla Deloitte ċstanbul, Deloitte
Kanada, YČldČz Holding, Ülker Bisküvi,
Gürallar Grubu’nda yöneticilik yaptČ.

Olmuksan Internatæonal Paper

Güney Batå Avrupa
ænsan Kaynaklarå Direktörü

ænsan Kaynaklarå Genel Müdür
Yardåmcåså ve æcra Kurulu Üyesi

Hacettepe Üniversitesi’nden mezun oldu.
Kariyerine PriceWaterhouseCoopers’ta
baĵladČ. Daha sonra Bristol Myers Squibb,
Wyeth ċlaç, AstraZeneca’da yöneticilik
yaptČ.

Marmara Üniversitesi’nde, Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans,
ċĵletme Bölümü’nde yüksek lisansČnČ
tamamladČ. YapČ Kredi BankasČ, Lafarge,
Vodafone, Leroy Merlin ve DowAksa
Advanced Composites’ta görev aldČ.
2016’da Olmuksan’a ċK Direktörü olarak
katČldČ.

Ayça Kut

ING Türkiye

Güney Avustralya Üniversitesi YazČlČm
Mühendisliüi’nden mezun oldu.
ċĵ hayatČna Motorola’da baĵladČ. Glovo’ya
katČlmadan önce Ericsson, Aconex,
ThoughtWorks, Soundcloud ve Uber’de
çalČĵtČ.

Cambridge Üniversitesi’nde lisans
ve yüksek lisansČnČ tamamladČ. Ford
ċngiltere’de kariyerine baĵladČ.
ÇalČĵmalarČnČ sČrasČyla Ford Asya PasiƂk
Ĵangay, Ford Asya Bangkok ve Ford
Avrupa’da yürüttü.

Dave Johnston

Yemeksepeti
æK Müdürü

Doçan Holding
CFO

Garanti BBVA’ya 1989’da katČldČ ve uzun
yČllar çeĵitli üst düzey pozisyonlarda görev
aldČ. Bankadaki kariyerinin ardČndan Ciner
Grubu’nda çalČĵtČ.

Recep Baãtuç

Garanti BBVA
CEO ve BBVA Türkiye Ülke Müdürü
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Dåalogue ån the
Dark æstanbul
17 KasČm 2019
Turkcell Diyalog Müzesi
Gayrettepe Metro ċstasyonu

Andy Warhol ve
Pop Art
7-30 KasČm 2019
UniqExpo

Dünya üzerinde 135 kentte 8 milyondan fazla insanhn
deneyimlediœi “Karanlhkta Diyalog” ġstanbul’da Ůimdiye
dek 200 binden fazla insanhn hayathna dokundu. Görme
dhŮhndaki tüm duyularh yeniden keŮfe davet eden Karanlhkta
Diyalog, parkta dolaŮmak, bir caddede karŮhdan karŮhya
geçmek gibi günlük hayat deneyimlerinin hepsini karanlhkta
yaŮatacak. ġstanbul BüyükŮehir Belediyesi’nin ev sahipliœinde
düzenlenen Karanlhkta Diyalog, görme engelli rehberler eŮliœinde kathlhmchlarhn
dünyayh koklayarak, dokunarak, hissederek “görmesini” saœlayacak.
www.karanliktadiyalogmuzesi.com

20. yüzyhlhn en etkili ve Amerikan Pop Art
hareketinin en önemli sanatçhlarhndan olan
Andy Warhol’un 90 orijinal eseri McArt.ist
desteœiyle sanatseverlerle buluŮacak.
Sanatçhnhn ünlü eserlerinin yanhnda Pop Art’hn
öncüleri Keith Haring, Roy Lichtenstein,
James Rosenquist ve Robert Indiana’nhn 40
eseri de Türkiye’de ilk defa sergilenecek.
www.uniqistanbul.com

Bilgi, deœiŮim cesareti, öœrenme çevikliœi, açhk wkirlilik, yeni liderlik ve yarathchlhk baŮlhklarhnda kurgulanan PERYÖN
ġnsan Yönetimi Kongresi; bu yhl dünyaca ünlü Çin bulmacash Tangram’hn rengarenk Ůekillerinin dönüŮerek oluŮturduœu;
“Geleceœe” giden yolculuœa rehber olacak eŮsiz hikayeleri bir araya getirecek.
www.peryonkongre.com

People Make the Brand
æãveren Markaså
Konferanså
24 KasČm 2019
Fairmont Quasar ċstanbul
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5. People Make the Brand Konferansh, Türkiye’nin ve dünyanhn
önde gelen Ůirketlerinin insan kaynaklarh ve iletiŮim
profesyonellerine ev sahipliœi yapacak. Konferansta iŮveren markash
metrikleri, global iŮveren markalarhnhn lokal uygulamalarh, çalhŮan
deœer önermesi geliŮtirme süreci
ve sürdürülebilir iŮveren markash
stratejileri ele alhnacak.
www.peoplemakethebrand.com
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İŞ’E DOKUNAN SÖZLER

Korku ve risk alma
duygularını zorlarsanız
gerçekten inanılmaz
şeyler olabilir.

Hayatım boyunca hata
üstüne hata, hata ve
hata yaptım. Bu yüzden
başardım.

Marissa Mayer

Michael Jordan
Basketbol Oyuncusu, İş İnsanı

Yahoo Eski CEO’su

Eğer doğru sandalyede
oturuyorsanız, alışmanız
fazla zaman almaz.

Kendinizi tanıyıp ifade etmek
onu inkar etmekten çok daha
kolaydır ve başarırsanız liderlikle
ödüllendirilirsiniz.
Warren Bennis
Bilim İnsanı, Örgütsel Danışman, Yazar

Robert De Niro

Aktör, Yapımcı

Deneyim düşüncenin,
düşünce ise eylemin
çocuğudur.

Başarı değer yaratmakla
alakalıdır.

Candice Carpenter
iVillage.com CEO’su

Benjamin Disraeli

Siyasetçi, Yazar
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