
DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN
KADIN LİDERLERİ

2018

Erman Karaca, Seçil Seyfe, Esra Başer, İlkem Özar, Pelin Pehlivan, Tuğba Öztürk
Esra Beyzadeoğlu, Çiğdem Carino, Pelin Pehlivan, Tuğba Öztürk, Erman Karaca, Seçil Seyfe,

Esra Başer, İlkem Özar, Esra Beyzadeoğlu, Çiğdem Carino, Pelin Pehlivan, Tuğba Öztürk
Erman Karaca, Seçil Seyfe, Esra Başer, İlkem Özar, Pelin Pehlivan, Tuğba Öztürk

Esra Beyzadeoğlu, Çiğdem Carino, Pelin Pehlivan, Tuğba Öztürk, Erman Karaca, Seçil Seyfe,
Esra Başer, İlkem Özar, Esra Beyzadeoğlu, Çiğdem Carino, Pelin Pehlivan, Tuğba Öztürk

Erman Karaca, Seçil Seyfe, Esra Başer, İlkem Özar, Pelin Pehlivan, Tuğba Öztürk
Esra Beyzadeoğlu, Çiğdem Carino, Pelin Pehlivan, Tuğba Öztürk, Erman Karaca, Seçil Seyfe,



32

Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Bilinçli bir giriş olmadı doğrusu. İş arama sürecinde Halkbank’tan gelen teklif doğrultusunda sektöre 

girmiş oldum.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Çalışma hayatım dışındaki zamanımın çoğu iki kızımla ilgilenmekle geçiyor. Ailecek gezmeyi çok 

severiz, mümkün olan her fırsatta tatil yapıyoruz. Bunun yanı sıra tiyatro izlemeyi ve kitap okumayı çok 

severim.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz?
İşe ilk başladığım zaman ile şu anki zaman arasında ciddi bir pozitif fark var. Eskiden kadınların sektörde 

eksikliği hissediliyordu, ancak artık böyle bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Teknoloji sektörü gelişimin ve değişimin çok hızlı yaşandığı bir sektör. Bu nedenle kadın erkek bu 

sektördeki herkesin kendini geliştirmesi ve yenilemesi gerekir. Kadınlara özel tavsiyem; yalnızca bu 

sektörde değil; tüm sektörlerde ve hayatta cesaretli ve istekli olmalarıdır.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Sektörün kadınlar açısından avantajları olduğu gibi dezavatajları da var. Örneğin teknoloji sektöründe 

uzaktan çalışma gibi teknolojik imkanların daha sık kullanılması nedeniyle çalışma saatlerinde esneklik 

sağlanabilir. Dezavantajı ise diğer sektörlere nazaran daha fazla yoğunluğunun olması. 

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz?
Kadınların gelecek süreçte yalnızca teknoloji sektöründe değil hayatın içinde daha etkin konuma 

geleceğine inanıyorum. Çünkü yeni nesiller bizler gibi bu düşüncede olan ebeveynlerce yetiştiriliyor 

ve artık kadının yeri gibi bir kavramın yok olması gerekiyor. 

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz?  
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz?
Çok büyük ve önemli bir bankanın BT’sinde çok kritik bir pozisyona kısa zamanda geldim, ekip olarak 

yaptığımız çalışmalar sektöre öncülük edecek nitelikte başarılı oldu. Ancak hedefime henüz ulaştığımı 

söyleyemem. İçinde yer aldığım kuruma ve sektöre daha fazla katkı sağlayabileceğim daha üst 

poziyonlarda olmayı hedefliyorum.

Kadınlar Cesaretle, 
Bildikleri Yoldan 
Devam Etmeliler
Açelya Akbaş
Risk ve Uyumluluk Yöneticisi
Halkbank
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Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Teknoloji sektörü, gelecek vadeden, dinamik ve yenilikçi bir sektör olarak kadınların yaratıcılıklarını 

maksimum düzeyde kullanabilecekleri bir sektör. Globalleşen dünyada sınırlar ortadan kalktığı ve 

teknolojik buluşlar diğer sektörlere yön verdiği için bu alanda kariyerimi ilerletmek istedim. Kısa süre 

içerisinde sektördeki yeniliklerin ne kadar muazzam boyutta olduğunu görmek de bunun kanıtı. Bu 

büyük değişim çok büyük bir dinamizmi getirerek büyük bir tatmin de sağlıyor.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Zamanımın büyük kısmını öğrencilerle geçirmeyi seviyorum. Çok fazla seminerlere ve etkinliklere 

katılıyorum ve Türkiye’nin neredeyse her bir köşesinde üniversitelerdeki konuşmalara katılarak 

gençlerle vakit geçiriyorum. Alanımla ilgili olarak üniversitelerde eğitimler veriyorum. Öte yandan 

seyahat etmek olmazsa olmazım. Hem dünyada hem de Türkiye’de çok fazla seyahat ederek yeni 

yerler keşfetmeye çalışıyorum. Vakit buldukça da günlük iş yoğunluğunun olumsuz etkilerini azaltmak 

adına doğa içerisinde daha çok vakit geçirmeye ve bunu nefes çalışmaları ve sportif faaliyetlerle 

birleştirmeye çalışıyorum

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Kadınlar istedikleri her şey olabilir. Bu nedenle öncelikle bakış açılarından teknolojinin erkek egemen 

ve zor bir sektör olduğu ön yargısını çıkarmaları gerekiyor. Öte yandan yaratıcılıklarını maksimum 

düzeyde gösterebilecekleri bir sektör olduğu için çok daha kolay kariyer yapacakları fikrine 

inanmalarını ve bu doğrultuda daha cesur olmalarını öneririm.

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Geçmişte Türkiye’de kadın ve teknoloji arasındaki ilişkinin kopukluğu çok yüksek olsa da özellikle 

son zamanlarda bilişim sektörüne kadınlar daha çok ilgi göstermeye başladılar. Özellikle satış 

pozisyonlarına kadın başvurularının olduğunu görmek bizim için çok sevindirici. Kadınlara da eşit 

fırsatlar tanındığında erkekler kadar başarılı oluyorlar.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Kadınların kariyer ve aile hayatı arasında kurmaları gereken dengenin sektörden bağımsız olduğunu 

düşünüyorum. Bu nedenle teknoloji sektörünün bu dengede olumlu ya da olumsuz bir etkisi olmadığını 

söylemek gerekiyor.

Teknoloji Sektörü, Gelecek 
Vadeden, Dinamik ve 
Yenilikçi Bir Sektör
Aysun Karabıyık
Pazarlama ve İletişim Direktörü
Lenovo

Kurumunuzda aynı pozisyondaki kadın ve erkek çalışanların eşit ücret aldığını düşünüyor musunuz?
Her kurumda olduğu gibi çalıştığım kurumda da ücretler gizli olmakla birlikte, ücret farklılıklarının kadın-

erkek olarak değil performansa göre farklılaştığını düşünüyorum. 

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar icin daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
Dediğim gibi bana göre kadın erkek hayatın hiçbir yerinde hak olarak farklı değil o nedenle kadınlara 

uygun çalışma ortamı gibi bir kavram bence olmamalı. Çalışma ortamlarının insanlar için gerektiği kadar 

uygun olması gerekir.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Dijital dönüşümün kadınlara özgü bir farklılık getireceğini düşünmüyorum. Kadınların yerinin toplumda 

ve iş hayatında daha etkin olmasını sağlayacak gelişimler, teknolojik gelişimlerden ziyade sosyal 

gelişimlerdir.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık..vs)
Ben olaya yine kadın erkek olarak bakmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. İşyerleri çalışanlarını 

cinsiyetlerine göre değil işin ve kişinin özlelliklerinin kesişimine göre karar vermeli. Kadınlar ve 

erkekler için kadınlar daha duygusal erkekler daha mantıksaldır gibi genel yargılar olabilir ancak 

bunlar genelleme olup tamamen kişilerin özellikleri ile alakalıdır. Çok duygusal erkekler olabileceği 

gibi çok mantıksal kadınlarda olabilir. Yine de hem işini, hem çocukları, hem de evini aynı anda idare 

edebilen kadınların iş hayatında erkeklere nazaran daha çok işi aynı anda yürütebileceği avantajını 

yok sayamayız.

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu?
Teknoloji sektöründe kadın erkek sayısının eşit olması; dünyada kadınlar ile erkeklerin eşit seviyede 

olması demek olacağından, dünya çok daha yaşanılası bir yer olurdu. Çünkü çalışan veya kendi 

tercihi ile çalışmayan kadın mutlu kadındır, mutlu kadınlar mutlu çocuklar yetiştirir, mutlu çocuklar mutlu 

yetişkinler olurlar ve dünya mutlu olur…
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Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz? 
Teknoloji sektörü, kadınların, gelecek vadeden, dinamik ve yenilikçi bir sektör olarak yaratıcılıklarını 

maksimum düzeyde kullanabilecekleri bir sektör. Bu nedenle Türkiye’de teknoloji sektöründe orta 

ve üst düzey yönetimde özellikle global firmalarda kadın lider egemenliği oldukça yüksek. Ve genç 

kadınlarımız teknoloji sektörüne çok ilgi gösteriyor.

Kurumunuzda aynı pozisyondaki kadın ve erkek çalışanların eşit ücret aldığını düşünüyor musunuz?
Kadına oldukça önem veren bir şirket olarak ücret ya da yan haklarda cinsiyetten bağımsız bir yönetim 

anlayışı izliyoruz. Bu nedenle aynı pozisyondaki kişilerin maaş farklılıkları cinsiyetle değil deneyimle 

ilişkilendirilmektedir.

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar icin daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
Dünya hızla değişiyor. Artık hepimiz daha hızlı, dinamik ve daha rekabetçi bir dünyanın birer parçasıyız. 

Bu değişim insanları da etkiliyor. Bu değişen dünyada ve günümüzün teknolojik koşullarında aslında 

kadınlarla erkeklerin çalışma alanlarında ayrıldığı alanlar çok azaldı. Kadınlar artık ne istediğini biliyor 

ve bu konuda kendine yatırım yapıyor.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Yeniliklerin ve buluşların dışında son yılların en önemli başlıklarından biri olarak dijital dönüşüm, 

teknolojiyi her geçen gün daha cazip bir sektör haline getiriyor. Bu nedenle hem daha çok pozisyon 

hem de daha cazip bir seçim olacağını söyleyebiliriz.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık..vs)
Bizim Lenovo olarak çalışanlarımızın önemli bir kısmını kadınlar oluşturuyor ve bu dengenin başarımızda 

önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Farklı fikir, bakış açısı ve tarzların bir araya geldiği takımlarda 

performansın arttığını görüyoruz. Kadın çalışanlar yeniliklere açık olmaları, değişimlere hızlı ayak 

uydurmaları, olaylara pozitif bakış açıları ve çözüm odaklı yaklaşımları ile fark yaratıyorlar. Üstelik kadın 

çalışanlar, tüketici davranışları ve tercihleri bakımından değerli öngörülere sahip. Satış, pazarlama ve 

müşteri hizmetleri başta olmak üzere tüm organizasyonda kadın oranının dengeli olmasının, şirket 

başarısına önemli katkı sağladığına inanıyoruz.

Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Teknosa, kitleleri teknolojiyle buluşturan ama aynı zamanda operasyonlarında teknolojiyi çok etkin 

kullanan bir marka. Dijitalleşen dünyada, tüketicilerin teknoloji ihtiyaçlarını temin etmeye yönelik 

motivasyonlarını ve alışveriş yolculuklarını takip etmek için her kanalda müşterilerin nabzını tutuyoruz. 

Müşteriye temas etmek, beklentilerinin ötesinde deneyim yaşatmak bizim aynı zamanda bir teknoloji 

şirketi gibi hareket etmemize neden oluyor. Perakende ile teknolojinin dinamizmini bir arada yaşamak 

adına kariyer yolculuğumda yeni bir sayfa açtım ve Peppers and Rogers Group’taki danışmanlık ve 

yöneticilik görevimden ayrılarak 2013 yılında Teknosa’da çalışmaya başladım. 

 

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Her fırsatta seyahat etmeye çalışıyorum. Her seyahatimden de hem hayatım hem de işim için yeni 

notlar çıkararak dönüyorum. Özellikle Uzakdoğu hem teknoloji kullanımı anlamında, hem de etnik 

kültürü ile beni çok etkiliyor. Üyesi olduğum bazı dernekler var. Onların etkinliklerine katılıyorum. 

Yıllarca farklı sporları yapmış olsam da, son 10 yıldır pilates ve yoga vazgeçilmezlerim arasında. 

Özellikle uzun saatler ofis ortamından sonra hem fiziksel hem de ruhen rahatlatıyor.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? 
Teknoloji sektöründe sadece ülkemizde değil dünyada da kadın çalışan oranı çok düşük.Bir araştırma 

şirketinin son yaptığı araştırmaya göre, dünyada BT sektöründe kadın yönetici oranı yüzde 9’larda. 

Türkiye’de bilişim sektöründe çalışan kadınların oranı %27 ve bu kadınların %85’i kariyerlerine yine bu 

sektörde devam etmeyi düşünüyor. Her sektörde kadın-erkek çalışan sayısı arasındaki dengesizliğin, 

çocukluk döneminden itibaren başlayan bazı toplumsal anlayış ve davranışların bir sonucu olduğunu 

düşünüyorum. Kız çocukların bilim ve teknolojiye olan ilgisini beslemek adına sayıları henüz sınırlı 

da olsa sivil toplum inisiyatifi ve projeler hayata geçirilmeye başlandı. Biz bu konuda yaptırdığımız 

bir araştırmada, bilim ve teknoloji konusunda kadın rol modellerin olmamasının da kadınların eğitim 

ve meslek tercihlerinde teknolojiden uzaklaşmasında etken olduğunu gördük. Bu konuda Women 

in Technology ve benzeri kadın platformlarının, teknoloji ile ilgili çalışan kadınlar arasında güç birliği 

yaratmak ve diğer kadınlara ilham vermek anlamında önemli bir misyonu olduğuna inanıyorum.  

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Öncelikle her kadının eşit koşullarda eğitim ve çalışma hakkına sahip olmasını istiyorum. Okuma yazma 

bilmeyen kadınların oranı erkeklerin 5 katı. Kadınların istihdam oranı da erkeklerin yarısından az. Bunun 

değişmesi lazım. Dijitalleşen dünyada teknoloji, hayatın her alanında olmazsa olmaz bir araç haline geldi. 

Kariyer tercihi ne olursa olsun, kadınların teknolojide söz sahibi olması, teknolojiyi etkin kullanması çok 

önemli. Bilgiye erişmek, bilgiyi paylaşmak ve herkesle eşit koşullarda olmak için teknolojik donanım 

Dijital Çağ, Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği için 
Dönüm Noktası
Ayşegül Bahçıvanoğlu
Pazarlama İletişimi ve Müşteri Deneyimi GMY
TeknoSA
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önemli bir fırsat. Dünyadaki önemli icatlarda ve ilklerde geçmişteki tüm imkansızlıklarına rağmen 

kadınların imzası var. Bugün, geldiğimiz noktada teknoloji bilgiyi demokratikleştiriyor. Dijital çağda 

teknolojide kariyer yapan kadınların, geliştirdikleri yeni teknolojiler, ürün ve hizmetlerle diğer kadınların 

da önünü açacağını düşünüyorum. Sadece bir kariyer hikayesi değil, değişim hikayesi yaratma hayali 

ve anlayışıyla harekete geçebilirler. 

 

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Sektörümüzde yıllar geçtikçe kadın-erkek çalışan oranı arasındaki makas kapanıyor. Bu konuda özel 

sektör temsilcilerinin destekleriyle, STK’lar önderliğinde çeşitli bilinçlendirme çalışmaları yürütülüyor. 

Ancak henüz oranlar istenilen seviyelerde değil. Teknosa olarak biz, “teknoloji erkek işidir” önyargısını 

yıkmaya çalışıyoruz. 

 

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu? 
Kadınlar, genel olarak tüm sektörlerde iş ve aile hayatı dengesini kurmak için çok fazla fedakarlık 

yapıyorlar. Çünkü eşitlik, sadece kadının çalışma hayatına girmesiyle olmuyor. Evdeki işlerin ve çocuk 

bakımının da aile içinde eşit paylaşımı gerekiyor. Ama durum pek çok evde böyle değil maalesef. 

Teknoloji, mobil çalışma, uzaktan çalışma olanaklarının artırdı. Ayrıca, teknoloji sektörü gelişim 
Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz? 
Kadınlar gelecekte tüm sektörlerde daha etkin bir konuma gelecek. Ekonominin en fazla değer 

yaratan ve kalkınmanın lokomotiflerinden biri olarak nitelendirebileceğimiz teknoloji sektörünün 

istihdam alanındaki kadın-erkek dengesizliğini kırabilecek potansiyele sahip olduğuna inanıyorum.

Kurumunuzda aynı pozisyondaki kadın ve erkek çalışanların eşit ücret aldığını düşünüyor musunuz?
Kadın ve erkek çalışanların eşit ücret alması, eşit hak ve koşullardan faydalanması ‘İşte Eşitlik’ 

prensibimizin bir uzantısı. Bağlı bulunduğumuz Sabancı Holding, özellikle kadın hakları konusunda 

farkındalık yaratan ve sorunların çözümünde anahtar rol oynayan sivil toplum çalışmalarının en 

büyük destekçisi konumunda. Sn. Güler Sabancı’nın liderliğinde kadınların ekonomiye katılımı ve 

toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin tüm Türkiye’de içselleştirilmesi için yapılan önemli çalışmalar var.  

Birleşmiş Milletler Global Compact girişimi WEPs (Kadının Güçlenmesi Prensipleri) imzacıları arasında 

olmamız ve 11 yıldır yürüttüğümüz Kadın için Teknoloji projemiz de şirket olarak bu yöndeki niyetimizi 

açıkça ortaya koyuyor.

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar için daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
Böyle bir ayrım yapmak zor. Her sektörde farklı yapılar, işletme anlayışları var. TÜİK verilerine göre 

kadınlar en fazla hizmet sektöründe ve tarımda çalışıyor. 

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
İçinde bulunduğumuz dijital dönüşüm süreci, hepimize yeni fırsatlar sunup, müşterilerimizi daha 

derinlemesine tanımamızı ve onlara daha yakın olmamızı sağlıyor. Özellikle dijital içeriğin veriye, 

verinin bilgiye ve bilginin de yeni iş tanımları ve yeni iş süreçlerine dönüşmesi tüm sektörler için 

olmazsa olmaz haline geldi. Offline ve online tüm kanallardaki entegre müşteri verileri, geleceğe 

dair yaşamsal  kaynaklarımız. Bu kapsamda, özellikle  veri bilimine  ve müşteri deneyimine yönelik 

pozisyonlara olan ihtiyaçgiderek artıyor. Burada mutlaka kadınların varlığının da artacağına inanıyorum. 

Gün geçtikçe teknolojiyle daha da yakınlaşan kadınlar için bu dönüşüm sürecinin yepyeni fırsatlar 

doğuracağı düşüncesindeyim.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık..vs)
Belki çok genel bir yaklaşım olacak ama “kadının, girdiği her ortamı değiştirme, geliştirme” özelliğinden 

yola çıkarsak aynı etki bilişim ve diğer sektörler için de geçerli diyebiliriz. Kadın çalışan sayısının 

yüksek olduğu şirketlerde farklı çözüm ve iş yapış şekillerinin öne çıkacağını düşünüyorum. Bu da 

şirketin verimliliğini direkt olarak etkileyecektir.

 

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu? 
Toplumsal cinsiyet eşitliği, her alanda eşitlik demek. Bunu kadın meselesi değil,insan hakları ve 

demokrasi meselesi. Kalkınmanın ve ilerlemenin önemli bir itici gücü. Yapılan analizlerde kadın ve 

erkek çalışan oranının birbirine yakın olduğu şirketlerde finansal performansın arttığı ve verimliliğin 

sektör ortalamalarının üzerinde gerçekleştiği ortaya çıkıyor. Dünya Ekonomik Forumu’nda, kadınların iş 

gücüne katılım oranındaki yüzde 1’lik artışın, dünyada gayri safi yurt içi hasılayı 80 milyar dolar artıracağı 

paylaşılmış. 
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Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl seçtiniz?
Üniversite sınavına giriş sırasında Elektronik Mühendisliği en çok ilgimi çeken alan oldu. Böylelikle 

teknoloji dünyasına adım atmış oldum. Teknolojinin insanın yaşamına dokunan, kalitesini arttıran, 

kolaylaştıran bir araç olarak yaşamın her alanına gireceğini düşünerek, bu endüstrinin içinde yer alarak 

hem kendi hem de herkesin yaşamına dokunacak fırsatlar yaratmak istedim. 26 seneyi aşkın süredir 

bu endüstrinin baş döndürücü değişim ve gelişimine yakından tanıklık ediyorum.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
En çok şarkı söylemekten hoşlanıyorum. CepSahne’de müzik şefimizin disipliniyle, Procne (Kırlangıç) 

ismindeki Kadın Koromla birlikte çok sesli, çok lisanlı, çok renkli folklorik müzik çalışmaları yapmak, 

konserlerlerde, yarışmalarda yer almak yaşamıma inanılmaz keyif katıyor. Yoga ve seyahat de 

vazgeçilmezlerim arasında yer alıyor.

Teknoloji alanında kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Neden böyle olduğunu 
düşünüyorsunuz?
Türkiye ve dünyaya baktığımda kadın yöneticilerin başarısını gururla izliyorum. Günümüzde, önceki 

dönemlere göre kadınların teknoloji alanındaki varlıklarının daha fazla ve etkin rollerde olduğunu 

düşünüyorum.

Teknoloji alanında kariyer düşünen hemcinslerinize neler tavsiye edersiniz? 
Yeniliklere ve değişime açık olmalarını, merak ve öğrenme isteklerini her zaman canlı tutmalarını, 

hedeflerinden asla vazgeçmeden denemelerini, karşılaştıkları engel ve olumsuz olduğunu 

düşündükleri her şeyi bir sonraki adımlarının dersi olarak ceplerine koyarak yola devam etmelerini 

öneririm.

Teknoloji alanı kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Teknoloji uygun şekilde kullanıldığında kolaylık ve zaman kazancı sağladığından destek olduğunu 

düşünüyorum. Kariyer tarafında, dönem dönem oluşan yoğunluklar paralelinde tempoyu arttırmak 

gerektiğinde de en önemli destek ailenin desteği tabii ki. Sağolsunlar, hep var olsunlar. 

Teknoloji alanında kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Neden böyle olduğunu 
düşünüyorsunuz?
Özellikle ülkemizde teknoloji alanında çalışan kadın sayısında eksiklik çok fazla. Kadınların tekniğe 

yatkın olmadığını düşünmüyorum fakat sektördeki erkek yoğunluğu kadınları yalnız ve güçsüz kılıyor 

bence. Bu da kadınların teknik alanlara yönelmemesini etkiliyor. Sistemli ve ısrarcı olmalılar ve mutlaka 

ulaşmak istedikleri bir hedefleri olmalı.

Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Esasında başlangıçta çok bilinçli bir tercih değildi; sadece Boğaziçi Ünüversitesi’nde mühendislik 

okuma hayalim vardı ve bunu Bilgisayar Mühendisliği’ni kazanarak gerçekleştirdim. Okudukça da hem 

bölümümü hem okulumu çok sevdim ve çok iyi bir dereceyle mezun oldum. Üniversitede Mühendislik 

Kulübü’nün (ENSO) kuruluş dönemi etkinliklerinde yer aldım. Yıllar içinde tesadüfen başladığım bu 

sektör en büyük hobim haline geldi. Farklılıklardan beslenen ben, sürekli gelişen teknolojileri hem 

yakından izleyerek hem de uygulanmasında aktif çalışarak keyifli şekilde kariyer yolculuğuma devam 

ediyorum.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz? 
Farklılık içeren her türlü aktivitenin içinde yer almayı seviyorum. Özellikle teknoloji, gezi, spor, sanat, 

yemek. Farklı spor dalları (kürek, sirk akrobasisi, antigravity yoga gibi),  farklı bölgeleri gezme, farklı 

kültürleri keşfetme (Amazon, Patagonya, Moğolistan, Madagaskar, Kemaliye, Divriği vs) , farklı tatlar 

ve sanatın her türlüsünü deneyimleme. Farklılıkları deneyimlemenin iş hayatına pozitif etkisini (hızlı 

adaptasyon, empati, farklı bakış açıları ile konulara yaklaşmak, farklı kültürlerle daha kolay çalışabilmek 

vs)  her zaman gözlemlemişimdir. Düzenli yaptığım kürek sporunun da takım çalışması, uyum ve hız gibi 

konularda bana ciddi katkısı oluyor. Teknolojinin kullanıldığı VR sergiler, Hologram canlı konserleri gibi 

yeni nesil sanatsal aktiviteleri yakından takip etmeyi seviyorum.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? 
Evet. Kadın çalışan sayısının erkek sayısına göre daha az olduğuna katılıyorum. Bunun biraz 

içinde bulunduğumuz toplumun sosyal yapısına, kültürüne ve kız çocuklarının yetiştirilme tarzlarına 

bağlıyorum. Sayısal gibi alanlar toplumda hala erkek mesleği olarak algılanıyor. “Zeki olmak”  genelde 

erkeklerle özdeşleştiriliyor. Diğer yandan da yüksek adanmışlığın gerekmesi ve saat sınırlarının 

olmadığı bir sektör olması da kadınları korkutabiliyor.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Çok çalışmak, azim ve iyi bir iş ağının oluşturulması en büyük başarı faktörlerinden. Teknoloji alanında 

eğitim almamış olsanız bile daha sonra da bu sektöre geçiş her zaman mümkün. Çevremde 40 

yaşından sonra “Veri Bilimciliği” okuyan teknoloji kökenli olmayan kadınlar var. Yeter ki sürekli kendinizi 

geliştirmeye açık olun ve işin mutfağında da çalışmayı göze alın. Bu sektörde başarı için  trendler iyi 

gözlemlenmeli ve hızlı şekilde artan müşteri ihityaçlarını karşılayacak şekilde uygulanmalı. Her şeyden 

önce düşünmekten çok eyleme geçmek öneml ve “üretim” bu sektörde çok değerli.

Kadınlar 
Hedeflerinden 
Asla Vazgeçmemeliler

Kendinize 
Güvenin, 
Sınırları Zorlayın

Ayşim Niksarlı
Bilgi Güvenliği Grup Yöneticisi
Ziraat Teknoloji

Ayten Atlı
Dijital Dönüşüm Lideri
EnerjiSA
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Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Kesinlikle evet. Teknoloji, hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldi ve her noktasına dokunuyor. Bu 

konuda dünyada da, ülkemizde de istihdam olanakları çok geniş ve aileler de kadınlar da bilinçlendi. 

Hangi alanda eğitim alırsanız alın teknolojiyi de bir noktada bilmeniz ve uygulayabilmeniz tüm 

sektörlerde önem kazandı. Kız çocuklarımız artık teknolojiden eskisi kadar korkmuyor ve cesur şekilde 

bu alanda ilerlemeye devam ediyorlar. “Zeki” sıfatı kullanıldığında artık kadın imgesi de akıllarda yer 

etmeye başladı.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Özellikle küreselleşmenin de etkisiyle iş ve özel hayat sınırlarının saatlerle ayrıştırılması gerektiğini 

düşünmeyen yöneticilerdenim. Teknolojinin hayatın her noktasına ciddi şekilde girmesiyle ürün ve 

servisler de 7x24 beklentisi had noktada, teknolojilerin çok hızlı gelişmesi ve artan müşteri beklentilerini 

göz önüne aldığınızda zaman ve mekan bağımsız çalışma modellerine geçmemiz önemli. Elbette 

bunun anlamı özel hayatınızdan ciddi özveri yapmanız değil, özel zamanlarınızı teknoloji sektöründeki 

hızı da göz önüne alarak başarılı şekilde planlamanız gerekiyor. Sonuç olarak bu dengeyi kişilerin 

kendilerinin planlayarak yönetebileceğini düşünüyorum.

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz? 
Elbette, özellikle kadınların sağ beyin kullanımı, duygusal zekaları, daha verici olmaları, hizmetkar 

liderlik kolay uyum sağlaması, fasilitasyon yetenekleri, empatik iletişimleri özellikle ekip ve müşteri 

yönetiminde onları her sektörde olduğu gibi teknoloji sektöründe de avantajlı ve daha etkin bir 

konuma gelmelerini sağlayabiliyor. 

Kurumunuzda aynı pozisyondaki kadın ve erkek çalışanların eşit ücret aldığını düşünüyor musunuz? 
Evet. Türkiye’nin lider enerji şirketinde ve kurumsal bir yapıda çalışıyorum. Ücret politikası cinsiyet 

farklılığı gözetmeksizin yapılıyor ve kadın eşitliği konusuna inanan, bu konuda her türlü desteği 

vermeye hazır bir üst yönetimimizin olması da şirketimle gurur duyduğum noktalardan biri. 

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar icin daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
Teknolojinin bu kadar ilerlediği, kadınların her alanda başarılarını ispatladığı dönemde kadınlar için 

uygun çalışma ortamı tanımından vazgeçmemiz gerektiğine inanıyorum. Ülkemizde bu sektörler daha 

uygun ortam sağlıyor diyerek kadınları sınırlandırmamamız gerektiğini düşünüyorum. Ben mühendislik 

okudum, su an erkek egemen olarak bilinen bir sektörde çalışıyorum. Zorluklar olması ile birlikte esnek 

çalışma saatleri ve çalışanlarımızla güven ilişkisi sağlandıkça her şey mümkün. Kadın ve erkek ayırt 

etmeksizin söylüyorum: Kişilerin potansiyelini tamamen kullanılmasına izin verildiği her sektör uygun 

bir çalışma ortamıdır. Bence tır taşımacılığından, yazılım mühendisliğine, futbol antrenörlüğünden pizza 

dağıtımına kadar her türlü işte kadınlar arttıkça ister istemez çalışma ortamları da onlara göre iyileşecek 

ve düzenlenecektir. 

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Evet. Özellikle dijital dönüşümün esasında iş yapış biçiminin değişmesi, çeviklik ve kültürel değişim 

programları, müşteri yolculuk haritalarını da göz önüne aldığımızda insana dokunan tarafı çok fazla 

ve kadınlar yüksek duygusal zekaları ile bu tarz iş alanlarında daha başarılılar. Bir de bu dönüşümün 

cinsiyet bağımsız getirdiği çok fazla yeni roller var ki bunlarda da kadınlarımız kendilerine her zaman 

yer bulabilmekte. Bu rollerden bazıları scrum master, dijital ürün yöneticisi, UX tasarımcısı, DevOps 

uzmanı, cloud computing uzmanı, veri bilimcisi, bot tasarımcısı. Yeni teknolojilerle bu roller ve 

uzmanlıklar zamanla oldukça çeşitleniyor.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık..vs)
Kadınlar iş yerinde mutluluğa çok önem veriyorlar ve bu onların teknoloji alanında da çok sevilen bir 

yönetici olmalarını sağlıyor. Ayrıca karşısındaki kişileri daha etkin dinliyorlar, empatik iletişimde oldukça 

yetkinler ve insanlara daha saygılı olmaları onları bir adım öne çıkarıyor. İyi bir mentor oluyorlar ve 

hizmetkar liderlik (Servant Leadership) davranışları ile takımlarını başarılı şekilde motive ediyorlar. 

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu?
Özellikle yapay zeka teknolojilerinde artış ile bugün daha fazla işin etiğini de sorgulamaya başladık. 

Neredeyse tüm ürün ve hizmetlerin dijitalleştiği bir dönemdeyiz ve burada gerçekten her şeyden 

önce “insan” diyebiliyor muyuz? Teknoloji sektöründe etik değerlere uyum, daha insan odaklı ürün 

ve hizmetlerin sağlanması konusunda kadınlara düşen görev çok fazla. Sayımız arttıkça dijitalleşen bu 

ürünlerin insan kalbine daha fazla dokunması kadınların sayesinde olacak ve belki de önümüzdeki 

neslin robotlaşan bir jenerasyon olması da engellenebilecek. Her şeyden önce zeka ile doğrudan 

ilişkilendirilen teknolojide kadın sayısının artmasıyla, kadınların zeki olmadığına dair tabular da 

yıkılmaya başlanacak.

Eklemek istedikleriniz...
Rekabet üstünlüğü açısından yeni teknolojilerin her alanda çok yoğun kullanılması gerektiği bir 

dönemdeyiz ve teknoloji konusunda fırsatlar sonsuz. Teknoloji kökenli Genel Müdürleri daha sık 

duyar olmaya başladık. Yaratıcılık, adanmışlık, yüksek enerji gerektiren bu sektörde çok daha fazla 

kadın arkadaşımızı göreceğimiz günlerin uzak olmadığını düşünüyorum. Bu konuda çalışmayı düşünen 

kadınlarımıza bu işin içinde yıllardır yer alan kadın yöneticilerden biri olarak her türlü desteği aktif 

olarak vermeye hazırım.  
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Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Bizler meslek ve sektör seçimi konusunda şimdiki nesil kadar şanslı ve bilinçli değildik ne yazık ki. 

Seçeceğimiz mesleği deneyimleme imkanlarımız yok denecek kadar azdı. Ben bilgisayar mühendisliğinin 

popüler olmaya başladığı yıllarda üniversiteye girdim ve aslında içerik olarak çok bilmesem de geleceğin 

bu yönde şekilleneceğini düşünerek bu mesleği seçtim. Şu an da doğru seçimi yaptığıma inanıyorum ve 

çok mutluyum.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Teknoloji ve özellikle bankacılık sektörü yoğun çalışma gerektiriyor bu yüzden çok aktif olarak ilgilendiğim 

bir hobim yok ne yazık ki. Fırsat buldukça voleybol oynamaya çalışıyorum. Ayrıca 13 ve 17 yaşlarında 2 kızım 

var onlarla vakit geçirmeyi seviyorum. 

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? 
Yıllar içinde çok daha iyiye gitmekle birlikte, kesinlikle teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir 

eksiklik var. Bunun kök sebebinin eğitimden kaynaklandığını düşünüyorum. Üniversitelerin mühendislik 

veya temel bilimler alanlarındaki öğrenci dağılımlarına baktığımızda zaten çok net bir kadın eksikliğini 

görebiliriz. Genç kızlarımızı daha erken eğitim seviyelerinden teknoloji alanına yönlendirmediğimiz sürece, 

iş hayatında kadın-erkek dağılımını eşitlememiz çok zor. Teknolojinin “Erkek işi” olarak görülmesinin önüne 

geçmemiz gerekiyor.

Bu sadece Türkiye’ye özel bir problem değil, dünyanın birçok ülkesinde kadınların teknoloji konularında 

varlığını artırmak için  “Girls in STEM” kampanyaları yapılıyor ve böylece erken yaşlarda farkındalık yaratılmaya 

başlanmış oluyor. Hatta bazı ülkelerde teknoloji alanlarında üniversitelere girmek isteyen kız öğrencilere 

kabul kolaylığı veya burs sağlanıyor. Bizlerin de ortaokul, lise çağlarındaki kız öğrencilere ulaşarak onları bu 

konuda bilinçlendirmemiz çok önemli, böylece onlar üniversitede teknik alanları bitirecekler ve bizler de iş 

hayatında onlara erkeklerle eşit şans tanıyarak sektörümüzde kadın varlığını artıracağız.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Her şeyden önce kafalarından “yapabilir miyim?” sorusunu atmalarını tavsiye ederim. Kadınlar analitik bakış 

açısı, birden fazla işi birlikte yürütebilme, yaratıcık ve en önemlisi EQ gibi birçok konuda erkeklerden çok 

daha iyiler. En çok ihtiyaç duydukları şey ise gerekli cesareti gösterebilmek. İş fırsatları çıktığında, yeni 

pozisyonlar açıldığında kadınların da cesaretle “Ben de bu pozisyona adayım” diyebilmesi çok önemli. 

Ayrıca her kadının kendisine mutlaka kadın mentor ve rol model seçmesi de gerçekten fark yaratacaktır.

Bahar Savaş
Uygulama Geliştirme Temel Bankacılık Grup Müdürü
ING Bank

Kadınların Estetik
Bakış Açısı Gözardı
Edilmemeli

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Benim üniversitede okuduğum yıllarda bilgisayar mühendisliğinde kadın-erkek oranı %15 civarındaydı, 

bugün bunun çok daha iyi düzeyde olduğunu biliyorum. Bu doğal olarak sektördeki dağılıma da pozitif 

etki ediyor. Bizim bankamızın teknoloji ekibinde %35 kadın çalışanımız var ve bu sektöre göre oldukça 

iyi bir yüzde. Ancak bu konuda hala alınacak çok yolumuz var. Bu oran yaklaşık %50’lere gelmedikçe 

yeterince iyileştiğini söylemek mümkün değil. Tabii ki bu oranı artırmak için teknoloji konusunda 

yetişmiş kadın adayların artması en önemli konu.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Bu konuda sektör olarak bakarsak teknoloji avantajlı bir sektör, çünkü evden çalışma, esnek saatlerde 

çalışma gibi uygulamalar teknoloji alanında çalışanlar için çok kolay uygulanabiliyor. Hele günümüzün 

teknolojik koşullarında bunun sağlanması daha da kolaylaştı. Ancak işverenlerin buna sıcak bakması 

ve çalışanını desteklemesi en önemlisi. 

Geçtiğimiz yıllar içinde sektör çok olumlu yönde gelişti ve olgunlaştı. Yasal doğum izinlerinin bile 

zor alındığı yıllardan, ücretli doğum izni sağlanan, süt odalarının olduğu yıllara ulaştık. Bu konuda biz 

ING Bank olarak kadın çalışanlarımıza her türlü desteği sağlıyoruz. Genel müdürümüz Pınar Abay’ın 

liderliğinde ING Bank tüm sektörde kadınlara sağladığı çalışma ortamı ile fark yaratıyor. 6 ay ücretli 

doğum izni, okulun ilk günü izni, kreşe başlama izni, karne günü izni gibi pek çok özel uygulama ile 

kadınlar için çalışılabilecek en iyi şirket olmayı hedefliyoruz.

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz? 
Buna kesinlikle inanıyorum. Teknoloji alanında etkin ve başarılı olunmasını sağlayan zeka, merak, 

çalışkanlık, dikkat gibi pek çok yetkinlik kadınlarda fazlasıyla var. Eşit eğitim şartları ve eşit fırsatlar 

sağlandığında kadınların daha etkin bir konumda olacağı kesin, ancak bu bir çeşit döngü, daha fazla 

kadın teknoloji alanında çalışmalı ve lider seviyesine gelmeli ki, diğer kadınlara eşit şans sağlayabilsin. 

Bu konuda yine biz kadınlara çok iş düşüyor.

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz? 
Hedeflerime ulaştım demek bence kimse için mümkün değil. Bir hedefe ulaştığınızda zaten kendinize 

yeni bir hedef koyuyorsunuz. Benim mesleki olarak değil ama kişisel olarak en önemli hedeflerimden 

biri; hem kendi organizasyonumuz içinde hem de dışarıda gençlere iyi bir rol model olabilmek ve en 

önemlisi bu mesleği seçmek için gençleri yönlendirebilmek.

Kurumunuzda aynı pozisyondaki kadın ve erkek çalışanların eşit ücret aldığını düşünüyor musunuz?
Ben bu konuya çok özen gösteren ve kesinlikle bu konuda ayrımcılık yapmayan çok özel bir şirkette 

çalışıyorum. ING Bank ücret de dahil her konuda kadın-erkek eşitliğine çok önem verir. Ancak ben 

bundan önce çalıştığım şirketlerde de ücret eşitsizliği olmadığını düşünüyorum.

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar için daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
Diğer sektörlerle ilgili detay bilgim yok ne yazık ki ancak perakende veya fiziksel güç gerektiren 

sektörler kadınlar için zor olabilir. Eğitim genelde kadınların çok bulundukları bir sektör, çalışma saatleri 

açısından kadınlar için daha uygun olabilir.
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Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Dijital dönüşümle birlikte ortaya çıkacak yeni işlerin daha çok yaratıcılık ve duygusal zeka gerektiren 

işler olabileceğini düşünüyorum. Bu da kadınların güçlü olduğu alanları kullanmasına olacak sağlayabilir.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık..vs)
Kadınların çoğu zaman zayıf yönü olarak görülen duygusal olmaları, bence güçlü yanlarından biri. 

Erkek egemen çalışma ortamlarında kadınların EQ’su ve duygusal bakış açısı her zaman avantaj 

yaratacaktır. Ayrıca kadınlar yaratıcılık, sorumluluk alma, birden fazla işe aynı anda odaklanma, adil 

olma gibi konularda oldukça güçlüler.

Ve tabii kadınların estetik bakış açısı da göz ardı edilmemeli.

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu?
Kadınların potansiyelinin de kullanılabildiği bir dünyada eminim ki çok daha fazla teknolojik gelişmeye 

imza atardık.

Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
İlk üniversite 2. sınfta Computer Science’tan teknik elektif seçiminde aldığım ders ile başladı. Ben 

hiperaktif bir çocukluk geçirdim. Konsantrasyon kabiliyetim çok sınırlıydı. Hep gece sessiz olduğunda 

çalışırdım. Sistem odasında sabahlara kadar kalmak, kod yazmak ve onun çalıştığını görmek çok 

hoşuma gitti. Daha sonraki yıllarda tüm teknik elektiflerimi Computer Science ‘dan seçtim. Mezun 

olunca TCMB ‘ye girdim ve orada kimsenin o yıllarda bilmediği mikrobilgisayarlar dünyasına girdim. 

Herkesin mainframelerle çalıştığı yıllarda ben network, PC ve son kullanıcı ürünlerde yol aldım. Bu da 

geleceği yakalamama olanak tanıdı. Amerika da yapılan etkinliklere katılarak geleceği yakalamaya 

çalıştım. Başkalarının çok iş olarak gördüğü projeleri sahiplenerek bitirilmesini sağladım. Her seviyede 

olan kişi ile iyi iletişim kurdum. Daha sonra banka birleşmelerinde bulundum. Danışmanlık bilgimi 

artırdım. C-Level görev aldım, yönetim becerimi artırdım.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Müzik benim için hobiden de ötedir. Türkiye de nadir ses olan Alto-mezzosoprano sesine sahibim. 

Uzun yıllar şan dersi aldım. Değerli tiyatro hocalarımızdan sunum teknikleri dersleri aldım. Türkü ve 

opera söylemekten keyif alırım.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? 
Türkiye’de diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla kadın çalışanlarımızın olduğunu görüyorum ama yine 

de sektörümüzde erkek çalışana göre daha az. Ben iki şekilde bakmak istiyorum. Birincisi çalışan 

olarak, eğer kadınsanız ve bekarsanız hedefleriniz bu yönde ise sektörde yeriniz hazır.  Altyapı ekipleri 

içinde yer alabilirsiniz. Evliyseniz eşiniz ya tıp sektöründe ya da BT dünyasında ise daha rahatsınız. 

Bizlerin işi kimsenin çalışmadığı saatlerde başlar. Eşinizin ve/veya ailenizin bunu iyi anlaması ve 

kabullenmesi gerekir. Burada kişiden çok ailenin destek olması önemli. Ayrıca bir çalışmada doğal 

olarak evli ve çocuklu kadın var ise diğer erkek arkadaşlar ona yardım amacı ile az görev veriyor, 

yöneticiler de buna dikkat ediyor. Bu şekilde bir destekmiş gibi görünen yardım, o kişiyi projelerden 

ve bilgiden uzaklaştırıyor.  

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
BT dünyasında “bravo”, “süper iş başardın”, “fail etmedi sen bizi kurtardın gibi”, iş kolları için normal 

övgüler alınmaz. Aksine, “neden olmadı”, “nasıl olur”, bir daha bu hatanın yaşanmaması için neler 

yapmalısın “gibi tamamen kişiye özgü sorular gelecektir.  Bunları baştan kabul ederek güçlü bir kişilik 

geliştirmesine çalışmalıdır. BT dünyasında ekip çok önemlidir. Ekip arkadaşları ile de iyi geçinilmelidir. 

Aksi takdirde yalnız kalınır. Senin bilgin diğerlerin bilgisi ile bir artı değerdir. Geri planda kalınmamalı, 

aktif rol alınmalıdır. Hanımların olmadığı veya çok az olduğu ekiplere girilmeledir. Bu şekilde daha hızlı 

BT Dünyasında
Normal Övgüler
Alınmaz 

Berrin Walraven 
BT Direktörü
Odeabank
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yükselir. Son olarak, futbol hakkında bilgi sahibi olunmalıdır, değil BT’de yönetimlerde bile pazartesi 

günü bu konuşulur, parçası olunmalıdır.

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
İstatistiklere bakarak söylemek daha uygun olur. Ancak geçmişte daha fazla kadın iş sektöründeydi 

gibi geliyor. Benim annem ve teyzelerim çalışırdı. Şu an kadın evde ve çocuğuna bakıyor veya kek-

börek yapıp internetten satıyor olarak görüyorum. Yazdığım gibi kalifiye kadın adedi rakamları hakkında 

bir bilgim bulunmuyor. 

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz? 
Geçmişe baktığımda Amerika’da olabilirdim. Keşke gitseydim ve 3 dilin yanında Fransızca da 

öğrenseydim diyorum. Türkiye koşullarında hedeflerime ulaştım diyebilirim.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Sistemin arkasında kadın olmuş, erkek olmuş artık bir önemi bulunmuyor. Evet kesin yaratacaktır.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık ..vs)
Multitasking yapabilmeleri, farklı türde bir kişi olduğunda erkek çalışma arkadaşları ile daha iyi iletişim 

sağlamaları, EQ ve yılmamaları sayabilirim. 

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu?
Çocuklara ve kadınlara şiddet azalırdı. Doğa projeleri artardı. Enerji tasarrufu ön plana çıkardı. Savaş 

azalırdı…

Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Teknoloji benim için fayda sağlamak, yenilik üretmek, heyecan, sürekli akış demek. Bu tanımların 

içinde yaşamak istediğim için bu sektördeyim.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Farklı zevklere sahip arkadaş gruplarım var. Onlarla vakit geçirmekten, yeni yerler keşfetmek ya da 

yeni tatlar denemekten kesinlikle keyif alıyorum. Kışları snowboard yapmayı, yazları yüzmeyi çok 

severim. Bol okurum, bol dinlerim. Özellikle eski yerli/yabancı şarkıları pikaptan dinlemeyi severim.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? 
Teknoloji kadın iş gücüne katılım oranının en düşük olduğu sektörlerden biri. Toplumumuzda ve hatta 

toplumlarda kız çocuklarının yetiştirilmesi temelinden başlayan bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. 

Mühendislik alanında eğitim almak, kod yazmak, teknolojiyi takip etmek “erkeksi” olarak etiketlendi. 

Bu algının son zamanlarda büyük oranda yıkıldığını gözlemlesem de hala ailelerin, şirketlerin kadınları 

sosyal becerilerini kullanabileceği alanlara yönlendirme eğilimi olduğunu düşünüyorum.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Doğuştan gelen güçlü yanlarınıza odaklanın. Nasıl pratik çözümler bulduğunuza, nasıl her şeyi aynı 

anda çok da iyi idare ettiğinize, nasıl her şeyi duyup, görebildiğinize… Şimdi bu güçlü yanlarınızı 

teknoloji bilginiz; yoksa da hevesiniz ile birleştirin. Gerisi kendi yolunuz.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Oluyor. Özellikle teknoloji sektöründe uzaktan erişim ile çalışmak çok kolay. Bu ve benzeri faydaları 

aile ile daha fazla vakit geçirme fırsatı sunuyor.

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz? 
Bu zamana kadar hedeflediklerime ulaştığımı düşünüyorum. Hedefler bitmez. En köklü, kurumsal 

şirketlerin teknoloji ekiplerini startup ruhuyla çalışan ekiplere dönüştürmeyi hedefliyorum. Bu 

ekiplerle teknolojiyi ürün değil, değer üreten, kompleks değil çok kolay anlaşılabilen şekilde üretmeyi 

hedefliyorum.

Doğuştan Gelen
Güçlü Yanlarınıza 
Odaklanın
Beste Müminoğlu Güren
Global BT Analitik Ürün Yönetimi Yöneticisi 
BSH Ev Aletleri
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Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar için daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor? 
Kadınlar her sektörü kendine uygun hale getirebilir.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl? 
Dijital dönüşümün özellikle teknoloji alanında daha çok pozisyon yaratacağını düşünüyorum. Büyük 

payı kadınların alabileceğine de inanıyorum. Özellikle sorgulayan ve yenilik arayan, yaratıcı yanlarını 

geliştirmiş kadınlar dijital dönüşümde aranılır olacak.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık..vs) 
Kadınların EQ’sunun daha yüksek olduğunu düşündüğümüzde, anlamak için soru sorma, dinleme 

becerilerinin gelişmiş olduğu sonucuna varabiliriz. Teknolojide ihtiyacı anlayabilmek, anlattırabilmek 

her aşamada çok değerli. İlk olarak kadınların burada ön plana çıkacağını düşünüyorum. Teknoloji 

projelerindeki başarısızlıkların büyük bir bölümü ihtiyacı anlayamamaktan kaynaklanıyor. Sadece 

aynı beceri üzerinden gittiğimizde bile, bu becerinin ekip kurma, geliştirme, ekibe koçluk edebilme 

anlamında da hemcinslerimi öne çıkarabileceğini düşünüyorum.

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu?
Yıllardır teknoloji sektöründe yakındığımız iş birimleri ve teknoloji ekipleri arasındaki iletişim eksikliği 

çok daha az olurdu diye düşünüyorum.

Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl seçtiniz? 
Seçimden daha ziyade kendimi içinde buldum. Zamanla teknolojinin insan hayatını kolaylaştıran, 

sistemleştiren kısmını sevdim ve devam ettim.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Spor yapmayı özellikle koşmayı çok seviyorum. Fırsat buldukça tiyatroya gidiyorum. Sosyal alanlarda 

eğitim alıyorum. Genellikle günlük eğitimlere katılıyorum.

Teknoloji alanında kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Neden böyle olduğunu 
düşünüyorsunuz?
Özellikle ülkemizde bu eksiklik çok fazla. Kadınların tekniğe yatkın olmadığını düşünmüyorum fakat 

sektördeki erkek yoğunluğu kadınları yalnız ve güçsüz kılıyor bence. Bu da kadınların teknik alanlara 

yönelmesini etkiliyor.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Sistemli ve ısrarcı olmalılar bence ve mutlaka ulaşmak istedikleri bir hedef olmalı.

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirdiğini söyleyebilir 
misiniz?
Yıllar içerisinde tabii ki bir değişim oldu fakat bu anlamlı bir iyileşme değil.

Kadınlar Sistemli ve 
Israrlı Olmalı

Birnur Dağlı
Akıllı Şehirler Koordinatörü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Liseden bu yana teknoloji alanına ilgim var. Lisede bilgisayar öğretmenim benim bu alandaki ilgimi ve 

yeteneklerimi keşfetmiş ve beni yönlendirmişti. Öğretmenlik ise küçük yaşlardan itibaren hep yapmak 

istediğim bir meslek olmuştur. Öğrenmenin doğasını ve sürecini her zaman sevmişimdir. Kendimi “iyi bir 

öğrenen” olarak tanımlayabilirim. İyi bir öğretmen olmanın yolu iyi bir öğrenen olmaktan geçiyor çünkü. 

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Yazmaktan ve deneyimimi, araştırmalarımı, bilgimi insanlarla paylaşmaktan keyif alıyorum. Kitaplarım, 

blog yazılarım ve konferanslardaki konuşmalarım aracılığıyla insanlarla fikirlerimi ve deneyimlerimi 

paylaşabiliyorum. Bunun dışında sosyal sorumluluk çalışmalarından, gençler ve çocuklarla yapılan 

yenilikçi projelerden keyif alıyorum. 

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? 
17 yıl boyunca eğitimde teknoloji alanında çalıştım ve çoğunlukla erkek meslektaşlarım oldu. Kadınların 

bu alanla az ilgilenmesinin dışında üst düzey rollerde de az sayıda kadın meslektaşımla karşılaşıyorum. 

Kadınların teknoloji alanındaki mesleklerle uğraşmayacağı ya da “kadın mesleği” olmadığı konusunda 

genel olarak bir bakış açısı olduğunu gözlemliyorum. Bu bakış açısının da küçük yaşlardan itibaren 

oluştuğunu düşünüyorum. İlkokulda kız ve erkek çocukların teknolojiye olan merak ve ilgileri 

hemen hemen benzer düzeydeyken bu ilginin ortaokul düzeyinde ayrıştığını üzülerek görüyorum. 

Öğretmenlerin, ailelerin ve özellikle babaların bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini, teknolojinin 

erkek tekelinden çıkarılması için önce bakış açısının değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun için 

kızlara yönelik hazırlanan proje ve çalışmalar elbette etkili olacaktır ancak bu etkinin genel olarak 

toplumda yaratılması çözüm olarak düşünülebilir. Bunun için de çocuk-aile etkinlikleri etkili olabilir. Lise 

ne yazık ki bu farkındalığı yaratmak için çok geç. 

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Bir kere kesinlikle teknoloji alanında fark yaratabileceklerini düşünmekten vazgeçmesinler ve kadın 

olmanın doğal olarak getirdiği zengin bakış açısını işlerine yansıtsınlar. Tasarım ve sosyal bilimler 

konusundaki bilgi ve deneyim teknoloji alanında çok değerli. Bu alanlarda da kendilerini geliştirsinler. 

Kodlama ve bilişim alanındaki atölyelere katılsınlar, becerilerle kendilerini donatsınlar. Kuluçka 

merkezlerini ziyaret etsinler. İTÜ Çekirdek, Özyeğin’in Girişim Fabrikası, Koç’un Kworks’ü, Sabancı’nın 

SUCool’u, ODTÜ’nün Atom’u önemli kuluçka merkezleri. Hemen hemen her kuluçka merkezi, içinde 

bulunan girişimlerin ürün ya da hizmetlerini sergiledikleri bir “demo gün” organize eder. Bu etkinliklere 

katılabilirler. Bir kuluçka merkezinde pek çok startup var. Bunlardan birine girip çalışabilirler. Satış ve 

müşteri ilişkileri tarafında çalışmak bile çok değerli.

Dijital Dönüşüm 
Yenilikçilik ve İnovasyonu 
Getiren Bir Hareket
Burcu Aybat
İlkokul/Ortaokul Müdürü
İELEV Eğitim Kurumları

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Ne yazık ki böyle bir iyileşmeyi göremiyorum. Bu anlamda KAGIDER’in son üç senedir düzenlediği 

Teknolojinin Kadın Liderleri gibi etkinlikler ses getiriyor ve kadın rol modelleri ile tanışmamızı sağlıyor. 

Ancak bu tür rol modeller yaratmayı tek başına yeterli görmüyorum. Daha küçük yaşlardan itibaren 

teknoloji alanında kız-erkek sayısını dengede tutacak bir anlayışı toplumumuzda geliştirmeliyiz. Eğitim 

sistemimizden düzenlediğimiz etkinliklere kadar bilinçli bir şekilde bu yaklaşımı sergilemeliyiz.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Bana göre sadece teknoloji değil, tüm sektörlerde benzer kaygıyı yaşayan kadınlar var. Buna 

daha çok sosyolojik bir mesele olarak bakmak gerekir. Kadının aile hayatındaki sorumluluklarını 

paylaşabilmesi gerekiyor. Teknolojinin de getirdiği bir artı olarak home ofis çalışan kadınlar var. Bu 

da pek çok anlamda kadınlara bir pencere açıyor; ancak bu bakış açısına sadece kadının kariyer ve 

aile yaşamındaki dengeyi sağlayan bir etki değil, daha çok kadına zaman kazandıran bir uygulama 

olarak bakmak gerekir. Kadının da erkekler kadar sosyal çevrede ve iş ortamında yer almaya hakkı ve 

isteği var. Bu konuda çalışma saatlerinin tüm çalışanlar için makul bir zaman diliminde tutulması önemli. 

Erkeklerin aile içi sorumluluklarının az olmasının da getirdiği bir fırsatla daha fazla zaman aralığında 

çalışabilme olanakları da erkeklere bir avantaj getiriyor ve böylece kadınlar kariyerlerinde ilerleme 

noktasında bir adım geride kalabiliyor.  

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz? 
Düşünüyorum. Bunun için tek engelin zihinlerimizde olduğunu düşünüyorum. Dengeli bir hayat, kadın 

rol modellerinin ön plana çıkarılması, okulda, iş yerinde ve sosyal hayatta kadınların da yetenek ve 

becerilerini gösterebilecekleri platformlar yaratılması, kadın mentorların yetiştirilmesi gibi adımlar 

kadınları daha da ön plana çıkarmakta faydalı olabilir. En başta da teknolojiyi erkek mesleği gibi lanse 

etmemek gerekiyor. 

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz? 
Eğitim alanında teknolojinin kullanımı üzerine pek çok çalışmam oldu. Öğretmen eğitimleri verdim ve 

öğrenci mentorluğu yaptım. Şimdi de okul liderliği alanında eğitimde yenilikçi yaklaşımların kullanılması 

noktasında çalışmalarımı sürdürüyorum. Bu anlamda deneyimlerimi paylaşmak üzere kitap ve blog 

yazıları yazıyorum. Çeşitli konferanslara konuşmacı olarak katılıyorum ve eğitim alanında teknolojinin 

etkin kullanımı konusunda deneyimlerimi paylaşıyorum. Hedeflerim sürekli değişen ihtiyaca ve talebe 

göre değişiyor. Yeni kitabım Geleceği Kodlayanlar, öğretmenlerin sınıflarında geleceği kodlayan bir 

nesli nasıl yetiştirebileceklerine yönelik pratik uygulamaları içeriyor. Bu kitabın mümkün olduğunca çok 

öğretmene ve ebeveyne ulaşmasını istiyorum. 

Kurumunuzda aynı pozisyondaki kadın ve erkek çalışanların eşit ücret aldığını düşünüyor musunuz?
Evet. Eğitim alanı kadınların yoğunlukta olduğu bir alan. Dolayısıyla neredeyse tüm idarecilerimiz de 

kadın. Bu anlamda farklı bir ücret politikamız kesinlikle yok. 

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar için daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
Sektörden çok bence kadın ve erkeklere eşit haklar ve sorumluluklar veren kurumlar burada fark 

yaratıyor. Farklılıklara ve çeşitliliğe değer veren kurumlarda kadınlar da uygun çalışma ortamı 

buluyorlar. Belki de burada kadın-erkek üzerinde çalışmaktan çok, farklılıkların ve çeşitliliğin inovasyon 
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için kıymetli olduğunu fark ettirmek gerekiyor. Zaten inovasyonu içinde barındıran şirketler bu bakış 

açısına sahip diye düşünüyorum. 

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor 
musunuz? Nasıl?
Dijital dönüşüm aslında yenilikçilik ve inovasyonu getiren bir hareket. Dolayısıyla kadınların burada 

daha çok rol alacağına ve onların da bakış açılarına, becerilerine ve yeteneklerine ihtiyacımız olacağına 

inancım tam. Aslında var olan iş pozisyonlarında bile tercih edilme oranı artabilir. 

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık..vs)
Çok yönlü olmak ve aynı anda birden fazla projeyi yönetebilmek konusunda kadınların deneyimlerinden 

dolayı daha iyi olduklarını söyleyebilirim. Ayrıca kadınların empati kurma becerileri de oldukça güçlü. 

Zaten tasarım odaklı düşünmede de empati becerisi çok kıymetli. Bu yönden bakarsak eğer kadın 

çalışan olması bir kurum için çok avantajlı olsa gerek. 

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu?
Daha demokratik ve zenginlik barındıran bir dünya haline gelirdi. İnovasyon ve sosyal faydanın da 

daha fazla olacağı kesin. 

Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz? 
Üniversitede Endüstri Mühendisliği derslerimin arasında en sevdiğim ve vakit ayırdığım alan 

kodlamaydı. Buradan yola çıkarak BT kariyerine yöneldim.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz? 
5 yaşında oğlumun gelişimi için vakit ayırmak, hobilerimle uğraşmak (el sanatları ağırlıklı hobilerim var), 

kitap okumak ve dinlemek (audible oldukça başarılı), bahçe ile uğraşmak, dalış.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz?
Fark ediyorum maalesef. BT konusunun kadınlara çekici gelmediğini, bu yüzden tercih edilmediğini 

düşünüyorum. Şüphesiz zor bir meslek, kadınlar da kariyerlerinin belirli aşamalarında zorlukla 

mücadele yerine daha rahat bir kariyere yönelebiliyorlar. Ayrıca gençler arasında azınlık olduğu için 

BT’den sıkılan, dışlanan genç kadın BT yöneticileri olduğunu da biliyorum. Özellikle yazılım ekipleri çok 

erkek dominant, kadınların rahat edemeyeceği ortamlar bunlar. 

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Kadınların teknoloji kariyerinde erkeklere göre avantajları olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu kariyerin 

sanıldığının aksine, kadına uygun olması için birçok sebep var. Uzaktan çalısmaya musait, çalışma 

saatlerinde esnek davranmaya müsait, işbirlikçilik özelliği öne çıkan bir alan. Üstelikde kadınların 

daha düzenli ve kusursuzu arayarak çalıstığı düşünülürse, daha başarılı teknoloji liderleri olabileceği 

aşikar. Sosyal zekaları ile iş birimlerini etkileyebilen kadın teknoloji yöneticileri, dijitalleşen dünyada iş 

birimlerinin vazgeçilmez parçası olacaklar. 

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu? 
Her alanda olduğu gibi, sorumluluklar arttıkça, fedakarlıkların arttığı bir alan teknoloji kariyerleri. Ancak 

kariyerin daha başlangıç yıllarında, özellikle teknolojinin imkanlarını kullanarak esnek lokasyon ve 

saat avantajlarını en iyi kullanan sektörlerden biri teknoloji sektörü. Gitgide yazılım alanında çalışan 

kişilerin ofis kavramından uzaklaştığını, kolaborasyon araçları kullanarak mekan bağımsız çalıstıklarını 

görüyorum. Bu özelliği ile aslında oldukça kadınlara uygun bir çalışma alanı. 

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor musunuz? 
Ülkemizdeki eğitim eğilimini gördüğümde bu konuda biraz kötümser olduğumu itiraf etmem gerek. 

Özellikle STEM alanında eğitimde dünyadaki konumlanmamız çok parlak değil. Kadınların bu ve buna 

benzer çabalarla daha çok bu alana yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dokunabildigimiz 

kadarı bile kardır. 

Kariyer Gelecekte
Neye Benzeyecek?

Burcu Bıçakçı Ersoy
Yönetici Ortak
Egon Zehnder
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Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz? 
Benim kariyerimde teknoloji dünyasına yön veren yöneticilere yakınlık, bu dünya liderleri ile değer 

yaratacak ilişkiler içinde olmak çok onemli. Sadece Türkiye ile sınırlı kalmadan yurt dışında, küresel 

ve çok üst düzey roller çalışma şansı bulduğumda kendimi profesyonel olarak daha fazla tatmin 

edebiliyorum. Maalesef Türkiye’de teknoloji üretmediğimiz için, teknoloji şirketlerinin büyüklüğü ve 

derinliği fazla yönetici profili barındırmaya müsait degil. Bu yüzden benim Türkiye’deki faaliyetlerim 

teknoloji dışına da tasıyor. Bu açıdan baktığımda küresel olarak teknoloji alanında daha büyük etki 

yaratacak şirketle yakın çalışmak benim hedeflerim arasında.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl? 
Dijital dönüşüm yetenek ihtiyaçlarını farklı bir alana çekiyor. Dijital iş modellerini anlamak, değişim 

liderliği, inovasyon kültürünün liderliğini yapabilme gibi beceriler ön plana çıkıyor. Bu yeni becerileri 

kadınların edinebilmesi için özel bir durum yok. Ancak kadınlar bu alandaki açığı görüp kendilerini 

bu konularda yetiştirebilirlerse ileri gidebilirler. “Geek is the new in” diye bir eğilim var iş hayatında. 

Yani her şeyden genel kültür olarak anlamak yerine, özel birkaç alanda teknik beceri geliştirmek, 

derinlemesine o alanın detaylarına girebilmek. Benim kadınlara tavsiyem geleceğin “geek”leri 

olmaktan çekinmemeleri.

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu?
E-ticaret dünyasının önde gelen erkek yöneticilerinden birine büyük bir CEO rolünü önerecek şekilde 

yaklaştım. Bana CDO’nun bir kadın olup olmadığını sordu. CDO kadın değilse kendisinin CEO işinde 

başarılı olmasının zor olduğunu söyledi. Bu yönetici, internetteki kadın tüketiciyi anlamak için kadın 

bir CDO’nun ya da CEO’nun mecbur olduğundan bahsetti bana. Kadın tüketicinin hakim olduğu bir 

ortamda kadın yöneticinin daha başarılı olabileceğini anlamak zor olmasa gerek. Eşit sayıda kadın 

ve erkek yönetici olsaydı havuzda, o zaman daha adil ve uygun atamalar yapılabilir, daha fazla değer 

yaratılabilirdi. Ancak maalesef kadın yöneticileri arayıp bulamadığımız çok vaka yaşıyoruz. 

Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz? 
Tamamen tesadüf.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Oğlumla vakit geçirmekten çok hoşlanıyorum. İş dışında kalan zamanım en azından kendi etkinliklerini 

planlayacak yaşa gelinceye kadar onun.  

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz?
Kesinlikle, erkek egemen bir sektör. Teknik bilgi ve deneyimin erkeklerde olabileceği, zorlu çalışma 

ortamı ve esnek mesai saatlerine kadınların uygun olmadığı gibi bir inanış var. Erkeklerin teknoloji 

merakının kadınlara göre daha fazla olduğu gerçeği de yadsınamaz elbette, ancak genç kuşaklarda 

bunun kadın çalışanlar lehine artış gösterdiğini gözlemliyorum. 

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Öğrenmeye açık, planlı, etkili iletişim metodolojilerini kullanan kadınların kariyer basamaklarını 

tırmanabileceği bir sektör. Sabretmeyi bilen, algılarını açık tutup, muhakeme eden, inisiyatif kullanabilen 

bir profil iseniz başaramayacağınız hiçbir şey yok. 

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz? 
Yıllar içerisinde büyük bir değişim olduğunu söyleyemem, ancak gelişen teknoloji ve dijital dönüşüm 

ile birlikte farklı fırsatların oluşabileceğini ve kadın çalışanlara daha çok fırsatların çıkabileceğini 

söyleyebilirim. 

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu? 
Maalesef içinde bulunduğumuz sektör kariyer ve aile hayatı dengesinin zor kurulduğu bir sektör. 

Ancak dijitalleşme ile birlikte gelecekte aile yaşantısı için daha geniş olanaklar sağlayacağı şüphesiz. 

Gelişen teknoloji ile artık cep telefonunuz, tabletiniz veya notebookunuz yanınızdaysa her yer ofisiniz 

olabiliyor. İşverenler de operasyonel maliyetlerini düşürmek amacıyla home ofis çalışmayı teşvik 

ediyorlar.  

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz? 
Zor olsa da evet. 

Sabredin, Algılarınızı 
Açın, Muhakeme Edin, 
İnsiyatif Kullanın
Burcu Fenercioğlu
Hizmet Satış Müdürü
Destek Bilgisayar ve İletişim Hizmetler
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Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz? 
Çalıştığım şirkette pek çok kadın çalışan olmasına rağmen yalnızca 2 kadın yönetici var ve ben de 

bunlardan biriyim. Diğer grup müdürü arkadaşlarımın tamamı erkek, bu kadar erkek egemen bir 

sektörde bulunduğum noktadan son derece eminim. Bu aşamadan sonra bilgi ve tecrübelerimi 

gelecek nesillere aktarmayı hedefliyorum.  

Kurumunuzda aynı pozisyondaki kadın ve erkek çalışanların eşit ücret aldığını düşünüyor musunuz?
Kesinlikle evet, çalıştığım şirkette din, dil, ırk, cinsiyet, politik görüş, ulusal ya da sosyal köken, dolayısıyla 

farklı bir tutum ve davranış gösterilmez.

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar için daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor? 
Maalesef tüm sektörler şu anda kadınlar için zorlayıcı, ancak dijital dönüşüm ile teknoloji sektörünün 

kadınlar için öne çıkan bir sektör olacağını düşünüyorum. 

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl? 
Evet. Günümüzde şirketler maliyetlerini, risklerini azaltmak gibi çeşitli nedenlerden dolayı ihtiyaç 

duydukları bazı çıktıları kendileri sağlamak yerine, kendi çalışanlarına verdikleri hizmetleri de 

standartlaştırarak bu fonksiyonları şirket içinde sağlayacak hizmetleri almayı tercih etmektedirler. 

Pazardaki ihtiyaçlardan ortaya çıkan bu hizmetleri yönetme gereğinden dolayı da yetenek, deneyim 

ve teknoloji gücünün birleşiminden yeni nesil BT Hizmetleri ortaya çıkmıştır. Katma değerli hizmet ve 

çözümlerin sağlanabilmesi için gerekli değerlere kadınların daha fazla sahip olduğuna inanıyorum. 

Bu değerleri; sorumluluk, yenilikçilik, etkili iş birliği, insan odaklılık, güvenirlilik, hız ve kalite olarak 

sıralayabilirim. 

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık ..vs) 
Sorumluluk, yenilikçilik, etkili iş birliği, insan odaklılık, güvenirlilik, hız ve kalite.

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu?
Daha planlı olacağı kesin. Yakın zamanda göreceğimizi umut ediyorum.

Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Abim bilgisayar mühendisiydi. Ona özenerek mühendis olmaya karar verdim.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Kitap okumak, öykü-hikaye yazmak, doğa yürüyüşleri ve kültür gezileri vazgeçemediklerim arasındadır.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? 
1999 yılında iş hayatına başladığımda belirli alanlarda hiç kadın çalışan yoktu. Zaman içerisinde bir artış 

olsa da hala olması gerekenin altında. Bunda en büyük etken toplumsal algılarımız. Henüz erkekler de 

kadınlarla çalışma konusunda olmaları gereken yerde değiller.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendilerine koydukları hedefe doğru durmadan devam etmelerini 

tavsiye ederim. İnsanı varacağı yoldan alıkoyan en büyük etkenin çevre olduğuna inanırım. 

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Yirmi yıl öncesine göre büyük bir iyileşme mevcut.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Sektör destek olmasa da eğer siz kararlıysanız bunu kendiniz sağlıyorsunuz.

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz? 
Kadınlar son yıllar içerisinde sektörde önemli yerlere gelmeye başladı. Bu durum da gelecekte 

yetişecek olan yönetici adaylarının kadınlar arasından çıkmasını kolaylaştıracaktır. Dolayısıyla ilerleyen 

yıllarda daha çok kadın yönetici ile karşılaşacağımızı düşünüyorum.

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz? 
1999 yılında iş hayatına başlarken bankada teknolojiden sorumlu direktör, sistem tarafına asla kadın 

almadığını, kadınların yazılım dışındaki alanlarda başarılı olabileceğine inanmadığını söylemişti. Sistem 

tarafı çok yoğun bir tempo gerektirir ve biraz “erkek işi” olarak görülürdü. Oğlumun doğumuna kadar 

bu alanda büyük bir zevkle çalıştım. Benim için “yapılamaz”, “yapamaz” denilen işleri başarmak büyük 

Yolunuzda Yürüdükçe 
Başarının Gelmesi 
Kaçınılmazdır
Burçin Önen
Veri Ambarı ve Raporlama Yöneticisi
Kredi Kayıt Bürosu 
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bir mutluluktur. Bu anlamda amacıma ulaştığımı, mesleğimi yaparken her zaman tatmin olduğumu 

söyleyebilirim. 

Son sekiz yıldır teknolojinin en önemli alanlarından biri olduğuna inandığım “İş Zekası” alanında 

çalışıyorum. Bu alanda genç beyinlerin yetişmesini sağlamak, onlara yol göstermek ve yeni teknolojileri 

takip etmek benim açımdan çok mutluluk verici, ilerleyen yıllarda da bu şekilde çalışmayı hedefliyorum.

Kurumunuzda aynı pozisyondaki kadın ve erkek çalışanların eşit ücret aldığını düşünüyor musunuz?
Bu alanda çalıştığım şirketin adaletli davrandığına inanıyorum.

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar icin daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
Ülkemizde kadınlar için uygun görülen meslek grupları hep var olmuştur: Öğretmen, hemşire gibi 

alanlar toplum tarafından da “kadın mesleği” olarak görüldüğü için daha uygun çalışma ortamı sağlarlar. 

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Dijital dönüşüm bize iki alanda kapı açıyor. Birincisi bu alanda bundan sonra çok yüksek sayıda 

istihdam gerekecek. Kadınların katılımı olmadan bunun sağlanması mümkün değil. Ama daha önemlisi 

artık teknoloji alanında ofisler de ortadan kalktığı için, işveren işin tamamlanması ile ilgileniyor. Kimin 

nerede, nasıl çalıştığı önemini yitirmiş durumda. Amerika ve Avrupa’da yazılım sektöründe birçok 

firma çalışanı uzaktan çalışıyor. Bu da çalışan kişinin kadın, erkek ya da bir başka cinsiyet olmasından 

bağımsız işin yapılması ile ilgilenilmesi gibi bir sonuç doğurmakta.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık vb.)
Bazı alanlar bireysel çalışma gerektirse de teknoloji tarafında yapılan birçok proje “takım çalışması” ile 

sağlanmakta. Kadınlar çalıştıkları kişiler ile empati kurma, takım oluşturma konusunda doğaları gereği 

erkeklerden daha başarılılar.

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu?
Bizim ekibimizde kadın çalışan sayısı erkeklerden fazla. Harika bir dünyamız var.

Eklemek istedikleriniz..
Çalıştığım yıllar boyunca kadınların çocuk sahibi olduktan sonra iş hayatına dönmelerinde birçok sorun 

yaşadığına tanık oldum. Doğum iznindeyken pozisyonun, departmanın değiştirilmesi, bir alt kademeye 

geçirilme gibi. Kurumların bu konuda almaları gereken çok mesafe olduğunu düşünüyorum. 

Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Günceli takip etmek ve araştırmaya, kendimi geliştirmeye sürekli devam etmek arzum sebebiyle tercih 

ettiğimi söyleyebilirim. Bu dinamik sistemin bir parçası olmak istediğimden teknoloji dünyasına her 

zaman yakın, hatta içinde olmak isterim.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Çalışma hayatı dışında kendime ve sevdiklerimle zaman ayırmak konusunda hassas olduğumu 

söyleyebilirim. Özel hayatta hissettiklerim performansımı ve motivasyonumu etkileyebilir, iş ve özel 

hayatın birçok noktada iç içe geçtiğini düşünüyorum. İyi hissetmek ve hayatıma motive devam 

edebilmek için bedenime iyi gelen aktivitelerin başında yürüyüş olduğundan sık sık yürüyüş yapmaya 

çalışırım. Okumak, izlemek dışında yeni heyecanlara, tatlara açık olduğumdan farklı ortamlar, farklı 

aktivitelerde bulunmaktan çekinmem.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz?
Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik görsem de, tam tersi bir hareket olduğunu 

düşünüyorum. Maalesef günümüzde kadın çalışan sayısında, kadınların işverenler ve toplum tarafından 

ayrımcılık ve ötekileştirmeye maruz kalması sebebiyle eksiklik yaşanmaktadır. Bu bakış açısının 

değişmesi için kadının kadına ihtiyacı olduğu gibi erkeklerin değerli desteklerine ve cinsiyet ayrımı 

olmaksızın elini taşın altına koymaları gerekmektedir.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Her ne kadar hala erkek egemen bir sektör olsa da bir çekince veya endişe duymalarına gerek 

olmadığını, onlara bu dünyada ihtiyaç olduğunu hissetmelerini ve kendilerini okuyarak, çeşitli 

organizasyonlara katılarak günceli takip etmelerini öneriyorum. Teknoloji olanında var olmak ve başarılı 

olmak için çok çalışmak, ısrarcı olmak gerektiğini ve kadınların birbirinin dostu olması gerektiğini 

düşünüyorum. Teknoloji dünyasının cinsiyeten bağımsız olduğunu düşünüyorum.

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Kendi çalıştığım ve gözlemlediğim şirketler, okuduğum, takip ettiğim yayınlardan sektörde çalışan 

kadın sayısının iyileştiğini söyleyebilirim. Birçok sektörde olduğu gibi teknoloji sektöründe de kadın-

erkek sayısının eşitlenmesi için çeşitli teşviklerin, fırsatların arttığını gözlemliyorum.

Dijital Dönüşümle Birlikte 
Tabular Yıkılacak

Cemile Akpaça
BT Kalite ve Uyum Uzmanı
Nobel İlaç
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Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Teknoloji sektörü özelinde kadın ve aile hayatını bir arada yürütmek konusunda bir kösteğin 

olmadığnı düşünüyorum. Gün geçtikçe gelişen teknoloji ve teknolojiyi kullanan kadınların kariyer ve 

aile hayatlarını bir arada yürütmesi kolaylaşıyor. Bireysel olarak; kariyerim sebebiyle aile hayatımın 

etkileneceği veya tam tersi bir etki ile karşılaştığımı söyleyemem.

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz?
Evet düşünüyorum. En az erkekler kadar etkin olabileceğiz. Bu konuma daha fazla üreterek ve üretilen 

teknolojiyi etkin kullanarak ulaşabileceğimizi düşünüyorum.

Kurumunuzda aynı pozisyondaki kadın ve erkek çalışanların eşit ücret aldığını düşünüyor musunuz?
Evet, çalıştığım şirketin özellikle kadın çalışanlar ve eşitlik konusunda hassasiyeti var ve bir kadın 

olarak bunu hissetmek güzel.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Dijital dönüşümle birlikte zihniyet dönüşümlerinin de gerçekleşeceğine ve tabuların yıkılacağına 

inanıyorum. Kurumlarda kadınların ve erkeklerin haklarının eşitlenmesi, kadınların fikirlerinin değer 

kazanması sağlanacaktır.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık..vs)
Bilişim sektöründe çalışan kadınların iş yerlerine; titiz ve detaylı analiz etme, duygusal zekanın daha 

önde olması sebebiyle iletişim kurma, organizasyon gibi niteliklerin yanında aynı anda birçok işi yapma 

kapasitesi ve sabırlı olduğundan dolayı daha iyi dinleyici olma özelliklerinin avantaj sağlayacağını 

düşünüyorum.

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu?
Daha iyi bir dünya olma yolunda atılmış bir adım olarak görülebilir. Çeşitli renkler, sesler, bakış açılarının 

üretim ve hizmet çeşitliğinin ve kalitesinin herkes için artması anlamına gelir. Geleceği teknoloji ile 

tasarlıyoruz bu nedenle teknolojide cinsiyet eşitliğine ulaşıldığında, herkes için daha yaşanabilir dünya 

kurulacağına inanıyorum.

Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Lise yıllarında hayalim bilgisayar mühendisi olmak ve dünyayı değiştireceğine inandığım teknoloji 

sektöründe çalışmaktı. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde okurken mesleği daha 

yakından tanıma şansım oldu. Yaptığım stajlarla sektörü çok sevdim. NCR’daki stajımın ardından okul 

ile beraber 2 sene part-time çalıştım ve mezun olunca NCR’da iş hayatına atıldım. Ardından Unilever’de 

çalıştıktan sonra teknolojinin kaynağı olan Microsoft’a katıldım. 20 yılı aşkın süredir Türkiye, Ortadoğu 

ve Afrika, Doğu Avrupa, Avrupa bölgelerinde kurumların dijital dönüşüm yolculuklarına ışık tutarak, 

hızla gelişen teknoloji trendlerinin yaygınlaştırılmasında liderik ediyorum.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Sanat ile ruhumu besliyorum. 2000 yılında seramik ile tanıştım ve 2,5 yıl seramik atölyesinde çalıştım. 

Ardından heykelin büyüsüne kapılıp, uzun yıllar heykel ile uğraştım. Kişisel sergilerimin yanı sıra, karma 

sergilere katıldım. Son 4 yıldır aktif olarak üretmiyorum ama sergileri takip ederek izleyici olarak devam 

ediyorum. Yoğun çalışma hayatında hobilerimizin değerli olduğuna inanıyorum.

 

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? 
Her ne kadar iç açıcı bir tablo olmasa da, teknolojide kadınların yeriyle ilgili bazı verileri paylaşmak 

istiyorum. OECD ülkeleri genelinde çalışan BT uzmanlarının sadece %20’si kadınlardan oluşuyor. 

Türkiye’de yönetici pozisyonlarının %16,7’sini kadınlar oluştururken, bu oran BT sektöründe %9 

civarında. Türkiye’de Bilgi ve İletişim sektöründe kadın çalışan oranı ise %27. World Economic 

Forum’un her yıl yayımladığı Küresel Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde, Türkiye 144 ülke içinde 130’uncu 

sırada yer alıyor. Türkiye’deki Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinin %15’i, tüm mühendislik fakültelerin 

ise %30’u kız öğrencilerden oluşuyor. Teknolojide kadınlar, şu an için, daha çok satış ve pazarlama 

faaliyetleri içinde kendine yer buluyor.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Dijital dönüşümün tüm dünyayı değiştirdiği, her endüstride, her işin yeniden tanımlandığı günümüzde, 

teknoloji sektörü kadınlarımıza sınırsız fırsatlar sunuyor. Gelecekteki 10 meslekten 6’sı şu anda 

bilinmiyor. Tek bildiğimiz; bu mesleklerin teknoloji çevresinde şekilleneceği. Yapay zeka, siber 

güvenlik, bulut, sanal gerçeklik gibi konularda uzmanlara ihtiyaç olacak. Kadınlara önerim bu yeni 

teknolojilerde kendilerini geliştirmeleri ve yarınki mesleklere bugünden hazır olmaları.

Odak Noktamız
‘‘Çeşitlilik ve Kapsayıcılık’’

Çiğdem Kayalı 
Microsoft 365 Pazarlama Direktörü
Microsoft
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Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Ben bilgisayar mühendisliğinde okurken, sınıfın %10’u kız öğrencilerden oluşuyordu. 23 sene sonra 

bakıyorum, bu oran %15’e çıkmış. Kızlarımız ortaokul ve lisede çok başarılı iken, maalesef teknoloji 

“erkek işi” olarak görüldüğü için üniversitede mühendislik tercih etmiyorlar. Bunun sonucunda sektöre 

çok daha az yetişmiş kadın katılıyor. Yıllar içinde ailevi yüklerin artması ile daha az kadın iş hayatına 

devam ediyor ve yönetici sevisyesinde görev alıyor.

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz? 
Kadınlar son 50 yıldır iş hayatında. İkinci dünya savaşından sonra erkek nüfusu azalınca iş hayatına 

katıldılar. Toplumumuzda kadına biçilmiş bir rol var. Bizim annelerimiz, çoğunlukla çocuklarımızı farklı 

yetişiyor.

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz? 
İş hayatımda çok değerli insanlarla çalışma fırsatı yakaladım. Onlardan çok şeyler öğrendim. Her 

zaman en iyisini yapmak için çalıştım. Türkiye’de pek çok ilke imza atma şansını yakaladım. 16 sene 

önce internet daha yolun başındayken, sektörün gelişmesi için ‘Altın Örümcek Yarışması’nı başlattım. 

Doruknet & Microsoft olarak başlattığımız bu yarışmada 30dan fazla kategoride, 5000den fazla 

websitesi yarışıyor. Bizim başlattığımız bu kıvılcım aralıksız devam etti ve bu sene 16. yılında ödül 

vermeye devam ediyor. Yine internet yaygın değilken, teknoloji konusunda bilgiye erişmek çok 

zordu. Sitebuilders adında kurduğum teknik topluluk sayesinde binlerce profesyonelin bilgi birikimini 

paylaşmasını sağladım. Microsoft Türkiye yanı sıra Ortadoğu ve Afrika, Doğu Avrupa, Avrupa gibi farklı 

ülkelerde kurumların dijital dönüşüm yolculuklarına ışık tutarak, hızla gelişen teknoloji trendlerinin 

yaygınlaştırılmasında liderik ettim. Seminerler, konferanslarda konuşmacı oldum, makaleler yazdım, 

sosyal medyayı etkin kullanmaya çalıştım. Türkiye’nin lokomotifi kobiler ve kurumsal firmaların, son 

teknolojiyi kullarak, dünya çapında rekabet edebilmeleri için çalıştım. Son 5 yıldır da birikimlerimi 

gençlerle daha fazla paylaşmak, onları STEM okumaya teşvik etmek, kadınlarımızı sektöre çekmek 

için emek veriyorum. ‘Teknolojinin Kadın Liderleri’ yarışması böyle doğdu. Haziran 2018’de 3.sünü 

düzenledik. İlham aldık, ilham verdik. Türkiye’nin 11. Kalkınma Planı çerçevesinde ‘Kalkınmada Kadının 

Rolü’ komisyonuna başkanlık ettim ve 2019-2023 yıllarında yürürlükte olacak planı geliştirdik.

Kurumunuzda aynı pozisyondaki kadın ve erkek çalışanların eşit ücret aldığını düşünüyor musunuz?
Microsoft global bir firma ve ‘Çeşitlilik ve Kapsayıcılık’ (Diversity & Inclusion) odak noktalarından. 

Türkiye’de bu konunun şampiyonluğunu ben yapıyorum. Şirketimizde kadınların temsil oranı %40 ve 

hedefimiz hem bu oranı arttırmak, hem de yönetim kademelerinde daha çok kadına yer vermek. Maaş 

konusunda İK ekiplerimiz poziyonlara göre maaş aralığını belirliyor ve performansa göre maaş artışı 

belirleniyor. 

Kişisel gözlemim; kadınlar olarak yeterince talepkar değiliz. Araştırmalar gösteriyor ki şirkette bir 

pozisyon açıldığında erkek çalışanlar %60 hazır hissediyorsa, role başvuruyor ve kendinden emin 

bir şekilde ben yaparım diyor. Kadınlar %100 hazır hissetmeden başvurmuyor ve başvururken 

kendinden emin değil. Bunun farkında olup, kendi sınırlarımızı zorlayarak, kafamızdaki kalıpları yıkarak 

başlayabiliriz.

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar için daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
Teknoloji sektörü kadınlar için en ideal sektör olduğuna inanıyorum. Baktığınız zaman bu sektörde 

çalışanların eğitim seviyesi yüksek. Çalıştığınız kurumlar, şirketler, bayiler diğer sektörlere göre daha 

iyi bir çalışma ortamı sunuyor. Teknolojiyi kullanarak işinizi her zaman, her yerden yapma şansınız var. 

Bu da ev ve iş hayatını dengelemeniz için fırsat veriyor. Bu sektörde çalışanlar olarak bunu el birliği ile 

anlatmalı ve sektöre daha çok kadın çekmeliyiz.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Dijital dönüşümle beraber kas gücü önemini yitiriyor ve yerini beyin gücü alıyor. Kadın-erkek iş 

hayatında eşitleniyor. Kadın yeniliklere daha açıktır, olaylara daha yaratıcı, olumlu bakış açısı getirir. 

Dijital dönüşüm projelerinde başarı için aranan bu vasıflar sebebi ile kadınların dijital dönüşüme liderlik 

edeceğine inanıyorum.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık ..vs)
Kadınlar yeniliklere daha açık, yaratıcı, empati kuran, ekip çalışmasına yatkın, zorluklardan yılmayıp 

çözüm bakışı ile yaklaşıyor. Bunlar bugünün ve yarının iş dünyasında çok önemli meziyetler. 

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu?
Her türlü çeşitliliğin iş hayatı için faydalı olduğuna inanıyorum. Kadın erkek, farklı görüşler, farklı 

geçmişler işimize zenginlik katacaktır. Finansal olarak bunun başarısı ortada. Müşterilerimiz de çeşitli. 

Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi ile kadınların satın alma oranı arttı. Kadınları en iyi anlayanlar 

yine kadınlar olacaktır. Sektörde kadın erkek eşit olması durumunda, teknoloji sektörünün çok daha 

büyük bir hızla büyüyeceğine ve Türkiye’yi daha ileriye götüreceğine inanıyorum. 
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Teknoloji sekötürüne  girmeyi nasıl seçtiniz? 
Küçüklüğümden beri ilgim vardı. 1996 senesinde başladığım çalışma hayatımda hiç durmadan gelişen 

teknolojiyi takip etmek hatta tam da içinde olmak bana ayrı bir heyecan verdi. Bunun dışında önceden 

bilgi sahibi olup, hem kurumsal firmaların gelişiminde hem de bağlantılı olarak Türkiye gelişiminde 

birçok katman olsa da katkılar sağlıyor olmak beni ayrıca mutlu etti.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Farklı ülkeleri gezmek, yazmak (şiir, şarkı sözü, blog yazıları), peyzaj, dekorasyon, müzik, aile yemekleri, 

lezzetli ve farklı yemekler yapmak. Moda-giyim.

Teknoloji alanında kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Neden böyle olduğunu 
düşünüyorsunuz?
İlk zamanlara göre artış olsa da eksiklik tabi ki var. Sanıyorum erkek egemen bir sektör olması ilk 

başlangıç için göz korkutuyor olmalı. Bir diğer sebebi de Türkiyedeki teknoloji geniş bir kavram 

olduğu için, erkeklerin kadınlara göre daha ilgi duyduğu alanları kapsıyor olmasından kaynaklı olabilir. 

Her başarılı kadının öne çıkarak diğer kadınlara güç vermesiyle yol alınabilineceğini düşünüyorum. 

Teknoloji alanında kariyer düşünen hemcinslerinize neler tavsiye edersiniz?
Teknolojiye ilgi varsa üzerine gidilmesi, kariyer yapmış tüm kadınların da ilk böyle başladığını 

unutmaması ve her geçen gün kendini yenileyen bir yapı içinde olmaya hazır bir şekilde başlayarak 

istikrar ile devam etmesini öneririm. 

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirdiğini söyleyebilir 
misiniz?
Evet söyleyebilirim.

Teknoloji alanı kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Kesinlikle oluyor. Teknolojiyi takip etmek için sürekli aktif olmanız gerekir. Bu da sizi sürekli yeniliklerden 

haberdar olan biri haline getiriyor. Aynı zamanda çabuk öğrenme kabiliyetiniz de gelişiyor. Biz kadınlar 

olarak birçok işi aynı anda yürütebilir özelliklere sahip olduğumuz için, bu yenilikçi geçişleri bazen 

öyle zamanlarda kullanıyoruz ki zaman; yönetiminden tutun da çevrenizdekileri memnun eden hoş 

sürprizlere kadar hayatınıza yön veren farklılıklar ekleniyor.

Her Başarılı Kadın Öne 
Çıkarak Diğer Kadınlara 
Güç Vermeli’
Demet Özçelik
Kurumsal Satış Direktörü
Datacore

Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Aslında üniversiteden mezun olduktan sonra ekonomi ve borsa konusunda kariyer yapmayı 

hedefliyordum, çok değer verdiğim bir yöneticinin beni bilişim sektörüne ve satış alanına yönlendirmesi 

benim sektördeki başarımın yapı taşlarından biri oldu. Onun sayesinde karakterim ile örtüşen en doğru 

mesleği seçtim.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Çalışma hayatı dışında resim yapmak, maket gibi el sanatları ile uğraşmak, yürüyüş yapmak ve seyahat 

etmek için fırsatlar yaratmaya çalışıyorum. Bugüne kadar yaklaşık 30 ülkeyi seyahat ettim sanıyorum. 

Kitap okumak ve film izlemek de oldukça vakit ayırmaya çalıştığım aktiviteler arasında. Genelde bilim 

kurgu, fantastik film türlerini ve psikolojik filmleri tercih ederim. Vladimir Nabokov’un Lujin Savunması, 

Paulo Coelho’un Zahir, Eckhart Tolle’ün Şimdi’nin Gücü ise sevdiğim kitaplar arasında yer alıyor.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz?
Teknoloji sektörü daha çok erkeklerin bulunduğu ve erkekler tarafından tercih edilen bir alan 

olarak algılanıyor. Türkiye’de ve dünyada teknoloji sektöründe kadın yönetici sayısının çok yüksek 

seviyelerde olmaması ile birlikte, genel algıda bir değişim olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Aynı 

zamanda eğitim konusunu unutmamak gerek. Kadınların teknoloji dünyasına liderlik edebilmesi için, 

eğitim sürecinde kız çocuklarımızın bilime, teknolojiye yönlendirilmeleri gerekiyor. Bugüne kadar bu 

konuda eksik kaldığımızı düşünüyorum. Teknoloji alanına ilgi oluşturmak ya da olan ilgiyi geliştirip 

eğitimin bu alanda devamının sağlanması için eğitimcilere ve ebeveynlere büyük rol düşüyor. Son 

dönemde robotik kodlama gibi eğitimlerin henüz anasınıflarındayken veriliyor olması, kız – erkek ayırt 

etmeksizin tüm çocukların teknolojiye yakınlaşması, yapabileceklerinin farkına varması çok sevindirici. 

Bilimsel eğitimi desteklemek için başta TÜSİAD olmak üzere kurumların STEM konusunda yaptığı 

çalışmaları beğeniyle takip ediyoruz.  

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Kadınların kendilerine daha fazla güvenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda üst düzey 

görevler için de cesaretle aday olmalılar. Teknolojiye adapte olmak için dijital dönüşümü sürekli takip 

etmeleri de gerekiyor.

 

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Yıllar içinde, elbette istenen düzeyde olmasa da, bu konuda ilerlemelerin gerçekleştiği söylenebilir, 

fakat kapatılması gereken fark hala büyük. Bir araştırma şirketi tarafından yayınlanan 2016 raporunda, 

Teknolojiye Adapte Olmak 
İçin Dijital Dönüşüm

Derya Aksoy
Türkiye ve PUB Bölge Başkan Yardımcısı
Fortinet
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teknoloji sektöründe giriş seviyesi çalışanların yüzde 37’sini kadınların oluşturduğu görülüyor (tüm 

sektörler dahil olduğunda bu oran yüzde 45), buna rağmen ileri düzey veya kıdemli yöneticilerin 

sadece yüzde 25’i kadın. Bunların ise ancak yüzde 15’i C seviyesine ulaşıyor. 

2015’te S&P 500 listesindeki şirketlerin kıdemli müdür veya yönetici seviyesindeki kadın oranı 

da yüzde 25. Bu araştırmaların sonuçları birbirine yakın olsa da BM’nin sosyal cinsiyet eşitliği için 

hedeflediği 2030 yılında bu rakamların istenen yere gelemeyeceği görülüyor. 

World Economic Forum toplumsal cinsiyet açığı araştırmalarında kadın-erkek çalışan farklarının 

kapanması için gereken sürelerin Batı Avrupa için 47 yıl, Güney Amerika için 61 yıl, Doğu Avrupa ve 

Orta Asya için 93 yıl, Ortadoğu için ise 356 yıl olduğu belirtiliyor.  

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Teknoloji sektörü dinamizmi çok yüksek bir sektör. Bu doğrultuda özellikle çalışan anneler için; esnek 

çalışma saatleri, mobil çalışma gibi olanaklar sağlanmalı. Teknoloji sektörü de bu alanda gerekli 

koşulların oluşmasını ve kadınların iş gücüne katılımının desteklenmesini sağlayan bir sektör.

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz?
Biz 10 yıl önce, Fortinet’in dünya çapında başarı sağlamış siber güvenlik teknolojisini, ülkemizin 

hizmetine sunabilmek için büyük heyecan duyarak yola çıktık. Türkiye’de yakaladığımız başarı 

sayesinde Azerbaycan, Polonya, Ukrayna, Belarus, Gürcistan, Türkmenistan ve Ermenistan’ın yer 

aldığı 7 ülkenin sorumluluğu da bana verildi. 

Bugün baktığımızda tüm dünyada büyük ölçekli şirketlere, servis sağlayıcılarına, kamu kurumlarına ve 

vatandaşlarımıza sunulan, güvenlik gereksinimi duyan hizmet uygulamalarının en yüksek performans 

ile işlemesini ve güvenliğini sağlamaktayız. 

Bir kadın yönetici olarak ‘Yenilikçi Güvenlik Dokusu’ kavramını sektörümüze kazandırıp yapay zeka 

algoritmaları ile güçlendirilmiş kapsamlı, tümleşik ve otomatize güvenlik çözümlerini, Bulut Teknolojileri, 

Akıllı Arabalar ve Nesnelerin İnterneti dünyasına kadar her alanda gereksinim duyulan çağdaş güvenlik 

yaklaşımlarını ülkemizle buluşturmaktan gurur duyuyorum. 

Kurumunuzda aynı pozisyondaki kadın ve erkek çalışanların eşit ücret aldığını düşünüyor musunuz? 
Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar için daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
Kanımca en başta bu ayrımları yaptığımız için kadınların belli sektörlere yakın, diğerlerine uzak 

kalmasına yol açıyor olabiliriz. Kadınlar hemen her sektörde oldukça fazla yer alıyor, çalışma ortamları 

da aynı oranda evrilecek, bu gelişmeler her iki toplumsal cinsiyet için birçok avantaj getirecektir. 

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Bu sorunun cevabı iki yönlü incelenebilir. Dijital dönüşümün, emek pazarına getirebileceği esneklik 

nedeniyle daha çok kadına iş olanağı sağlayacağına inananlar, daha ziyade otomasyonla gelen 

iş hafiflemesi nedeniyle çok büyük beceri gerektirmeyen işlerde kadınların da çalışabileceğini 

öngörüyorlar. Ancak konunun biraz daha derinlerine inildiğinde tablo biraz daha karmaşık. Otomasyon, 

daha önce kadınların daha çok yer aldığı sektörlerde (hem erkek hem de kadın çalışanlar açısından) 

insan emeği gereksinimini de azaltabilir. Dijital dönüşüm kadın-erkek çalışan dağılımında geleceği 

nasıl şekillendirirse şekillendirsin, bu konuda devlet politikalarının önemli rol oynayacağına inanıyorum.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık..vs). 
Kadın yöneticiler daha kolay empati kurabiliyorlar, böylelikle sorunlar daha hızlı çözülebiliyor ve fikir 

ayrılıklarında uzlaşı sağlanabiliyor.

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu?
Elbette bu eşitliğe paralel olarak daha çeşitli, dengeli ve zengin bakış açıları olacağına inanıyoruz. 

Kadın bakışı daha çatışmasız, stressiz ve uzun vadeli olmaya odaklıdır. İdeal olan da bu yüzden kadın 

ve erkek oranının dengeli olduğu kurumsal ortamlardır.



4140

Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz? 
Sürekli yenilenen ve heyecanın hiçbir zaman bitmediği bir sektör olduğu için tercih ettim. Dinamik, 

sürekli yenilikleri beraberinde getiren, inovatif fikirlere açık bir yapı olması oldukça etkili oldu.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktan çok keyif alıyorum. Gençlerle yaptığım mentorluk 

görüşmeleri de benim için çok değerli. Ayrıca spor yapmayı, boğazda koşmayı çok seviyorum. 

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz?
Kadının yönetimdeki yeri yalnızca Türkiye değil, Avrupa başta olmak üzere bircok ülkenin önemli 

gündem maddelerinden birini oluşturuyor. Türkiye bu konuda oldukça farklı dinamiklere sahip bir 

ülke… Kadının çalışma hayatında ve yönetimde varlığı birçok farklı organ tarafından, farklı nedenlerle 

tartışılmakta. Türkiye bu açıdan dünya sıralamasında diğer ülkeleri geriden takip ediyor. Buna nazaran 

finansal açıdan güçlü birçok ulusal ve global şirketin üst yönetiminde birçok kadın yöneticinin 

başarısına şahit oluyoruz. Sırf bu gözlemlemenin bile kadınların yönetimdeki olumlu etkisine inanmaya 

yeterli olduğunu düşünüyorum

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir? 
Yenilikleri takip edip, yenilikçi fikirlere açık üretken olmalarını tavsiye ediyorum. 

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Kadın çalışan sayısının arttığını gözlemliyorum. 

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Teknolojinin getirdiği kolaylıklar ve şirketlerin sağladığı esnek uygulamalar sayesinde destek olduğunu 

düşünüyorum. 

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz? 
Kesinlikle kadınların daha etkin olacağına inanıyorum. 

Teknoloji Dünyasına 
Kadınların Katacağı
Çok Değer Var
Didem Duru
Chief Customer Officer, EMEA
Dell EMC

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz? 
Her zaman daha fazla yapacaklarım, katacağım farklı değerler olduğuna inanıyorum. Teknoloji 

sektöründe üretken olarak çalışmaya devam ederken daha fazla gence ve calışana destek olabilmek 

istiyorum. 

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar icin daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor? 
Hizmet sektörünün büyümesiyle özellikle sağlık, sosyal hizmetler, eğitim sektörü ve turizm sektöründe,  

kadın çalışanlara yeni  iş olanakları ortaya çıkarılmaya çalışılmakta.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Uzaktan calışmanın yaygınlaşması, çalışma saatlerinde yaratılan esneklik özellikle evli ve çocuklu 

kadın iş gücü katılım oranını arttırmakta.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, Çalışkanlık ..vs) 
Kadınların organizasyon becerisi, empati yeteneği, detaylardan farklı başarı hikayeleri çıkarabilmesi, 

duygusal zekasını olumlu yönde kullanabilmesi gibi karakteristik özelliklerinin iş hayatında da fark 

yarattığına inanıyorum. Teknoloji dünyasında kadınların katacakları çok değer var.

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu?
Kadının yönetimdeki yerinin ve başarısının bir tartışma konusu olmaması gerektiğine inanıyorum. 

Önemli olan gereken donanıma, yetkinliğe ve bakış açısına sahip olabilmek. Kadınların birçok iş 

yerinde, sırf cinsiyetlerinden ötürü birçok zorlukla karşı karşıya kalması bile bir mücadele… Oysa ki 

kadın doğasının yönetime birçok olumlu etki sağladığının altını çizmek gerekir. Bu nedenle birçok 

kurumsal şirket, kadın perspektifinin çok yönlülüğüne ihtiyaç duyuyor.
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Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Teknoloji, çocukluğumdan beri ilgi duyduğum bir alandı, gündelik hayatımızdaki birçok şeyin teknolojiyle 

kolaylaştırılmasını, hızlandırılmasını hayal ederdim. Bilgi sistemleri denetçisi olarak çalışmaya başlarken, 

bana cazip gelen en önemli şey, geniş bir alanda bilgi sahibi olma imkanıydı. Buna ek olarak, güvenliğin 

kurumların hayatta kalmasında ne kadar önemli olduğunu görerek, bir yandan da bir bilgisayar mühendisi 

olarak sadece bir alanda çalışmak yerine daha geniş bir alanda çalışmak keyif verdiği için, bu sektörde 

çalışmayı tercih ettim.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Psikolojiyle ilgileniyorum, kariyer koçluğu yapıyorum. Doğa yürüyüşlerini seviyorum.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? 

Bayanlar, üniversite tercihlerinden itibaren teknoloji sektörünü ve mühendislik bölümlerini fazla tercih 

etmiyorlar. Bu durumun, sektörün ve sektördeki seçeneklerin yeterince  tanınmamasından kaynaklandığını 

düşünüyorum.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Sektördeki gelişmeleri sürekli takip etsinler, diğer alanlardaki bilgi ve deneyimleri ile birleştirmeye çalışsınlar, 

en çok keyif aldıkları alanda uzmanlaşsınlar. Öte yandan, mühendislik okuyan kadınlarda zaten sol beyin 

kullanımı daha yüksek. Bu nedenle, kadın olmanın güçlü yönlerini, avantajlarını yani dikkatli olma, titiz olma, 

iyi bir dinleyici olma, empati yeteneği gibi özelliklerini kullansınlar, işlerine daha çok yansıtsınlar.

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Benim gözlemlerime göre kadın-erkek oranında son yıllarda önemli bir değişiklik yaşanmamıştır.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Teknoloji sektörü zaman zaman oldukça yoğun çalışmayı gerektirebilen bir sektör. Ancak kadınlar hayatlarını 

organize etmeyi çok iyi başarıyorlar.

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz? 
Aslında bu sektörün; kadınların titizlik, özen, detaycılık gibi güçlü yönlerini kullanması durumunda çok 

avantajlı olabilecekleri bir sektör olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla lise çağlarından itibaren sektörü 

tanımaları ve cesaretlendirilmeleri durumunda, sektörde daha etkin olabileceklerine inanıyorum. Dijital 

dönüşümle birlikte genel olarak, herkes için iş pozisyonlarının artacağını düşünüyorum.

Dilek Mete Hangül
Teftiş Kurulu Başkanlığı-BT Denetimi Başkan Yardımcısı
Anadolubank

Kadınlar Hayalleri için
Adım Atmaktan
Çekinmemeli

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık..vs)
Kadınların detaycı, dikkatli olması, yaratıcı özellikleri olması, teknolojiyi yaptıkları her işte kullanmanın 

farklı yollarını bulmalarına olanak sağlayacaktır. Bu nedenle kadınların teknoloji bilgisinin artması, bu 

yaratıcı yolların bulunmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca kadınların estetik anlayışının gelişmiş olması da, 

teknolojinin daha kolay kullanılabilir ve göze daha hoş görünür ürünler sunulmasında etkili olacaktır.

Eklemek istedikleriniz...
Kadınların yapısal olarak bazı avantajları var. Örneğin; kadınların iyi bir dinleyici olmaları, birini dinlerken 

sözlerin yanında duyusal aktiviteleri de hissetmeleri, detaycı, özenli olmaları, empati yeteneklerinin 

yüksek olması önemli avantajlar. Kadınların bu güçlü yönlerine odaklanarak teknoloji alanında 

başarılarının giderek artacağına inanıyorum.
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Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz? 
Kariyerimi offline perakende sektöründe sürdürdükten sonra; ‘Start Up’ ruhu ile çalışan ve Türkiye’de 

e-ticaretin ve dijitalleşmenin bir parçası olan Hepsiburada’da yer almayı istedim. 

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Ormana terk edilmiş sokak hayvanlarına tedavi, besleme imkânı sunan “Kuzey Ormanlarının Sesi” 

grubunda gönüllü olarak çalışmaktan mutluluk duyuyorum. Aynı zamanda, girişimcilik ve start up 

etkinliklerinde yer alarak yeni fikirlerin e-ticarete açılmasına yardımcı oluyorum.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz?
Bugün, dünyanın nüfusu hızla artarken, erkek nüfusunun kadın nüfusundan fazla olduğu biliniyor. Bu 

durum, zaten kadınların sektör fark etmeksizin erkeklere oranla bir sıfır geriden başladığını gösteriyor. 

Aynı zamanda, dünyanın her yerinde kadınların teknoloji sektöründe daha az istihdam edildiği, bu 

sektörün erkek egemen bir sektör gibi algılandığı ve kadınların erkeklere oranla daha az maaş 

aldıkları bir gerçek. 2018 yılında Avrupa’da bu sektörde istihdam edilen kadın sayısının sadece 

%7 olması bu eksikliğin devam ettiğini gözler önüne seriyor. Bugün daha önce hiç olmadığı kadar, 

dünyanın bilime ve bilimin kadınlara ihtiyacı vardır. En yeni UNESCO Bilim Raporu’na göre, kadınlar 

dünya genelinde araştırmacıların yalnızca yüzde 28’ini oluşturmaktadır ve bu oran, daha yüksek karar 

alma kademelerinde büyümektedir. Bu sadece ülkemiz bazında değil, tüm dünyayı etkileyen küresel 

düzeyde bir sorundur.

Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarında kız çocuklarının yeterince desteklenmediği 

ve yüreklendirilmediği eğitim sistemlerinin sonucu olduğunu düşünüyorum. Kadınların teknoloji 

sektöründe yer almaları, ancak eğitim hayatları süresince bu tür projelerde yer almalarının 

desteklenmesiyle artırılabilir.  

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Bugün tüm dünya hızla 4.0 dijital devrime doğru ilerleriyor. Yaş, cinsiyet ayrımcılığının teknolojik donanıma 

sahip olmayan kadınlarda daha fazla hissedileceğini, o nedenle teknolojik donanımın önemini kavramalarını 

ve tüm kadınların ‘yaşam boyu eğitim’ felsefesi ile bu devrimin bir parçası olmalarını tavsiye edebilirim.

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Göreceli olarak e-ticaret sektörü içerisinde daha iyiye gittiğini söyleyebilirim. Ancak sürdürülebilir bir 

sonuç almak adına; işe alımlarda kadın ve erkek adayların eşit sayıda tutularak istihdam eşitliğinin bir 

Kadınlar ‘Yaşam Boyu 
Eğitim’ Felsefesiyle Dijital 
Devrimin Parçası Olmalılar
Duygu Aktaş
Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Program Koordinatörü
Hepsiburada

devlet politikası olarak kurumlarda zorunlu hale getirilmesiyle iyileştirilebileceğini düşünüyorum.  

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz? 
Devlet tarafından zorunlu tutulacak ‘eşit istihdam ilkesi’ ile mümkün olabilir.

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz? 
Ürettikleri veya satın alarak aktif ticaretin içerisinde yer alan kadınların e-ticaret, teknoloji ve pazarlama 

araçları ile işlerini tüm Türkiye ve dünyaya açmalarına yardımcı olmaktan mutluluk duyuyorum. Bir 

yıldan az bir sürede 2.500’ün üzerinde girişimci kadını e-ticaretle buluşturmayı ve yıl sonuna kadar 5 

bin kadına ulaşmayı hedeflemekteyim.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanmakla birlikte, 

ayrımcı kalıplaşmış yargıların dünya genelinde kırılması zaman alacaktır. Mühendislik ve teknoloji, en 

düşük cinsiyet boyutuna sahip yayın oranına sahip iken (2010-2013’de %0,1), 2002 ve 2013 arasında 

en yüksek büyüme hızına sahip olmuştur. (%14). * (*Ref. Unesco, UNESCO’nun, kız çocuklarının ve 

kadınların BTMM alanındaki eğitimlerini konu alan “Cracking the Code” raporundan alınmıştır.) Kadın 

gelişimini destekleyen sivil toplum kuruluşlarının kız çocuklarında yaratılan fikri bariyeleri kaldırma 

çabası ile daha çok kadının BTMM alanlarında işe sahip olacağını düşünüyorum. 

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık ..vs)
Proje yönetimi ve detaylara olan hakimiyetimizin, işin bütünsel olarak tamamlanmasında en büyük 

avantajı oluşturduğunu düşünüyorum.

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu?
Gelir dağılımının ve istihdamın eşit olduğu bir dünyada daha uyumlu, ekonomik olarak daha gelişmiş 

bir gezegende yaşayabilirdik. Bu daha mutlu çocukları ve toplumu da beraberinde getirebilirdi. 

Kadınların çoğaltıcı ve paylaşımcı özellikleri sayesinde teknoloji sektöründe gelişimin daha hızlı 

olacağını düşünüyorum. 
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Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Master eğitimim sırasında Superonline Çağrı Merkezi’nde Teknik Müşteri Temsilcisi olarak çalıştım. 

Teknolojinin insanların hayatlarına ne kadar büyük kolaylıklar sağladığını gördükçe ve teknik tarafta 

problemleri çözdükçe teknoloji benim için vazgeçilmez oldu.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Pilates ve haftada iki gün spor yapıyorum. Film izlemek ve kızlarımla vakit geçirmekten çok 

hoşlanıyorum.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz?
Evet eksiklik olduğunu düşünüyorum. Sektör daha çok bilgisayar tamiri, donanım yatırımı, teknik servis 

işleri gibi görülmekteydi. Erkek çalışanların sektörde daha fazla olmasının sebeplerinden birinin de bu 

olduğunu düşünüyorum. Bilgisayar tamir etmek, kablo çekmek kadınlara pek ilgi çekici gelmiyordu. 

Ama Endüstri 4.0 ile teknoloji sektörünün artık farklı bir çağa geçiş yaptığını görüyoruz. Yeni nesil iş 

zekası, robot yazılımlar, nesnelerin interneti gibi çözümlerin sektörde kadın ve erkek çalışan sayısını 

önümüzdeki yıllarda dengeleyeceğini düşünüyorum.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Yenilikleri sürekli takip etmeliler, sürekli öğrenmeleri gereken yeni teknolojiler olduğunu düşünerek bir 

akademisyen gibi araştırmacı ve öğrenmeye açık olmalılar.

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Evet, kesinlikle daha iyiye gidiyor. Kadınlar daha çok teknolojinin içinde yer almaya başladılar. Özellikle 

teknolojideki değişim ile birlikte yeni çıkan meslekler ve görev tanımlarının bu iyileştirmeye etken 

olduğunu düşünüyorum. Donanım ve altyapı yerine artık sektörün incileri olarak tanımladığım yazılım, 

veri madenciliği, robotikler gibi dikkat gerektiren işler kadınların ilgisini çok çekiyor.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
7/24 canlı tutmanız gereken sistemler yönetiyorsanız, bu sektörde her saat çalıştığınızı düşünmek 

zorundasınız. O zaman da kariyer ve aile hayatında dengeli yaşamı kurmalısınız. Kuramadığınızda çok 

yıpratıcı olabilir. Öte yandan teknolojinin en büyük faydası, mobil çalışma olanağı ile hayatı artık her 

yerden idame ettirebiliyorsunuz, bunu fırsata çevirmelisiniz. O zaman hem kariyer hem aile hayatını 

yürütebildiğinizi göreceksiniz.

Elif Temelatan
BT Müdürü
Balparmak

Y Kuşağı Çalışan Sayısının 
Artmasıyla, Sektörde 
Kadın Sayısı Artacak

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz? 
Zorlu ve sürekli gelişen bir sektörde kadın yönetici olarak hedefimi bir adım öteye taşımak için 

çalışıyorum. Çalıştığım kurumda, Bilgi Teknolojileri Departmanı’nın inovatif katkıyı en üst düzeye 

çıkarmasını ve kurumun stratejisini belirlerken çok daha aktif rol aldığını görmek istiyorum. BT ekibine 

talepler gelmeden bir adım öncesinde bunları yapmış olmayı hedefliyorum.

Kurumunuzda aynı pozisyondaki kadın ve erkek çalışanların eşit ücret aldığını düşünüyor musunuz?
Kurumumuzda kadın ve erkek ayrımı yapılmadığını düşünüyorum. Uzun süredir çalıştığım bu şirkette 

kadınlar ve erkekler her zaman adil ve eşit şartlarda çalıştık.

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar için daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
Yazılım sektörü, eğitim sektörü, iş güvenliği, moda ve reklamcılık sektörü gibi sektörler şu anda diğer 

sektörlere göre daha uygun çalışma ortamları sağlıyorlar.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Kadınlar dijital dönüşüm ile birlikte sektörde daha çok yer alacaklar. Veri bilimci dediğimiz yeni 

mesleklerde kadınların erkeklere göre daha fazla olacağına inanıyorum. Tasarım dünyasında da 

dijitalleşme çok hızlı gelişiyor.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık..vs.)
Çözüm odaklılık, hızlı karar ve uygulama yetenekleri sayesinde kadınların bu sektöre dinamik bir ortam 

kazandıracağını düşünüyorum. 

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu?
Kadın ve erkek, doğaları gereği farklı olduklarından, sektörde eşit sayıda olmaları birbirini tamamlayıcı 

olur. Kadın-erkek çalışan dengesi arttıkça, işleyişler de daha verimli hale gelecektir diye düşünüyorum.
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Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Dinamik, değişikliklere açık ve yaratıcı bir sektör olması rasyonel ve analitik düşüncenin hakim olduğu 

bir alan olması ve finansal olarak getirisinin fazla olduğunu düşünüdüğüm için.

   

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
İş saatlerinin haricinde ailem ile vakit geçiriyorum, onların gelişimlerini sağlayacak faaliyetlere 

katılımlarını sağlıyoruz. Ek olarak haftada bir gün mutlaka aktif performans ya da dinleyici olarak müzikle 

ilgileniyorum. Sosyal medyada sanat faaliyetlerini takip etmeye ve yeni yetenekleri keşfetmeye 

çalışıyorum.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? 
Evet, özellikle altyapı, yazılım geliştirme, yardım masası gibi belli alanlarda çalışan sayısının çok 

düşük olduğunu gözlemliyorum. Bunun sebebinin yoğun çalışma saatleri, konunun karmaşık olması 

nedeniyle korku duymaları ve ilgi eksikliği yaşadıklarını düşünüyorum.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Öncelikle teknoloji konusunda kafa karıştırıcı jargonlardan arındırılmış bilgilendirme veren eğitim 

kurumlarını ve uzman kişileri tercih etmeli, yayınlar okumalı ve neye ilgi duyacaklarını keşfetmeleri   

gerekmektedir. Bu aşamadan sonra yapacakları iş ile ilgili temel eğitimler almalı ve mümkünse bunları 

uygulayabilecekleri kurumlarda çalışmaları gerekmektedir. Teknolojik gelişmeleri düzenli olarak takip 

etmeli, kendilerini yenilemeliler.

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Bunun için çalıştığım kurumlarda zaman zaman özel bir çaba sarf edilidiğini görüyorum ancak sistematik 

bir yaklaşım bulunmamaktadır.

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz? 
Gerilerde görüyorum. Kurumsal çalışmalarımda belli bir noktaya kadar hedefime ulaştığımı 

düşünüyorum. Nedeni ise güvenlik hedeflerim ve kurumun satış hedefleri arasında genelde 

önceliklendirme sorunu yaşandığını, güvenlik projelerinin genellikle bir zorunluluk olmadıkça devreye 

alınmamasıdır. Güvenliği yeni teknolojilerin uygulanabileceği en uygun alan olarak görüyorum ancak 

genelde yüksek ve karmaşık yaygınlaştırma eforu ve maliyeti nedeniyle gelir getirici projeler içinde 

öncelik alamamaktadır.

Elif Esin Etik Uslu
Güvenlik ve İş Sürekliliği Müdürü
BNP Cardif Paribas

Tüm Bireyler 
Potansiyellerini Farklı 
Alanlara Yönlendirmeli

Kurumunuzda aynı pozisyondaki kadın ve erkek çalışanların eşit ücret aldığını düşünüyor musunuz?
Genelde pozisyona göre ücret dağılımı yapılan büyük kurumsal firmalarda çalıştım. Ücretler gizli 

olduğu için de bu yargıya varabilmem için elimde yeterli bilgi bulunmuyor.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Evet, örneğin uzaktan çalışmayı destekleyen biriyim ve kadınların evlerinden uzaklaşmadan bir çok işi 

yapabileceğini ve destek verebileceğini düşünüyorum.  

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık..vs)
İyi organize olabilme ve zamanı daha değerli kullanma, yaratıcılık, düzenlilik, iş haricinde 

sosyalleşebilme, renk, neşe ve yüksek motivasyon. 

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu?
Sanırım daha renkli ve daha az yıpratıcı olurdu. İnsanlar daha çok birbirini dinlerdi ve çöp projelerin 

sayısı daha az olurdu diye düşünüyorum.

Eklemek istedikleriniz...
Yaptığınız çalışmayı çok değerli buluyorum ve kesinlikle içinde yer almak istiyorum. Şu anda zamanlama 

konusunu öngörememek ile birlikte iyi yönetebilirsek çok iyi işler yapabileceğimizi düşünüyorum.
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Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Üniversitede matematik ağırlıklı bir bölüm seçmeyi düşünüyordum, teknolojinin sürekli gelişmesi ilgimi 

çektiği ve sürekli değişimi kendime uygun gördüğüm için mühendisliği tercih ettim. Mezun olduktan 

sonra da aynı sektörün farklı iş kollarında çalıştım.  

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Gençlerle vakit geçirmeyi seviyorum, koçluk yapıyorum. Müzik dinliyorum, kızımla yürüyüşlere 

çıkıyorum.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? 
Evet maalesef sektörümüzde kadın sayısı çok az. Bu durum sadece ülkemizde değil, diğer ülkelerde 

de geçerli. Eğitim alanında mühendislik kadınlar tarafından çok tercih edilmiyor, bu sebeple de 

sektördeki çalışanların büyük çoğunluğu erkeklerden oluşuyor.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Öncelikle eğitimlerinde mühendislik alanını tercih etmelerini öneririm. Eğitimi takiben de ilgi duyulan 

alanda uzmanlaşmak üzere çalışmalarında fayda var.

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Yıllar içinde büyük değişiklik olduğunu gözlemleyemedim.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
İş-yaşam dengesinin sektör bağımsız olduğunu düşünüyorum. Özellikle evden çalışma imkanı 

sağlayan işler, kadınlar için avantaj sağlayabilir.

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz? 
Evet, mutlaka kadınlar gelecekte sadece teknolojide değil tüm sektörlerde daha etkin konumda 

olacaklar.

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz? 
Kariyerimin başlangıcında hedeflediğim aşamalara ulaştım ama hedefler yıllar geçtikçe daha yukarı 

Emel Tural
BT Direktörü
Bosch

Teknolojinin Geleceği 
Hayal Gücümüzle 
Şekillenecek

taşınıyor. Yapacak çok işim, gidecek yolum olduğunu düşünüyoru. Uluslararası projelerde daha aktif 

rol almayı hedefliyorum.

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar için daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
Kadınlar finans, eğitim ve sağlıkta daha fazla çalışma imkanı buluyorlar.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Dijital dönüşümün alışılagelmiş iş yapma şeklini değiştireceğine, tekrarlayan rutin işlerin otomasyonu 

ile, iş hayatında yaratıcılığın, iş birlikteliklerinin ve çeşitliliğin fark yaratacağına inanıyorum. Kadınların 

yaratıcılığı; pozisyon sayılarının artmasını ve ön plana çıkmalarını sağlayacaktır.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık ..vs)
Öncelikle yaratıcılık, birlikte daha kolay çalışma-iş birlikteliği, yakın iletişim kurma avantajı ile kadınlar, iş 

yerlerinde daha huzurlu ve verimli çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunacaklardır.

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu?
Daha renkli bir sektörümüz olurdu. Çeşitliliğin getirdiği farklı bakış açıları, empati, yaratıcılık sektörümüze 

katkı sağlayabilirdi.
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Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz? 
Yaptığım üniversite seçimi nedeniyle zaten doğal olarak bu sektörde yer aldım. Süreç boyunca da 

değiştirmeyi hiç düşünmedim. Bilgisayar Mühendisliğini ise matematiğe ilgim ve o dönemde Türkiye’de 

çok yeni ve gelecek vadedecek bir bölüm olduğu için seçmiştim.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Son iki yıldır yelkenle ilgilenmeye başladım, yarışlara katılıyorum. Kırk yaşından sonra çocukluk hayalim 

olan piyano çalmayı gerçekleştirmek üzere bir süredir dersler alıyorum. Bunun dışında bir kitap 

kulübünün uzun süredir üyesiyim. Fırsat buldukça da seyahat etmeye çalışıyorum.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? 
Evet, kesinlikle. Ayrıca teknoloji alanında çalışmak isteyen kadın sayısının giderek azaldığını da 

düşünüyorum. Bunun nedenleri arasında daha ağır çalışma saatleri, daha zorlayıcı şartlar gibi sebepler 

olduğunu düşünüyorum.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Kendilerine böyle bir hedef koyuyorlarsa bu hedeflerinden tüm zorluklara rağmen vazgeçmemelerini 

öneriyorum. Zira mutlaka karşılığını alıyorsunuz ve mesleki tatmin de çok yüksek oluyor.

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Ben kadın sayısının azaldığını düşünenlerdenim. Elbette burada teknolojinin bilfiil içinde çalışan, üreten  

sayısından bahsediyorum.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Özellikle destek olduğunu söyleyebilecek deneyimim olmadı açıkçası. Uzun yıllar belki de kendi 

zamanımdan ve ailemin zamanından çalarak çalıştım. Ancak bunun biraz da kişisel bir mesele 

olduğunu düşünüyorum. Her sektörde belli bir kariyer yapmak mutlaka bazı özverilerde bulunmayı 

gerektiriyor ve zamanla hepsinin bir arada yürütülebileceği dengeler kuruluyor.

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz? 
Kesinlikle olması gerektiğini düşünüyorum ama olması için çok daha temele inerek (eğitim, sosyal 

yaşam vs.) değişiklikler gerekiyor.

Emre Bilgin
BT Direktörü
Unico Sigorta

Genç Kadınlara
Rol Model
Olalım

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz? 
Birinci hedefim her zaman bu sektörün içinde kalarak yol almaktı ki, bunu başardığımı düşünüyorum. 

Farklı sektör ve firmalarda uzun yıllardır hizmet veriyorum ve bu şirketlere önemli katkılarımın olduğunu 

düşünüyorum. 

Kurumunuzda aynı pozisyondaki kadın ve erkek çalışanların eşit ücret aldığını düşünüyor musunuz?
Evet, bu konuda şanslı olduğumu düşünüyorum, meslek hayatım boyunca çalıştığım kurumlarda farklı 

bir davranış görmedim.

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar için daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
Uzun yıllardır sigorta sektöründe çalışmam nedeniyle, bu sektörde teknoloji alanında çalışmanın 

çok zor olduğunu (kadın/erkek fark etmeksizin) söylemeden geçemeyeceğim. Öte yandan sigorta 

sektörünün kendisinde çalışmanın kadınlar için çok daha uygun bir ortam olduğunu da hemen 

eklemeliyim.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Böyle bir etkisi olması gerektiğini düşünmekle birlikte temel problemin; kadının çalışma hayatının içinde 

ne kadar yer almak istediği noktası olduğunu düşünüyorum. Bunun için de eğitim sisteminin değişmesi, 

kadının çalışma hayatı içinde yer almasını sağlayacak motivasyonların geliştirilmesi gerekiyor. 

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık..vs)
Kadın çalışan olmanın tüm sektörlerde ortak avantajları olduğunu düşünüyorum. Kadınlar daha detaycı 

olmaları, daha takipçi olmaları, duygusal zekalarının getirdiği avantajları kullanabilmeleri gibi sebeplerle 

her zaman avantaja sahipler. Ancak bilişim sektöründe analitik zeka da çok önemli, hepsi bir araya 

geldiğinde sonuç gerçekten harika olur.

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu?
Daha renkli olurdu, daha verimli, daha dengeli olacağına eminim. Ama yine belirteyim her sektörde 

keşke böyle olabilse.
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Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Üniversitede matematik bölümünde okuduğum ve akademik kariyer yapmayı düşündüğüm dönemde 

aldığım programlama ve mantıksal tasarım (logic design) derslerinden sonra analitik yaratılcılık ilgimi 

çekti ve yüksek lisansım ile kariyerimi teknoloji sektöründe yapmaya karar verdim. Üstelik o dönemde 

çok bilinen bir konu değildi ve tamamen kendi kararımdı.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Yine teknoloji hobilerim ile teknolojik gelişmeleri öncelikli izliyorum, ailem ve arkadaşlarım ile az da 

olsa olabildiğince zaman geçirmeye çalışıyorum. Gezmeyi, spor izlemeyi (futbol, tenis, basketbol, 

atletizm), müzik dinlemeyi seviyorum. Her türlü güncel dergi ve kitap okuma, film ve televizyon izleme, 

müzik dinleme gibi aktivitelerimi dijital ortamda yapıyorum. Sosyal medya izliyorum ve kullanıyorum. 

Ayrıca; herkesin mesleği ile ilgili özel hobisi olması gerektiğine inanıyorum.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz?
Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısı %25-30, yönetici pozisyonlarında ortalama bu oranlardan 

az ve üst düzeylere doğru oran çok azalıyor. Fen ve mühendislik alanlarına ilginin az olduğunu ve 

artırılması gerektiğini düşünüyorum. Teknoloji sektörünün daha iyi tanıtımı yapılmalı ve özendirilmeli.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
İşlerini severek ve sürekli geliştirerek yapmaya çalışsınlar. Sürekli gelişimin ve dinamizmin olduğu farklı 

bir sektör düşünmüyorum. Her zaman yeni bir şey öğrenme, kendini geliştirme, deneyimlerini artırma 

fırsatlarını iyi değerlendirmeliler. Asla vazgeçmeden daha çok sorumluluk alarak çok çalışmalılar. 

Sivil toplum kuruluşlarında veya sosyal projelerde rol almaya, toplumun gelişimine katkı sağlamaya 

çalışmalılar.

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Arttığını sektör analizleri ile rapor çalışmalarımızda görmekle birlikte, olması gereken anlamlı bir artış 

olmadığını söyleyebilirim.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Her sektörde kadınların öncelikli kendi planlamalarını kariyer ve aile olarak iyi yapmaları gerekiyor, 

organizasyon olarak kendilerine büyük iş düşüyor. Teknoloji sektörünün özelliği ile yeni dönemde 

home-office ve remote-working açısından daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca kadın 

çalışanın istihdam yaratma açısından da önemli bir katkısı olacağına inanıyorum.

Erman Karaca
Başkan - TÜBİSAD
CTO, TFI -  Tab Food Investments

Kadınlar Asla 
Vazgeçmeden, Sorumluluk 
Alarak Çok Çalışmalılar

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz?
Evet düşünüyorum, bunun için bizlerin de sorumluluğu var. Bu konuda hem kadın çalışanlara/

yöneticilere hem de erkeklere önemli sorumluluklar düşmekte.

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz?
Teknoloji sektöründe çalışmayı Türkiye’de ilk seçenlerden olduğumu ve teknolojide akademik 

kariyerde, özel sektörde projelerde ve yönetim pozisyonlarında ilk kadın yöneticilerden olduğumu 

biliyorum. Teknolojiyi etkin kullanan ve teknoloji ile fark yaratan kuruluşlarda ilkleri başarmak, yönetici 

olmak önemli diye düşünüyorum. 1 Ocak 1995 tarihinde Bankacılık sektöründe teknolojiden sorumlu 

ilk kadın GMY olmak, teknoloji şirketinde CEO olmak ve TÜBİSAD’ın ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı 

olmak, ikinci kez bu göreve seçilmek guru verici. Ancak; bu rollere gelmemizde destek olan ve karar 

olarak etkisi olan erkeklere de teşekkür etmek gerekir diye düşünüyorum. Akademik çalışma, özel 

sektör ve sivil toplum çalışmaları olarak yaptıklarımdan mutluyum. Uluslararası konferanslarda bir Türk 

kadını olarak sunum yapmak, katılmak, bulunmak çok güzel. Umuyorum ülkem ve kadınlar için az da 

olsa katkım olmuştur.

Kurumunuzda aynı pozisyondaki kadın ve erkek çalışanların eşit ücret aldığını düşünüyor musunuz?
Çalıştığım kurumlarda kadın/erkek olarak böyle bir farkı düşünmedim, yönetici olarak uygulamadım. 

Sadece kariyer açısından daha çok çalışmam ve uğraş vermem gerektiğini söyleyebilirim.

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar icin daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
Kariyer olarak ne hedeflediğinize bağlı diye düşünüyorum. Sektör seçiminin yetenek, bilgi, beceri 

ve ilginize göre yapılması gerektiğine inanıyorum. Kadınların, doğru seçim yaptıklarında ve gereken 

emeği verdiklerinde her sektörde başarılı olacaklarına inanıyorum.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Dijital dönüşüm ile roller ve yetkinlik gereksinimleri değişiyor. Kadınlar için daha çok fırsat çıkacağına 

inanıyorum. Home-office, remote-working bunu destekleyecektir.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık .. vs)
Kadınların yönetim ile organizasyon konularında duygusal ve pratik zekaları, inovasyon becerileri, 

liderlik özellikleri, sahiplenme ve paylaşım duyguları ile birlikte koordinasyon becerileri sayesinde 

başarılı olduklarını düşünüyorum. Aynı anda daha çok işi yapabilme becerisi olduğunu ve bu 

özelliklerini geliştirebildiklerini, ekip çalışması ile detaylarda daha özenli olduklarını düşünüyorum.

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu?
Kadınların eşit sayıda olması ile toplumsal gelişimin, teknoloji yaygınlığının ve dijital okur-yazarlığın daha 

iyi bir düzeyde olacağını düşünüyorum. Çocuklarına ve diğer gençlere daha iyi rol model olduklarına 

inanıyorum. İnovasyon ve iş geliştirme konularında katkıları daha fazla olurdu.
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Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz? 
Teknoloji sektörünü özel kılan temel şeylerden bir tanesi sürekli güncelleniyor olması. Sürekli yeni 

iş modelleri, yeni ürünler, yeni çözümler çıkıyor, teknoloji ciddi anlamda değişiyor; belli bir noktaya 

geldikten sonra artık öğrenecek bir şey yok, bu işin kaymağını yiyeceğim gibi bir bakış açısı mümkün 

değil. Sürekli kendinizi yenilikçi tutmanız lazım. İşin sınırları tamamen sizin yaratıcılığınıza, çalışmanıza 

ve bir şeyi gerçekten istemenize bağlı. Dolayısıyla oldukça dinamik bir sektör. Teknoloji sektöründe 

olmayı tercih ederken beni en çok heyecanladıran noktalar bunlardı diyebilirim. Bugün de gelişmeleri 

takip edip öğrenmek, bunlarla kendimi güncel tutmak ve müşterilerimizin bu teknolojiyle beraber 

işlerine nasıl katma değer sağlayacağımızı paylaşmak bana çok keyif veriyor ve motive ediyor. Bugün 

baktığımda, ne kadar doğru bir karar verdiğimi bir kez daha görüyorum. 

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz? 
Gerçek bir doğa aşığı olarak iş dışında vaktimin çoğunu doğada geçirmeye çalışıyorum. Doğanın 

mucizeleri inanılmaz. Doğa yürüyüşleri, su sporları, çadır kampları, doğada her faaliyet çok keyif 

verici, hatta sadece gözlemlemek bile inanılmaz bir haz, mucizevi bir yenilenme aracı. Üstelik fotoğraf 

çekmeyi de çok seviyorum ve profesyonel anlamda ilgileniyorum. Hayata farklı perspektiflerden 

bakmama yardımcı olduğuna inanıyorum. Ailemle ve arkadaşlarımla bir arada olduğum, onlarla kaliteli 

vakit geçirdiğim, sohbet ettiğim zamanlar, en keyif aldığım zamanlar diyebilirim. Bunun dışına İstanbul 

gibi bir şehirde hepsine yetişmek mümkün olmasa da şehrin kültür ve sanat gündemini takip ederek 

kendimi bu anlamda beslemek de benim için vazgeçilmez.     

                       

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? 
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği her sektörde olduğu gibi teknoloji sektöründe de kendini gösteriyor. 

Tüm iş kollarında olduğu gibi teknoloji sektöründe de kadın istihdamının yeterli seviyede olmadığını 

söylemek doğru olacaktır. Bunun pek çok farklı nedeni olduğunu düşünüyorum; ancak benim bakış 

açımdan en önemli nedeni teknoloji sektörünün erkek egemen bir sektör olduğu algısı. Önyargılarını 

kıran kadınların hayatın her alanında olduğu gibi teknolojide de fark yaratabileceklerini düşünüyorum. 

Dijital dönüşümün de etkisiyle bilişim sektöründe nitelikli iş gücüne talep her geçen gün artıyor. Bu 

talebi de sadece erkek çalışanların karşılaması pek mümkün görünmüyor. Bu doğrultuda, özellikle 

genç kızlarımız sektörde onları bekleyen farklı iş fırsatları hakkında daha iyi bilgi sahibi olursa çok daha 

fazla kadının bu alanda kariyer yapmayı tercih edeceğini düşünüyorum.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Her geçen yıl bilişim sektörü daha fazla büyüme ve gelişme gösteriyor; başta dijital dönüşüm atağı 

Esra Başer
Segment Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü
KoçSistem

Kadınlar, Dijital
Dönüşümün Değer 
Yaratmasında İtici Bir Güç

ve Endüstri 4.0 ile bu gelişim ivme kazanıyor. Nitelikli insan kaynağının daha fazla önem kazandığı 

bu dönemde, teknoloji sektöründe çalışmak isteyen kadınlar için yeni iş fırsatları ve de kariyer 

olanakları doğuyor. Bu noktada genç arkadaşlarımızın öncelikle az önce bahsettiğim önyargılarından 

kurtulmaları, bir kadın olarak sektörde fark yaratabileceklerine inanmaları gerekiyor. Şu anda teknoloji 

sektöründe veya diğer sektörlerde iyi bir şirkette işe başlamanız için birbirine benzer on binlerce kişi 

arasından sıyrılmanız gerekiyor. Bu yüzden de farklılığınızı ortaya koymak zorundasınız. Eğer bir kadın 

olarak, erkek adayların arasından sıyrılıp teknoloji sektöründe yer almak istiyorsanız bu daha da önem 

kazanıyor. Bugün bu şirketlerin staj programlarına bile sayısız başvuru geliyor. Bu bağlamda bu alanda 

kariyer yapmak isteyen kadınlara, daha öğrenciyken bir an evvel harekete geçip yetkinliklerinin 

farkına varmalarını, yaratıcı olmalarını ve sürekli yanındakilerden farklı olarak ne yapabileceklerini, 

ne konuşabileceklerini, ne öğrenebileceklerini araştırmalarını tavsiye ediyorum, çünkü ancak bunun 

başarıyı getireceğine inanıyorum. 

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Uzun yıllardır bu sektörde görev yapan biri olarak, kişisel gözlemim, yeterli seviyede olmasa da her 

geçen yıl kadınların biraz daha bu sektörde yer almaya başladığı. Özellikle son 5 yılda teknolojinin 

hayatımızda çok daha fazla yer alması, gerek gündelik hayatlarımızı gerekse iş dünyasını kökten 

değiştirmeye başlaması kadınların da bu sektörde yer alma isteğini pozitif etkiledi. Bununla birlikte, 

hem bilişimin devlet politikaları anlamında da daha fazla öne çıkması ve bu alanda yapılan eylem 

planları, hem de özel sektörün kadın istihdamına yönelik çalışmalarının, önümüzdeki dönemde daha 

fazla kadının teknoloji sektöründe istihdam edilmesinin yolunu açacağını düşünüyorum.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Her sektörde olduğu gibi kadınlar için ayrı bir zorluk da hem iş hem de özel hayat dengesini kurabilmek; 

ailesine ve varsa çocuklarına daha fazla zaman ayırabilmek. Bu anlamda teknoloji sektörü yoğun 

gündemi sebebiyle kadın çalışanları zorlasa da son dönemde sektörde yer alan firmaların nitelikli iş 

gücünü kazanmak ve elde tutmak adına yaptığı yeni uygulamalar çalışanların iş – özel hayat dengesini 

kurmalarına yardımcı oluyor. Teknoloji sektörü doğası gereği yeniliklere her anlamda daha açık ve 

teknolojiyi diğer sektörlere oranla çok daha fazla kullandığından, ofis dışından çalışma, esnek çalışma 

saatleri gibi uygulamalara geçiş de nispeten daha kolay oluyor. Örneğin KoçSistem’de arkadaşlarımız 

ofis dışında da istediği yerden çalışabiliyor ve toplantılara akıllı uygulamalar sayesinde görüntülü 

olarak katılabiliyor. Bu gibi uygulamalar da  iş-özel hayat dengesini kurmakta büyük fayda sağlıyor.

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz?
Kadınların, toplumların ilerlemesinde de temel aktör konumda olduklarını düşünüyorum. Ancak 

kadınların ekonomik yaşama katılımları, toplumsal ve ekonomik kalkınmadan yararlanma düzeyleri 

henüz yeterli seviyede değil. Hem teknoloji sektöründe, hem de diğer sektörlerde toplumsal ve 

ekonomik kalkınma sürecinde kadınların daha etkin biçimde yer alacağını ve sürdürülebilir kalkınmanın 

büyük bir parçası olacağımızı düşünüyorum. Bunun için de pek çok adım atılıyor olmasına rağmen 

toplam resimde bir fark yaratmak için kadının iş hayatında kalmasını ve ilerlemesini kolaylaştıran yasal 

düzenlemelerin ve şirketlerin insan kaynakları politikalarının tekrar gözden geçirilmesinin öncelikli 

mesele olduğunu düşünüyorum. 
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Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz?
Daha önce de bahsettiğim gibi teknoloji sektörü “ben oldum” diyebileceğiniz bir sektör değil. Kendinizi 

sürekli yenilemeniz, hep daha yenisine, daha iyisine koşmanız gereken bir dünya. Bu noktada kişisel 

bir değerlendirme yaptığımda, kendi alanımda bugüne kadar koyduğum hedeflere ulaştım diyebilirim. 

Ancak önümde daima ulaşmam gereken yeni hedefler var, bu da aslında beni canlı tutan ve başarılı 

kılan bir faktör. İş bazındaki pek çok özel hedefimin yanı sıra; genel olarak özetlemem gerekirse, 

hedefim daima daha yenisini ve daha iyisini yapmak ve fark yaratmak diyebilirim.

Kurumunuzda aynı pozisyondaki kadın ve erkek çalışanların eşit ücret aldığını düşünüyor musunuz?
Uzun yıllardır KoçSistem’de çeşitli yöneticilik pozisyonlarından görev alan biri olarak, şirketimin ücret 

politikasının, çalışanların cinsiyetlerine değil, yetkinlik ve tecrübelerine göre belirlendiğini gönül 

rahatlığı ile söyleyebilirim. 

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar icin daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
Kadınların yetkinlikleri ve deneyimleri ile her türlü sektörde görev alabileceklerini ve işlerini layıkıyla 

yapabileceklerini düşünüyorum.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, caliskanlik..vs)
Kadınların erkeklerden farklı yetkinliklerini iş hayatında da uygulamaları hem bilişim, hem de diğer 

sektörlere her alanda farklı ve yeni bakış açıları getiriyor. Kadınların sahip olduğu pozitif tutum, enerji 

ve güçlü çalışma etiğine sahip olma, sorumluluk alma ve işin yapılmasını sağlama, kaynak yönetimi, 

liderlik konularındaki başarılarının iş hayatına pozitif etki sağlayacağına inanıyorum. Bu açıdan da 

kadının iş hayatında daha fazla yer alması; özellikle karar verici ve üst düzey yönetici konumunda 

bulunmasının kurumların kültürel yapılarında da iyiye doğru gelişimi destekleyeceğini düşünüyorum. 

Günümüzde üzerinde sıklıkla konuştuğumuz dijital dönüşümün temellerinden biri de kültürel dönüşüm 

ve kadınların liderlikleri çok değerli. 

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu?
Kadın ve erkeklerin eşit oranda iş hayatında temsili toplumsal eşitliği sağlayacak; farklı bakış açılarını 

destekleyecek; iş hayatında görmek istediğimiz vizyoner tabloyu ortaya koyacaktır. Umarım en kısa 

zamanda sadece teknolojide değil; tüm iş hayatında kadın erkek eşitliğini sağlayabiliriz. Burada önemli 

olan biz özel sektör temsilcileri ve kadın yöneticilerin bu konuyu her platformda ele almaları; kadınların 

istihdamını artırmaya yönelik girişimlere destek olmalarıdır.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? 
vEksiklik görüyorsanız neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? 
Evet. Eğilim ve yetenekleri olsa da toplumsal önyargılar, zor çalışma koşulları gibi nedenlerden teknik 

alanlarda kadınların kendilerini geri çektiklerini düşünüyorum. Ancak teknik yetkinliklerin önemi 

ve ihtiyacı arttıkça, her yerden her zaman çalışabilme olanakları geliştikçe bu durumun zorunlu 

değişeceğini düşünüyorum.

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Evet, özellikle yazılım tarafında belirgin artış gözlemliyorum.

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz? 
Teknik yetkinliği olan çalışan ihtiyacı arttıkça, her yerden her zaman çalışabilme olanakları geliştikçe 

kadınların sayısının artacağını, daha etkin konumlara geleceğini düşünüyorum.

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz? 
Açıkçası mühendislik alanlarında kadın erkek ayrımını doğru bulmuyorum, o nedenle bu soruya tarihteki 

bilim insanlarını düşünerek cevap vereceğim. Tarihte teknolojiye yön veren insanlara baktığımda 

hedeflerine ulaşmak için sürekli merak eden, deneyip öğrenen, yüksek konsantrasyon ve özveriyle 

çok çalışan kişiler olduklarını görüyorum. Kendilerini yaptıkları işe adadıkları ve severek yaptıkları için 

de başarılı oldular, tarihe yön verebildiler. Bir bilim insanı gibi araştırma ortamında çalışmıyor olsam da 

bir bilişim uzmanı olarak ortaya kullanışlı bir ürün, çözüm çıkartma, yapılmamış olanı yapma, bir hayali 

hayata geçirme gibi dürtülerim var. Bu da sürekli olarak yeni şeyler araştırma, deneme, geliştirmeye 

yönelik çalışmalar yapmak şeklinde işime yansıyor.

Ar-Ge çalışmalarını seviyorum ve bugüne kadar karşılık beklemeden katıldığım, teknolojik danışman 

olarak destek olduğum çalışmalar da oldu. En büyük hayalin ne derseniz; ortaya daha önce yapılmamış, 

önemli bir sorunu ya da ihtiyacı çözen bir ürün çıkartabilmek.

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar icin daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
Kadınları ağırlıklı olarak hizmet sektörü ve hizmet bölümlerinde görüyoruz. 

Evren Öcal
BT ve İş Süreçleri Direktörü
Hedef Filo

Göreviniz
Ne Olursa Olsun
Hep Hayal Edin
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Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Evet. Dijital dönüşüm ile mekan ve zaman bağımsız çalışma olanakları arttıkça kadınların özel ve iş 

hayatını birlikte yürütebilmeleri kolaylaşacaktır diye değerlendiriyorum.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık..vs)
Aynı anda birden fazla işi yürütebilme (multitasking), ilişki yönetimi ve stratejik yönetim konularında 

kadınların çalıştıkları şirketlere önemli avantajlar sağladığını düşünüyorum

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu?
Çeşitlilik, farklı düşünce ve yetkinlikte kişilerin bir arada olması teknolojik çözümlerin daha yaratıcı ve 

işlevsel olmasını sağlıyor. 

Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Üniversitede tercih yaparken matematiğe ve daha çok mühendisliğe meraklı olduğumun 

farkındaydım. Bu nedenle de bölümümü seçerken gelişime açık ve sürekliliği olan alanları göz 

önünde bulundurdum. Özellikle teknoloji, dijitalliği de beraberinde getiren yapısıyla sürekli gelişen 

ve kendisiyle etkileşimde olan insanları da buna ayak uydurmaya zorunlu bırakan bir sektör. Ben de 

kendimi sürekli geliştirebileceğim için teknoloji sektöründe kariyerimi şekillendirdim.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
İş dışındaki zamanımı aile hayatıma ve kişisel gelişimime katkıda bulunduracak faaliyetlerle 

dengelemeye çalışıyorum. Zamanımın büyük bir kısmını kızımla geçirmek hem yoğun iş temposunun 

stresini alıyor, hem de gücüme güç katıyor. Hem zihinsel hem de bedensel sağlığımı güçlendirmek 

adına sağlıklı yaşama önem veriyorum. Bununla ilgili araştırmaları takip edip sporu ihmal etmemeye 

çalışıyorum. Son zamanlarda zihinsel olarak kendimi çok iyi hissettiren hobi bahçesi ile uğraşıyorum. 

Genellikle haftasonları ailecek şehir dışındaki hobi bahçemize gidiyoruz. Yoğun iş temposu nedeniyle, 

çok sevdiğim halde film izlemeyi aksattım. Bu sıralar evde ailecek sinema geceleri düzenliyor ve 

kendimize vakit ayırmış oluyoruz. 

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? 
Aslında sektör bağımsız olarak iş hayatında kadınların sayıca az olduğunu düşünüyorum. Ben her ne 

kadar kadın-erkek sayısı açısından daha dengeli şirketlerde çalışma açısından şanslı olsam da gerek 

temas ettiğimiz müşterilerde, iş ortaklarında gerekse de katıldığımız etkinliklerde kadınların sayıca 

azınlıkta olduğunu görüyorum. Kadınların teknoloji sektörüne girişteki çekinceleri bence bu noktada 

çok az bir etken. İşverenlerin kadın çalışanları işe alımlarda, terfilerindeki tutumlarının daha büyük bir 

etken olduğu kanaatindeyim. Erkeklerin özel ve iş hayatları birbirinden bağımsız değerlendirilirken 

özellikle kariyerinin belirli bir noktasına gelmiş kadınlar, evlilik, çocuk sahibi olma, doğum iznine ayrılma 

gibi konular yüzünden çok ciddi engellerle karşılaşmaktalar.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Diğer sektörlerde olduğu gibi teknoloji sektöründe de klişe ya da basmakalıp diyebileceğimiz davranış 

şekillerini ve yaklaşımları kırmak sektörde fark yaratmak ve öne çıkmak için en önemli adımlardan 

birisi. Teknoloji ve bilişimin erkek egemen bir sektör olduğu algısının yıkılması ve bu konudaki tüm ön 

yargıların engellenmesi gerekiyor. Kadınların da kendi yetkinliklerinden ve potansiyellerinden emin 

olmalarını ve önlerine çıkan zorluklarla yılmadan mücadele etmelerini tavsiye edebilirim.

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir misiniz?
Hem kendi tecrübelerime hem de yapılan araştırmalara dayanarak teknoloji sektöründe her ne kadar 

kadın sayısı artmış olsa da kadın-erkek dengesinin kurulması için bu yeterli değil. 

Fatma Hacıoğlu Doğar
Siber Güvenlik Servisleri Direktörü
Netaş

Dünya Değişiyor,Teknoloji 
ve Güvenlik Anlayışı Her 
Geçen Gün Değişiyor
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Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Sadece teknoloji sektörü olarak değil genel kurumların bakış açısı bu konuda çok destek olur değil. 

Teknoloji sektörünün bu konuda negatif bir algısı yok.

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz? 
Dünya değişiyor, teknoloji ve güvenlik anlayışı her geçen gün değişiyor. Bu hızlı değişime ayak 

uydurmak ve yenilikleri önden sezebilmek farklı bakış açıları ile düşünebilmeyi gerektiriyor. Farklı 

düşünebilme yetenekleri ile kadınların teknolojideki yerinin sağlamlaşarak gün geçtikçe artmaya 

devam edeceğine inanıyorum.

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz? 
Kendi hedeflerimi belirlerken hem beni bir adım öteye taşıyacak şekilde challenge etmesine hem de 

ulaşılabilir olmasına özen gösteriyorum. Bu noktada kariyerimin başından beri kendim için pek çok 

hedefimi yerine getirdiğimi söyleyebilirim ancak; önümde beni bekleyen pek çok yeni hedefim de 

bulunmakta. Kendimi geliştirmek sonu olmayan bir döngü. 

Teknoloji ve güvenlik anlayışı her geçen gün değişiyor. Ben de her zaman iş birimimi bu hızlı değişime 

ayak uydurmak ve yenililikleri önden sezebilmek için farklı bakış açılarıyla yeni hizmetler modellemek 

geliştirmek üzerine kurdum. Bundan sonraki dönemde ise hedeflerim arasında lokasyon bağımsız 

verdiğimiz hizmetlerimizi arttırarak globale taşımak var.

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar için daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
Bu konuda sektör ayrımı görmüyorum. Kadınların karşılaştığı zorluklar hemen hemen her sektörde aynı. 

Genel olarak kadınlara doğdukları andan itibaren bir rol biçiliyor ve okul çağlarında, işe başlayacakları 

ya da terfi alacakları dönemlerde hep bu biçilen rol dahilinde davranılıyor.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? Nasıl?
Bence yaratacak. Dijital dönüşüm hızlılık, analtik düşünme detaylara önem verme daha çok ön plana 

çıkacak Bu yetenekler, kadınlarınkiyle örtüşüyor. Bunun dışında, iş gücü ihtiyacı artacak ve kadınlara 

daha çok fırsat verilecek.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık..vs)
Kadınların yenilikçilik peşinde koşan, vizyoner ve detaylara dikkat eden yapıları sayesinde son yıllarda 

teknoloji alanındaki sorumluluklarının artışının sektöre hem farklı bir bakış açısı kazandıracağı, hem de 

yapılan işin kalitesinin arttırılacağı yönündeki inancım tam.

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu?
İş dünyasının en kritik noktalarından birisi olan insan kaynağı yönetiminde cinsiyet ayrımı ortadan 

kalkmış olduğunda artık doğru yerde doğru insan gücünün konumlandırılmasına odaklanılarak verimin 

artacağına inanıyorum. Tabii ki bunun beraberinde şirket kültürlerinde ve ülke kültüründe de pozitif 

yönde iyileşmelerin olacağını düşünüyorum.

Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Üniversite sınavlarına hazırlanırken elektronik mühendisliğinin revaçta olmasından dolayı ve fen 

sınıfı öğrencisi olduğum için hocalarım tarafından yönlendirildim. İş hayatına başladıktan sonra 

tasarım, üretim, ARGE ve operasyon çalışmaları yaptıkça mesleğimi ve yaptığım işi sevdim ve yıllarca 

sevdiğim işi yaptım. Çıktısı günlük hayatıma yansıyan projeler yapma fırsatı bulmak iş hayatım boyunca 

motivasyon kaynağım oldu.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Mühendislik okumama rağmen sosyal ve psikolojik konulara meraklıyım. Özellikle insan davranışları ve 

kişisel gelişim konularında okumayı ve yazmayı seviyorum. Sosyal sorumluluk ve yardım projelerinde 

gönüllü çalışmaya da gayret ediyorum.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? 
Teknoloji sektöründeki kadın çalışan sayısı oldukça düşük, özellikle üst düzey yönetici sayısı çok 

yetersiz. Karar verici pozisyonlardaki kadın çalışan sayısı artırılmalı. Eksikliğin en büyük nedeninin 

kadın çalışanların annelik rolünden dolayı işverenlerin çekincesi olduğunu düşünüyorum. Evli ve anne 

olan kadın çalışanların erkek çalışanlara göre işe daha az dedike olacağı düşüncesi, doğum izni, 

ücretsiz izin kullanacağından dolayı kritik işlere ve pozisyonlara getirilmelerine negatif etki etmektedir. 

Özellikle kadın üst düzey yönetici sayısının az olması pozitif ayrımcılığın yaygınlaşmasının da önünde 

engel olmaktadır. 

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Mesleği ne olursa olsun her çalışanın kendisini, iş hayatından beklentilerini, motivasyon kaynaklarını 

ve işin kendisine sunacaklarını çok iyi analiz edip karar vermesi gerektiğini düşünüyorum. Sektörü, 

yenilikleri sürekli takip edip kendisini geliştirmek ve güncel konulara hızlı adapte olacak bilgilenme 

sürecini doğru kurgulamalı. Artık multidisipliner meslekler doğuyor, tek bir alanda uzmanlık yeterli 

olmuyor, ilgili yan dallarda da belli seviyede bilgi ve tecrübeye sahip olmak artık kaçınılmaz. Bunun 

için de sürekli öğrenme yaklaşımında olunmalı. Dünyanın nereye gittiğini takip etme adına yabancı 

dil bilmek çok önemli. İş hayatına başlarken belli bir seviyenin üzerinde dil bilgisi başarının önemli 

bir faktörü. Teknoloji alanındaki işler, algıdan dolayı erkek mesleği olarak görülmekte. Kadın ve erkek 

doğasında farklı yetenekler var, hiçbir meslek bir cinsiyetin tekelinde değildir, fiziksel olarak belli 

güçleri sınırlı olsa da kadınlar artık günümüzde erkeklerin yaptığı hemen hemen her işi yapmakta ve 

başarılı olmakta. Teknoloji sektöründeki kadınlara ilk tavsiyem; kendilerini kesinlikle eksik görmemeleri, 

kendilerine güvenmeleri.

Figen Kılıç
Kurul II. Başkanı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)

Kadınlar Kendilerini Eksik 
Görmemeli, Kendilerine 
Güvenmelidirler
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Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Üniversitede mühendislik okumaya başladığımda çok az kadın vardı, yüksek lisans yaparken 

bölümdeki tek kadındım, iş hayatımda uzun yıllar erkek ekipler içerisinde tek kadın olarak çalıştım ve 

çalıştığım iki yerde ilk ve tek kadın yöneticiyidim. Son yıllarda üniversite tercihlerinde teknoloji ile ilgili 

bölümleri seçen kadın sayısı artsa da iş hayatında çok fazla artış olmadığını düşünüyorum. Özellikle üst 

düzey kadın yönetici sayısındaki artışının yeterli olmadığını düşünüyorum.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Özellikle internet ve mobil iletişimdeki yenilikler her sektörde olduğu gibi teknoloji sektörüne de ciddi 

kazanımlar getirdi. Uzaktan erişilebilirlik, mobil çalışma ortamları, zamandan ve mekandan bağımsız 

çalışılabilecek proje ve iş imkanlarının artmasına vesile oldu. Operasyon maliyetlerini düşürmek isteyen 

büyük çaplı iş yerleri haftanın belli günleri home-office çalışma metodunu deneyerek özellikle kadın 

çalışanların ve annelerin aile hayatına daha rahat vakit ayırmalarına ve iş hayatı ile aile hayatını daha 

rahat bir arada yürütmelerine imkan sağlamış oldu. Özellikle uzaktan eğitim, telekonferans sistemleri 

ve bulut teknolojilerinin kullanımıyla evden de çalışıp kariyere ara vermeden devam imkanları oluştu.

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz? 
Bu, rol modellerin artmasına bağlı. Başarılı ne kadar çok kadın olursa arkadan gelenlerin artmasına 

ve öncekilere göre daha başarılı olmasına katkı sağlayacaktır. Değişim sürecindeki bu ara dönemde 

kadın rol modellerin etkisi çok önemli.

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz? 
Teknolojiye yön veren kadınlarla kendimi kıyasladığımda özellikle iş hayatımın ilk yıllarında yaptığım 

işlerin ve bana kazandırdıklarının fazla olduğunu düşünüyorum. Kişisel olarak ülke veya dünya çapında 

bir projeye imza atmamış olabilirim ama erkek mesleği olarak bilinen bir meslekte uzun yıllar tek 

kadın olarak çalışmak ve çalıştığım ortamda ilk ve tek kadın yönetici olmak hem motivasyonumu hem 

de kendime güvenimi artırdı. Güneydoğu’da doğup büyümüş ve aile çevresine göre hasbel kader 

okuyabilmiş birisi olarak bazı kesimlerdeki kız çocukları için rol model olduğumu düşünüyorum.

Kendi alanımda istediğim hedeflere tam olarak ulaştığımı söyleyemem. İş hayatımın devamında kalıcı 

ürünler bırakacak çalışmalar yapmam gerektiğini, edindiğim tecrübeleri daha genç kuşaklara aktararak 

daha fazla insan yetiştirmem gerektiğini düşünüyorum.

Kurumunuzda aynı pozisyondaki kadın ve erkek çalışanların eşit ücret aldığını düşünüyor musunuz?
Halen çalıştığım kurum kamu kurumu olduğundan yasa gereği aynı işi yapan kadın ve erkekler aynı 

ücreti alıyor. Ancak daha önceki özel sektör deneyimlerimde kadınların aynı işi yapan erkeklere göre 

daha az ücret aldığını gözlemledim.

Ne yazık ki hala çoğu İnsan Kaynakları’nın bakış açısı erkeklerin daha fazla kazanması gerektiği 

yönünde. Terfi süreçlerinde de aynı durumda olan kadın ve erkekler arasında tercih yapılırken erkek 

çalışanların önceliklendiğini düşünüyorum.

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar icin daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
Tıp, tekstil, moda, pazarlama ve eğitim sektörleri.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Dijital dönüşüm, home-office çalışma, e-learning, artan yazılım projeleri imkanları ile kadınlara daha 

fazla iş imkanı sağlayabilir.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık vs)
Kadınların detaycı olması, analitik düşünce, planlama, ayrıntıları fark etme, sabır ve sorumluluk 

duygularının bazı durumlarda daha fazla olma avantajları öne çıkıyor.

Özellikle belli iş alanlarında toplum baskısı ile kadınların kendini ispatlama çalışması daha fazla 

üretkenlik ve iş çıktısı olarak iş yerlerine ekstra kazanç sağlıyor.

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu?
Her iki tarafın farklı kuvvetli yanlarının kullanılmasıyla çok daha verimli iş ve çalışma modelleri 

oluşturulabilirdi.
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Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz? 
Üniversite 2. sınıfta bir tekstil fabri̇kasında bilgi teknolojilerinde staj yaparken, teknolojide çalışmak 

gizemli gelmişti. Her bölümün işini analiz ederek yapabilen, herkese yardımcı olacak, işlerini 

kolaylaştıran bir teknolojik çözüm bulmak cazip gelmişti. Kararımı o gün verdim. 28 yıl geçti̇, 

yanılmamışım hala işimi çok severek yapıyorum.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz? 
Yoga ve meditasyon, seyahat, kişisel gelişim kitapları.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz?
Evet maalesef sadece ülkemizde değil, dünyada da bu böyle, sektörümüzde kadın çalışan sayısı 

az. Teknik bir konu olması, kişisel özel ilgi ve merak isteyen bir alan olması nedeniyle olabilir.  Bunun 

dışında kadınların bu sektörde olmamasını gerektirecek özel bir sebep yok bence.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir? 
Bu işin çok fazla alt alanları var. Çok detaylı analiz, birden çok kriter ve değişkeni aynı anda düşünebilme, 

hem teknoloji hem de insan odağını koruyabilme gibi özellikleri gerektirmesi vb kasları çok kullandığımız 

için, tam da biz kadınlara göre olduğunu düşünüyorum. Sadece iş hayatında değil tüm hayatı boyunca 

çalıştırılmış güçlü kasları ile kadınların bu alanda çok başarılı olacağına inanıyorum ve tüm kadınları mesleğe 

davet ediyorum.

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz? 
Evet düne göre daha fazlayız ama daha çok olmalıyız, karar kademelerinde daha etkin rol almalıyız ve 

alacağız.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu? 
Bu sadece bizim sektörümüze özel bir konu değil, ülkemizdeki  çalışma kültürünün getirdiği genel bir sorun 

olarak görüyorum. Her geçen gün bu konuda da yavaş da olsa iyileşmeler var ama daha da olacaktır.

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz?
Kesinlikle evet. Geçende bir teknoloji kurumunun genç kadınlar arasında düzenlediği bir yazılım 

yarışmasında, gençlerimizin heyecanını, teknolojiye ne kadar meraklı ve yetenekli olduklarını gördüm. Bu 

da beni inanılmaz heyecanlandırdı, geleceğin bize büyük değişimler getireceğine inanıyorum.

Figen Demirhan
BT Direktörü
Esan

Bilgi Teknolojileri 
Yenilikçilik, Çok Yönlülük 
ve Her Gün Öğrenme Demek

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz?  
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz?
Bu konuda üni̇versiteden mezun olurken istediğim kişisel hedeflerimi gerçekleştirdiğimi  söyleyebilirim.  

Bununla beraber, her gün bir  önceki günden daha iyi şeyler yapmak istediğim için, hedeflerim her 

gün yenileniyor. Çünkü teknoloji bir araç olarak görülse de, ben iş insanlarının iş hayatını daha başarılı 

hale getirecek önemli bir araç olduğuna ve etkin kullanıldığı takdirde kişi ya da kurumlar için büyük 

dönüşümler sağlayabileceğine inanıyorum.  Bu noktada teknolojiyi iş ihtiyacına göre tasarlamak ve her 

işin içinde bir parça olarak görerek, iş yapış şekillerinde verimlilik ve kaldıraç etkisi sağlamak önemli 

bir bakış açısı diye düşünüyorum.

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar icin daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
Eğitim, insan kaynakları ve finans ve bankacılık alanlarında kadın istihdamı daha yaygın sanırım. Ama 

kadına göre sektör ya da pozisyon diye bir şeye inanmıyorum, herkes her işi yapabilir yeter ki istesin, 

ona göre eğitim alsın ve kendini geliştirsin. 

Digital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor 
musunuz? Nasıl?
Evet, çünkü dijital dönüşümün kurumlarda yaygınlaşması hedefiyle birlikte pek çok yeni pozisyon 

oluşacaktır. Bu rollerde erkekler kadar kadınlar için de yeni fırsatlar açılacaktır. Yoksa kadına göre 

pozisyon diye bir şeye inanmıyorum.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (Eq, 
sorumluluk, çalışkanlık..vs)
Genel olarak kadınlar; duygusal zeka, iletişim, empati, azim, çalışkanlık, detaycılık, büyük resmi görme, 

analiz ve analitik bakış açısı yetkinlikleriyle iş yerlerine farklı yenilikçi çözümler, daha geniş ve kapsayıcı 

bakış açıları getirmektedirler.

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu? 
Kesinlikle teknolojiye farklı bir enerji, farklı bir bakış açısı geleceğinden, teknoloji çözümlerinde değişik 

örnekler görebiliriz. 

Eklemek istedikleriniz...
Böyle bir konuda proje yaparak sektöre önderlik ettiği için IDC’ye çok teşekkürler.
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Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
İş hayatına ilk olarak satış sonrası hizmetler departmanında Endüstri ve Sistem Mühendisi olarak 

başladım. İlk görevim, departmanın yönettiği süreçleri tanımak ve sonrasında Satış Grup Başkanlığı 

adına faaliyet raporlarını hazırlamaktı. Bu raporları hazırlayabilmek için bir CA uygulaması, MS Excel, MS 

Access ve Dbase öğrenmem gerekti. Her ay 5 gün harcayarak, sıfırlarını sayamadığım ciro vb raporları 

hazırladıktan sonra, “raporları hazırlamaya harcadığım bu 5 günü nasıl azaltırım?”, “bu rapordaki 

kırılımları nasıl iyileştiririm?” sorularına cevap bulmaya çalıştım. Bu aşamada BT departmanıyla iletişime 

geçmeye başladım. Bir süre sonra Bilişim ’96 fuarında SAP ile tanıştım ve hazırladığım raporların 

oldukça kısa sürelerde, otomatik olarak çekilebildiğini gözlemledim. 

O gün SAP danışmanı olmaya karar verdim. Başvurularımdan biri olumlu sonuçlandı ve önce SAP 

danışmanı, sonrasında Proje Yönetimi yaptığım bir şirketteki üst yöneticinin, farklı bir şirkete geçmesi 

sonrası bana bir teklifi sonucu BT sektöründe yönetici olarak kariyerimi devam ettirdim.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
En çok şu an 4 yaşındaki oğlumla vakit geçirmekten keyif alıyorum. Bunun yanı sıra latin, caz ve blues 

müzik dinlemek, spor yapmak, kitap okumak ve arkadaşlarımla vakit geçirmekten hoşlanıyorum.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? 
Şu an bu sektörde genel olarak erkekler çalışıyor. Halbuki 60 yıl önce, İkinci Dünya Savaşı’nda kodlama 

yapan ve şifre çözen çalışanların neredeyse tamamı kadınlardan oluşuyor. Bunun sebebinin kadınların 

detay ve ayrıntıları daha çabuk fark edebilmesi ve çok yönlü ve katmanlı analiz edebilmesi olduğunu 

düşünüyorum. Her bir bireyin kendine has kişilik özellikleri olduğunun farkında olmakla birlikte, her iki 

cinsiyetin genel olarak bazı özelliklerinin birbirinden farklı olduğunu kabul ediyorum. Bu aşamada iki 

cinsiyetin birbirini bütünlediğini ve bir sinerji oluştuğunu düşünüyor ve özellikle BT gibi ekip çalışmasının 

kaçınılmaz olduğu disiplinlerde ekip kurarken cinsiyet dengesinin gözetilmesine önem veriyorum. 

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Son yıllarda yeni modeller geliştirilirken artık mevcut teknolojinin “bir tık ötesi” değil, mevcudu tamamen 

değiştiren, “başka türlü bir şey” devreye giriyor. Bu noktada geçmişe bakarak geleceği kurgulamak 

değil, geleceğe, trendlere bakarak geleceğin önüne geçmek gerekiyor. Sadece kadınlara değil, 

aslında herkese tavsiyem; gelişime ve radikal değişime açık olmaları, yaratıcı düşünme konusundaki 

kaslarını geliştirmeleri, kullandıkları her verinin kalitesini ön planda tutmaları ve kararlarını veriye dayalı 

olarak vermeleri. Kısaca bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmamaları. Son olarak; iş süreçlerine hakim 

ideal bir “iş ortağı” olmaları ve bu destek verdiği birimlerin hedeflerine ulaşmalarına destek olmaları.

Fulya Bıçak Muştu
BT Direktörü
HD Holding

Kadınlar Gelişime ve 
Radikal Değişime Açık 
Olmalı

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Sektörde çalışan kadın sayısının son yıllarda az da olsa arttığını gözlemliyorum ama gidecek çok 

yolumuz var.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Kadınlar genellikle hamilelik döneminde ve anne olmaları sonrası yaklaşık 3 yıl, evdeki rollerinin 

zenginleşmesi sebebiyle daha esnek çalışmaya ihtiyaç duyabiliyor. Esnek çalışmanın son yıllarda 

verimliliği artırdığı konusunda yeterince istatistik oluşması sebebiyle bu durumu tersine çevirecek 

ortamın hazır olduğunu düşünüyorum. Teknoloji sektörünün kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada 

yürütme konusunda destek olduğunu düşünüyorum.

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz? 
Bilgi Teknolojileri fonksiyonlarını temelde üçe ayırıyorum: Analiz ve proje yönetimi, yazılım geliştirme 

ve iş uygulamaları yönetimi, BT operasyon (sistem, network ve kullanıcı destek yönetimi). Kadınlar 

planlama, detay düşünebilme ve sonuca ulaşma yeteneklerini kullanarak özellikle analiz ve proje 

yönetimi alanında çok başarılılar. Yine aynı anda birçok işin takibi normal koşullarda bizlerin “kodunda 

yazılı” bir şey olduğu için iş uygulamaları modül sorumluları ve esnek çalışmanın iş sonucuna olumlu 

katkısı olan yazılım geliştirme uzmanlarında kadın istihdamının sonuca oldukça olumlu katkısı olduğunu 

düşünüyorum. BT operasyonda daha ziyade erkekler konumlandırılıyor çünkü benim çalıştığım çok 

lokasyonlu yapılarda seyahat konusu daha ön plana çıkıyor. Bu grupta daha ziyade merkez ofis destek 

fonksiyonlarında ve çağrı merkezlerinde daha başarılı olurlar.

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz? 
Ben endüstri mühendisiyim. Çalıştığım her yerde “bu işi daha verimli hale nasıl getiririm?”, “nasıl 

çözerim?” ve “nasıl daha az kaynakla yönetirim?” şeklinde düşünerek ilerledim. Hep değer katmak, 

kalıcı iş birlikleri geliştirmek, ekibime örnek olan bir kişi ve şirkete örnek olan iş sonuçlarına imza atan 

kişilerden biri olmak için çalıştım. Çok çalıştım. İşimi geliştirmek için farklı disiplinler ve farklı deneyimleri 

dinledim, izledim, harmanladım. 

Hayat da kariyer de bir yolculuk. İşimi hobim gibi yapmaya çalışırım. Bu yolculukta gidebildiğim yere 

kadar değer katmaya, örnek olmaya ve kalıcı iş sonuçları üretmeye devam edeceğim. Eylemlerim 

sürecek.
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Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Okuduğum bölüm itibarıyla yakın bir sektör olması, teknolojiye ve teknolojik gelişmelere hep ilgi 

duymam bu sektörde yer almamı sağladı.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz? 
Bir dönem yelken yaptım, daldım, ödül törenlerinde sunuculuk, kulüp dergi editörlüğü yapıyorum. 

Üniversitelerde konuk eğitmenlik, etkinliklerde proje yönetimi aktivitelerine katılıyorum. Seyahat 

etmek ve yemek/pasta yapımı en sevdiğim aktiviteler. Özellikle yoğun iş hayatında mutlaka bambaşka 

bir alanda deşarj olma ihtiyacı oluyor diye düşünüyorum.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? 
Çok şanslı bir sektör çalışanı olarak içinde bulunduğum kurumlarda eksiklik fark edilmiyordu. Eşit 

şartlarda, eşit şanslarla çalışılan ve cinsiyet ayrımı yapılmayan kurumlarda bulundum.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Teknoloji bilgisi ve ilgisi hep canlı tutulmalı, bunun zaten merakla, içten gelen bir ilgi olduğunu 

düşünüyorum. Gerçek bir ilgi kopmamayı sağlıyor. Teknolojinin spektrumu geniş, dolayısıyla en teknik 

konulardan başlayarak her seviyede kariyer planı yapılabilir. Burada en kilit nokta sevdiğimiz işi 

yapmak, trend olduğu için teknolojiyi kariyer olarak seçmemek. 

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Çalıştığım kurumlar sebebiyle durumun iyileştirilecek seviyede olduğunu deneyimlemedim. Konu, 

kadın-erkekten çok, ilgi ile direk bağlantılı.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Bugün teknolojide geldiğimiz nokta; her sektörde kadınlara kariyer ve aile hayatı konusunda destek 

olmaya hazır. Sektörlerin teknolojiyi kabul edip içselleştirmesi ile bu gerçekleşebiliyor.

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz?
Ben kadın-erkek ayrımından çok eğitim, ilgi, başarı odaklılık gibi parametrelerin daha önemli olduğunu 

düşünüyorum.

Füsun Borluk
İş Teknolojileri Proje Yönetimi ve Kalite Grup Müdürü 
AvivaSA Hayat ve Emeklilik

Değişime Katkıda Bulunmak 
Kadınların En Önemli 
Misyonlarından Olmalı

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar için daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor? 
Sanırım eğitim sektörü. Son dönemde sosyal medya yönetimi özellikle zaman ve mekan bağımsız 

çalışmaya olanak sağladığından herkes için uygun çalışma ortamı sağlıyor. Yanı sıra teknolojinin geldiği 

noktada artık ofis ve çalışma saati bağımlılığı ortadan kalkıyor, dolayısıyla hangi sektörde olursak 

olalım, teknolojiyi iş yaşamının bir parçası yapan her sektörde çalışma ortamları da herkese uygun 

olacak şekilde adapte edilebiliyor.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık..vs) 
Kadın çalışanların detaycılığı, sorumluluk sahibi olmaları ve sabırları çok öne çıkıyor. Gerçi bunu 

yine cinsiyet ayrımından farklı bir şekilde düşünmeyi tercih ederim. Hepimizin yapısı cinsiyetimizden 

bağımsız olarak farklı. O yüzden özellikle kadın çalışanların yaratacağı avantaj diye düşünmek yerine 

kadınların erkeklerden farklı yönlerine baktığımızda elbette EQ ve aynı anda birden fazla konuya 

konsantre olabilme yeteneği iş açısından da fark yaratabilir diye düşünüyorum.



7372

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? 
Eksiklik görüyorsanız neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz?
Kendi çalışma alanım olan bilgi güvenliği alanında özellikle yeni kuşakta kadın çalışan sayısındaki 

eksikliği; açık pozisyonlarımız olduğu zaman başvuranların büyük çoğunluğunun erkekler olmasından 

dolayı fark ediyorum. Buradaki kök nedenin daha erken zamanlarda; eğitim yıllarındaki ayrışmadan 

başladığını düşünüyorum: Mühendislik bölümlerinden mezun olan kadın sayısı ile erkek sayısı eşit 

olmadığı için zamanla bu eşitsizlik iş hayatına da yansıyor ister istemez.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Geleceğimiz teknoloji ile şekillenecek ve her geçen gün teknolojinin yeri hayatımızda daha fazla 

artacak. Bu şekilde büyümekte olan bir alanda elbette kadınların da yer alması gerekiyor. Meslekleri 

cinsiyetlere ayırma önyargımız, pek çok çocuğun gelecekle ilgili hayallerini kalıplara sıkıştırıyor. 

Mühendisler erkektir, öğretmenler kadındır; doktorlar erkektir, hemşireler kadındır gibi kalıplaşmış 

düşüncelerden vazgeçmemiz gerekiyor. Teknolojiyi hepimiz kullanıyoruz, dolayısıyla onun yaratımında 

elbette kadın mühendisler de yer almalı. Benim bu alanda ilerlemek isteyen kadınlara da erkeklere 

de tavsiyem aynı: Sürekli olarak kendilerini geliştirmeye ve sürekli öğrenmeye açık olsunlar. Teknoloji, 

sürekli olarak kendini yenileyen bir alan. 15 sene önce kullanılan programlama dilleri artık kullanılmıyor, 

şu an kullanmakta olduğumuz sanallaştırma, bulut bilişim gibi konular eskiden yoktu. Dolayısıyla, bir 

konu öğrenip o öğrendiğimiz konuyla 15 sene çalışamayacağımız bir gerçek. Kendini yenilemek, 

öğrenmek ve araştırmak teknoloji alanında çalışan herkes için olması gereken özelliklerdir.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Teknoloji sektörü, özellikle teknolojik altyapıya bağımlı ve operasyonun 7/24 devam ettiği finans gibi 

sektörlere hizmet verenler için zorlayıcı olabilir. Ama bu noktada teknolojinin hayatımızı kolaylaştıran  

uzaktan çalışma ve çalışma saatlerinde esneklik gibi çözümlerin doğru bir şekilde uygulanması; 

kadınlara ve erkeklere kariyer ve aile hayatlarını dengelemelerinde büyük kolaylık sağlayacaktır. 

Gamze Yurttutan
Principle
MasterCard

Teknolojinin Yapımında 
Kadınlar da
Yer Almalı

Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Aslında bu tercihim lise yıllarına dayanıyor. Liseden itibaren hep yazılım sektöründe olmaya 

yönelik bir ilgim vardı. Üretmek karakterimle örtüşen bir eylemdi ve üretmekten keyif aldıkça da 

teknoloji sektörü beni içine çekti.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
1998’den beri aletli dalışla ilgileniyorum. Eğitmen brövesine sahibim. Ayrıca eşimle yelken 

yapmaktan ve denizde olmaktan keyif alıyorum. Gerek deniz altı gerekse de deniz üstü beni 

hayatın olağan koşturmacasından uzaklaştırıp, arındırıyor ve huzur veriyor. Ayrıca her iki aktivite 

de uyumlu bir ekip çalışması ve paylaşım ile güzelleşen eylemler. Böylece dostlarımla da beraber 

keyifli vakit geçirmiş oluyorum. Bunun haricinde evde ilgilendiğim bir kış bahçem ve çiçeklerim 

var. Emek verdikçe güzelleştiklerini görmek ayrı bir haz. Tüm bunların yanı sıra vaktim olursa ufak 

tefek el işleri (ahşap boyama, vs.) yapmaktan zevk alıyorum.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? 
Benim iş hayatına atıldığım döneme göre teknoloji sektöründeki kadın çalışan sayısının gittikçe 

azaldığı kanısındayım. Aslında o dönem ile günümüzü karşılaştırdığımızda bu konudaki uzman 

üniversite ve bölüm sayısı görece daha az, mezun sayısı kısıtlıydı. Bu yüzden bugün baktığımda 

teknoloji alanındaki kadın çalışan istihdam sayısının daha fazla olmasını bekliyorum. Ancak bu 

durumun birçok sebebi var. Genel olarak Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım yüzdesi erkeklere 

göre çok düşük hatta son istatistiklere göre %36 seviyesi ile Meksika’nın bile gerisinde. Oysa 

OECD ülkeleri ortalaması %64 seviyesinde. Bunun doğal olarak teknoloji sektörüne de yansıması 

yaşanıyor.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Ben kadın olsun, erkek olsun işini sevmenin en önemli kriter olduğuna inanıyorum. Bu nedenle 

bu alanda kariyer yapmak isteyen kadınların özellikle işlerini ne kadar sevdiklerini sorgulamaları 

gerektiğini düşünüyorum. Teknoloji genel kanı olarak dışardan soğuk, karmaşık ve asosyal olarak 

algılanabiliyor. Oysa içinde çok farklı disiplinler barındırıyor ve bazı disiplinler tamamen iletişim 

kabiliyeti gerektiriyor. Her bir disiplin, bir bütünün parçası olduğundan ekip uyumu ve ortak hedef 

amacıyla hareket etmek çok önemli. Teknoloji birimlerinin başarısı bireysel çalışmadan ziyade 

ortak takım ruhuyla hayata geçiyor. Diğer taraftan sürekli gelişim, gündemi takip etmek, meraklı 

olmak, anı kurtarmak kadar kalıcı işlere de imza atmak, hatalardan ders çıkarıp hep bir adım 

sonrasına odaklanmak oldukça önemli ve bu önemi hiç akıldan çıkarmamak gerekiyor.

Gülçin Tekay Akgül
Proje Yöneticisi Müdürü
Kredi Kayıt Bürosu 

Ekip Ruhu ve Ortak Hedef 
Amacıyla Hareket Etmek
Çok Önemli
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Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Her ne kadar farklı disiplinler tarafından yayınlanan raporlara göre kadın çalışan oranı yıllar 

içerisinde artmış olsa da, beklentimin altında olduğunu belirtmiştim. Örneğin; sektör bağımsız 

olmak üzere TÜRKONFED tarafından 2017 yılında 2007-2015 yıllarına yönelik yapılan araştırma 

sonucuna göre; Türkiye, 2007-2015 yılları arasında Dünya’da Meksika ve A.B.D.’den sonra düzenli 

ücretli kadın istihdamını sayı olarak en fazla arttıran üçüncü ülke oldu. Bununla beraber, orta ve 

üst düzey kadın yönetici oranı son on yılda %18’den %14’lere geriledi. Bu sonuçların teknoloji 

sektörüne yansımasının da benzer ölçekte olduğunu, kadın çalışan ve yönetici oranının halen 

kadın-erkek çalışan sayısına göre dengelenmediğini düşünüyorum.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Aslında bunu teknoloji sektörü özelinde değil, genel olarak yanıtlamak isterim. İş yaşamında belli 

bir kariyer hedefine sahip olmak özverili ve disiplinli çalışmayı gerektirir. İki alandaki dengeyi 

sağlayabilmek için her iki alanda da planlı olmak çok önemli. Teknoloji sektörü özelinde zaman 

zaman iş hedeflerini tutturabilmek için agresif çalışma temposu içine girmek gerekebiliyor. Böyle 

zamanlarda planlı olmak ve ailenin desteği çok önemli.

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz? 
Gelişen teknoloji bize iş modellerimizin ve geliştirilen sistemlerimizin insan bağımsız olmasını 

öğretiyor. Bu açıdan bakıldığında teknoloji sektörünün kadın-erkek çalışan sayısının dengelenmesi 

açısından öncül olabileceği kanaatindeyim. Kadın istihdam sayısında artış var ve bu artış da kadın 

çalışanların zaman içerisinde daha etkin konumda olmasını sağlayacaktır. Kadının içinde saklı olan 

yaratıcılık becerisi onu bu yolda destekleyecektir.

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden 
kısaca bahsedebilir misiniz? 
İnsan düşünebilen, öğrenen, değişen ve gelişen bir canlı. Bu özelliğimizi “öğrenen organizasyon” 

kavramı ile kurumlara yansıtıyoruz. Teknoloji sektörünün kendini yenileme hızı da göz önünde 

bulundurulduğunda (Moore Kanunu gibi) neredeyse teknolojinin hızını yakalamak için ekstra 

çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bu yaklaşımla insan, kurum ve teknoloji üçlüsünü ele aldığımızda 

hedeflerin de her geçen gün geliştiğini ve değiştiğini kabul etmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Sektöre ilk başladığım zamanlarda hedefim sektörün ihtiyaçlarını kavrayıp en uygun ve öncü 

çözümler geliştirmekken, zaman içerisinde hedeflerim de evrildi. Dolayısıyla iş hayatımda 

ihtiyaçların en uygun şekilde çözümlenmesinin yanı sıra teknolojinin gelişen hızını yakalamak ve 

nereye evrildiğini öngörebilme becerisi de bir gereklilik haline geldi. Özetle; hedeflerime ulaştım, 

hedeflerimi güncelledim ve öngörü yeteneğimi geliştirerek devam ediyorum. Teknolojiye yön 

veren kadınların da bu bakış açısı ile başarıya imza attığını düşünüyorum.

Kurumunuzda aynı pozisyondaki kadın ve erkek çalışanların eşit ücret aldığını düşünüyor 
musunuz?
Evet, kesinlikle böyle olduğuna inanıyorum. Çalıştığım kurumda cinsiyete göre değil, yapılan işin 

mahiyeti ve alınan rol ve sorumluluklara göre belirlenen bir ücret politikası vardır.

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar için daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
Spesifik olarak insan gücü gerektiren sektörler hariç, genel olarak “kadının çalışmasına uygun 

sektör” diye bir kavram olmadığına inanıyorum. Uygunluğun kişinin kendinde, kişisel özelliklerinde 

ve kariyer hedeflerinde aranması gerektiğini düşünüyorum. Sektörün kadına sağladığı olanaklar 

yerine, kadının sektörden beklentisine yönelik uygunluğun araştırıldığı bir bakış açısı ile bakmak 

daha faydalı olabilir. Bu uyumluluğun yakalandığı her sektör aynı zamanda uygun çalışma ortamı 

sağlayan sektördür.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor 
musunuz? Nasıl?
Aslında üstteki bir soruda da değindiğim gibi dijital dönüşüm ve gelişen teknoloji bize iş 

modellerimizin ve geliştirilen sistemlerimizin insan bağımsız olmasını öğretiyor. Ancak bu insan 

bağımsız sistemler yeni gelişim ve çalışma alanlarını da doğal olarak doğuracak. Çalışan insan 

ihtiyacı farklı alanlara kayacak. Bu dijital evrilmenin genel olarak işsiz insan doğuracağı algısının 

hatalı olduğu kanısındayım. Dijital dönüşüme öncülük edecek, yaygınlaştıracak ve yönetecek 

insanlara ihtiyaç olacak ve bu noktada operasyonel verimlilik ve süreç iyileştirmedeki becerisi ile 

kadının ön plana çıkmasında hiçbir engel olmadığına inanıyorum.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık..vs)
Kadınlar doğuştan detaycı ve üretkendir. Bu sebeple süreç iyileştirme, optimizasyon, görünenin 

arkasındaki detaylara hakimiyet konusunda zorlanmadıklarına inanıyorum. Bu durum sorumlulukla 

birleştiğinde iş yerine ayrı bir dinamizm getiriyor. Bir de kadınların içindeki empati kurma ve iletişim 

kabiliyetinin iş ortamının daha paylaşımcı, sıcak ve samimi olmasını sağlıyor. Sinerjik takım ruhunun 

ortaya çıkması için olmazsa olmazı da bu paylaşımcı ortam değil midir?

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu? 

Yukarıda bahsettiğim bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajların 

sektöre de aynı ölçüde katkı sağlayacağına inanıyorum. Bahsettiğim avantajların doğal çıktısının 

kalite artışı olduğunu düşünerek; iş çıktılarımızın kalitesinin daha fazla olacağına inanıyorum.

Eklemek istedikleriniz...
Teknoloji sektörü özelinde kadın çalışan ve ihtiyaçları konusu çok fazla tartışılmayan ve gündemde 

olamayan bir konu. Gündem yaptığınız ve böyle bir platform sunduğunuz için sizlere teşekkür 

ederim.
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Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Kitap okumak, doğada vakit geçirmek, aileme ve arkadaşlarıma zaman ayırmak.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz?
Kesinlikle böyle bir eksik var ve birden fazla kök nedeni var. Aileden başlayarak teknoloji ilgili meslek 

dallarına kız çocuklarının teşvik edilmesi yetersiz. Toplumda mesleklerin cinsiyetle kodlanması 

bunda büyük bir etken. Okulların ilk yıllarından itibaren bilim ve teknolojiye dair ilgiyi yükseltecek 

ders programı eksiklikleri gibi konular üniversite tercihlerinde olumsuz olarak ortaya çıkıyor. Bu da 

ilgili bölümlerin seçilmemesi sonucunda, potansiyel kadın aday havuzlarının yetersizliği ve dolayısıyla 

sektörde kadın çalışan sayısındaki eksiklik olarak karşımıza çıkıyor.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Teknolojiye ilgili, meraklı, sürekli öğrenme iştahları yüksek, değişim ve dönüşümü seven, disiplinli bir 

şekilde çalışan ve yüksek enerjili iseler bu meslek tam onlara göre.

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz? 
Mezun olduğum okulun istatistiklerini değerlendirdiğimde ve kendi meslek hayatım boyunca çalıştığım 

şirketlerin ve/veya ekiplerin içinde kadınların yoğunluğunu değerlendirdiğimde iyileşmenin çok kayda 

değer olmadığını söyleyebilirim.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu? 
Sadece kadınlar için değil erkekler için de kariyer ve aile hayatının bir arada yürümesinin mümkün 

kılıcıları, aslında teknoloji sektörünün çıktıları. İletişim, mobilite, kolaborasyon platformları gibi. Şirketlerin 

de yapacakları düzenlemeler ile kariyer ve aile hayatı dengesine katkıları kritik öneme sahip.

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz?
İdeal olmamakla birlikte bugünden daha iyi olacağını düşünüyorum. Son yıllarda giderek artan 

farkındalık ve buna bağlı her platformda desteklerin artmasının yanı sıra; değişen dünya, değişen 

meslek gruplarının da doğal bir sonucu olarak kadınların teknoloji dünyasında varlıkları ve etkinliklerinin 

artarak devam edeceğini düşünüyorum.

Günseli Gökalp
BT Direktörü
Çalık Holding

Yeni Çağ
Çok Bilinmeyenli
Bir Denklem

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz? 
Teknoloji dünyasında kariyer yapmak, doğasında sonsuz bir değişim olduğu için bitmeyen bir yolculuk. 

Bu nedenle hedeflere ulaştım demenin iddialı bir söylem olacağını düşünüyorum. Meslek hayatımı 

kendime, içinde bulunduğum kuruma ve sektörün gelişimine olası tüm alanlarda ve şekillerde  katma 

değer sağlayarak devam ettirmek hedefindeyim.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Çeşitli meslek grupları ile cinsiyet eşleştirmesi yapılarak sınırlar kafalarda çiziliyor öncelikle. Dijitalleşen 

ortamlarla beraber mesleklere dair bu ön yargıların yıkılacağını ve kadınlara daha çok iş pozisyonunun 

sonuç olarak ortaya çıkacağını düşünüyorum.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık..) 
Bilim ve teknolojiye dair mesleklerin temel gereklikleri var. Sürekli öğrenme, kendini yenileme, meraklı 

olma, yaratıcılık ve adaptasyon yeteneği, disiplin, yüksek enerji, çalışma iştahı, detaylara hakimiyet, 

olmazsa olmaz pozitif iletişim ve birlikte çalışma motivasyonu. Bu özelliklerin tamamı kadının doğasına 

çok uygun olduğu için kadınlara imkan sağlayan iş yerlerine bu fazlasıyla katma değer olarak dönecektir.

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu?
Bilimin ve teknolojinin insanlığın, doğanın, dünyanın çok daha faydasına kullanıldığı, yaşam kalitesinin 

çok daha yüksek olduğu bir dünya olurdu sanırım.
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Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz? 
Üniversite tercihlerimde sıralamalarım teknoloji ile ilgili olmuştu. Aynı bakış açısı daha sonra da hep 

devam etti. Teknolojideki hızlı değişim en çok heyecanlandıran konuydu, peşinden gittim.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
En büyük tutkum uzaklara seyahat etmek.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz?
Sektörde kadın çalışan sayısı, yalnız Türkiye özelinde değil, dünyada da az. BT ve BS güvenliği özelinde 

ülke içi ve dışı toplantılarda katılımcılar arasında kadın oranı her daim az. Kadınların teknolojideki hızlı 

değişimden korkup bu alandan uzaklaştıklarını düşünüyorum.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir? 
Her iş alanında olduğu gibi teknoloji tarafının da zorlukları var. Teknoloji ile uğraşmayı seviyorlarsa 

hepsinin üstesinden gelebilirler.

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir misiniz?
Bir miktar iyileşme olmakla birlikte oransal olarak henüz çok az.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Bulunduğunuz şartlar içerisinde kendi çözümlerinizi oluşturuyorsunuz.

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz?
Evet, kadınlar bu alanda başarılı olabileceklerini gördüklerinde ve bu alanda çalışmaktan keyif 

aldıklarını fark ettiklerinde sektörde daha etkin olacaklarını düşünüyorum.

Kurumunuzda aynı pozisyondaki kadın ve erkek çalışanların eşit ücret aldığını düşünüyor musunuz?
Hayır, maalesef kadınlar daha düşük ücretlerde.

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar icin daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
Çalışma saatleri daha az olan sektörler kadınlar tarafından daha çok tercih edilen alanlar.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? Nasıl?
Dijital dönüşüm, iş yapma modellerini değiştirmeyi ve hızlandırmayı hedefliyor. Burada oluşan rolleri 

severek yapan kadınların buradaki pozisyonlarda başarı ile oturacağını düşünüyorum.

Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz? 
Bilişim teknolojisinin hayatımıza yeni yeni girdiği bir dönemde bu alanda mühendislik eğitimi aldım. 

Bilişim teknolojilerinin hayata katkısını görmek ve daha sonra bu teknolojilerin uygulamasında rol 

almak bana keyif verdi.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz? 
Fotoğraf çekmekten, yemek yapmaktan ve seyahat etmekten hoşlanıyorum.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Kendilerine güvenmelerini, gerekli olduğunda risk almaktan çekinmemelerini, kendilerini güncel 

teknolojik trendler ile donatmalarını ve sosyal becerilerini geliştirmelerini tavsiye ederim.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu? 
Kadının aile içindeki rol ve sorumlulukları sebebiyle bazı zorluklarla karşılaşıldığını ancak bunların iyi 

bir planlama ile aşılabileceğini düşünüyorum. Ülkemizde bilişim teknolojisi alanında birçok kadının üst 

düzey yöneticilik dahil çok etkin rollerde olduğunu memnuniyetle gözlemliyorum.

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz? 
Ben bilişim sektöründe yıllar içinde Türkiye’de birçok ‘ilk’ ve önemli proje içinde oldum. Bunun bir ayrıcalık 

olduğunu düşünüyorum. Ancak artık teknolojiyi kullanarak üretmenin yeterli olmadığı, katma değeri 

yüksek teknoloji üretmenin ve üretilen bu teknoloji ve ürünlerin ülke sınırı dışına gitmesi gereken bir 

ortamdayız. Son yıllarda AR-GE faaliyetleri arttıkça yurtdışına da ihraç edilebilir yazılım çözümleri üretmeye 

başladık. Ürettiğimiz katma değeri yüksek çözümlerin yurtdışında pazar bulmasını çok önemsiyorum.

Kurumunuzda aynı pozisyondaki kadın ve erkek çalışanların eşit ücret aldığını düşünüyor musunuz? 
Evet, kurumumuzda işi etkin yapmak vardır. Cinsiyetten bağımsız çalışanın yetkinliği, birikimi, katkısı ve 

başarısı önemlidir.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? Nasıl? 
Dijital dönüşüm, kurumların iş yapma şeklini değiştirdi ve değiştirmeye devam ediyor. Değişen ve 

dijitalleşen süreçler; kurumların daha şeffaf, daha öngörülebilir, daha ölçülebilir ve daha verimli olmasını 

getirecek. Bazı iş kollarında uzaktan çalışma ve esnek çalışma saatleri gibi imkanlar da oluşuyor 

ve bunlar artarak devam edecek. Bu gelişmeler ve değişiklikler doğal olarak daha esnek çalışma 

koşullarının ortaya çıkmasını, dolayısıyla kadınlar açısından daha fazla seçeneğin oluşmasını sağlıyor.

Harika Yalaza
BT ve BS Güvenliği Danışmanı

Hatice Ayas
Ülke Lideri
Asseco South Eastern Europe

Dijital Dönüşüm, İş Yapma 
Modellerini Değiştirmeyi ve 
Hızlandırmayı Hedefliyor

Toplumsal Hayat Kadın 
ve Erkeğe Farklı Rol ve 
Sorumluluklar Yüklüyor
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Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Lisede pek çoğunuzun tahmin edebileceği gibi matematik ve bilim ilgimi çeken ve başarılı olduğum 
konulardı, aklıma mühendis olmayı koymuştum. O dönemde yeni parlamaya başlayan bilgisayar 
mühendisliğini de bu şekilde tercih ettim. Sonrası aslında birbirini takip eden bir süreç oldu, mesleğimi 
çok sevdim. Sürekli “işe nasıl daha iyi yansıtırım?”, “teknoloji ile nasıl fark yaratırım?” diye düşünmek 
ana gayem oldu, teknoloji benim için başarmak istediklerim için çok iyi bir araç, kaldıraç oldu.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz? 
24 yıl oldukça uzun bir çalışma dönemi, çalışma hayatına daha mezun olmadan başlayarak aslında 
iş, hayatımın büyük bölümünü kapsadı diyebilirim. Elbette tüm bunların üstünde özel hayatımda 21 yılı 
tamamladığımız evliliğim ve bu evliliğin hediyesi 18 yaşında bir kızım ve 10 yaşında bir oğlum var. İyi bir 
eş ve hayata anlam katacak, iyi, faydalı, vicdanlı çocuklar yetiştiren anne olmak hayattaki en önemli 
gayem. Böyle olunca da iş hayatı dışındaki vaktimi ailemle geçirmekten büyük zevk alıyorum. Onların 
yavaş yavaş birer yetişkine dönmelerine şahit olmak, her gün onlardaki bu değişimle birlikte kendinin 
de değişmesi çok güzel bir duygu. Önceki ilgi alanlarımın yanına sürekli farklı şeyler ekleniyor, örneğin 
kızımla yepyeni şeyleri tatmak, ufak çaplı gurmelik denemeleri, oğlumla onun oyun dünyasına dahil 
olup meraklarına ortak olmak gibi. 

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? 
Teknoloji sektöründe pek çok diğer alanda olduğu gibi elbette eksiklik görüyorum. İstatistiki bilgileri tam 
olarak bilmiyorum ancak gözlemlerim bunu gösteriyor. Kadınların mühendislik mesleğini maalesef oldukça 
az tercih ettiklerini ise şirketimizin yaptığı çalışmalardan yakinen biliyor ve yaşıyorum. Özellikle teknolojinin 
geliştirilme tarafında daha fazla dengesizlik görüyorum, ağırlıklı idari, satış, yönetim konularında kadın 
oranı nispi olarak daha iyi görünse de işin mutfağında kadınları daha çok görmeyi isterim. Aynı şekilde 
işin teknoloji sağlayıcıları kadar teknolojiyi hayata geçirenler tarafında da kadınların sayısının artması ve 
eşitlenmesinin fark yaratacağına inanıyorum. Bunu kendimden örnekleyerek söylersem; otomotiv, bilgi 
teknolojileri kesişiminde özellikle liderlik koltuklarında daha çok kadını görmek beni çok memnun eder.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir? 
Kadınların teknoloji ile kendilerini çok eşleştirmedikleri gibi bir algı olduğunu düşünüyorum, aynen 
mühendislikle eşleştirmemeleri gibi. Oysa yeni çağ, teknoloji çağı kadınların iş hayatında başarılarını 
göstermeleri için muazzam bir fırsat. Teknoloji, kadınların iş hayatında önüne çıkan pek çok bariyeri 
aşma ve kendilerini gerçekleştirmeleri için olanak sağlıyor. Öncelikle şayet teknolojiyi kendilerine 
uzak görüyorlarsa bu ön yargıyı aşmaları gerektiğini düşünüyorum. Kadınlar, enerjileri ve kendilerini bu 
konularda geliştirme isteklerini bir araya getirebilirlerse kariyerlerinde ciddi fark yaratabilirler. Öncelikle 
başarısızlıktan korkmasınlar, kimse onlardan daha iyi değil, sadece tutku, azim ve cesaret yeterli. Hayat 
seçimlerden ibarettir, önlerine çıkan engelleri ya da kısa mesafeyi değil; uzaklara bakıp ufukta yer 
alanları görsünler, başarı orada onları bekliyor.

Hayriye Karakuzu Karadeniz
CDO & BT Direktörü
Ford Otosan

Kadın Temsiliyetinin
Arttığı Her Alanda
Gelişme Kaçınılmaz

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
İçinde bulunduğum otomotiv sektöründe, özelikle şirketim gibi bu konuda farkındalığını yükseltmiş 
kurumlarda son yıllardaki artış memnuniyet verici. Üretim sahalarındaki kadın çalışan sayılarında ciddi 
artış var. Teknoloji sektöründe de benzer artışları görüyorum, ancak bu artışlar eşitlik rakamlarından hala 
uzak. Bankalar teknoloji sektöründe oyunu olumlu yönde değiştirse de, bankaların BT bölümlerinde 
çalışan kadınları tablodan çıkarınca gidilecek daha çok yol olduğu görülüyor.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Kesinlikle oluyor, önümüzdeki yıllarda daha da olacak. Nasıl mı? Hepimiz dijital dönüşümle birlikte dijital 
çalışma ortamlarını da gündemimize aldık. Uzaktan, evden ya da istenilen yerden istenilen zaman 
çalışabilme imkanı gittikçe artıyor. Ayrıca online eğitim imkanları, arttırılmış gerçeklik, akıllı evler, otonom 
arabalar, sanal asistanlar gibi teknolojilerin kullanımı arttıkça fiziksel koşullara bağımlılık kolaylaşacak.

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor musunuz?
Kesinlikle düşünüyorum, iş sadece 0 ve 1’lerden oluşmuyor, kadınların rutin dışına çıkma, vizyonerlik, 
pratik ve çevik çalışma yaklaşımlarına çok iyi uyum sağlayacaklarını düşünüyorum, yeter ki bu işleri 
başarmak için ilk adımı atsınlar.

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz?
Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlar içinde olmayı çok arzulardım ancak bunun çok büyük 
bir mertebe olduğunu düşünüyorum. Kendi alanıma gelince; gerçekleştirmek istediğim şeyler için iyi 
adımlar atmış ve engellere çok aldırmayıp yoluma devam etmiş olmaktan memnunum. Reel sektörde 
teknolojiden sorumlu bir yönetici olmak ve bunu da başka kadınlara anlatıp rol model olabilmek beni 
mutlu ediyor. Bunun yanında kendi hayatımdaki farkındalığımı çok daha erken keşfetmeyi isterdim, o 
zaman mutlaka girişimcilik konusunda çok daha cesur olur ve yeni fikirleri hayata geçirerek, daha çok 
öğrenerek, gelişerek ve teknolojiyi hayata en iyi şekilde adapte ederek belki de ülkemizdeki kadınlar 
için daha cesaret verici bir örnek olurdum, ülkemizden bir kadının bir unicorn çıkartmış olması hiç de 
fena olmazdı. 

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? Nasıl? 
Kadınların iş hayatına dahil olmamaları ya da uzaklaşmaları maalesef çoğunlukla fiziksel ve lojistik 
koşullar yüzündendi. Yeni çağ bu konuların çoğuna çözümler sunuyor, ayrıca günlük hayatı kolaylaştırıyor.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık..vs)
Kadınlar yeni çağdaki çevik yönetim ve iş yapış şekline iyi uyum sağlıyorlar, sağlayacaklardır. Kadın 
çoğunlukla bir anda birden fazla konuyu çözümlemeye çalışır. Bunun da hızını arttıracağına inanıyorum, 
yeni çağda hızlı sonuçlar almak da bir o kadar önemli olacak. Ayrıca hem kadında hem erkekte 
bulunan dişil ve eril enerjileri biliyorsunuz. Kadınların, bu iki enerjiyi dengeli kullanıp, bugüne kadar iş 
hayatında pek de makbul görmemiş dişil enerji ile dijital dönüşümün tam ortasında yer alan insanların 
ihtiyaçlarını görme konusunda çok başarılı olacaklarına ve bunun bir avantaj olduğuna inanıyorum.

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu? 
Her alanda bu eşitliğin sağlayacağı muazzam denge ve faydayı görürdük. Akıl ve kalbin bir arada 
çalışması ile sağlanan mükemmel uyum gibi. 
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Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz? 
Çocukluğumdan itibaren yeni bir şeyler keşfetmeyi ve kucalamayı çok severdim. 1993 yıllarında 

bilgisayar ile tanışınca ve ilk bilgisayar eğitimimi alınca format atmayı, kablo-ethernet arasındaki 

bağlantıları, modem kurmayı, modemle bilgisayar arasındaki bağlantıları gerçekleştirmenin çok 

hoşuma gittiğini fark ettim. İlk iş deneyimim teknoloji sektörü ile başlamasa da, yurt dışında eğitimimi 

tamamladıktan sonra çalışmak istediğim sektörün teknoloji olduğunu ve her daim dinamik bir yapıya 

sahip olduğunu düşünerek adım attığım bu sektörde, keyifle çalışmaya ve çalıştığım kuruma hizmet 

vermeye başladım.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?   
Evimde kütüphanemde kitaplarımı düzenlemeyi ve kitap okumayı çok severim. 10 yıllık motosiklet 

ehliyetim var. Motosikletle yol yapmayı çok seviyorum. Motosiklet benim için ayrı bir tutku. Sörf, masa 

tenisi ve yüzme vazgeçemediklerimin arasında. Açık hava konser ve tiyatroyu yakından takip ederim. 

Müze ve sanatla ilgili aktiviteleri de yakından takip ediyorum. 

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz?
Bu soruyu 10 yıl önce cevaplıyor olsaydım eğer BT sektöründe çalışan kadın sayısı neden bu kadar az 

diyebilirdim. Fakat son yıllarda yine çok olmasa da çalışan kadın sayımızın geçmiş yıllara kıyasladığımızda 

çok daha iyi seviyelerde diyebilirim. Ama yine de bu sayı yeterli değil. Bu sektörde daha çok kadın 

olmalı. Eksikliğin birden fazla ve farklı nedenlere bağlı olduğunu düşünüyorum. Kadınların kamu 

haricinde özel sektörde yoğun çalışma saatlerine ayak uyduramaması ve bir kadının çocuk sahibi 

olduktan sonra şartların elverişli olmaması, kadının bu sektördeki sayısını azaltmasında belli başlı 

sorunlar diye düşünüyorum. Özel sektörde çalışan annelerin işi oldukça zor. Sektör bağımsız çocuğuna 

bakabilmek için mesleğini, işini bırakan birçok kişi tanıyorum. Ve maalesef bir kere bırakınca bir daha iş 

hayatına geri dönme şansları neredeyse hiç olmuyor. Bence çalışan kadınları anne olduktan sonrada 

koruyabilmeli, çalışmalarına ve üretmelerine fırsat verilmeli. Bu konuda kurumlar da empati yapabilmeli.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Öğrenmeye, gelişmeye, geliştirmeye ve paylaşmaya açık olmalarını, ilk zorlukta pes etmemelerini ve 

mutlaka hayatlarında bir hedef belirlemelerini, hedeflerine ulaşana kadar da azimle çalışmalarını tavsiye 

ederim. Çalışma hayatlarında dürüstlüklerinden asla ödün vermesinler, her ne pahasına olur olsun.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Bu çalıştığınız kurumun değerleri ile ilişikili olabiliyor. Kendi adıma konuşmam gerekirse; benim 

seçimlerim aile hayatımı da sürdürebileceğim kurumlarda/şirketlerde görev almaktan yana. Günün 

sonunda ailedeki huzur insanın iş hayatına da olumlu bir şekilde yansıyor. 

Hülya Çomoğlu Memiş
Satış Müdürü
NormShield Türkiye

Kadınlar Bilgi Sahibi 
Oldukça Çevresindekilere 
O Ölçüde Işık Tutabilir

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz?
Kesinlikle çok daha iyi bir konumda olacaktır. Bunun için ses getirecek çalışmalar yapılmalı ve 

önce kadınlar eğitilmeli ki yeni nesil çocuklara yol gösterebilsinler. Özellikle Anaoldu da. Bir kadın 

ile bir çocuk gelişir, bir çocuk ile dünya değişir. Yeni nesile odaklanırken yetişen çocuklarımızın da 

dünyalarına dokunmak gerekir. 

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz?
Bu sektöre sıfır noktasından başladığım için şu an gelmek istediğim noktadayım. Bugüne kadar hep 

güzel markalar ile çalışma fırsatım oldum. Ve şu an bulunduğum konumda çok mutluyum ve bundan 

sonraki hefedim satış ekibimizi büyüterek bu alanda çalışmak isteyen ve kendini geliştirmek isteyen 

arkadaşlara fırsat sunmak.

Kurumunuzda aynı pozisyondaki kadın ve erkek çalışanların eşit ücret aldığını düşünüyor musunuz?
Herkesin bulunduğu konuma bağlı olarak hak ettikleri ücreti aldığını düşünüyorum. Yoksa kimse 

bulunduğu konumda uzun yıllar  huzurlu ve mutlu çalışmazdı diye düşünüyorum. 

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar icin daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
Şimdiki nesilin çoğu bankacı, öğretmen veya memur olmayı tercih ediyor. Özellikler kadınlar. Çünkü 

çocuk sahibi olduktan sonrada risksiz geri dönecekleri bir işleri oluyor. Gözlemediğim kadarıyla 

eğer  bir hedefleri yok ise veya tutku ile bağlı oldukları bir alan. Herhangi bir  üniv. den mezun olarak 

seçimleri genelde bu yönde oluyor.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Dijital dönüşüm kadın ve erkeklere bir yandan iş sağlarken diğer yandan teknolojinin ilerlemesi 

ileinsan güvcünün yer aldığı alanlarda iş sahası kalmayacak. Yapay zekanın yer almayacağı bir alan 

kalmayacak. Ve gün gelecek min. insan gücü ile işler tamamlanacak. İşte o vakit kadın veya erkek 

farketmeksizin iş sahasında sıkıntılar yaşanmaya başlayacak ki yapay zeka bankacılık, robot teknoloji 

ve akıllı kasalar ile bazı marketlerde bunu canlı olarak yaşıyoruz. Yurt dışında çok daha ner örnekleri 

var. Biliğim kadarı ile Türkiye’nin ilk robot çiftliğide kurulmuş durumda.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, caliskanlik..vs)
Kadınlar daha çok yaratıcı, detaycı, planlama ve programlama konusunda daha hızlı ve düzenli. 

Kriz anını yönetmede ve çözüm bulma konusunda hızlı karar alarak daha hızlı uygulayabiliyorlar. 

Organizasyon yetenekleri daha güçlü. 

Eklemek istedikleriniz...
Tüm Türkiye genelini baz alırken, hiç imkanı olmayan kimsesiz çocuk ve gençleri de düşünmek 

gerekir. Yurtlardan 18 yaşında ayrılan kız veya erkek çocukların akıbeti maalesef belirsiz. Bu konuda 

farkındalık yaratabilirsek bu gençleri kaybetmeden ellerinden tutabilir ve onları meslek sahibi yapmaya 

yardımcı olarak hayata tutundurabiliriz. Darüşşafaka, Çocuk Esirgeme Kurumu’nda veya yatılı okuyan 

öğrenciler için de sosyal sorumluluk projeleri geliştirilebilir. Her şehirde Çocuk Esirgeme Kurumları  ve 

yatılı öğrenciler bulunmakta. Fakat bu kurumlarda çocuklar için eğitim veya seminer planlamak için 

özel izin alınması gerekmektedir. 
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Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz? 
Teknolojiye olan ilgimi yüksek lisansımı yaptığım yıllarda fark ettim. Okulumuzu ziyaret eden şirket 

yöneticileri ile yaptığımız sohbetlerde bu sektörün; aktif tempoma ve sürekli yeni konular öğrenme 

isteğime uygun bir alan olduğunu keşfettim. Takım yönetme ve motive etme becerim ile somut şeyler 

üretmekten zevk alıyor olmam, ekibimle birlikte başarılı işleri hayata geçirmemde yardımcı oldu.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz? 
İş ve özel hayat dengesi çok önemli. Hayattan zevk almak, işte de başarı getiriyor. Benim en büyük 

tutkum müzik ve dans. Ayrıca düzenli olarak spor yapıyorum. Kayak yapmayı, yeni kültürleri tanımak 

adına seyahatlere çıkmayı seviyorum. Son zamanlarda fotoğraf alanına ilgi duymaya başladım. Bu 

alanda kendimi geliştirmek için çalışmalar yapıyorum.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? 
Sektörümüz ne yazık ki ‘erkek egemen’ bir sektör olma özelliğine sahip. Özellikle sistem, altyapı ve 

güvenlik alanlarındaki kadın çalışan sayımız oldukça az. Buna dair net bir analizim olmamakla birlikte; 

yoğun çalışmayı gerektiren bir alan olduğu için kadınların ev yaşam dengesini zorladığını düşünüyorum. 

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Kadınların doğasında üretim ve yaratıcılık vardır. Teknoloji de etkin ve verimli olanı bir sanat gibi 

tasarlayarak dönüştürür. Bu nedenle kadın doğasına çok uygun bir meslek. Sabırlı olmak işimizin en 

önemli parçası. Bu açıdan sektörümüzün kadının hayat amacıyla çok uyumlu olduğunu düşünüyorum.  

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz? 
Bu konuda olumlu sonuçlar alıyoruz. Özellikle yazılım ve analiz alanında kadın-erkek dengesinin 

kurulduğunu söyleyebilirim. Sektörümüzde kadın istihdamını artırmak amacıyla farkındalık yaratmaya 

yönelik çalışmalar devam ediyor. 

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu? 
Yaptığımız çalışmalarla çalışanlarımızın aile ve iş hayatını dengelemesine olanak sağlıyoruz. HSBC olarak 

çalışanlarımıza daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için Açık Ofis konseptini hayata geçirdik. Sadece 

çalışma alanımızı değil, çalışma kültürümüzü de değiştirdik. Çalışma ortamımızı nasıl dönüştüreceğimize 

çalışanlarımızla birlikte karar verdik. Projenin tasarım ve planlama aşamasını anket, odak grupları, 

yönetici görüşmeleri, değişim elçilerimizle yapılan atölye sonuçlarına paralel olarak şekillendirdik. 

Böylece çalışanlarımızın beklentilerini, isteklerini anlayıp, beklentileri de karşılayacak bir çalışma alanı 

Işıl Funda Öney Babacan
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Kadın Çalışanlar
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yaratmayı hedefledik. Bunun yanı sıra uzaktan çalışma ve esnek çalışma saatleri uygulamalarını hayata 

geçirdik. Zaman yönetimini dikkate aldığımızda da bu uygulamaların çalışanlarımızın iş/özel yaşam 

dengesine katkı sağladığını, verimliliğimizi ve performansımızı arttırdığını görüyoruz.

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz? 
Kadınların, dünyada ve Türkiye’de ekonomiye etkin düzeyde katılmasının en önemli unsurlarından biri 

kadın ve erkek arasındaki dengesizliğin ortadan kaldırılması. Bizim işe alım kriterlerimizde kadın-erkek 

ayrımı kesinlikle yok. Önemli olan, istihdam edeceğimiz adayın pozisyon için aranan kriterlere uygun 

olması ve yetkinliklerinin kurum değerlerimize uygun olması. Yakın bir gelecekte kadın-erkek gibi bir 

ayrımın hiçbir şekilde söz konusu edilmeyeceği bir iş dünyasından söz ediyor olacağız. 

Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz? 
Kariyerime baktığımda doğru bir konumda olduğumu düşünüyorum. Bugün birçok bankanın kullandığı 

inter-vision bankacılık paketinin ana mimarlarından biriyim.  Bu alanda çok önemli bir yerde olduğumu 

düşünüyorum. Dolayısıyla kişisel tatminim oldukça yüksek. Bundan sonraki hayalim dijital kanallarla 

müşteri davranışlarının sentezlendiği bir alanda daha fazla uzmanlaşmak.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Dijitalleşmede süreçlerini iyi bilen ve fark yaratmak için de insanın davranışlarındaki farkı yakalayacak 

firmalar rekabette avantaj yaratacak. Bu iki alan da kadının çok rahat görev alıp başarılı sonuçlar olacağı 

alanlar.  HSBC’nin İnsan ‘Üstünlüğü: İnsanın Gücü Raporu’na göre dijital devrim, bankacılık sektöründe 

insanların iş gücündeki rolünü değiştirecek. Yarının pek çok rol ve iş unvanı bugün henüz ortaya çıkmış 

değil ancak bir şey kesin; yapay zeka insan zekasının yerini almayacak. En iyi teknolojilerin insan 

gücüyle harmanlanması müşteri deneyiminde iyi ve mükemmel arasındaki farkı oluşturacak.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık..vs)
Kadın çalışanlar disiplinli ve mükemmeliyetçidir. Ayrıca kadın sıkılmadan daha fazla çalışabiliyor. İyi 

bir ekip olabilmek iyi bir iletişim gerektirir. Bunun için de duygusal zeka ön planda olmalıdır. Kadının 

çalışma hayatında yarattığı asıl fark budur bence. 

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu?
Yukarıda açıkladığım gibi; eşitlik olduğunda kadın da kadın şefkatini ve birleştiriciliği daha fazla ortaya 

koyabiliyor. Böylece güven ortamında, iş yaşam dengesinin daha rahat kurulduğu verimli ve mutlu bir 

çalışma kültürü yaratılabilir.  
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Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz? 
Teknoloji sektörüne Microsoft’la adım attım ve gelecekteki gelişimin bu sektörde olduğunu, teknolojinin 

pek çok yeniliği getireceğini görerek bu hızlı ve değişken sektörde yer almak, yeniliğin içinde ve 

parçası olmak istediğim için tercih ettim.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz? 
Seyahat etmek ve bu seyahatlerde fotoğraf çekmek en başlıca hobim. Hatta fotoğrafçılık, uluslararası 

yarışmalarda gelen madalyalar ve FIFA ünvanı ile birlikte hobi olmanın da ötesine geçti. Bunlar 

haricinde at binmekten, kitap okumaktan ve tiyatro-sinema izlemekten hoşlanıyorum.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? 
Özellikle üniversitede teknoloji bölümlerindeki öğrenci sayısından başlayarak kadın sayısının bu 

sektörde düşük olduğunu söyleyebilirim. Halbuki bu sektör, çok sonuç odaklı olduğundan, esnek 

çalışma saatleriyle kadınların ev ve iş hayatını daha kolay yönetebileceği bir sektör. Yeniliklere açık 

olmak, yaratıcılık, insan ilişkileri de ön planda olduğu için aynı zamanda kadınların çok daha başarılı 

olabileceği bir sektör. Ancak teknoloji dendiğinde hala bir ürkeklik oluyor ve meslek seçim aşamasında 

kadınlarımız teknoloji sektörünün bu yönlerini bilmedikleri için tercih etmiyorlar.

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz? 
Sektörün satış ve pazarlama alanlarında kadın sayısında bir artış var ancak teknik taraflarındaki artış, 

olması gerekenin hala altında diyebiliriz.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu? 
Daha önce belirttiğim gibi, bu sektör çalışma saati ve yeri itibarıyla esnek olunabilen bir sektör olduğu 

için aslında kadınlara aile, çocuk ve iş hayatını dengelemede başka işlere göre daha fazla kolaylık 

sunuyor.

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz? 
Elbette, kadınlar her konuda hem kendilerini daha iyi eğitiyor hem de rol modeller çoğaldıkça 

kendilerine daha çok güveniyorlar. Dolayısıyla da teknoloji sektöründe de artış olacağına inanıyorum.

Kurumunuzda aynı pozisyondaki kadın ve erkek çalışanların eşit ücret aldığını düşünüyor musunuz?
Bizim kurumumuzda herkes kabiliyetine göre maaş alıyor ve kadın erkek diye bir ayrımımız bulunmuyor. 
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Bunu işin en başındaki kişi olarak çok net biliyor ve savunuyorum.

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar için daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor? 
Teknoloji ve finans sektörleri.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl? 
Nüfusun yarısının kadın olduğu bir ortamda kurumlar,  zaten kadınlara daha çok alan yaratmak zorunda 

fakat bunun dışında artık pek çok kurum farklı bakış açılarının ve yaklaşımların, aslında o kuruma fikir 

zenginliği ve sonrasında da artan bir verimlilik getirdiğini görmeye başladı. Bunu çok net rakamlarla 

gösteren araştırmalar da mevcut. Dolayısıyla akıllı kurumların kadınlara eşit pozisyon yaratacağına 

inanıyorum ve bunu sadece eşitlik felsefesi gereği değil, iş ortamı verimliliğinin artması için de 

yapmaları gerektiğini düşünüyorum.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık..vs) 
Daha kolaboratif ve birleştirici bir yaklaşımla, kadınların takım çalışmasını arttırıcı bir etkisi oluyor. Bunlar 

genelleme tabii ama erkekler daha high level (yüksek perdeden) ve sonuç odaklı bakarken, kadınlar 

farkı getirecek detaylara daha çok hakim olabiliyorlar ve böylelikle planlar dengeli ve sorunsuz 

uygulanabiliyor.

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu? 
Daha pratik, yine genelleme ama genelde kadınların pek çok konuyu paralel halletmeleri gerektiğinden 

dolayı doğal bir pratiklikleri oluyor.
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Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
MBA sonrasında telekomunikasyon tarafında Türkiye’nin 3. mobil operatörü ARIA ile iş hayatına biraz 

da tesadüf ile başladım. Kendimi sürekli geliştirebileceğim, dinamizmini zorlasa da sevdiğim sektörler 

telekomunikasyon ve ICT.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Ailem benim için en önde gelir. Aile ile geçirilen zaman dışında, en büyük hobim ise spor yapmak. 

Galiba, küçüklükte hep bir sporcu olmak istememin sebebidir spora olan düşkünlüğüm. Geçmişte, 

Aikido ve at binmek gibi sporlar yapsam da şimdi daha çok yüzme, pilates ve kardio ağırlıklı sporlar 

yapıyorum. Son dönemde yelken eğitimi almaya başladım. Spor, benim için bir denge unsuru.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? 
Kesinlikle fark ediyorum. 19 yıllık telco ve ICT tecrübemde nerdeyse her toplantıda büyük kalabalıklarda 

tek kadın olarak kalmak kendi adıma bir kadın olarak gurur verse de, daha çok kadın gerekliliğini 

daima hissettim. Kadın olarak daha fazla çalışmamız gerektiğini ve cam tavan sendromunu bir yere 

kadar kabul etsem de çalıştığınızı ve katma değer sağladığınızı gösterdiğinizde önünüzde kimsenin 

duracağına inanmıyorum. Eninde sonunda kazanan taraf olursunuz. Bu kadın/erkek olmakla da ilgili 

değil, insan olmakla ilgili bence.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Çalışmak, samimi ilişki kurmak, daima fırsatlara açık olmak, sosyal medya kanallarını etkin kullanmak ve 

yardım eden, destekleyen insan olmak.

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Uzman kadroda sadece bizim sektörde değil, her sektörde iyileşme var. Çok klasik olacak ama 

yönetici seviyesinde bu sayıları artırmamız ve kadınların cesaretlendirilmesi lazım.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Bence teknoloji sektörü dahil hiçbir sektörde olması gereken destek yok. Özellikle çocuklu kadınlar 

için bakıcı ciddi bir destek konusu. En büyük problem bu.

İlknur Çifçibaşı
Toptan Satış Direktörü
Türk Telekom
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Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz? 
Kesinlikle. Ancak, şu an alfa jenerasyonundan bahsediyoruz. Bu jenerasyonun dikkat süresinin 

8 saniyelerden 3 saniyelere düşeceği söylenirken ve Türkiye’deki mevcut internet kullanımının 

nerdeyse tamamının sosyal medya olduğu gerçeği ile daha fazla gelişim gösterebileceğimiz ‘akıl 

teri’nin kullanılacağı yazılım alanlarını çekici hale getirmeliyiz. Kadınların yazılım dünyasında öne 

çıkabilme potansiyeli de çok yüksek.

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz? 
Ben bir satışçıyım. Teknoloji satışının insanlara, kurumlara faydasına çok inanıyorum. Bu inancımı daha 

fazla teknik satışta, geliştirmede kadın yetişmesini sağlayacak projelerde yer almayı ve desteklemeyi 

hedefliyorum. Geleceğin mesleklerinde satış çok önemli bir yer tutuyor ve yapay zeka ile duygulara 

hitap edemezsiniz.

Kurumunuzda aynı pozisyondaki kadın ve erkek çalışanların eşit ücret aldığını düşünüyor musunuz?
Kurumum özelinde, bu konuda fikrim yok ancak genel istatistiklere bakıldığında böyle bir ayırım 

olduğu görülüyor.

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar için daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
Kesinlikle teknoloji ve telekomünikasyon sektörleri dinamizmi, sürekli öğrenmeyi gerektirdiği için 

heyecan verici sektörler ya da ben öyle olduğuna inanıyorum. Bunun dışında, dijitalleşme içeren 

herhangi bir iş seceneği de güzel bir çalışma opsiyonu.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
İnanıyorum. Çünkü şimdiye kadar daha kas gücü gerektiriyordu sektörler ancak şimdi otomasyon ve 

robotlaşma ile birlikte daha fazla akıl işine dönüştü çalışma ortamları. Bu nedenle, kadın-erkek eşit 

çalışma koşulları artacak diye inanıyorum. 

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık..vs)
Kesinlikle detaycılık fakat aynı zamanda pratiklik ve EQ kullanımı.

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu?
Daha titiz, daha kibar, daha yenilikçi ve daha güleryüzlü bir iş dünyası olurdu.
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Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Merakım nedeni ile.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz?  
Eksiklik mevcut ve bilinçli yetiştirilme, yönledirilme eksiği var. Ne yazık ki toplumsal kültürümüz nedeni 

ile bu durumda.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Başarılı olmak için çok çalışmaları ve yaptıkları işi çok sevmeleri gerekiyor.

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan sektön kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini 
söyleyebilir misiniz? 
Çok gelişmedi maalesef.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu? 
Teknoloji sektörü değil, ama bilinçli kadın kariyer ve aile hayatını başarılı birleştirebilir.

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz? 
Dünya için daha çok yolum var. Kendi hedeflerim konusunda da önceden koyduğum hedefleri çoktan 

aştım, yenilerini koydum, şimdi onlara koşuyorum. 

Kurumunuzda aynı pozisyondaki kadın ve erkek çalışanların eşit ücret aldığını düşünüyor musunuz? 
Evet.

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar için daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
Finans ve telco.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? Nasıl?  
Hayır. Dijital dönüşüm kendiliğinden kadınlara bir yol sunmaz, bizlerin bu yolu oluşturmak için çabası gerekir.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık..vs)
Çeşitlilik ve farklı bakış açıları, farklı tasarımlar.

Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Üniversite döneminde yaptığım stajlar ile teknoloji sektörünü tanıma fırsatı buldum, çalışabileceğim 

alanları belirleyip kendime bir yol haritası çizdim.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
İş hayatına yeni giren ya da kariyerine yön vermek isteyen arkadaşlarımla görüş alışverişi yapıyorum, 

deneyimimi mümkün olduğunca aktarmaya çalışıyorum. Aynı zamanda çalıştığım şirketlerde açık 

pozisyonları değerlendirip uygun adaylara kariyer koçluğu yapmaktan mutluluk duyuyorum.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz?
Teknoloji sektöründe kadın sayısının gün geçtikçe erkek sayısına yakınlaştığını görüyorum. Bu durum 

oldukça sevindirici olmakla birlikte, hala gitmemiz gereken uzun bir yol olduğunu ve kadınların 

daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kadınların iş hayatında istediğimiz kadar aktif 

rol alamamasının nedeninin geleneksel bakış açısı olduğunu, fakat bunun yıllar içinde değiştiğini 

görüyorum ve gelişmeye devam edeceğine inanıyorum. 

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Teknoloji sektöründe kadınların fark yaratabileceği alanlar olduğunu düşünüyorum. Özellikle insana 

daha fazla dokunan, çok yönlü ve analitik düşünme gerektiren, detay planlama kabiliyeti, ayrıntıcı 

ve geniş perspektifli bakış açısı ihtiyacı olan, kişilere mentorluk veya koçluk yapma gereksinimi olan 

alanlarda fark yaratabileceğimize inanıyorum. Teknoloji denildiğinde akla ilk gelen yazılım faliyetleri 

olmakla birlikte, aslında çok daha geniş bir alanı kapsadığını ve biz kadınlara ihtiyaç duyulan daha 

fazla alan olduğunu bilmelerini isterim. Kadınlar, kendilerine güvenmeli ve istediklerinde her işi 

yapabileceklerine inanmalılar. 

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Yıllar içerisinde kadın sayısının erkek sayısına yakınlaştığını görüyorum. Kadının varlığının ve gücünün 

iş hayatındaki öneminin artacağına ve yıllar içinde kadının yerinin vazgeçilemez bir öneme sahip 

olacağına inanıyorum.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Özellikle son yıllarda birçok teknoloji şirketi evden çalışma, esnek çalışma saatleri, anaokulu ve çocuk 

gelişimine destek gibi olanaklar sunuyor. Bu tür olanaklar sunulmasının kadınların aile-kariyer hayatını 

Kadriye Atsal
Temel Bankacılık, Hazine ve Krediler Uygulama, Geliştirme Direktörü
Yapı Kredi Bankası

Kübra Bayrak Gülcan
Dijital Bankacılık Proje Yönetimi Müdürü
Akbank

Teknoloji ile Koşanlardan 
Olmaktan Başka 
Çözümümüz Yok

Dijitalleşen Dünya,
Yeni İş Alanları ve
Modelleri Getiriyor
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dengelemelerine yardımcı olduğunu görüyorum. Kadınların çok yönlü düşünme ve pratik çözüm 

üretme konusundaki başarıları sayesinde iş-ev dengesini kurmada oldukça başarılı olduklarını da 

söylemek isterim. 

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz?
Kadınların istediğinde her işi başarabileceklerine dair inancım tam. Derin ve empatik düşünme 

eğilimleri, olaylara akıl katarak hareket etmeleri, yenilikçi fikir geliştirmeye ve sürekli öğrenmeye istekli 

olmaları, düzenli çalışmaları gibi sebeplerle daha etkin konuma geleceklerini düşünüyorum. Kadınların 

günbegün iş hayatındaki yerinin ve öneminin artacağına ve sektör bağımsız gelecekte daha fazla lider 

kadın göreceğimize inanıyorum. 

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz?
Teknoloji sektörüne girerken ilk etap için 3 aşamalı bir gelişim planı belirlemiştim, bunun için önce 

yazılım, sonra sistem geliştirme tecrübelerini edindikten ve işin mutfağını gördükten sonra yönetim 

tarafına yöneldim. Yola çıkarken varmak istediğim de projeleri yöneten ve strateji çalışmalarını yürüten 

ekiplerde yer almaktı. Hedeflerime büyük ölçüde ulaştığımı; hem en verimli olduğum, hem de çalışırken 

mutlu olduğum işi yaptığımı düşünüyorum. Dijitalleşmeyle birlikte bankacılık sektöründe de birçok iş 

süreci dijitale yönelmeye başladı, bankacılık işlemlerinin büyük bir yüzdesi dijital kanallardan yapılıyor. 

Özellikle mobil bankacılık diğer kanallara göre hızla yükselişte hatta tekilleşmeye doğru ilerliyor. Kendi 

adıma tüm dijital bankacılık yol haritalarını oluşturan, projeleri yöneten ekibin başında olduğum için 

hedeflerime baktığımda tatmin edici bir noktada olduğumu düşünüyorum.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık ..vs)
Kadın çalışanların iş ortamlarına düzen ve yapılanma getirdiğini görüyorum. Aynı zamanda insana temas 

edebildiklerini, sorumluluk alma konusunda istekli olduklarını, EQ kullanımı ve iletişim konusunda iyi 

olduklarını gözlemliyorum.

Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Çalışma hayatıma finans sektöründe başladım. Ancak finans sektörünün daha katı, esnek olmayan 

yapısı beni daha çok inisiyatif alabileceğim ve daha çok heyecan veren teknoloji sektörüne yöneltti. 

Sürekli değişen, gelişen ve yeniliğe açık bir sektör olduğu için tercih ettim.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Çalışma hayatım dışında düzenli yoga ve spor yapıyorum. Ayrıca Yoga Alliance onaylı Vinyasa yoga 

eğitmeni ve SSI Master Diver sertifikalı bir dalgıcım.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? 
Öncelikle sadece sektöre özel olarak değil, genel olarak kadınların iş hayatına katılımında eksiklikler 

var. Bu eksikliğin, erkeklere oranla daha az eğitim alan kadın olmasından daha ziyade, annelik 

durumunda kadınların yeterince toplumsal destek bulamamasından kaynaklandığını ve bu nedenle 

kadınların iş gücünden koptuklarını düşünüyorum. Bunlara ek olarak erkek egemen iş hayatının 

yıpratıcı ve yoğun rekabeti, ayrıca kadınlara yapılan bir takım ayrımcı yaklaşımların da bunda etkisi 

olduğuna inanıyorum.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Öğrenciler için firma ayrımı yapmadan, büyük-küçük demeden teknoloji sektöründeki firmalarda staj 

yaparak başlamalarını öneriyorum. Kendilerine inanmalarını ve gerçekten isteklerini de çevrelerine 

göstermelerini tavsiye ediyorum. Daha ileriki dönemlerde de kariyer değişikliği yapmak mümkün. 

Bunun için kadın çalışanların ilişki ağını genişletmeleri, teknolojiye karşı ilgi ve bilgilerini arttırmalarını 

öneririm.

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Evet kesinlikle söyleyebilirim. Pek çok şirkette “He for She” programları ile kadınlara pozitif ayrımcılık 

yapılmaya başlandı. Bu gerçekten önemli bir gelişme. Ayrıca işe alım tarafında da iş hayatından 

kopmak zorunda kalmış kadınları işe almak alanında pek çok kurumda programlar yürütülüyor.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Çalışılan rol ve mevcut şirketin kültürüne göre değişiklik gösteren bir durum. Büyük ve global 

şirketlerde kadınları destekleyici programlar olmasına rağmen, teknoloji sektörünün 7/24 çalışan ve 

rekabetçi yapısı gereği iş ve aile hayatı dengesini sağlamak bazen zor olabilir.

Mehtap Özdemir
Satış Müdürü
EquiniX

Kadın İstihdamını
Arttıracak Uygun
Politikalar Desteklenmeli
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Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz? 
Kendimi başka insanlarla karşılaştırmamaya çalışıyorum. Her insanın hikayesi başkadır. Ben kendi 

hikayemde hedeflerimi her zaman yakalamış olmakla beraber, sürekli yeni hedefler koyduğum için 

yolculuğuma heyecanla devam ediyorum. Türkiye’nin en büyük telekom şirketlerinde en değerli 

stratejik müşteriler ve bankalarla çalıştıktan sonra, şu an dünyanın lider veri merkezi ve interconnection 

şirketi Equinix’te çalışmaktan gurur duyuyorum. Çalıştığım şirketler genelde Türkiye’nin en çok 

çalışılmak istenen kurumları olduğundan bu yönde kendimi şanslı hissediyorum. Hedefim her zaman 

kendimin daha iyi bir versiyonu olmak, değer yaratmaya devam etmek ve bu değeri paylaşmak.

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar için daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
Sektörden çok, çalışılan pozisyon ve şirkete bağlı olduğunu düşünüyorum. Genel olarak kadınların 

bankacılık ve finans alanında yoğun bir faaliyeti var. Teknoloji sektöründe de bir çok firma kadınlara 

uygun çalışma ortamı sunmakta.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Dijitalleşme ile toplumlar, ağırlıklı olarak kadınların sahip oldukları empati kurma, duygusal zeka, 

başkalarıyla iş birliği yapma gibi özelliklere daha fazla ihtiyaç duymakta. Teknoloji ve dijitalleşme ile 

kas gücü gerektiren her yerde kadının eşitlendiği ortamlar oluşuyor. Değişen meslek tanımları ve yeni 

ihtiyaçlar ile kadınlara daha çok pozisyon oluşmaya başlıyor.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık ..vs)
Kadınların çok yönlü düşünme ve değişime, müzakereye açık olma özellikleri şirketlerin çok daha hızlı 

gelişmesi, yenilenmesini sağlar. Ayrıca yardımseverlik, paylaşma ve titiz çalışmaları sayesinde hem 

çalışma arkadaşlarını geliştiren, hem de daha hızlı ve doğru sonuç üretebilen çalışanlardır kadınlar.

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu?
Teknolojik gelişmeler ve dönüşümler daha hızlı yaşanabilirdi. Ayrıca çalışma ortamları daha renkli ve 

eğlenceli olurdu. Zaten bu yönde de birçok kurumda gelişmeler mevcut. 

Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Anadolu Teknik Lisesi’nde okudum. Alanım veri tabanı ve yazılımdı. İkinci sene laboratuvarda saatler 

harcayıp algoritma kurmayı öğrenmekle başlamıştık bölüm derslerimize. İlk sınavımızda sınıftaki en 

yüksek notlardan birini almıştım ama dersin öğretmeni sınıfında yüksek not alan öğrencileri sayarken 

sadece bir iki erkek öğrencisinin ismini saymış ve kız öğrencilerden en yüksek notu alan beni 

saymamıştı. Hayatımın en büyük karar noktası o an olmuştu.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz?
Geçmiş zamanla günümüzü kıyasladığımda bu eksikliğin giderek azaldığını fark etmekteyim. Teknoloji 

ile çalışan insanlar artık odalara kapanmak zorunda değil. Teknoloji, erişimi kolay ve uygulanabilir 

oldukça kendine daha çok kadın çekiyor. Bugün kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısına çok 

yaklaştığı hatta geçebildiği dönemlere geldik. Gelecekte de küçük yaşlarda başlayan bilişim ve 

teknoloji eğitiminin, bu açığı kapatmakta büyük oranda yardımcı olacağını düşünmekteyim.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Teknoloji alanındaki değişimin bir parçası olabilmek için kadın ya da erkek farkı olmadan; öncelikle 

istek, azim ve çok çalışmak gerekiyor. Geleceğin dili olan bilişim ve teknoloji, cinsiyet ayrımı gözetmiyor. 

Dilini bilmediğimiz bir gelecekte hayatta kalabilmemiz çok zor. Bu yolda yürümek isteyenlere tavsiyem; 

“Önyargılara ve sabit düşüncelere aldırmayın. Çekinmeyin ve yılmayın, başaramayacağımız hiçbir şey yok.” 

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Üniversiteden mezun olduğum sene erkek sayımız fazlaydı. Mezuniyetten sonra hangi mezun 

paneline gitsem, hangi mezun ile görüşsem kızları çoğunlukta görüyorum. 

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Teknolojinin dezavantajlarından biri, taşınabilir olması sanırım. Eve iş getirmek, kendine evde iş 

çıkartmak. Ama dengesini kurabildiğiniz sürece aslında sizin için bir avantaj olduğunu fark ediyorsunuz.

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz?
Kendinden emin kadınlar sektöre dahil oldukça daha etkin konumlara sahip olabilecekler. Günümüzde 

artık iş bilirlik, cinsiyet, yaş, inanç gibi kalıpların çok dışında bilgi birikimi ve tecrübe ile ayrışıyor. Kadınlar 

ellerinden gelenin en iyisini yaptıkça mutlaka görüleceklerdir.

Meltem Öksüz Karagöz
CIO & Educator
Erken Ulu Okulları

Gelecek Değişiyor… 
Bir Parçası Olmak İse 
Elimizde



9796

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz?
Üniversiteden mezun olduktan sonra kendimi bir eğitimci olarak kendi hayatımla beraber diğer hayatları 

değiştirmeye adadım. Bugün hala Ada Lovelace’a adanmış bir gün var; onu hatırlayıp yaptıklarını takdir 

ettiğimiz ve onun hayatından örnek aldığımız. Ben de öğrencilerimde o kıvılcıma sebep olmak için 

elimden geleni yapıyorum.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
İş imkanının artışıyla kadın çalışanların da seçenekleri artmış olacak. Artık kadınların da özellikle büyük 

şehirlerde teknolojiye olan ilgileri değişti. Onlar da keyif almaya başladı dijital dönüşümün bir parçası 

olmaktan. Artan iş imkanıyla kadınlar bu fırsatı kendileri için yaratıyor olacaklardır.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, caliskanlik..vs)
Şu an çalıştığım kuruma kadarki şirketlerde, kendimi erkeklerin yanında düşündüğümde sanırım en 

büyük farkımız ben hayal ettiklerim için heyecanlı ve atiktim. Hayal ederken sevdiğim her şeyi kendim 

ve kurumum için yapmaktan keyif aldım ve sonrasındaki değişimi de gözlemledim. Bugün bu konuda 

daha şanslıyım, mevcut kurumumda çok daha verimli çalışmalar yapabiliyorum.

Kurumunuzda aynı pozisyondaki kadın ve erkek çalışanların eşit ücret aldığını düşünüyor musunuz?
Kadınların iş yaşamına katılımını sağlayacak sürdürülebilir uygulamaların hayata geçmesini ve kadınların 

şirket içerisinde erkeklerle eşit temsil hakkı elde etmesini, bir şirketi başarıya taşıyacak önemli unsurlar 

olarak görüyoruz. Shell buna örnek teşkil edecek bir kurumdur. 

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar icin daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
Mesleğin cinsiyeti olmadığına inanıyorum ve bu inancı destekleyen küresel bir şirkette çalışıyorum. 

Shell Türkiye olarak kadınların, istedikten sonra her meslekte başarılı olabileceklerine inanıyoruz. Enerji 

ve akaryakıt ile ilintili mesleklerin “erkek işi” olduğu algısını kırmak ve ülkemizdeki kadın istihdamını 

desteklemek amacıyla bu yıl Mart ayında ‘Shell’de Kadın Enerjisi’ projesini başlattık. İŞKUR iş birliği ile 

yürütülen proje ile Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılının kutlanacağı 2023 yılına kadar 5 bin kadına 

istihdam olanağı sağlayacağız. Proje kapsamında kadınlara istasyon yöneticisi, ön saha satış elemanı, 

market satış elemanı, vardiya amiri, temizlik görevlisi, muhasebe elemanı ve idari işler uzmanı gibi farklı 

pozisyonlarda çalışma olanağı sağlanacak. 

Projenin sektör oyuncuları tarafından sahiplenilmesi ve kadın istihdamı ile istasyonlarda hizmet 

kalitesinin artışı projenin başlangıç aşamasında aldığımız önemli bir sonuçtur. İstasyonlara gelen 

misafirlerimizden aldığımız tebrik mesajları ve erkek çalışanların desteği proje sonuçlarının başarısını 

gösteriyor. Sektörde ilk olmamızın gururunu ve sektöre kadın istihdamı konusunda öncülük etmenin 

mutluluğunu yaşıyoruz. İstasyonlarımız bünyesinde çalışmaya başlayan kadınlardan aldığımız geri 

bildirimler, toplumda yaygın cinsiyetçi algıyı değiştirmek konusunda başarılı olduğumuzu gösteriyor. Bu 

algının değiştiğine dair önemli bir başka örnek Türkiye’nin ilk kadın LPG tankeri sürücüsü Fatma Bilici 

oldu. Tanker sürücüsü olmayı hedefleyen Fatma Bilici, verdiğimiz destekler sonucunda amacına ulaştı.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Shell Türkiye olarak kadınların hayatın her alanında yeterince temsil edilmediği toplumlarda kalkınmanın 

tam anlamıyla sürdürülebilir olamayacağına inanıyoruz. Kadınların eğitim ve çalışma hayatında 

desteklenmesi yönünde yapılacak teşvik ve çalışmalar bizi geleceğe güçlü bir şekilde hazırlayacaktır. 

Dijital dönüşümün sadece  kadınlar için değil, toplum genelinde fırsatlar yaratacağına inanıyorum.

Meltem Okyar Perdeci
Kurumsal İletişim Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi
Shell Türkiye

Pes Etmeden
Çalışan Kadınlar
Başarıya Ulaşıyor
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Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz? 
Endüstri mühendisliği eğitimi, farklı disiplinlerde çalışmaya imkan veriyor. Üniversiteden mezun olmama 

yakın bu alanla ilk tanışmam bitirme tez konum olan ERP çözümüydü (o zaman MRP II). İş hayatına 

proje ağırlıklı bir pozisyon ile başladım. SAP çözümü ve danışmanı olmak ilgimi çekti. Bu aşamalardan 

itibaren teknoloji sektörünün içindeyim.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz? 
Mezun olduğum okullardan, iş hayatından ve arkadaş çevremden oluşan çok geniş ve etkileşimi yüksek 

bir sosyal ağın içindeyim. Networking, mezun buluşmaları, akademik temaslar, sosyal sorumluluk iş ya 

da özel amaçlı seyahatler, yeni yabancı diller öğrenmek (İspanyolca, Fransızca) ve dijital, gastronomi, 

psikoloji alanlarındaki gelişmeleri takip etmek ve fırsat buldukça pratik yapmak.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? 
Sektörde yönetim, danışmanlık, analistlik, servis yönetimi, eğitim ve proje yönetimi alanlarında kadın 

çalışan sayısının yeterli olduğunu düşünüyorum. Altyapı, donanım, teknik destek gibi biraz daha fiziksel 

güç gerektiren alanlarda erkek çalışan sayısının daha fazla olduğunu görüyoruz. 

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Teknoloji alanında bir pozisyona başlamadan önce temel iş alanlarından birinde tecrübe sahibi 

olmalarını ve sonrasında teknoloji sektöründe çalışacakları alanı yeteneklerine göre ve sevebilecekleri 

bir alan olmasını gözeterek seçmelerini; çalışacakları kurumun teknolojiye yaklaşımının beklentileriyle 

örtüşüp örtüşmediğini dikkate almalarını tavsiye ederim. Seçilen alan ile ilgili eğitim ve sertifika 

programlarını da almaları faydalı olacaktır.

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz? 
Evet, BT ile iş birimleri beraber üretiyorlar ve iş birimleri ile çok yakın iletişimde olan analist, danışman 

pozisyonları oluştu. Bu pozisyonların oluşması çok yönlü düşünebilen, detay ve ayrıntıları çabuk fark 

edebilen, çözüme odaklı kadınları bu sektöre daha çok çekmeye başladı.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu? 
Teknoloji sektörü; teknolojinin gelişmesi ile uzaktan bağlantı, görüntülü konferans sistemleri ile 

esnek çalışmaya imkan vererek, dolayısıyla kariyer ve aile hayatını beraber yürütmeye destek oluyor. 

Ancak mutlaka seyahat edilmesi gereken durumlar ya da esnek çalışma saatlerinin imkanlı olmadığı 

durumlarda uzun mesai saatleri aile hayatını olumsuz yönde etkileyebiliyor.

Meltem Atay
BT Direktörü
Türk Tuborg

Dijital Dönüşüm Geçiren Bir 
Çağdayız, Hedefler de Güne 
Uyumlanmalı

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz? 
Evet, teknoloji sektörünün daha beşeri hale gelmesi, teknoloji kullanımının yaygınlaşması ve her iş 

alanının vazgeçilmezi olduğu ve daha da genişleyeceği düşüncesiyle kadınların daha etkin olacağını 

düşünüyorum.

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? Kendi 
alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? 
Dijital dönüşüm geçiren bir çağdayız, hedefler de güne uyumlanmalı. Mezun olduğum yıllardaki 

hedeflerime ulaştım tabii ama yeni yeni hedefler eklendi ve eklenmeye de devam ediyor. Her 

ulaşıldığında yeni açılımlar oluyor ve daha farklı hedefler tanımlıyorum.

Bu alandaki hedeflerinizden kısaca bahsedebilir misiniz? 
Kendimle ilgili güncel olma, dijital adaptasyon, sürekli gelişim ve hem iş hem de sosyal farkındalık. 

Bulunduğum kurumda teknoloji alanında teknolojiyi kullanarak fark yaratma, katkıda bulunma, teknoloji 

strateji haritasının belirlenmesi ve uygulanmasında önemli bir role sahip olma bu alandaki hedeflerim. 

Kurumunuzda aynı pozisyondaki kadın ve erkek çalışanların eşit ücret aldığını düşünüyor musunuz?
Evet.

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar için daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
Pazarlama, eğitim, teknoloji ve girişimcilik.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Evet, dijital dönüşümle birlikte şu an henüz tanımı yapılmamış yeni iş kolları oluşacak. Bu iş kolları 

yapay zeka, büyük veri gibi detayları daha iyi okuyan, iletişim becerileri kuvvetli, empatik ve karmaşık 

yapılarda ilişkileri tanımlama yeteneğine sahip kadınlara iş pozisyonları yaratacağına inanıyorum.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık… vs.)
Detayları daha iyi okuyabilme, kuvvetli sezgiler, gelişmiş planlama becerileri, birden fazla konuyu 

aynı anda yönetebilme, kolay vazgeçmeme, iyi iletişim kurabilme yetenekleri ile büyük takımları ortak 

hedefe yönlendirme, zorlu koşullarda sonuca gidebilme ve öngörü gerektiren projelerde başarı.

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu?
Kadınların sadece teknoloji alanında değil, farklı sektörlerde eşitlikçi, ayrımcılıktan uzak ve adil koşullara 

kavuşma konusundaki gayretleri devam ediyor. Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın-erkek çalışan 

olması daha dengeli, daha tamamlayıcı ve daha empatik çalışma ortamları yaratacaktır.
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Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Üniversitede almış olduğum eğitim sonrasında, doğal olarak bilgi teknolojileri sektörünü tercih ettim. 

Her daim hızlı gelişen yeni trendlere uyum sağlamaktan hep heyecan hissetmişimdir. 

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Çoğunlukla ailem ve arkadaşlarımla değişik aktivitelerle vakit geçirmeye özen gösteriyorum. Dışarıda 

özellikle denizle ilgili her türlü aktiviteye fırsat buldukça katılmaya çalışıyorum. Çünkü deniz benim için 

bir tutkudur.  Kısa süreli değişik yerlere gitmeye, oraların yöresel değerlerini tanımaya ve keşfetmeye 

de ailemle birlikte vakit ayırmaya çalışıyorum. Son zamanlarda da edindiğimiz yavru köpeğimiz 

hayatımıza yeni bir renk kattı. 

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz?
Evet önemli bir eksiklik görüyorum. Yıllar önce okumuş olduğum bilgisayar mühendisliği gibi 

bölümlerde kadın-erkek oranı kat kat farklıydı. Bu durum üniversitelerdeki ilgili bölümlerin daha çok 

artıp ülke çapında yaygınlaşması sayesinde bir miktar değişse de, yine de yakınlaşmış durumda değil. 

Doğal olarak sektöre eğitimli gelen kadın sayısı çok daha düşük olması sebebiyle bu fark kapanmıyor. 

Bu durumun sebebinin daha kariyerin başı olan üniversite seçiminde tercihlerin belki yaşadığı ve 

yaşamak istediği şehir, gelecekte yapacağı iş ve temposu düşünülerek geleneksel bir yaklaşımla  

ailelerin de etkisiyle daha farklı bölümlerden yana kullanılması olduğunu düşünüyorum. 

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Bilgi teknolojileri sektöründe fazlasıyla erkek dominantlığı bulunmakta. Fakat kadınların sabırlı, titiz, 

yaratıcı, uyuml ve bütünleştirici  çalışma şekline de çoğu ortamda büyük ihtiyaç oluyor. Kadın yöneticiler 

olarak iş dünyasına da tıpkı yaşamda olduğu gibi değer ve renk kattığımız kesin. Bu sebeple her ne 

zorluk olursa olsun yılmadan çalışmaya devam etmeli, kendini sürekli geliştirip ileriye doğru bakmalı ve 

vazgeçmeden hayallerinin peşinden gitmeliler. Neticede herkes kendi hayallerinin yolcusudur. 

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu? 
Teknolojinin geldiği noktada artık birçok işi daha esnek zaman dilimlerinde, evinizde veya iş yerinizde, 

dünyanın her noktasına yayılmış ekiplerle teknolojiyi kullanarak ortak çalışabilme imkanları çok gelişmiş 

durumda . Böyle olunca da hem kariyer hem de aile hayatını bir arada götürebilmek kolaylaşabilmekte.

Mine Taşkaya
Genel Müdür
GTech Teknoloji 

Kadınlarımızı, Hayallerinin 
Peşinden Koşmaları için 
Desteklemeliyiz

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz? 
18 yıl önce, uluslararası bir teknoloji şirketinde çalıştıktan sonra, hayalim olan kendi işimi yapmak üzere 

ayrıldım. O yıllarda daha iş zekasının ne olduğunun anlatıldığı bir Türkiye’den, bugün çok daha ileri 

seviyede analitik çözümlerin kullanıldığı, dünya ile neredeyse paralel zaman süreçlerinde benzer 

çalışmaların yapıldığı bir döneme geldik. Bu yolculukta Türkiye’nin onlarca çok kıymetli şirket ve 

kurumlarıyla çalışma fırsatı yakaladık ve yüzlerce kişiye bu konuda yetkinlik kazandırmayı başardık. 

Bugün de baktığımızda şirketim, uçtan uca en iyi teknolojileri kullanarak çözüm sunduğu gibi, dünya 

devi teknoloji şirketleriyle güçlü iş birliklerimiz var. Böyle bakınca analitik dünyada yarattığımız 

birçok değerle, 18 yıldır onlarca çalışanımızla kurduğumuz güçlü bir şirketle hedeflerime ulaştığımı 

düşünüyorum. Fakat tabii ki hayallerimiz ve hedeflerimiz bitmedi. Hep var. Uzun zamandır AR-GE 

projelerimizle yatırım yaptığımız değişik sektörlerdeki ürün ve çözümlerimizi sadece Türkiye’de değil, 

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde de yaygınlaştırılması kısa ve orta vadedeki hedeflerimizden. 

Aynı şekilde temsilcisi olduğumuz teknoloji şirketleri ile ürün ve hizmetlerimizi güçlü i ş birlikleri ile yine 

bu bölgelerde yaygınlaştırmak diyebiliriz.

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar icin daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
Kadınlara özel bir durum değil ama en çok eğitim sektörünün uzun tatil dönemleri ve daha belirli 

çalışma saatleri olması sebebiyle daha uygun bir ortam sağlıyor.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Evet inanıyorum. Çünkü dijital dönüşüm projeleri doğası gereği çalışma ortamlarını daha esnek yer 

ve saat konusunu destekleyen projelerdir. Bu sebeple normal koşullarda tam zamanlı çalışma imkanı 

olmayan kadınların şirketlerin iç politikalarına uygun bazı pozisyonlarda çalışma imkanı doğacaktır. 

Konusunda uzman kişileri ihtiyacı kadar bünyesinde tutan şirketler için de bu durum motive edici olup, 

onlar açısından da daha çok teşvik edici olacaktır. Bu şekilde çalışmaya başlayan, önemli katkılar 

sağlayabilen kadınlar zaman içinde çok daha kritik rol ve sorumlulukları üstlenmeye başlayabilir.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, caliskanlik..vs)
Hem günlük iş hayatımızda, hem de projelerimizde kadınların varlığı aslında yemekteki tuz-biber gibidir.  

Kadının toplumsal olarak yetiştirilme şekli dolayısıyla ekstra sorumluluk sahibi olması, doğası gereği 

zorluklara dayanma gücü, çalışkanlığı, duygusal zekası, daha renkli ve farklı bakış açısı gerçekten 

çoğu zamanda “kadın dokunuşunu” hissettiriyor. Erkeklerle birlikte kadınlardan kurulan ekipler her 

açıdan dengeli ve güçlü ekipler oluyor. Bu da sürdürülebilir, başarılı işler olarak yansıyor iş yerlerine.
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Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
İşletme mezunu olmam ve pazarlama bölümünü tercih etmem nedeniyle ilk staj ve iş deneyimlerim 

dış ticaret alanında olmuştu. BT ve proje yönetimi bağlantılı konulara Sandvik firmasında çalıştığım 

dönemde ‘World Class Sales Projesi’nin Türkiye’deki ekiplerde koordinasyonunu sağlamakla 

görevlendirildiğimde ilgi duymaya başladım. Daha sonraki süreçte Turkcell Grup ve Şişecam gibi 

Türkiye’nin büyük şirketlerinde BT projelerinde görev alarak tamamen teknoloji odaklı birimlerde 

çalışmaya başladım. Şu an Ergo Sigorta’da dijital dönüşüm programının yönetimini ve paralelde proje 

ve süreç yönetimi ekibinin yöneticiliğini sürdürmekteyim.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
6 yaşındaki oğlum ve eşimle vakit geçirmekten çok keyif alıyorum. Dostlarla sohbet, kitap, müzik ve 

dansa hayatımda yer ayırmaya çalışıyorum. Çekmeköy Meşk-i Ahenk Korosu çalışma ve konserlerinde 

yer alıyorum. Latin gecelerine katılmaya çalışıyorum. Bunun dışında düzenli yürüyüş yapmaya özen 

gösteriyorum. Yürüyüş dışında bisiklet ve masa tenisine vakit ayırıyorum.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? 
Kendi uzmanlığım olan proje ve süreç yönetimi alanları için bunu düşünmüyorum. Yazılım tarafında 

kadın çalışan eksikliği göze çarpıyor. Bunun en temelinde; kadınların mühendislik eğitimini tercih 

etmemesi, mühendislik fakültelerinin ağırlıklı erkek öğrencilerden oluşması yatıyor. Ülkemizde kız 

çocukları teknoloji bağlantılı bölümlere yönlendirilmeyip, çalışma koşullarının daha rahat olduğu 

düşünülen öğretmenlik, eczacılık gibi alanlara yönlendirilmekte. Kişisel düşüncem, her mesleğin 

kendince zorlukları olduğu yönünde. Bu nedenle, gençlerin kişisel yetkinliklerine uygun olduğunu 

düşündüğü ve keyif alarak yapabileceği meslekleri seçmesi önem taşıyor. Teknoloji alanında, yönetim 

kadrolarında kadın çalışan sayısının görece az olduğunu düşünüyorum. Burada da kadınların doğum 

izni gibi nedenlerle erkeklere göre dezavantajlı olmasından kaynaklanan bir durum söz konusu.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Eğer ilgi alanlarının ve keyif aldıkları alanın teknoloji olduğuna inanıyorlarsa, bu doğrultuda eğitim 

almaktan ve kariyerlerini bu doğrultuda yönlendirmekten çekinmesinler. Diğer alanlarda çalışanların, 

teknoloji konularında fazla bilgisi olmaması nedeniyle her zaman saygı duyulan bir uzmanlıkları 

olacağını söyleyebilirim. İçinde bulunduğumuz çağ artık teknolojiyi göz ardı edemediğimiz bir çağ. 

Her sektörde dijitalleşmenin önemi anlaşılmış ve buna göre kurumsal yapılanmalar gerçekleştirilmiş 

durumda. Teknoloji alanında kariyer düşünüp, yeniliklere açık oldukları sürece hem kişisel tatmin 

yaşayacaklardır, hem de güzel kazançlar elde edebileceklerdir.

Miray Kaymakçı
Proje ve Süreç Yönetimi Ekip Yöneticisi
Ergo Türkiye

Kadınlar Teknoloji Alanında 
Kariyer Düşünüp Yeniliklere 
Açık Olmalılar

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Giderek sektördeki kadın çalışan sayısının artış gösterdiğini söyleyebilirim. Daha önce de bahsettiğim 

üzere proje yönetimi, süreç yönetimi, analiz gibi alanlarda kadın çalışan sayılarının çok olduğunu 

gözlemliyorum. Ancak yönetim kadroları ve yazılım alanlarında da kadın çalışan sayısının artmasını 

desteklemek gerektiğini düşünüyorum.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Kadının kariyer ve aile hayatı dengesini sağlaması erkeklere oranla biraz daha zor olabiliyor. Evinizde 

size destek olacak çalışanınız olması durumunda dahi, onu yönlendirmek, kontrol etmek, çocuk 

ile ilgili konuları takip etmek konusunda kadına daha fazla görev düşüyor. Kadınlardan beklenti bu 

anlamda daha yüksek ancak bu durum farklı bir sektör ya da meslekte olduğunuzda da değişmiyor 

diye düşünüyorum. Ayrıca kadın beyninin paralel iş yapma yetkinliğinin çoğu zaman daha yüksek 

olduğunu gözlemliyorum.

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz?
Kadınlar gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin konumlara gelmelidir. Bulunduğumuz 

çağda teknolojiden kaçmak mümkün değil. Sektörün de kadın beynine fazlasıyla ihtiyaç duyduğunu 

düşünüyorum. Gerekirse şirketler pozitif ayrımcılık yaparak, kadınların teknoloji alanında şansını 

yükseltmeli. Kadın beyninin, empati, dinlediğini anlama, karar verme, yaşanandan ders çıkarma gibi 

birçok konuda erkek beynine oranla üstün olduğunu kanıtlamış birçok bilimsel araştırma mevcut. Bu 

da kadınların önünü açmanın şirketlere sağlayacağı faydanın bir göstergesi.  

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz?
Teknolojiye yön vermek çok iddialı bir söylem ancak kendi kişisel hedeflerim doğrultusunda ilerliyorum. 

Şu an bulunduğum şirkette dijital dönüşüm programının başarıyla tamamlanmasını sağlayarak, 

sigortacılık ve diğer sektörlere örnek teşkil etmesi, yine çalıştığım şirkette, tüm şirket genelinde proje 

yönetim metodolojlerinin beklenen şekilde uygulanması kısa vadeli hedeflerim diyebilirim.

  

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Elbette, dijital dönüşüm uzun süreli projelerin doğmasına ve teknoloji alanında istihdamın artmasına 

imkan sağlamaktadır.   

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık.. vs)
Daha önce de bahsettiğim üzere kadın beyni ve erkek beyninin farklı bir işleyişi bulunmakta. Empati, 

paralel iş yapma, konuları daha geniş açılardan değerlendirerek karar verme, yaşananlardan ders 

çıkarma gibi konularda ağırlıklı olarak kadın beyni daha iyi çalışmakta. Bunu çok genellemek doğru 

bir yaklaşım olmasa da, kadınların pozitif yeteneklerinden faydalanmak bilişim sektörüne avantaj 

sağlayacaktır.
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Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?  
İlk bilgisayarım 1989 yılında ortaokula giderken alınmıştı. Okulda bilgisayar dersinde küçük programlar 

yazıyorduk ve ben bundan çok büyük keyif alıyordum. Üniversiteye başladığımda o zaman dünyanın 3. 

büyük OEM (original equipment manufacturer) şirketi olan Karma International’da çalışmaya başladım. 

O günden bu yana teknolojiden ve BT’den ayrılmadım. İşimi çok severek yapıyorum, hep daha iyisini 

yapmak, çalıştığım şirkete ve seköre daha faydalı olmak için çalışıyorum.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?  
Aileme vakit ayırmak için elimden geleni yapıyorum. En çok kitap okumayı seviyorum. Ayda ortalama 

10 kitap okurum. Doğa yürüyüşleri yapmaktan çok keyif alıyorum. Linked-in’den bana direkt ulaşan 

gençlerle, onlara sektördeki deneyimlerimi aktardığım, zevkle çalışacakları işleri seçmeleri, hayatlarını 

mutlu yaşamaları için önerilerde bulunduğum sohbet toplantıları düzenliyoruz.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz?  
Hangi sektörde çalıştığından bağımsız olarak kadınların iş hayatında yaşadığı sorunlar günümüzde 

halen devam ediyor. Hala yüksek öğrenim gören kadın sayısı, erkeklerlere oranla çok düşük. 

Dolayısıyla, özellikle yöneticilik pozisyonlarına baktığımızda, kadın çalışan oranının hala olması 

gereken noktada olmadığını düşünüyorum. Bu bizim sektörümüz için de geçerli. 

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir? 
Teknoloji sürekli gelişen bir alan. Bu yolda ilerlemek için ne istediğini bilmek, değişime açık olmak, sürekli 

güncel olmak ve dönüşmek gerekiyor. Öğrenmenin sınırsız olduğuna inanan, merak eden, sorgulayan, 

gelişen ve kendi gelişirken çevresini de geliştiren bir yönetici olmak bu sektörde kritik önem taşıyor.

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini  söyleyebilir 
misiniz? 
Çalışma hayatına ilk başladığım 1994 yılında sektörde erkek çalışan sayısı ile kadın çalışan sayısı 

arasındaki fark çok büyüktü. Ancak 2000’li yılların başında bilişim sektörünün yıldızı parlamaya başladı 

ve sektöre olan ilgi oldukça arttı. Kadınların eğitim seviyeleri arttıkça kadın çalışan sayısı da aynı oranda 

artış gösteriyor; ancak hala erkeklerin eğitim düzeyleri ve çalışma oranları daha yüksek. Dolayısıyla, bu 

anlamda her geçen gün iyiye gidilse de, bilişim sektörü halen yetişmiş kadın çalışan konusunda açığı 

olan bir sektör. Bu nedenle daha gidilecek çok yolumuz olduğunu düşünüyorum.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?  
Teknoloji aynı kadınlar gibi; daima gelişime açık ve değişen bir sektör. Dinamik sektör, dinamik 

çalışma hayatı gerektiriyor ancak kadınların iş-özel hayat dengesini sağlama konusundaki ustalıkları 
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ve mükemmel planlama yeteneklerinin bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Tabii ki çalışılan şirketin bu 

konudaki kurumsal yaklaşımı da bu anlamda belirleyici.

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz?  
Kadınların, geniş ve derin tecrübe edindikçe ve sektör dinamiklerine uyum sağladıkça teknoloji 

sektöründe çok daha etkin konumlara geleceklerine inancım sonsuz. Özellikle dijitalleşme bu konuda 

bir ivme katabilir. Ancak bununla birlikte, iş verenlerin de tekonolojide kadına bakış açılarının aynı 

oranda değişmesi en kritik faktörlerden biri.

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz?
Hedeflerimin bir kısmına ulaştım. Ancak hedeflerime ulaştıkça, kendime yeni hedefler belirliyorum. Bu 

alanda daha çok yapacağım işler ve gidecek çok yolum olduğunu düşünüyorum. Teknoloji sektöründe 

daha fazla kadın çalışan olmasını sağlayacak projelerde yer almak istiyorum.

Kurumunuzda aynı pozisyondaki kadın ve erkek çalışanların eşit ücret aldığını düşünüyor musunuz?
Çalıştığım kurum 24 yıllık iş hayatımda çalıştığım en adil, insana en çok değer veren kurum. Anadolu 

Grubu’nun sahip olduğu değerler ve kurum kültürü ışığında grup şirketlerinden biri olarak McDonald’s’ta 

da dil, din, ırk, cinsiyet farkı gözetmeden ‘önce insana hizmet etme’ vizyonu benimsenmiştir. İş hayatında 

fırsat eşitliğini destekleyen, kadın ya da erkek fark etmeksizin tamamen çalıştığınız pozisyona ve 

performansa göre ücret belirleyen bir kurumda çalışmaktan dolayı çok mutluyum.

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar icin daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor? 
Kadınların çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve kadınlar için iş olanaklarının arttırılması sektörden 

bağımsız bir durum ve ülkemizin genel bir problemi maalesef. Dolayısıyla, tüm sektörlerde bu anlamda 

gidilecek çok yol olduğunu düşünüyorum. 

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? Nasıl? 
Dijitalleşme ile işler kas gücünden daha çok bilgi ve zihinsel becerilere dayalı olma yoluna girdi. Bu 

da çeviklik ve çok yönlülük gerektiriyor. IoT, bulut, siber güvenlik, büyük veri gibi alanlarda kadınlar için 

çok farklı pozisyon fırsatları doğacağına inanıyorum. 

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık..vs) 
Kadınlar daha fazla sorumluluk üstelenen, geniş spektrumdan görebilen, çözüm odaklı ve çok yönlü 

varlıklar. Aynı anda birkaç işi birden düşünüp sonuç üretebiliyorlar.

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu? 
WEF’nin bir araştırmasına göre kadın-erkek sayısı eşit olan şirketlerin karlılıkları eşit olmayanlara 

göre daha yüksek. Bu da kadın ve erkeklerin sayıca dengeli oldukları organizasyonlarda birbirlerini 

tamamlayarak verimli bir ortam yarattıklarını gösteriyor.

Eklemek istedikleriniz...
Genç kadınlara ve annelere öncelikle çocuklarını eşitlikçi yetiştirmelerini tavsiye ediyorum. Ayrıca, 

kendilerini geliştirmek için çalışmalarını ve bu dünyanın eşit olduğunda daha yaşanır olacağına 

inanmalarını diliyorum. Geleceği kadınların şekillendireceğini vurgulamak istiyor, bana bu fırsatı 

verdiğiniz için teşekkür ediyorum.
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Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Açıkçası kendimi tesadüfen, bir arkadaşımın yönlendirmesi ve aldığım iş teklifiyle teknoloji sektöründe 

buldum. Bu sektöre girdiğim andan itibaren ait olduğum yerin burası olduğunu anladım. Teknolojinin 

dünyayı değiştirme potansiyeline şahit oldukça ve yarattığı değişimi gözlemledikçe, dijital dönüşümün 

bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.  

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Ailem ve köpeğimizle vakit geçirmekten büyük keyif alıyorum. Çocuklarımla sohbet etmekten, gezi 

planları yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Özellikle dünyayı çocuklarımla gözüyle görmeye 

çalışmak ayrı bir tecrübe ve onlardan çok fazla şey öğrendiğimi itiraf etmeliyim.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? 
Kesinlikle teknoloji sektöründeki kadın sayısında eksiklik olduğunu gözlemliyorum. Bu alandaki 

farkındalık son zamanlarda artmış olsa da maalesef demografik yapımıza göre dengeli bir oranın 

sağlanması için daha çok yolumuz var. Bu eşitsizliğin hem ataerkil bir toplum oluşumuzdan 

kaynaklandığını, dolayısıyla sektörün kadınlara henüz yeterli şansı tanımadığını düşünüyorum; hem 

de kadınların teknoloji sektöründe onları bekleyen fırsatlardan yeterince haberdar olmamasına 

bağlıyorum. Sektördeki kadın sayısının düşük oluşu, diğer kadınları bu sektöre girmek konusunda 

endişelendiriyor ve çoğu zaman geri adım atmalarına neden olabiliyor. Bu alanda çok daha fazla kadın 

rol modele ihtiyacımız var. Aslında teknoloji, toplumun her bireyine sonsuz fırsatlar sunan engin bir 

deniz, onunla yapabileceklerimizin sınırı yok.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Yürekten destekliyorum! Teknoloji alanında yer almak isteyen tüm kadınları cesaretlendirmek için 

elimden geleni yapıyorum. Çünkü teknoloji, medeniyetimizin gelişmesi için en çok kullanmak zorunda 

olduğumuz enstrüman, bu nedenle insanlık tarihi boyunca olduğu gibi, her rolden ve tecrübeden 

kadına burada yer ve ihtiyaç var. Sektörün, kadının çok yönlü düşünebilen, problem çözebilen ve 

üretken karakter özelliklerine ihtiyacı var. Kadınlara teknoloji sektöründe fırsat eşitliği sağlandığında 

fark yaratacaklarına tüm kalbimle inanıyorum.

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Açıkçası hatırı sayılır oranda bir iyileşme olduğunu maalesef düşünmüyorum. Evet, kadın çalışan 

sayısında artış var ancak üst pozisyonlarda, özellikle de kamu sektöründe üst düzey kadın yönetici 
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görmek çok zor. Bunun için yönetim ekiplerinin de bu sorunu ciddiye alması ve çözmeye odaklanması 

gerekiyor. Çözüm aslında ortada; daha çok kadın istihdamı ve öğrencilik döneminden başlayan 

yönlendirme ve teşvik.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Teknolojinin, hayatın pek çok alanında olduğu gibi, iş-aile dengesi üzerinde de olumlu etkileri 

olduğunu düşünüyorum. 

Kadınlar aynı anda birçok işi hakkıyla yapma, sağlıklı ve etkili iletişim kurma konularında doğuştan 

yetenekliler. Teknoloji alanındaki öğrenimleri, soyut düşünebilme ve problem çözme kazanımları da 

eklenince iş-aile dengesini kurabilmiş, güçlü kadın rol modelleriyle karşılaşmamız son derece doğal.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Dijital dönüşüm, yapay zekanın gündelik iş süreçlerine dahil olması ve operasyonel iş yükünü 

insanların üzerinden almasıyla stratejik düşünebilme, karar alabilme ve yönetim becerileri çok daha 

ön plana çıkacak ve kalifiye iş gücüne duyulan ihtiyaç artacak. Kadın/erkek fark etmeksizin, dijital 

dönüşümü yakından takip edip kendini bu alanda geliştiren, geleceğe hazırlanan ve kendine yatırım 

yapan herkesi yakın gelecekte büyük fırsatlar bekliyor.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık..vs)
Kadınların güçlü empati yeteneği, farklı olanı dile getirebilme cesareti, beraber çalışma ve başarıyı 

paylaşmaya olan yatkınlığı iş hayatında başarılı olmalarını sağlıyor.
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Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Üniversite tercihimle beraber teknoloji seçimim ve yolculuğum zaten başlamış oldu. Teknoloji sektörü 

kendi içinde yeniliğin ve heyecanın hiç bitmediği, sürekli daha iyiyi arayan ve üretmeye çalışan dinamik bir 

sektör. Bu anlamda benim için de yıllardır çok mutlu ve zevkle calıştığım bir alan oldu.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
İlk sırada spor var, yüzme ve koşma benim için hayatın olmazsa olmazlarından. Bunun dışında da aile ve 

arkadaşlarla zaman geçirmek, okumak ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almak keyif aldığım işler.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz?  
Türkiye’de ve içinde olduğumuz bölgede teknoloji sektörü aslında birçok diğer sektöre göre kadın çalışan 

sayısının ya da kadın yönetici sayısının daha iyi olduğu bir sektör ama yine de dünya ortalamasının çok 

gerilerindeyiz. Kadın yöneticiler olarak içinde olduğumuz kurumlardan başlamak üzere çalıştığımız STK’lar 

ile kadınların toplumdaki yerini ve yönetimdeki yerini çok daha üst seviyeye çekmemiz gerektiğine 

inanıyorum.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir? 

Teknoloji alanında başarılı bir kariyer için yeni fikirler üretme ve yeniliklere açık olma, sürekli gelişme, hızlı 

adapte olabilme ve kararlı olmanın önemli olduğunu düşünüyorum.

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz? 
Evet, yıllar içinde kadın çalışan sayısının arttığını söyleyebilirim.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu? 
Uzaktan çalışma, esnek çalışma modelleri, her an ulaşılabilir olma gibi teknolojinin sağladığı faydalar ile 

bence destek oluyor.

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz? 
Teknoloji sektöründe, sadece kızımın doğumu ile verdiğim kısa yasal arayı saymazsak, kesintisiz 20 yıldır 

büyük bir efor ve heyecanla çalışıyorum. Kariyerimde doğru adımlarla kendimi ve etrafımı geliştirerek 

ilerlediğime inanıyorum. Her zaman gelişecek alanlar ve öğrenilecek yenilikler olduğuna inanıyorum. Bu 

yolda yeni başarılar ve kazanımlarla kariyerime devam edeceğim.
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Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar için daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor? 
Bence ülkemizde teknoloji, eğitim, finans ve hizmet sektörleri kadınlar için daha uygun çalışma ortamları 

sağlıyor.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl? 

Dijital dönüşüm aslında sadece bir altyapı dönüşümü değil; içinde iş süreçlerinin, işe bakışın ve iş gücü 

dönüşümünün de olduğu toplam bir dönüşüm. Bu anlamda esnek çalışma modelleri, çalışanı her yerden 

destekleyen teknoloji desteği ile kadınların günümüzde yaşadığı sorunlara daha iyi cevap olacağını ve 

istihdamı artıracağını düşünüyorum.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık..vs) 
Kadınların iletişim becerisi, duygusal zekaları, detaycı ve takipçi özellikleri, sorumluluk bilinçleriyle bilişim 

sektöründe fark yarattıklarını görüyorum. Teknolojide kadın sayısının artmasının sektöre pozitif etkisinin 

olacağına inanıyorum.
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Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Teknoloji ve internet kullanımı gençlik yıllarımdan bu yana en çok ilgimi çeken ve bende her zaman 

merak uyandıran konuların başında yer almaktaydı. Dinamik, yenilikçi ve çözüme yönelik her türlü 

teknolojik faydanın hayatımın her alanına yansımasını istiyordum. Halen de yeni çıkan her teknolojiyi 

deneyimlemek beni çok heyecanlandırıyor. Nitekim teknoloji sektöründeki serüvenim hiç de sürpriz 

olmadı. 

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Doğanın renkleri olan yeşili ve maviyi çok seviyorum. Dolayısıyla doğanın renkleriyle buluştuğumda 

inanılmaz bir keyif alıyorum. İş tempom dışında doğa aktiviteleri ve bahçe uğraşları ile oldukça 

ilgiliyim. Tüm bu güzel aktiviteler aile ve dostlarınızla kısacası sevdiğiniz insanlarla birleşince elbette ki 

inanılmaz keyifli ve mutluluk verici oluyor. Tüm yorgunluğunuz ve stresiniz uçup gidiyor. Tipik bir beyaz 

yakalı psikolojisi.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz?
Teknoloji sektöründe kadınlara karşı maalesef bir ön yargı mevcut. Nüfusun yarısının teknoloji 

sektöründe temsil edilmemesi çok anlaşılır bir durum değil. Bu gerçeğin farkına vararak yapılan 

girişimler, geleceğe dönük yatırımlar olsa da durum çabucak değişmiyor. Oysa sektörde az oranda 

temsil edilen kadınlar, bulundukları her görevde başarılarıyla konuşuluyor. Bu alanda ön yargıları 

yıkmak, kilitleri kırmak gerektiğine inanıyorum. Eğitim kalemi ne olursa olsun, erkeklerin istihdam 

edilme oranının kadınlardan daha fazla olduğunu söylemek mümkün. Kadın girişimci/yönetici 

yetersiz. Teknoloji, kadın lidere mesafeli. TÜİK verilerine göre, iş gücüne katılamayan 20 milyon kadın 

nüfusunun, 11 milyonu ev işleriyle meşgul olduğu gerekçesiyle iş gücünde aktif rolde değil. Erkeklerde 

bu oran 8 milyon ve gerekçeleri emeklilik. Evet son yıllarda kadın çalışan sayısı ve farkındalık artsa da, 

hala yeterli ölçüde değil. Farkındalığa yönelik daha çok proje şart. 

Bu bağlamda hepimizin üzerine düşen görev ve sorumluluklar var. Hepimizin, elimizi taşın altına 

koyması gerekiyor. Bu sadece bizim ülkemizin sorunu değil. Bu dünyada var olan bir sorun maalesef. 

Birçok gelişmiş ülke oransal olarak bizden daha iyi olabilir; fakat nitelik olarak sorunlar hala devam 

etmekte. ABD’de bilgisayar ve BT programlarının lisans düzeyinden mezun olan kadınların oranı %21 

iken, mühendislik ve mühendislik lisansı alanında bu oran %16,5. Oysa ki kadınlar yenilikçilik süreçlerine 

farklı bir yaklaşım getirebilirler. Bu durum, yeniliğin içinde çeşitlilik olmasını diğer bir deyişle daha 

çeşitli ürün ve hizmet sağlar. Bu nedenle, BT ile ilişkili mesleklerde kadın çalışanların azlığını, kadının 

potansiyelinin değerlendirilememesi bakımından yetenek ve yaratıcılık kaybı olarak nitelendiriyorum.

Nilgün Göksungur
Satış Direktörü
Teknotel

“Ben Ne İstiyorum”a
Bakmak Lazım

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Ben Melinda Gates’in fikirlerine çok sıcak bakıyorum. Geleceğin teknolojisi olarak betimlenen yapay 

zeka laboratuvarlarında mutlaka kadınlara rastlanacağına inanıyor ve hedeflenilmesi gerekenin, bu 

sayıyı artırmak olduğunu söylüyor. Sürdürülebilir kalkınmanın öznesi konumunda olan kadınların 

güçlendirilmesinde önemli bir boyutun; kadınların istihdama katılımının artırılması, girişimciliğin 

desteklenmesi ve kadın yoksulluğu ile mücadele olduğu gerçeği karşımıza çıkıyor. Kadınlar, kolektif 

bir şekilde hareket etmeleri halinde sektörde daha fazla yer alabilecekler ve sektör, bu sayede daha 

da güçlenecektir. Bu noktadaki anahtar kelime ‘cesur’ davranmak. Korkmadan, inanarak güçlü adımlar 

atmak. Bu söylediklerim klişe gelebilir fakat işin özü bu. Kadın, her sektörde ve her koşulda çalışabilir. 

Sektörde birçok başarılı kadın örnekleri var. Gelişmekten, öğrenmekten ve adım atmaktan korkmamak 

gerekiyor. Burada bence artık kadınların pozitif ayrımcılık beklentisi değil, cinsiyet eşitliği beklentisine 

yönelik bir kültürü desteklemesi gerektiğine inanıyorum.

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Niceliksel olarak artış elbette ki yaşanıyor. Fakat dediğim gibi daha çok kadın girişimci/yönetici/lider 

gerekiyor. Son dönemlerde farkındalıkta da gülümseten bir artış söz konusu. İsteğim ve inancım daha 

da artması yönünde. Özellikle kendi sektörümde kadın nüfusunun daha da artırılması taraftarıyım. 

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Teknoloji sektöründe çalışmak kariyer ve aile hayatını beraber yürütmeyi oldukça kolay hale getiriyor. 

Örneğin artık market ve bankalarda vakit geçirmeden tüm süreçleri internet üzerinden kısa zamanda 

halledebiliyoruz. Kadınların Bilgi Teknolojileri ile ilgili işlerde yeterince temsil edilemeyişleri ve daha 

düşük seviyelerdeki işlerde çalışmalarının nedenlerini sorgulayan çalışmalarda, kültürel ve toplumsal 

altyapının belirleyici olduğunu ve ilgili eğitim süreçlerine kadınların katılımının da bunlardan etkilendiğini 

düşünüyorum. Yeni teknolojilerin ortaya çıkması ve yayılması süreci çalışma yaşamında kullanılması, ev 

işlerine ayrılan zamanı azaltarak kadının iş gücüne katılım oranını artırıcı etkide bulunmakta, boş zaman 

kullanımı, yeni teknoloji ürünlerinin standartlarının belirlenmesi gibi pek çok alanda yeni oluşumları da 

gündeme taşımaktadır. Özellikle küreselleşme ile birlikte Bilgi İletişim Teknolojilerinin (BİT) yaygınlaşması 

“teknoloji ve kadın” çalışmalarının da pozitif ayrımcılık kapsamında BİT’in kullanılmasından daha çok, 

BİT’in geliştirilmesi ile ilgili alanlarda yoğunlaştığını gözlemliyorum. BİT’in kullanım alanları ve kadının 

toplumsal ve ekonomik hayata katılımı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar “kadınların BİT kullanımı” 

konusunun bilgi toplumuna ulaşmada önemli bir adım olduğunu gösteriyor.

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz? 
Günümüzde teknolojinin ve teknoloji sektörünün yaygınlaşması ve daha çok kadının aktif olarak 

çeşitli platformlarda seslerini duyurması çok önemli bir gelişme. Bu tür gelişmeler gerçekten kaldıraç 

etkisi yaratıyor. Ve inanarak söylüyorum; kadın nüfusu özellikle teknoloji sektöründe daha da artış 

gösterecek.

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz?
Bugünkü yaygın kanının aksine, kadınlar tarihte bilgisayar programcılığının gelişmesinde öncü roller 

üstlendiler. Örnek vermek gerekirse, tarihteki ilk bilgisayar programcısı olarak kabul edilen Kontes 

Lovelace’ın “yazılımı” bilgisayarın icadından bir asır önceye gidiyor. Lovelace’ın programlanabilir 
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bilgisayarın mucidi olan Charles Babbage’ın Analitik Motoru’na Bernoilli Sayıları’nı nasıl hesaplayacağını 

öğreten algoritmaları, yazılan ilk bilgisayar programı olarak tarihe geçti. Ayrıca İlk kadın yazılımcılardan 

biri olan Hopper, ilk bilgisayar derleyicisini geliştirdi, “bugging” ve “debugging” deyimlerini 

yaygınlaştırdı. COBOL dilinin geliştirilmesini sağlayan Hopper, aynı zamanda Yale Üniversitesi’nden 

matematik dalında doktora derecesi elde eden ve Amerikan Donanması’nda Amiral unvanını alan da 

ilk kadın oldu. “İnternetin Annesi” olarak da tanınan Perlman, yazılım tasarımcısı ve network mühendisi. 

Spanning Tree Protocol ‘un (STP) mucidi olan Perlman, TRILL gibi farklı bağ durumu protokollerinin 

geliştirilmesine büyük katkı sağladı. Tabii ki bu saydığım isimler ve daha fazlası şahsım adına ve 

tüm kadınlar adına gurur ve ilham kaynağı. Ben de feyz alarak işimin en iyisini yapmaya çalışıyorum. 

Teknoloji sektöründe 23 yıllık bir deneyimim var. Birçok projede faaliyet gösterdim. Gelişimin sonu 

yok. Bir ömür öğrenmek ve geliştirmek için yaşıyoruz. Üretiyoruz, üretmek doğamızda var. Çünkü 

ürettikçe var oluyoruz. Hedefe gelirsek ilk iş yaşamımdan bu yana kendime koyduğum hedefleri 

gerçekleştirdim. Ama dediğim gibi hedeflerin de bir sonu yok. Büyüyerek ve gelişerek hedeflerimiz 

de büyüyüp, şekilleniyor. Ben de bu yolda üretmeye ve çalışmaya devam edeceğim.

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar icin daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
İçinde bulunduğum sektörü değerlendirdiğimde uygun çalışma ortamı sağlandığı düşüncesindeyim. 

Burada değinilmesi gereken diğer bir önemli bulgu ise; toplumun lider, ciddi/hayati meselelerde karar 

alıcı rollerini erkeklere daha uygun bulmaya yönelik eğilimi. Bunu aştığımız takdirde her sektör kadınlar 

için elverişli hale gelecek.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Gelişmekte olan bir toplum olmamamız nedeni ile günümüzde kadınlara yönelik daha çok iş 

pozisyonu yaratılacağı inancındayım. Dijital çağın kadınlarına fırsat eşitliği yaratılmalı. Çünkü özellikle 

ekonomide önemli bir kaldıraç görevi görüyor kadın istihdamı. Farkındalık çalışmalarımızı artırarak 

ve bu farkındalığı özellikle kız çocuklarımıza küçük yaşlarda aşılayarak işe başlamalıyız. Anne olup 

olmamamız hiçbir şeyi değiştirmez. İnsan olarak; kadın-erkek eşitliğini her platformda vurgulayarak, 

herhangi ayrıştırıcı, ötekileştirici ve modelleyici tutumlar sergilemekten kaçınarak ve toplumsal cinsiyet 

rollerini eşit paydaya dağıtarak büyük/küçük demeden herkese farkındalık yaratmak çok önemli 

noktalardan biri. Benim bu noktada gerçekten inancım çok yüksek. Ve hep birlikte güzel şeylere imza 

atacağımıza inanıyorum.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, caliskanlik..vs)
İş dünyasında kadınların veya erkeklerin birbirlerinden daha iyi ya da kötü olmaları söz konusu değil, 

ama bir farktan söz edilebilir. Ben kadınların duygusal zekalarının yüksek olmasının onlara her zaman 

bir avantaj yarattığını düşünüyorum. Duygusal zekanın kadın veya erkekte hangi düzeyde olduğu 

elbette ki tartışılabilir ama kadınların duygusal zekalarını daha iyi kullandıkları doğru bir tespit diye 

düşünüyorum. Ancak yüksek potansiyelin söz konusu olduğu her işte insan ilişkilerinden, iş ve aile 

yaşantısına kadar hayatın her alanında başarının kapılarını açma özelliğiyle konuşuluyor. Bir grup 

bilim adamına göre EQ, IQ’dan çok daha önemli. Bu tezi günümüzde pek çok işveren ve şirket de 

destekliyor. Öyle ki, artık şirketler personel alımında duygusal zeka testleri uyguluyor, IQ’su değil de 

EQ’su yüksek olanları arıyor. Tabii duygusal zekanın nasıl kullanıldığı bu noktada çok önemli. Potansiyel, 

doğru kullanılmadığında yıkıcı, tahrip edici olabiliyor. Çocukluktan itibaren yetişme tarzı ve ortama göre 

şekillenen duygusal zeka, kişinin duygusal ve sosyal yönde iletişim becerisi, kendi duygularını tanıması, 

sorunlarla başa çıkmayı öğrenmesi, karşı tarafın duygularını anlayabilmesi (empati), problem çözme 

yeteneğine ve yardımseverlik gibi iyi meziyetlere sahip olması, doğru ve sağlıklı ilişkiler kurabilmesini 

kapsıyor. IQ ve EQ birbirlerine karşıt olmayan ama etkileyen, birbirlerini tamamlayan iki kavram. IQ 

doğuştan gelir. Teknolojik gelişmeler, sektörel değişim, hukuki ve sosyokültürel değişimlerin rolü 

olduğu kadar, üretim tarzının yenilenmesinin de etkili olabileceğini düşünüyorum. Yeni üretim tarzında, 

fiziksel güç önemini yitirmekte; estetik ve duygusal zeka önem kazanmakta olduğundan, kadınlar 

dezavantajlı konumdan avantajlı konuma gelmektedirler. XX XY kromozonlarından yola çıktığımızda da 

bir çocuk; erkek de olsa kız da olsa X kromozonuna sahiptir ve X kromozonunu her zaman anneden 

alır. Yani zeka geni anneden gelir. Buradaki nokta çok zeki olmak ya da olmamak değildir. Fakat her 

koşulda zeka geni kadından gelir. Y kromozomu ise cinsiyeti belirler. Soruya geri dönecek olursak 

EQ, gelişebilen bir yetenektir. Duygusal zeka, çocukların büyüklerle iletişim kurduğu, yani konuşmaya, 

duygu ve davranışlarını paylaşmaya başladığı andan itibaren gelişmeye başlar. Bu durum özellikle 

teknoloji sektöründe yaratıcılık ve efektif anlamda baş kahraman olacaktır.

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu?
Erkek ve kadın nüfusu hiçbir zaman eşit olmamıştır. Dünya üzerindeki kadın erkek sayısının eşit 

olması evrimle nasıl açıklanır, dersek ise tarih boyu bazen kadınlar, bazen de erkekler daha fazla 

olmuştur. Ancak aradaki fark çok da fazla açılmamıştır. Çünkü küçük popülasyonlar içinde erkek veya 

kadın nüfusunun arasındaki fark çok fazla olanlar, zaten mantıken nesillerini doğru düzgün devam 

ettirememişler (veya nesillerini devam ettirmede diğerlerinden daha dezavantajlı olmuşlardır) ve 

doğal seçilim ile elenmişlerdir. Dolayısıyla terazinin kefelerinde insan onuru vardır. Biyolojik, geometrik 

görüntüleri farklı olsa da, insanlık tarihinde kadın-erkek savaşını sona erdirecek olan değer tek başına 

maddi güç değil, asıl olarak insan onurudur. Temel yaşamsal haklar, “insan” olmanın gereğiyle dengede 

olmalıdır ki, iş gücünde dayanışma da anlamlı, kaliteli ve sürekli olsun. 

Eklemek istedikleriniz...
Potansiyelimizin farkına varalım. Hedefleyip isteyince kadınların başaramayacağı hiçbir engel yok. 

İmkansızlık duvarlarını yıkalım, teknoloji sektöründe daha girişken olalım ve kendimize güvenelim. 

Bunları yaptıktan sonra başarı kendiliğinden geliyor. Genç kızlarımıza iş hayatında kadın-erkek diye 

bir ayrımın olmadığını vurgulamak istiyorum. Kendi önlerine koyacakları tek engel, bu düşünceye 

inanmaları olacaktır. Geleceğin en parlak mesleklerinden olan bilişim ve yazılım alanında mutlaka 

kendilerini geliştirmeliler. Her şeyi başarabilirler. Teknoloji kadınlara uygun bir meslek. Trendlere ayak 

uydurmak değil de, ‘Ben ne istiyorum’a bakmak lazım. Başarılı kariyer elde etmek de şart değil, mutlu 

olun, sevdiğiniz işi yapın ki başarı zaten beraberinde gelecektir. Her zaman daha iyi, daha güzel ve 

daha insanca yaşanacak bir dünyaya katkı sağlayabilmeyi hedefliyoruz. Bunun da temel yolunun 

cinsiyet eşitliğinden geçiyor. Teknoloji bu kadar hızla gelişirken, bizim hala kadınların eğitimi ya da iş 

gücündeki katılımı konusunu ele alıyor olmamız üzücü ve demotive edici belki ama bu sadece bizim 

ülkemizde değil tüm dünyada önemli bir sorun. Evet, kadın eğitim hayatında olmalı, iş dünyasında 

olmalı, yönetimde olmalı, kısacası her yerde olmalı. Bu doğrultuda teknolojide kadının varlığını ve 

başarısını daha da güçlendirmeliyiz.
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Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Bilinçli bir tercih değildi. Başarılı bir bilgisayar mühendisliği öğrencisi olarak ülkemizin önde gelen 

savunma ve bilişim şirketlerine iş başvurusu yapmayı ve içlerinden birini seçmeyi planlıyordum. 

Ama mezuniyet töreninden hemen sonra iş başvurusu yapmak için geldiğim Havelsan’da bana 

reddedemeyeceğim bir iş teklifi yapılınca, Havelsan’a başladım ve işimi de çok sevince burada kaldım. 

İyi ki de öyle olmuş; böylece Türkiye’ye simülator teknolojisini getiren ilk 8 mühendisten biri olarak 

genç yaşta çok güzel projelere ve parlak bir kariyere imza attım.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Ailemle yurdışı seyahatler yapmayı, film izlemeyi, kitap okumayı, dostlarımla birlikte vakit geçirmeyi 

seviyorum.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? 
Teknoloji şirketlerinde kadın çalışan sayısı hep erkeklerden düşük, bu benim de içinde bulunduğum 

savunma sanayinde daha da düşük. Bunun böyle olacağını daha okul yıllarında anlamıştım; mühendislik 

okullarında da bu oran hep böyleydi. 

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Öncelikle iyi bir teknik donanıma sahip olmaları gerekiyor. Ama bununla da yetinmeyip sosyal 

yönlerini, yöneticilik yanlarını geliştirmeleri gerekiyor. En önemlisi; hayata bütüncül ve yukarıdan kuş 

bakışı bakabilmeyi öğrenmeliler. Bu onların günlük rutin iş hayatının sarmalından çıkıp daha stratejik 

düşünebilmelerini ve sonuca giden en kısa yolu görmelerini sağlayacaktır.  

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Son yıllarda biraz iyileşme olduğunu düşünüyorum. Ben yeni nesilden umutluyum. Hayalleri olan ve 

bunları sonuna kadar savunmaya hazır, iyi donanımlı ve öz güvenli bir nesil geliyor. Ve bu nesilde 

kadınlar azim ve yaratıcılık yanlarıyla takım içinde fark yaratacaklar.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Eşi bilişim sektöründe üst düzey yönetici olan eski bir yöneticim evde zorlu bir haftasonu geçirdikten 

sonra bize itiraf gibi şöyle demişti: Biz kadınlarımızdan evde iyi bir eş, iyi bir ev hanımı, çocuklarına iyi 

bir anne, iyi bir iş kadını olmasını bekliyoruz. Oysa biz erkekler bunun yarısını bile yapsak kendimizi 

başarılı sayıyoruz. Kısacası, kadına yüklenen misyon çok ağır.

Nuran Göksu
Teknoloji ve Ürün Yönetimi Grup Müdürü
Havelsan

Kadınlar Hayata Bütüncül 
ve Kuş Bakışı Bakabilmeyi 
Öğrenmeliler

İşte bütün mesele bu; her başarılı erkeğin arkasında mutlaka bir kadın var diyoruz, ama tersi başarılı bir 

kadının arkasında kim var hemen cevap veremiyoruz. Bunun en temel sebebinin ailelerin kızlarımızı 

mühendislik alanlarından daha çok başka alanlara yönlendirmesi olduğunu düşünüyorum. Mesela 

hem bana hem de benim gibi mühendis olan kuzenlerime, “bu iş kadınlara göre değil çok zor, daha 

rahat meslekler varken niye kendinizi zora koşuyorsunuz?” dendiğini biliyorum. Kendisi de mühendis 

olan bazı erkek arkadaşlarımın bile kendi kızlarına daha rahat/eğlenceli meslekler seçmelerini tavsiye 

ettiklerine denk geldim.  

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz? 
Evet. Tasarımı ve geliştirilmesinden pazarlanmasına kadar kadınların dişil zekasının dahil olduğu 

ürünlerin beğenisinin artacağını, ürün geliştirme yapan şirketlerin buna özen göstereceğini 

düşünüyorum. Ayrıca kadınların azim ve kararlılığının da daha çok takdir edilmeye başlandığını 

düşünüyorum.

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz? 
1996 yılında Türkiye’ye simülatör teknolojilerini getiren ekibin bir parçası olarak, çok genç yaşta ciddi 

kariyer sahibi oldum. Bana güvenen ve cesaret veren o zamanki yöneticilerime hala müteşekkirim. 

Onların  savunma sanayi gibi yüksek teknoloji içeren ve paydaşlarının genelde erkek egemen olduğu 

bir dünyada kadınlarımıza ve gençlerimize  güvenmekte ne kadar haklı olduklarını 2003 yılında Güney 

Kore gibi teknoloji devi bir ülkeye yapılan ihracatla gösterdiğimizi düşünüyorum. 

Kurumunuzda aynı pozisyondaki kadın ve erkek çalışanların eşit ücret aldığını düşünüyor musunuz?
Kurumumuzda aynı pozisyondaki kadın ve erkek çalışanlar benzer ücretler alıyorlar. Ama aynı 

pozisyona gelmek için bir kadının daha fazla çalışması gerektiğini üzülerek görüyorum.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Insanlığın gelişimi ile birlikte çalışma ortamında ihtiyaç duyulan fiziksel gücün yerini beyin gücü 

aldı. Dijital devrim, dönüşümde yaşanılan bu devrimin son durağı. Özelliklle de bilişim sektöründe 

çalışanların akıl gücüne, yaratıcılığına, duygusal ve sezgisel zekasına ihtiyaç var ki bu da eğitimli 

kadınların daha çok iş gücüne katılmasına fırsat yaratıyor.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık..vs)
Kadınların duygusal zekası onların sorumluluk bilinciyle birleşince sonuç daha motive olmuş ve daha 

verimli örgütlere dönüşüyor, iş yerinde sağduyu ve nezaket artar.

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu?
İş yerleri daha çalışılabilir hale gelirdi. Çalışma koşulları daha insancıl olurdu. İçinde yaşadığımız dünya 

daha yaşanılabilir olurdu, sağduyu ve nezaket artardı. Ve en önemlisi teknoloji daha çok insanın mutlu 

olmasına hizmet ederdi.
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Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Sektörün dinamizmi beni etkiledi.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Bu alana yeni girecek gençlere mentörlük yapmak, üniversitelerde gençlerle buluşup analitik ve 

evrimin geleceği nasıl etkileyeceğini anlatmak.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? 
Eskiye oranla çok daha iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Kadınların bu alana ilgileri giderek 

artıyor ve artmaya devam etmeli. Belki eskiden teknoloji daha fazla erkek işi olarak görülürken, son 

yıllarda kadınların çok iyi görevlere gelmeleri ve bu görevlerde başarılı olmaları bence pek çok genç 

kadını olumlu etkiledi.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Öncelikle teknolojinin erkek işi olduğu yönündeki söylemlere hiç kulak asmamaları. Aksine, bu 

sektörün dinamizmi, makinelerin ve robotların gittikçe daha fazla işin içine girmesiyle duygusal zekaya 

olan ihtiyaç artıyor ve artmaya devam edecek olması onları heyecanlandırmalı.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Evet. Bence bizim sektörümüz oldukça dinamik ve esnek bir sektör. Kendi tecrübemden örnek 

vereyim: Ben bölgesel bir görevim olduğu için çok seyahat ediyorum. Ancak ilkokula giden bir oğlum 

olması sebebiyle İstanbul’da olduğum zamanları son derece esnek planlayarak oğluma da kaliteli 

zaman ayırabiliyorum.

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz? 
Evet. Sektörün dinamizmi ve esnekliği daha fazla kadını çekecektir. Ülkemizde son yıllarda global 

teknoloji şirketlerine baktığınızda pek çok üst düzey kadın yönetici görebilirsiniz.

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz? 
Hedef sonsuz; dolayısıyla hedefe ulaşmak diye bir şey yok. Her zaman daha ileriye gitmeye çalışıyorum. 

Ben kendi adıma bölgesel roller almayı, farklı pazarlar tanımayı istiyordum. Son 3 yıldır önce Orta 

Nurcan Bıçakçı Arcan
Orta Doğu, Türkiye ve Doğu Avrupa Pazarlama Direktörü
SAS

Teknolojinin Evrimi;
Makine Öğrenimi, Yapay Zeka 
Gibi Kavramlarla Artıyor

Doğu ve Afrika’yla başlayan, sonra Orta Doğu, Doğu ve Orta Avrupa olarak devam eden bir bölgesel 

yöneticilik görevi yürütüyorum. Türk kadınını uluslararası ortamlarda ve görevlerde en iyi şekilde 

temsill etmeye çalışıyorum.

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar için daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
Ben kadın için uygun sektör/iş konusuna pek katılmıyorum. Kadın da erkek gibi yeteneklerine uygun 

her işte ve sektörde çalışabilir ve en az erkekler kadar başarılı olabilir. Kadın isterse iş, aile ve sosyal 

hayatını son derece optimum bir dengede düzenleyebilir.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl? 
Umarım diyebiliyorum bu soruya. Aslında bazı şirketlerin işe alım yaparken hala kadın/erkek diye bir 

ayrım gözetebiliyor olma ihtimali bile beni çok üzüyor. O nedenle şöyle diyelim: Dijital dönüşümle 

birlikte pek çok yeni meslek ortaya çıkıyor ve varolan bazı meslekler de şekil değiştiriyor. Önemli olan 

kadının bu değişime liderlik etmeye ne kadar talip olduğu. Bizler kendimizi bu değişim paralelinde 

geliştirirsek kimin bize ne iş vermek istediğinin bir önemi kalmayacağını, bizim almak istediğimiz işi 

alacağımızı düşünüyorum.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? 
Öncelikle her türlü sektörde cinsiyetler arasında eşit dağılım şirket için farklı bakış açıları zenginliği 

yaratır. Belli alanlarda kadın ve erkeğin çözüme ulaşma, liderlik etme şekilleri farklılıklar gösterebiliyor. 

Bunu söylerken yanlış anlaşılmak istemem: Biri diğerinden daha iyi ya da kötü demiyorum; sadece 

farklı diyorum. O nedenle farklılık, zenginliktir. Kadının duygusal zekası -yine istisnalar elbette var 

diyerek- hem liderlik alanında çok kıymetli, hem de teknolojinin gidişatına baktığınızda değerli. 

Gittikçe makine öğrenimi, yapay zeka gibi kavramların önem kazanması ve hayatımızda pek çok 

alanı etkileyecek olması, bu teknolojilerin ortaya çıkaracağı ürün ve servis tasarımlarında teknolojinin 

ötesinde bir dokunuş isteyecek. Bunun yanında kadın hayatının doğası gereği pek çok şeyi aynı 

anda organize etmek durumunda. Ben 2 haftada bir bölge içinde seyahat ediyorum. Bu seyahatlerim 

sırasında evdeki yemekten, oğlumun okul projelerine kadar her şeyin planlanmış olduğundan emin 

olmak durumundayım ki iş ve aile arasında bir kıskaca düşmeyeyim. Bence bu da iş yeri için kadında 

ayrı bir refleks geliştiriyor: Kadın kısa zamanda pek çok farklı bileşeni bir araya getirerek planlama ve 

organizasyon yapabiliyor.
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Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Üniversite sınavına girdiğim zamanlarda ilk tercihim bilgisayar mühendisliğiydi, 2. tercihim olan 

endüstri mühendisliği bölümünü kazandım. O zamandan ilgim vardı bilgi teknolojileri alanına ve zaten 

çok popüler bir alandı, mezun olunca başvurularımı hep BT ile ilgili pozisyonlara yaptım ve bu şekilde 

sektöre adım atmış oldum.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? 
Evet erkek sayısı daha fazla, sanırım kadınlar çok tercih etmiyor, genellik erkek işi olarak görülüyor 

olabilir. Üniversitelerin teknik bölümlerinde (makine, elektrik ve bilgisayar mühendisliği) kadın öğrenci 

sayısı erkeklere oranla oldukça düşük, aileler de çocuklarını bu şekilde yönlendiriyor olabilir.

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz? 
Şu an belki çok uzun yıllar olmadığından çok büyük bir fark görmüyorum, ilerleyen yıllarda belki 

yanıtımı gözden geçirebilirim.

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar icin daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
Bu konuda sadece eğitim sektörünü ayırabiliriz sanırım, çalışma ortamı kadınlara daha çok hitap ediyor 

ama bunun dışında sektöre değil çalışılan kurumun kültürüne daha çok bağlı olduğunu düşünüyorum. 

Her sektörde uygun olan ve olmayan kurumlar olduğuna eminim.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık..vs)
Bilişim sektöründe erkekler biraz daha operasyon ve sonuca odaklı olabiliyor, bu konuda kadınların 

süreçlere daha çok odaklanabileceğini düşünüyorum. Süreçlerin iyileştirilmesi, planlama, takip, 

detaylara önem verme, dokümantasyon gibi konularda kadınlar daha fazla katkı sağlayabilirler.

Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Öğrenciyken BT sektörüne yönelik bir yayını takip ediyordum. Stajyer aradıklarını görünce başvurdum. 

Üniversite 1 itibari ile BT sektöründeki yolculuğum başlamış oldu.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Gezmeyi, yeni ve farklı yerler keşfetmeyi çok severim. Çok kısa tatilleri bile değerlendirir, kendime ufak 

kaçış rotaları belirlerim. Düzenli spor yaparım. Son bir yıldır hayatıma yoga girdi. Kesinlikle hem ruhuma 

hem de bedenime çok iyi geldiğini düşünüyorum. Kitap okumak ise çocukken kazandığım en güzel 

alışkanlık. Okumadan geçirdiğim bir gün, benim için ölü bir gündür. 

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? 
Ülkemizin ekonomik olarak güçlü olması için daha çok kadının iş hayatında aktif olarak yer alması 

gerektiğini düşünüyorum. Özellikle mühendislik alanında çok daha fazla kadının sahalarda olmasını arzu 

ediyorum. Bilgi teknolojileri sektörü diğer sektörlerden farklı bir dinamik yapıya sahip. Yapılan yatırımları 

fazlasıyla geri alabileceğiniz bir durum söz konusu. Özellikle kadınların bu alana yönlendirilmesi ülke 

menfaatleri açısından da faydalı olacaktır kanaatindeyim. Biz de Zyxel Türkiye olarak yeni bir kurumsal 

sosyal sorumluluk projesinin hazırlığı içindeyiz. Türkiye’de yüzlerce, hatta binlerce genç kızımızın ağ 

teknolojileri mühendisi olması için ortaokul, lise ve üniversiteleri kapsayan bir projede yer alacağız.  

Buradaki nihai amacımız; bilişimci kızlarımızın sayısını artırmak ve ülke ekonomisinde çarpan etkisi 

yaratmak.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Hedefi olan bireyler başarılı olur. Kendinize hep yeni hedefler koyun. Hedefe doğru yol alırken 

mücadele etmeyi asla bırakmayın. Yapılan hatalardan ders almasını bilin. Cesur ve ısrarcı olun.  

Teknoloji sektörü çok dinamik bir sektör. Yeniliklere açık olun. Daima trendleri takip edin, çok çalışın, 

asla azla yetinmeyin. Yabancı dil öğrenin!

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Eşimle aynı sektörde olmamız benim için bir şans. O yüzden benim açımdan ikisini bir arada yürütmek 

zor değil.  

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz? 
Evet sektörde bu yönde bir eğilim söz konusu. Hatta birçok teknoloji firması bu yönde özel çalışmalar 

yapıyor. Bunlardan biri de Zyxel Türkiye. Firma olarak biz de Türkiye’nin Kadın Ağ Mühendisleri 

Yetiştirme Projesi için düğmeye bastık. Eylül ayında çalışmalarımız hız kazanacak.

Nurdan Demirci
Dijital Güvenlik ve Risk Müdürü
Eczacıbaşı Holding

Özden Aliyagiç Uyar 
Marka ve Pazarlama Müdürü, Türkiye ve Orta Doğu 
Zyxel Türkiye

Detaylara Önem Verme 
Konularında Kadınlar Daha 
Fazla Katkı Sağlayabilir

Kadın Sorunlarının Çözümü 
için İhtiyacımız Olan, Büyük 
Bir  Zihniyet Dönüşümü
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Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz? 
Kariyer yolunda kendime koyduğum hedefleri adım adım gerçekleştirdiğimi görüyorum ama daha 

gidecek çok yolum var.

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar için daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
Ben böyle bir ayrım yapmayı aslında çok doğru bulmuyorum. Kadın veya erkek ayrımı yapmadan 

ülkemizde eşit şekilde uygun iş ortamının yaratılması gerekiyor. Bu eşitliği sağlamak adına da yasalar 

çerçevesinde ciddi adımlar atıldığını görüyoruz.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? Nasıl?
Yeni teknolojiler, yeni iş kollarına fırsat yaratıyor. Bu yeni meslek dalları erkekler için olduğu kadar 

kadınlar için de kariyer fırsatları sunuyor. Örneğin; dijitalleşmenin ardından Veri Bilimci/Veri Analistine 

olan ihtiyaç daha da artacak. Teknoloji sektöründeki dinamik yapı bünyesinde büyük bir veri havuzunu 

barındırırken, veri analistliği hiç kuşkusuz önemli bir yere sahip olacak. Bilgi güvenliği uzmanlığı bir diğer 

yıldızı parlayan iş alanı. Teknoloji hızla gelişirken elektronik cihazlarda yer verdiğimiz özel dosyalarımızın 

gizliliği ve güvenliği konusunda son derece hassas davranıyoruz. İşte tüm bu bilgi ve verilerin güvenliği 

için bilgi güvenliği uzmanları iş başında olacak. Teknoloji ile beraber sıkça konuşmaya başladığımız 

yapay zeka da yeni iş fırsatlarına zemin hazırlıyor. Bireylerin düşünce sisteminin elektronik cihazlara 

aktarılması ile beraber ortaya çıkacak ürünleri pazarlayacak yapay zeka pazarlamacılığı konusunda 

uzmanlara ihtiyaç doğacak. Kadınların bu alanlarda çok başarılı olabileceğini düşünüyorum.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, calışkanlık ..vs)
Kadın erkek eşitsizliğini ortadan kaldırdığınız zaman 2025 yılında 12 trilyon dolar ekonomik fayda 

sağlanacağı tahmin ediliyor. Kadının eğitimini %1 arttırdığınız zaman GSMH %3,37 oranında artıyor. Bu 

noktada konuya sadece sosyal açıdan bakmak kadının aslında sahip olduğu değer ve gücü olduğundan 

daha az göstermek demektir. Sayıları az da olsa ekonomik potansiyeli yüksek olan kadın işletmelerini 

bilişim sektöründe de daha fazla desteklemek gerekiyor. Bu, ülke ekonomisine ve doğal olarak da dünya 

ekonomisine fayda sağlayacaktır. Bu çerçeveden bakıldığında bilişim sektöründe kadın istihdamının 

artırılması ile şirket başarı grafiklerinden ciddi anlamda artış gözlemlenebilir kanaatindeyim. Çünkü 

kadınların, çalışkan yapısı, sorumluluk bilinci, duygusal zekası ve yaratıcı kimliği ile çok daha başarılı 

olacağını düşünüyorum. Özelikle matematik zekası ile duygusal zekasını birleştiren kadınların iş hayatına 

ciddi anlamda katkı sağlayacağını söyleyebilirim. Kadınların daha çözüm odaklı olması, organizasyonel 

becerileri ve iletişime daha açık olmaları pek çok sektörde ön plana çıkmalarını sağlıyor. 

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu?
Türkiye 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer alma hedefini yerine getirebilmek için 

çok önemli bir kaldıraca sahip: Kadın istihdamını artırmak. Her sektörde kadın istihdamını artırmak 

için çalışmalar yürütülüyor. Bu yapılanmadan elbette bilişim sektörü de payını alacak. Türkiye kadın 

istihdamını artırma yönünde güçlü önlemler alırsa, 2023 için koyduğu yüzde 36’lık hedefini yüzde 63’e 

çıkarabilir; bu sayede GSYİH’sını %20 artırarak 200-250 milyar dolara ulaştırabilir. Kadın istihdamının ve 

şirketlerin yönetim organlarındaki kadın varlığının artırılmasının çok farklı getirileri bulunmakta. Örneğin, 

farklı fikir, bakış açısı ve tarzların bir araya gelmesi şirketlerde performans artışı yakalanabilir.  Şirketlerde 

kadın temsilinin artması daha geniş bir yetenek havuzuna erişimi sağlar. Öte yandan ağırlıklı olarak 

kadınların sahip oldukları empati kurma, duygusal zeka, başkalarıyla iş birliği yapma, müzakereye ve 

hizmet anlayışına açık olma gibi özellikler şirket karlılığına elbette pozitif yönde katkı sağlayacaktır.

Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Üniversiteden mezun olduktan sonra Türkiye’nin önde gelen bankalarından birine finans birimi için 

başvuru yaptım. Yapılan sınavlar sonucu beni finans birimi yerine sistem geliştirme birimine daha uygun 

buldular. Ben de denemek amacıyla işe başladım. Gerçekten de bu birim ve teknoloji dünyası bana 

keyifle çalıştığım bir hayat sundu.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Seramik üretiyorum. Kendi tasarımlarımı yapıp renklendiriyorum.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?  
Yeni jenerasyon doğuştan teknolojiye yatkın. Kadınlar için teknoloji alanında çalışmak zaten hamurlarına 

uygun. Kendilerine dinamizm, yenilik katmak ve her gün yeni bir şey öğrenmek gibi avantajlar sunacak.

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir misiniz? 
Evet kesinlikle. Hatta bazı sektörlerde kadın-erkek dengesi kadın lehine artmaya başladı. Örneğin 

çalışmakta olduğum Eureko Sigorta’da dijital/teknoloji ekiplerinde çalışan kadınların oranı %61.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Anneler için hangi sektör olursa olsun çalışma hayatı ile aile hayatı arasında denge kurmak oldukça 

zorlu. Pozitif yönde gelişen çalışma şartları; home office, uzaktan çalışabilme, esnek çalışma saatleri 

gibi kolaylıklar dengeyi sağlayabilmek adına oldukça faydalı.

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz?
1989 yılında bankacılık sektöründe çalışmaya başladım. Bu yıllar ağ kuruluşları, sistemlerin yaygınlaşması, 

manuel süreçlerin otomasyonu, ilk ATM kuruluşları, kredi kartları gibi şu anda hijyen faktörü olarak 

düşünülen uygulamaların implementasyonu ile geçti. İş hayatımın ilk yıllarında konusunda uzman, 

şirkete yön verebilen bir pozisyonda olma hedefim vardı. Bir hedef gerçekleşirken tabii ki yerini 

yenileri alıyor. Son hedeflerimden bahsetmek gerekirse; çalışmakta olduğum şirketin dijital dünyaya 

hızlı adaptasyonunda etkin rol almak, veriye dayalı yönetim felsefesini yaygınlaştırmak, deneyimlerimi 

genç arkadaşlara aktarmak ve yol gösterici olmak.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık..vs) 
Aynı anda birden fazla işle ilgilenebilme, dayanıklılık, titizlik, sonuç odaklılık, kolay vazgeçmeme, 

değişime hızla adapte olma becerileri ve gelişmiş estetik duyguları kadınların iş yerlerine getireceği 

avantajlardan bir kısmı. 

Özlem Odar
Analitik Sigortacılık Direktörü
Eureko Sigorta

Teknoloji ve
Dünya
Artık Daha Hızlı
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Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Sürekli yeni şeyler öğrenmek isteyen biriyim. Teknoloji sektörüne girdiğim yıllarda bu sektör daha 

yeni yeni kuruluyordu ve çok fazla öğrenme alanı vardı, ki hala daha öyle. Gündemi takip etmek, yeni 

teknolojileri yakından inceleyip onları öğrenmek gerekiyor. Kısacası sürekli öğrenmeyi sevdiğim için 

teknoloji sektörüne geçiş yaptım.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Boş zamanlarımda tabii ki önce ailemle zaman geçirmekten hoşlanıyorum. Ayrıca film izlemek, puzzle 

yapmak ve uzun yürüyüşlere çıkmak da hobilerim arasında yer alıyor.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? 
Teknoloji sektöründe erkek çalışan sayısı belirli bir şekilde fazla gibi algılanmakta ancak kadın 

istihdamının her geçen yıl otomotiv ve teknoloji sektöründe yükseldiğini görmekten dolayı çok mutlu 

oluyorum. Günümüzde şirketler kadın istihdamına daha çok önem veriyor, bu sayede kadınlarımız iş 

hayatında daha aktif rol alıyor, önemli görev ve sorumluluk gerektiren pozisyonlara yükselebiliyorlar. 

Ayrıca önümüzdeki yıllarda özellikle teknoloji ve bilişim alanlarında kadın çalışan sayısının daha da 

artacağına inanıyorum. Mercedes-Benz Türk olarak, bu konudaki eşitliğe oldukça önem veriyoruz. 

Hatta, 2017 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından her yıl 

verilen “Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyetçilik Ödülü”ne layık görüldük.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Eğitim portföylerinin hem teknik alanda, hem de kişisel gelişim alanlarında oldukça geniş olmasını 

tavsiye ediyorum. Sadece kişisel anlamda değil; çalıştıkları şirketlerden de eğitimlerini sürdürmeleri 

anlamında destek istesinler. Örneğin Mercedes-Benz Türk’te, çalışanlarımıza yaptığımız eğitim yatırımı 

ile Türkiye’de önde gelen firmalardan biriyiz.

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Evet; kesinlikle. Yıllar içinde kadın erkek sayısının eşitliliğine yönelik bir artış gözlemlediğimi belirtmek 

istiyorum. Özellikle son yıllardaki iş başvuruları ve çalışan sayıları bu gelişmeye destek olur nitelikte.  

Lakin, her ne kadar çalışan sayısında bir artış olsa da kariyer açısından ciddi artışlardan çok da fazla 

söz edemiyoruz. Burada kadın çalışanların kendilerine sınırlar koymasının en büyük engellerden birisi 

olduğunu düşünüyorum ve bu sınırların mutlaka aşılması gerektiğine inanıyorum.

Özlem Vidin Engindeniz
Daimler Küresel BT Çözümleri Merkezi Direktörü
Mercedes-Benz Türk

İleri Teknoloji ve 
Dijitalizasyon ile Birlikte 
Artık Yeni Bir Dünyadayız

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Kadınlar, iş hayatında gün geçtikçe daha aktif bir şekilde rol alıyorlar. Teknoloji sektörü, otomotiv sektörü 

veya başka bir sektör fark etmeksizin hem kariyer hem de aile hayatlarını bir arada profesyonelce 

yürütebiliyorlar. En azından Mercedes-Benz Türk adına konuşacak olursam, kariyer ve aile hayatımızı 

bir arada yürütmemiz için çok fazla destek verildiğini gönül rahatlığı ile söyleyebilirim. Örneğin, okul 

çağında bir çocuğunuz var ve okullar tatile girdi. Şirketimizin, çalışanların çocukları için organize 

ettiği yaz ve kış okulu kampları oluyor. Burada çocuklarımız hem spor yapıyor, hem eğleniyor hem 

de öğreniyorlar. Bu imkan özellikle de kadın çalışanlar için oldukça önemli diye düşünüyorum. Ayrıca 

doğum sonrası süt izni, şirket içinde özel oluşturulan emzirme odaları, home-office çalışma imkanı, 

çocuk bakım desteği ve esnek çalışma uygulamaları sayesinde kariyer ve aile hayatımızı rahatlıkla bir 

arada yürütebiliyoruz. Son olarak ekibimizde part-time çalışma imkanı sunmaya başladık. Bu da küçük 

çocuğu olan annelerimiz için oldukça önemli bir olanak.

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz?
Evet, düşünüyorum. Az önce de belirttiğim gibi kadınlar artık iş hayatında oldukça aktif bir şekilde 

rol alıyorlar. Teknoloji sektöründe de kadın çalışanların sayısı azımsanmayacak kadar fazla. Örneğin, 

Daimler Küresel BT Çözümleri Merkezimizde kadın-erkek çalışan sayısı neredeyse eşit. Gelecek 

süreçte de kadınların teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olacağına gönülden inanıyorum.

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz? 
Bir insanın her daim hedefleri olmalı ve bu hedeflere ulaşabilmek için hayal kurmalı, çalışmalı, gayret 

göstermeli. Daimler Küresel BT Çözümleri Merkezimizin başında ilk Türk ve ilk kadın direktör olarak 

görev yapıyorum. Bu benim için büyük bir hedefti ve hedefime ulaştım. Şu an böyle bir pozisyonda 

olmaktan da oldukça gurur duyuyorum. Ama tabii ki esas hedeflerim şimdi başlıyor. Merkezimiz, ana 

şirketimiz Daimler’in global BT stratejisi kapsamında kurduğu bilgi teknolojileri üslerinden birisi ve bu 

merkezden, Almanya’dan Japonya’ya kadar SAP ve Uygulama Yaygınlaştırma (Rollout) konularında 

40’tan fazla ülkeye hizmet veriyoruz. Bundan sonraki hedeflerimden biri de hizmet verdiğimiz 

ülke sayısını artırmak, artırırken de kalitemizden ödün vermeden hizmet vermek. Bunu da ekip 

arkadaşlarımızla birlikte hep beraber yapacağımıza inanıyorum.

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar için daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
Ülkemizde artık kadın çalışanlar için hemen hemen her sektörde uygun çalışma ortamları sağlanmaya 

başlanıyor. Özellikle FMCG ve ilaç sektöründe daha fazla kadın çalışan görüyoruz. Eskiden otomotiv 

ve teknoloji sektöründe kadın çalışan görmek garip geliyordu insanlara ama artık otomotiv ve teknoloji 

sektöründe de kadın çalışanlar çok fazla. O yüzden otomotiv ve teknoloji sektörü için kadınlara uygun 

çalışma ortamlarının sağlandığını bizzat deneyimleyen birisi olarak söyleyebilirim. 

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Kurumların kadın çalışan sayılarını her geçen yıl daha da artıracağını düşünüyorum. Dijital dönüşümle 

birlikte çalışma imkanları, çalışma şekilleri de değişiyor. Bu dönüşümde kadınların da rolü çok büyük. 

Kadınların iş hayatında ne kadar başarılı olduğu aşikar. Dolayısıyla şirketlerin de değişen dünyaya 

adapte olmaları gerekiyor. Örneğin ana şirketimiz Daimler, özellikle kadın yönetici ve çalışan sayılarına 

yönelik sayısal hedefler koyuyor ve bu hedefleri takip ediyor. Ayrıca, “Küresel İlkeler Sözleşmesi” ve 
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“Sosyal Sorumluluk Prensiplerini” de imzalayarak ve “Davranış Yönetmeliği”ni yayınlayarak cinsiyet 

eşitliğini en üst düzeyde taahhüt ediyor.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık..vs)
Çalışma ortamında kadın-erkek çalışan sayısının birbirine yakın olması gerektiğine inanıyorum. Her iki 

taraf da böylelikle birbirini dengeleyebiliyor. Kadınların yüksek sorumluluk sahibi olmaları, olayları hem 

duygusal hem de mantık çerçevesinde değerlendirebilmeleri illa ki çalışma ortamına da avantajlar 

getiriyor. Kısacası kadınların olduğu yerde vizyonun, empatinin, değerin, çok yönlülüğün ve cesaretin 

arttığına inanıyorum.  Çalışma ortamında kadın-erkek çalışan eşitliği olduğu takdirde erkek çalışanların 

getireceği avantajlarla kadın çalışanların getireceği avantajların birbiri ile güzel bir denge içerisinde 

harmanlanacağını düşünüyorum. 

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu?
Sadece teknoloji sektöründe değil; bütün iş yaşamında kadın-erkek çalışan sayısının eşit olması 

gerektiğine inanıyorum. Böylelikle dünyada daha eşit bir iş dağılımının olacağını düşünüyorum. Eşitliğin 

olduğu ortamda farklı görüş açıları da olacağı için o ortamda zenginlik de olacaktır fikrindeyim.

Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz? 
Bu alandaki bir büyüğümün önerisiyle sistem uzmanı pozisyonundaki işime girdim ve çok sevdim.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Spor, yoga, sanat alanında bilgilendirici kurslar, bireysel olarak katıldığım STK faaliyetlerine destek, 

yeni bir dil öğrenmek

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz?
Eksikliğin satış ve yönetim alanlarından çok, teknik alanlarda olduğunu düşünüyorum. Kadınların 

bu alanda yeteri kadar bilgisi olmadığını, bu anlamda algının da iyileştirilmesine ihtiyaç olduğu 

kanısındayım.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir? 
Öncelikle kadınlara çok uygun bir alan olduğunu bilmelerini isterim. Bu iş sürekli öğrenmeyi, 

denemekten korkmamayı, araştırmayı sürdürmeyi, sorun çözmeyi, detaylara inmeyi bilmeyi, bunların 

yanı sıra iletişimin de kuvvetli olmasını gerektiriyor. Tavsiyem cesur olmaları ve kendileri gibi 

davranmaları. 

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Son dönemde uzaktan çalışma modelinin de pek çok yerde uygulanmasıyla avantajlı meslekler 

arasında yer almaya başladı. 

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz?
Ben şu anda kendimi uygulayıcı olarak görüyorum, sürekli öğreniyorum ve bu deneyimimi kullanarak 

faydalı olmaya çalışıyorum. Ancak kadın/erkek fark etmeksizin teknoloji alanında daha kaliteli, daha 

yetkin kişilerin gelişmesine yardımcı olmayı önemsediğimi söyleyebilirim.

Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz? 
Çok iyi şirketlerde çalışarak, çok önemli deneyimler elde ettim, bu anlamda şanslıyım ve hedeflerime 

ulaştım diyebilirim. Bundan sonraki hedeflerim, işimizi ileri götürecek katma değerli projeler yapmak, 

kaliteli BT hizmetleri sunarak verimliğimizi artırmak ve çalışanlarımızın teknoloji alanında daha iyi 

yetişmelerini sağlamaya katkıda bulunmak.

Pelin Öner
BT Direktörü
Adidas Group

Kadınlar Cesur Olmalı ve 
Kendileri Gibi Davranmalı
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Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Eğer önümüzdeki dönemde ülkemizde gerekli yatırımı yaparsak, Endüstri 4.0’a hazırlık aşaması 

gibi, teknoloji alanında iş gücü açığının bir potansiyel yaratacağına inanıyorum. Bu açığı dolduracak 

kadınlarımıza fırsatlar çıkacaktır.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık..vs)
Aslında daha önceki soruda cevap vermiştim. Kadınların yaratıcılığı, sorumluluk duyguları, başarıyı 

sadece maddi kriterlerle ölçmemeleri, ekiplerini yetiştirmeye ve bir arada tutmaya özen göstermeleri. 

Kesinlikle EQ burada bir avantajımız.

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu? 
Günlük hayatımızı kolaylaştıran daha fazla ürün olurdu. 

Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Yapı olarak insanlarla iletişim halinde olmayı seven biriyim. Teknolojiyi çok severdim, o nedenle bu 

sektörü seçtim desem yalan olur. Hatta sırf teknik olmasın diye bilgisayar mühendisliğini kazanabiliyor 

olmama rağmen üniversitede endüstri mühendisliği okudum. Kodlama dünyasına, Fortran ile giriş 

yaptım. Çok eski bir programlama dili olmasına karşın, analiz etme, neden-sonuç ilişkisi kurup sonuca 

ulaşacak akışı oluşturmak çok hoşuma gitti. Sonrasında da bilgisayar mühendisliğinden birçok 

seçmeli ders aldım. Mezun olduğumda 1999 yılıydı ve büyük bir ekonomik kriz yaşanıyordu. Bir sene 

bulabildiğim bir işte çalıştıktan sonra, ilk fırsatta hem insan ilişkilerinin hem de teknolojinin olduğu bir 

iş bularak 2000 yılında Akbank’ın o zamanki bilgi işlem şirketi olan Aknet’te Bilgi Güvenliği denetçisi 

olarak işe başladım. 

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Ben tabiat olarak bir şeyleri deneyip öğrenmekten çok hoşlanan, yeni bir şey öğrenmediğimde de 

kendimi boğuluyor hisseden bir insanım. İş hayatı genel olarak çok yoğun ama kendinizi bırakıp 

sadece ev iş, iş ev yapmaya başladığınızda bir müddet sonra çok mutsuz bir insana dönüşüyorsunuz. 

Mutsuz insanın da ne kendine ne de çevreye ve yaptığı işe bir katkısı olmuyor. Bu nedenle, gece geç 

vakitte de olsa mutlaka yeni bir şeyler öğrenmeye zaman ayırmaya çalışıyorum. Kızım olmadan önce, 

denemek istediğim hobilere bol bol zaman ayırdım. Fotoğrafçılık, dalış, halk oyunları, sirtaki, Türk sanat 

müziği hepsini yaptım. Kızım doğduktan sonra ise, bir müddet anneliği ve anne olmanın getirdiği doğal 

bilgeliği deneyimledim. Kızımla vakit geçirmek diğer tüm aktivitelerden daha fazla keyif verdiğinden 

zaman ayırmadım. O, 4 yaşına bastığında ise artık onunla beraber yapabileceğimiz spor ve resim gibi 

aktivitelere başladık. Anne oldum, her şey bitti diye düşünmeyin, heyecanınıza onu da katabilirseniz, 

eskisinden daha keyifli aktiviteler yapabilirsiniz. Bunların haricinde ise yönetiminde bulunduğum iki 

sivil toplum kuruluşu (ISACA İstanbul ve TİDE) aracılığıyla mesleğimizi öğretmeye, mesleğimize ve 

ülkemize değer katmaya çalışıyorum. Annem babam öğretmen olduğundan olsa gerek, gençlere bir 

şeyler öğretmeyi seviyorum. Sabancı Üniversitesi’nde bir dönem akşam programında siber güvenlik 

dersleri verdim, şimdilerde tekrar bir üniversitede haftada 1-2 akşam ders vermeyi değerlendiriyorum. 

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? 
Maalesef ülkemizde bu konuda yapılan çok az araştırma var. TÜİK’in 2017’deki istatistiklerle kadın 

araştırması sonuçlarına göre nüfusun %49,8’ini kadınlar oluşturuyor. Ancak 25 yaş üzerinde yüksekokul 

veya fakülteden mezun olma oranı erkeklerde %18.8 iken kadınlarda %14.2’ye düşüyor. Teknolojiyi 

diğer sektörlerden ayıran en önemli özelliğin, bu alanda öğrenme sürecinin biraz daha karmaşık 

olması ve her gün gelişen teknolojinin sürekli çalışma ve öğrenmeyi zorunlu tutması olduğunu 

Pelin Pehlivan
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düşünüyorum. Toplumumuzda kadından işte çalışma dışında da iyi bir eş, iyi bir ev hanımı, iyi bir anne, 

iyi bir evlat, iyi bir aşçı olma gibi birçok beklenti mevcut. Kadınlarda haliyle daha az ücretli ancak daha 

rahat edebilecekleri öğretmenlik, hizmet sektörü gibi alanlara yöneliyorlar.  

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Kişilerin kendi mizaçlarına uygun mesleği seçmeleri çok önemli. Teknoloji alanında da birçok alt dal 

var. Bazı alanlarda, makinelerle olan iletişim, insan ile olan iletişimden daha fazla. Bazı alanlarda ise, 

insanlarla iletişim kurarak, onların ihtiyaçlarını anlayıp teknolojik çözümler sunmak ön plana çıkıyor. Ama 

hepsinin ortak özelliği sanırım sürekli öğrenme. Teknoloji çok hızlı değişiyor, ona ayak uydurmak için 

çok sık okuyup kendinizi yenilemek durumundasınız. Bu söylediklerim, teknolojiyi alan olarak seçmek 

isteyen kadınların gözünü korkutmasın tabii. Şu an bu sektörde çalışan birçok kadın bunu başarmış, 

siz de başarabilirsiniz. Teknoloji alanında çalışmak global iş olanakları, bilgiye erişimin verdiği özgürlük 

hissi, kendinize güven gibi birçok yönden kişisel katkı sağlıyor. Ayrıca, toplumun sizden beklediği 

diğer sorumlulukları hizmet olarak dışarıdan satın alma gücünü de veriyor.

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Kesinlikle bir artış var ama daha fazla olmalı. Kurumsal firmalar ve STK’lar bu yönde iyileşme için 

pozitif ayrımcılık uyguluyorlar. Son zamanlardaki araştırmalar gösteriyor ki, duygusal zeka gitgide 

karmaşıklaşan ve stres düzeyi artan iş dünyasında, analiz, raporlama gibi fonksiyonları yöneten IQ’nun 

yanında, çalışanlarla empati kurabilme ve olaylara farklı gözden bakabilme yetkinliklerini temsil eden 

EQ da çok önemli. 

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Teknoloji sektöründe birçok çalışma alanı var. Bazı alanlarda, proje geçişleri, operasyonel problemler 

gibi gece çalışma gerektiren durumlarla sıklıkla karşılaşılabilir. Ama bunun haricinde bilgi güvenliği 

denetimi, kalite yönetimi, mimari, dijitalleşme, analiz gibi daha düzenli bir hayatınızın da olabileceği 

birçok alanı var. Dolayısıyla bir kadın teknoloji alanında çalışmak istiyorsa, teknolojiyi ve yeni şeyler 

öğrenmeyi, kendini geliştirmeyi seviyorsa bu sektörde kendine uygun bir yer bulabilir. Kadınlar olarak, 

sahip olduğumuz aynı anda birçok konuyu değerlendirebilme, düzen, titizlik, farklı açılardan bakıp 

çözüm üretebilme gibi yetenekler sayesinde çalışma hayatında çok iyi yerlere gelebiliriz.

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz?
Kadınların, doğaları gereği, yaratma ve estetik yeteneklerinin gelişmiş olduğunu düşünüyorum. 

Günümüz dünyasında, bilgiye çok rahat ve hızlı ulaşılabilmekte, ortak çalışmalar yapılarak güzel fikirler, 

sonuçlar elde edilebilmektedir. Türk kadınları zaten 10 işle aynı anda uğraştıklarından, problemlere 

hızlı ve yaratıcı çözümler bulma konusunda çok usta. Dolayısıyla cesaret gösterip, azimle uğraşan 

bayanlarımızın hem ülkemizde hem de dünya da başarılı işlere imza atacağına inanıyorum. Herkes 

aynı işi yapıyor, ama küçük naif farklılıklar sonucu inanılmaz değiştirebiliyor. 

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz? 
Kendi alanımda kendime koyduğum birçok hedefi gerçekleştirdim, gerçekleştirdikçe de yenilerini 

ekliyorum ama dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlar arasında olmak çok iddialı. Türkiye’de 

siber güvenlik alanında çalışan az sayıdaki kadın yöneticiden biriyim. İşim konusundaki yetkinliğimi 

lisans, yüksek lisans ve dünya çapında geçerli 5 sertifika ile kanıtladım. Sabancı Üniversitesi’nde bir 

dönem siber güvenlik dersi verdim. Dünyada mesleğimi temsil eden en büyük kuruluşların IIA ve 

ISACA, Türkiye temsilciliklerinde 2 dönemdir yöneticilik yapıyorum. Şimdi de ülkemin bana verdiği 

emeğin karşılığı olarak kadınların ve gençlerin hayatına dokunabilmek ve ülkemizi geliştirebilmek için 

projeler üretmeye çalışıyoruz.

Kurumunuzda aynı pozisyondaki kadın ve erkek çalışanların eşit ücret aldığını düşünüyor musunuz?
Şimdiye kadar çalıştığım kurumların hepsi büyük ve kurumsal kurumlardı. Kurumsal yapılarda bildiğiniz 

üzere ücret politikası cinsiyet farklılığından ziyade kişinin yetkinlikleri ve deneyimleri odak alınarak 

uygulanıyor. Bu nedenle kendi çalıştığım kurumlarda negatif yönde bir ayrımcılığa şahit olmadım. 

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar için daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
Kadınlar için uygun çalışma ortamı sağlayan sektörler demek bence çok doğru değil. Bu şekilde 

söylemler de bir ayrımcılığa neden oluyor. Her bireyin kendi mizacına, yetkinliklerine, aile durumuna 

ve çalıştığı lokasyona uygun olarak çalışma yerini ve sektörünü belirlemesi daha doğru olur. Mesela 

çalışma saatlerinin gecelere sarkmadığı her sektör kadınlar için uygun olur diyebilirim. Ama çalışma 

ortamı veya işe ulaşırken kat ettiğiniz yol kötü veya tehlikeliyse, erkeklerin bile geceleri çalışmaları 

tehlikeli olabilir. Diğer yandan ortam uygunsa kadınlar da gece çalışabilir. Erkek egemen olduğu 

düşünülen bazı sektörlerde saha çalışmalarını yürüten birkaç başarılı kadın ile tanıştım. Yüzlerce 

erkeğin arasından başarılı olup yöneticiliğe yükselmişler ve aile-iş dengesini de çok güzel oturtmuşlar.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Dijital dönüşüm, genelde var olan yapıyı daha etkin ve verimli hale getirme amaçlı mevcut iş 

modellerinde dönüşüm ve yeni iş alanlarının keşfi ile tanımlanıyor. Kadınların EQ’su, detaycılığı ve titizliği 

ile; varolan yapıdaki aksaklıkları kolayca tespit edebildiğini, getirdiği düzen ve tertip ile süreçlerin 

olgunluğunu başlangıç ve tekrar edebilir seviyeden, tanımlanmış ve yönetilebilir hale getirebildiğini 

düşünüyorum. Yeni iş alanlarının keşfinde ise, kadınlarımızın çok yönlü olarak birçok işle ilgilenmesi, 

çocuklarının arasındaki çatışmaları yönetmesi gibi nedenlerle gelişmiş olan problemleri çözmede 

yaratıcı çözümler geliştirme kaslarının çok işe yarayacağını düşünüyorum. 

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu?
Farklı bakış açıları her zaman iyidir. Kadınların teknolojideki yerinin artması ile farklı perspektiflerin 

oluşacağı, bu sayede özellikle dizayn ve tasarımda daha yaratıcı daha renkli ürünler ortaya 

çıkacağına inanıyorum. Aynı zamanda kadınların çocuklara, yaşlılara veya çevreye olan duyarlılığının, 

onların buralardaki problemlere çözüm olabilecek yeni ürünler çıkartma konusunda yaratıcılıklarını 

tetikleyeceğini ve daha güzel bir dünya yaratmada bir adım daha öne gidileceğini düşünüyorum.
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Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
İnternet dünyası 21. yüzyılı şekillendirip, dev bir ekonomi oluştururken, bilişim sektörü hem şirketler 

hem de biz bireyler için kaçınılmaz bir alan. Çocukluğumdan beri teknolojiye olan ilgimin bu alanda 

kariyer yapmamda yönlendirici bir etken olduğunu düşünüyorum. NGN ile yollarımız kesiştikten sonra 

içinde bulunduğum sektörün benim için en doğru yer olduğunu net bir biçimde anladım. Farklı projeler, 

güncel teknolojiler, yeni nesil çözümler içinde yer alıyor olmak beni hem heyecanlandırıyor, hem de 

işimi her geçen gün daha çok sevmemi sağlıyor, bu şekilde çalışmak da insanı zinde ve güçlü kılıyor. 

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Kendime vakit ayırabildiğim zamanlarımın gerçekten kendimi geliştirmeye ve dinlenmeye ayrılmış 

olmasına dikkat ediyorum. Bu; eşim ve arkadaşlarımızla beraber planladığımız küçük seyahatlerle de 

olabilir, sevdiğim bir kafede oturup okumakla ve müzik dinlemekle de. Bir de maalesef çok az vakit 

ayırabildiğim resim ve pilates var. 

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz?
Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkeler arasında kadınların iş gücüne katılma oranının en düşük olduğu 

ülkelerden birinin Türkiye olduğunu görüyoruz. Kadınların ekonomiye daha nitelikli görevlerle daha 

fazla katkı sağlaması ülkemizin geleceği için hayati önem taşıyor. TÜİK rakamlarına göre, ülkemizde 

Kasım 2014 döneminde 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı erkeklerde %64,2 iken, 

kadınlarda yalnızca %26,6. Fortune 500 şirketlerinin sadece %4.8’inin CEO’su kadın. Teknoloji 

sektöründe kadın çalışan oranı ise Türkiye’de olduğu gibi dünya genelinde de maalesef yavaş bir 

artış gösteriyor. Bununla birlikte, günümüzde birçok uluslararası teknoloji şirketinin Türkiye ofislerinin 

liderlerini kadın yöneticiler arasından seçtiğini gözlemliyoruz. Türkiye’deki bu başarılı uygulamaların 

daha da artması ve uluslararası arenada farkındalığın artırılması için genç kızlarımız sektörde 

onları bekleyen farklı iş fırsatları hakkında daha iyi bilgilendirilirse çok daha fazla kadın, bilişimde 

kariyer yapmayı tercih edecektir diye düşünüyorum. Bununla birlikte, Türkiye’nin dijital dönüşümü 

yakalayabilmesi ve sürdürebilmesi için yeterli sayıda kalifiye iş gücüne ihtiyacı var. İş dünyası teknoloji, 

inovasyon ve dijitalleşme tarafından yönlendirilen global ekonomide yarışta kalabilmek için STEM 

becerilerine, yani fen, teknoloji, mühendislik ve matematik becerilerine sahip iş gücüne ihtiyaç 

duyuluyor. Eğitimde ve iş gücünde STEM alanlarına verilen önemin artması birçok açıdan fayda 

sağlayabilir diye düşünüyorum. Bu sayede iş dünyasının kalifiye iş gücü ihtiyacı karşılanabilir, daha 

donanımlı çalışanlar ile inovasyon ve verimlilik artırılarak ekonomik gelişime katkı sağlama ve geleceği 

belirleyen ülkelerden biri olma fırsatı yakalayabiliriz.

Seçil Koçoğlu
Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü
NGN

Hedeflerim Her Zaman
Bir Adım İleride

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Sektörde kesinlikle daha çok kadına ihtiyacımız var. Genç kadınların STEM alanlarına yönelmelerini, 21. 

yüzyılı şekillendirip Türkiye’de dijital dönüşümün mimarları olmalarını tavsiye ediyorum. Kendilerini öne 

çıkaracak adımlar atarak, teknolojideki erkek egemen durumun gidişatını değiştirebilirler. Alıştıkları 

kalıplardan çıkıp ezber bozmalılar.

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Evet, teknoloji sektöründe erkek çalışan ve yönetici oranı kadınlara oranla oldukça fazla, ancak 

günden güne tüm zorluklara rağmen kadınlar teknoloji alanında daha fazla boy gösteriyor, hatta lider 

roller alıyor. Özellikle küresel şirketlerin kadrolarına baktığımızda, teknoloji ve bilişim sektöründe kadın 

çalışan sayısının arttığına şahit oluyoruz.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Aile hayatı ve kariyer sorusunun yalnızca kadınlar üzerinden sorulması ve cevaplandırılmasını doğru 

bulmuyorum. Bir erkek nasıl kariyer ve aile hayatını bir arada yürütebiliyorsa, bir kadın da pek tabii 

ikisini bir arada yürütebilir. Her iki cinsiyetin de kariyer ve özel hayat dengesini iyi kurması gerektiğini 

düşünüyorum. Kadınların özel hayatlarında almış oldukları kararlar ve sorumluluklar, kariyer planlarının 

önüne geçmemeli, ikisinin dengesinin korunması gerekiyor.

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz?
Evet, kesinlikle. Özellikle, ülkemizde kadınların daha farkında bireyler haline geldiğini, gelişen ve 

değişen teknolojiyi yakından takip ettiklerini görüyorum. Gün geçtikçe, ön yargıların kalkacağını 

düşünüyorum. 

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz?
Dünya tarihinde teknolojiye yön veren bilim insanları arasında kadınların çok büyük bir yere sahip 

olduğunu, teknoloji ve bilişime ilgi duyanlar ve araştıranlar bilirler. Kadınların teknoloji ve bilişim 

alanına yeni yeni katılmaya başladığını düşünenler yanılıyorlar. Ancak bunun sebebi dünya çapındaki 

hegemonik düzen ve medya doğrultusunda yeterli sesin duyurulmaması. Örneğin Prof. Dr. Asuman 

Özdağlar’ın dünyanın en iyi teknoloji enstitüsü olan MIT’de Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri 

Bölüm Başkanı olması, Türk kadınlarını teknoloji alanında nerede gördüğümün en güncel örneği olacaktır.

Halihazırda bulunduğum konumdan dolayı mutluyum fakat; hedeflerim her zaman bir adım ileride. 

Zaten bizleri her gün daha çok çalışmaya, daha fazla üretmeye sevk eden şey de kendimize 

koyduğumuz hedefler ve kurduğumuz hayaller diye düşünüyorum.

Kurumunuzda aynı pozisyondaki kadın ve erkek çalışanların eşit ücret aldığını düşünüyor musunuz?
Bağımsız araştırma firmalarının 2017 araştırmasına göre, sektördeki oranları %10’u bulmasa da kadın 

liderler maaş artışlarında erkeklerden önde yer alıyor. Bu umut veren bir tablo, ancak maalesef 

genelleme yapmak için çok erken.

NGN’in kadın çalışanlara ve yöneticilere gösterdiği özeni şu tablo ile belirtmek istiyorum; kurumumuzda 

CFO, CHRO, COO, CMO pozisyonları kadınlara emanet. Bu tablonun her kuruma örnek olması dileklerimle.
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Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar için daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
TÜİK’in verilerine göre, ülkemizde kadın istihdamının en fazla olduğu sektör hizmet sektörü, bunu tarım 

ve sanayi sektörleri takip ediyor. Ancak bana göre, bunun sebebi bu sektörlerde kadınlar için daha 

uygun bir çalışma ortamı olmasından ziyade, kadınlarımızın yeterince eğitim ve yönlendirme alamaması. 

Ülkemizde kadınların yalnızca %15’inin bir üniversite veya yüksekokul mezunu olduğunu görüyoruz. 

Ancak 15 yaş üstü kadınların istihdam oranı %32. Bu sebeple, ülkemizde herhangi bir uzmanlık veya 

eğitim gerektirmeyen meslek grupları ve sektörlerde kadın oranının maalesef daha fazla olduğunu 

görüyoruz. Yukarıda bahsettiğim gibi, kadınların STEM alanlarına yönelmesi, teşvik edilmesi, 

bilgilendirilmesi çok önemli. Bu noktada altını çizmek istiyorum ki; bir araştırma firmasının analizlerine 

göre, 2023 yılı için Türkiye’de yaklaşık 34 milyon toplam istihdamın yaklaşık 3.5 milyonunun STEM 

istihdamı olacağı, 2016-2023 döneminde STEM istihdam gereksiniminin 1 milyona yaklaşacağı ve bu 

ihtiyacın karşılanmasında lisans ve yüksek lisans mezunları esas alındığında yaklaşık %31 değerinde 

bir açık oluşacağı öngörülüyor.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Dijital dönüşüm ve değişim çağında, kadının iş dünyasında bulunduğu yerin, buna özellikle 

değinilmeden, herhangi bir kota konmadan çoğalacağına inanıyorum. 21. yüzyıl kadını daha bilinçli, 

daha donanımlı, daha ayakları yere basan, daha öz güvenli ve yeni şeyler denemeye hazır ve hevesli. 

Kurumların bu durumla birlikte dijital değişimle dönüşeceğini, kadınların hayatın her alanında daha çok 

yer alacağını düşünüyorum.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık ..vs)
Kadın çalışanların, daha detaycı, daha organize, çok yönlü bakış açıları çalıştıkları her alanda olduğu 

gibi teknoloji/bilişim sektöründe de avantaj sağlıyor. Ancak, başarılı projeler cinsiyetinizle alakalı değil, 

kişinin bireysel donanımlarıyla ilgilidir. En zorlu koşullarda bile çözüm bulma yeteneğinin, değişimleri 

takip etmenin ve teknolojinin hızıyla orantılı bir enerjiye sahip olmanın en önemli özelliklerden 

olduğunu düşünüyorum.

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu?
Kadınların bilişim/teknoloji sektörüne katılımının oranı erkek çalışanlarla aynı olsaydı, sektörde 

bambaşka bir yönetim anlayışı olurdu. Özellikle iletişim yönetiminin öneminin, sorumluluk duygusunun, 

önsezilerin artacağını düşünüyorum.

Eklemek istedikleriniz...
Her şeyden önce bu güzel çalışmaya imza atan, farkındalık yaratan IDC ailesine teşekkür ediyorum. 

Kelebek etkisi ile geleceğin daha güzel olacağına, kadınların olması gereken yerlerde olup, büyük 

başarılara imza atacaklarına, gazetelerin üçüncü sayfa haberlerindense ekonomi, finans, teknoloji 

sayfalarında daha çok yer alacaklarına tüm kalbimle inanıyorum.

Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Daha ilkokul yıllarımda bile “Bilgisayar mühendisi olacağım” diye geziyordum ve amacımdan hiç 

sapmadım. Üniversitede Bilgisayar Öğretmenliği okumak zorunda kaldım sistemin çarpıklıkları 

nedeniyle. 3 yıllık bir öğretmenlik deneyimim oldu. Bu bana büyük tecrübe kazandırdı. Sonrasında özel 

sektöre yöneldim. Hiç pişman olmadım. Çünkü daha çok çaba, zorluk ve çalışma yanında daha fazla 

hedef ve başarı vardı. Çalışmalarımın ve emeğimin karşılığını da kısa sürede aldığımı düşünüyorum. 

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Ben tam bir spor ve araba aşığıyım. Her türlü sporu yapmaya çalışıyorum. Ancak en çok fitness 

yaparak stres atıyor ve zinde kalıyorum. Bundan 20 ay önce bir kız bebek sahibi oldum. Yani 20 

aydır günlük yaşantımın içerisine onunla ilgilenmeyi ve kaliteli vakit geçirmek için neler yapabileceğimi 

düşünüp uygulamayı da ekledim. Akşam eve gittiğimde saatlerce oyun oynuyoruz, gülüyoruz, dans 

ediyoruz. Bunlar dışında hamileyken Bahçeşehir Üniversitesi’nde Cyber Security alanında yüksek 

lisansımı yapıp, doğum sonrası tezimi tamamladım ve mezun oldum. Eğitim hayatıma devam etmeyi 

düşünüyorum bazen. Çünkü öğrenciliği seviyorum. Ayrıca sizin gibi oldukça düzeyli ve katma değerli 

etkinlikler düzenleyen birkaç organizasyonda konuşmacı veya panelist olarak katılıp belirlenen 

konuda fikirlerimi anlatmayı seviyorum. 

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? 
Eskiden teknoloji sektörü sadece erkek egemen bir sektördü. Bu nedenle kadınlar bu sektöre girmek 

istemiyordu. Bence teknoloji sektörünü yorucu, yıpratıcı buluyor olabilirler. Kadınlar BT sektöründe 

çalışmaya çok ön yargılı yaklaşıyorlar. Ancak ben tam tersi bir yapıda ve düşüncedeydim. İlk sektöre 

girdiğimde sistem ve network eğitmeni olarak başladım ve tabii ki kablo çakarak. Bu beni çok mutlu 

ediyordu. İşi, hamurunu yoğurarak öğrendim. Sistem ve network tarafındaki tecrübelerim güvenlik 

tarafında çok hızlı ilerlememi sağladı. Birçok güvenlik uzmanı olan erkekten çok daha fazlasını görüp, 

daha doğru yorumlar yapabiliyordum ve hala da öyle. Bence artık yavaş yavaş teknoloji sektöründeki 

kadın çalışan sayısı artıyor ve artmalı. Çünkü kadın CIO’lar bence kesinlikle daha başarılı.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Kadınların yaşantısı maalesef sadece iş ile sınırlı kalmadığı için teknoloji alanında çalışmaların, özel 

yaşantılarında zorluklara sebep olabileceğini düşünüyor olabilirler. Ancak kesinlikle korkmasınlar. 

Doğru yerde, zamanda ve doğru kişilerle çalıştığınızda ve doğru hedefler belirlediğiniz iş, özel hayat 

birlikte başarılı bir şekilde yürütülebiliyor. Bence kesinlikle erkeklerden daha başarılı olacaklardır. 

Selda Aydoğmuşoğlu
Bilgi Güvenliği Müdürü
Migros

Yeteneklerimizi Doğru 
Kullanarak Sektörde Başarılı 
İşlere İmza Atabiliriz
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Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Şu anda değil. Ama mutlaka iyileşeceğini düşünüyorum. Hatta bir örnek vermek isterim. Lise 

ve üniversite yaşantım boyunca bulunduğum sınıflarda erkek sayısı kadın sayısının 3 katıydı. İş 

yaşantısında da öyle oldu. Özel bir eğitim kurumunda sistem ve network eğitmeni olarak görev 

yaptığım zamanlarda fazlaca sayıda sınıfa ders anlatıyordum. Kadın sayısı yok denecek kadar azdı. 

Daha sonraki iş yaşantımda da yine bulunduğum birimlerdeki kadın sayısı bir ya da iki oluyordu. Hala 

öyle. Ama tabii ki bu değişmeyecek diyemeyiz. 

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Daha önceki sorudaki cevabımdan da anlaşılacağı üzere hem kariyer yapıyorum, hem bebeğimi 

büyütüyorum, hem de eğitimime devam ediyorum. Aslında bu çalıştığınız kurumla da ilgili. Kurumunuz 

bunu destekliyorsa sonuna kadar yapabilirsiniz. Ben de şanslıyım ki kadın çalışan sayısının fazla olduğu, 

teknolojinin liderlerinden olan, eğitimi ve aile hayatını oldukça önemseyen bir kurumda çalışıyorum. 

Dolayısıyla hem işime, hem özel hayatıma, hem de kendime vakit ayırabiliyorum. 

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz? 
Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara yani ‘Top 10 Global Women CIO’ incelendiğinde 

genelde röportajlarında ve mottolarında insanı anlamak, insanların daha fazla şey yapabilmesi ile daha 

verimli olması ve böylece de daha mutlu hissetmesi gibi söylemler yer alıyor. Teknolojiyi, dijitalleşmeyi 

daha iyi anlamak için insanı daha iyi anlamak gerektiğine inanıyorlar ve bunu çok iyi yapıyorlar. Örneğin; 

Marcy Klevorn (Ford of Europe CIO), Karenann Terrell (Eski Wallmart CIO, GlaxoSmithKline CTO).  

Dünyanın önde gelen kadın CIO’larının da düşündüğü gibi teknolojiyi anlamak insanı, davranışları 

ve aslında beyinin nasıl çalıştığını anlamaktan geçiyor bence de. Çok yönlü düşünme, kavrama ve 

birden fazla işi aynı anda yapma becerileri kadınlarda erkeklere göre daha yüksek oranda. Bundan 

dolayı da çok yönlü düşünen kadınlar teknolojide öne çıkıyor ve çok güzel işler başarabiliyor. Tabii 

ki ben kendimi henüz yolun ortalarında görüyorum. Hedeflerim arasında bu alanda daha güzel işler 

başararak birlikte çalıştığımız kişileri ve dokunduğumuz herkesi buna dahil etmek ve mutlu etmek 

düşüncesi yatıyor. 

Kurumunuzda aynı pozisyondaki kadın ve erkek çalışanların eşit ücret aldığını düşünüyor musunuz?
Türkiye’nin en kurumsal ve kadın çalışanlarını koruyan nadir şirketlerinden birinde çalışıyorum. Ve 

evet, aynı pozisyondaki kadın ve erkek çalışanların eşit ücret aldığını düşünüyorum. 

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar için daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
Perakende sektöründe bir BT personeli olarak oldukça rahat bir çalışma ortamına sahip olduğumu 

düşünüyorum. İstatistiklere bakıldığında kadınlar genelde eğitim, sağlık, finans, gıda ve tekstil 

sektöründe çalışıyorlar. Bence de perakende, eğitim, finanas, sağlık sektörleri kadınlar için uygun 

çalışma ortamları sağlıyorlar. 

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Teknoloji sektöründe yapılan 2017 WIT araştırmasında ISACA, bu sektördeki CIO’ların sadece %21’inin 

kadın olduğunu belirtmiş. Ve bunların sadece %8’i iş gücünde cinsiyet ön yargısı yaşamadıklarını 

iletmişler. Bu sayılar oldukça iç karartıcı. Mutlaka dijital dönüşüm daha fazla kadın için iş pozisyonu 

sağlayacaktır. Ancak bu, biz kadınların algısının değişmesiyle de bağlantılıdır. Kadınların BT sektörüne 

yönlenmesi için çeşitli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Sizin yaptığınız gibi bu tip organizasyonlar 

teknoloji sektöründeki kadın liderlere ve çalışanlara kendilerini, yaptıkları işleri, hedeflerini ve 

yaşantılarını anlatma şansı vererek diğer kadınları da bu sektöre yönlendirmeye yardım edecektir. Bu 

organizasyon için de sizlere ayrıca teşekkür etmek istiyorum.  

 

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık..vs)
İş yerinde kadın çalışanın fazla olması kesinlikle EQ’nun artmasını sağlayacaktır. Daha fazla düzen, 

çalışkanlık, sorumluluk getirecektir. En büyük etken de farklı bakış açıları kazandıracaktır. Önceki 

yanıtlarımda da belirttiğim gibi; kadınlardaki geniş bakış açıcı ve çok yönlü düşünebilme yetisi projelere 

farklılık kazandıracaktır. Başarının artacağından eminim.
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Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Mühendislik eğitimi almış olmam nedeniyle doğal bir seçim oldu. Aldığım görevlerde ise kişilik 

özelliklerimin belirleyici olduğunu düşünüyorum.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? 
Türkiye bilişim sektörü genelinde kadın çalışan oranı %27’ler seviyesinde. Sadece teknik roller 

hesaba katıldığında bu oran çok daha gerilerde. Bu durum, bilişim sektörü özelindeki bir nedenden 

kaynaklanıyor değil; ülke genelindeki toplam istihdamda kadınların oranını yansıtıyor. 2017 TÜİK 

rakamlarına göre kadınların istihdama katılım oranı sadece %29,3. Bu şu demek; üç kadından sadece 

biri ücretli ve sigortalı olarak çalışıyor, erkeklerde ise bu oran %65’lerde. Öncelikle kadınların istihdama 

erkekler kadar aktif olarak katılması sağlanmalı. Genel nüfus içerisinde kadın/erkek oranı yarı yarıya. 

Dolayısıyla sektörel bazda kadın çalışan oranının da %50 olması gerekir. Bunu sağlayabilmek için, 

öncelikle teknoloji alanında eğitimli kadın oranının artması gerektiği görüşündeyim. 

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Bilişim sektörü, hem eğitim seviyesinin en yüksek olduğu hem de bilgi toplumunun avantajlarının 

ilk elden deneyimlendiği alanlardan bir tanesi olması itibarıyla görece daha demokratik bir çalışma 

ortamı sunuyor diyebiliriz. Örneğin, Netaş’ta çalışanların %72’si lisans, %17’si ise yüksek lisans mezunu. 

Buna dünyadaki trendleri de eklediğimizde, ülkemizin gelişimi için konan hedeflerde bu sektörde 

çalışanların ayak izlerinin daha belirgin olacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu da elbette ki bu 

gelişimde rol oynayanlara manevi tatmin sağlayacaktır. Teknoloji alanında kariyer yapmayı düşünen 

kadınlara tavsiyem bu alanda da kendilerine güvenmeleri ve engellere değil, fırsatlara ve yeteneklerine 

yoğunlaşmalarıdır. 

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Bunu kesin olarak söyleyebilirim. Çünkü kadınların eğitime katılım oranları yıllar içinde arttı. Özellikle 

teknoloji alanındaki eğitimde bunun daha belirgin olduğuna inanıyorum. Ben mühendislik fakültesinden 

1991 yılında mezun olduğumda, 80 kişilik sınıftaki 5 kadından biriydim. Yine Netaş özelinde konuşursam, 

şu an bizim Ar-Ge merkezimizdeki mühendislerimizin %27’si kadın, kadın yöneticilerin oranı ise %31. 

Bunun önemli bir başarı olduğunu söyleyebilirim, ancak daha gidilecek çok yolumuz olduğu da bir 

gerçek.

Selda Parın
Kurumsal Sektör Genel Müdür Yardımcısı
Netaş

Kadınları Teknoloji Eğitimine 
Yönlendirmenin Yollarını 
Aramalıyız

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Bu konuda net bir yanıt vermenin çok kolay olmadığını düşünüyorum. Bireysel olarak çok büyük 

zorluk yaşamasam da, kuruma ve kişiye bağlı zorluklar yaşandığı örnekler olduğu bir gerçek. Teknoloji 

sektöründe son yıllarda yaygınlaşan evde çalışma, esnek çalışma imkanları ve kısa dönemli çalışma 

koşullarının bu konuda sektörü daha iyi bir noktaya taşıdığını söyleyebilirim.

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz? 
Evet, çünkü öncelikle bu ekonomik bir zorunluluk. İngiltere’de yapılan bir araştırma, BT açığını 

kapatmak üzere kadın istihdamının artırılmasının, ekonomiye yılda 2,6 miyar £ katkı yapacağını 

gösteriyor. Bunda elbette, sektördeki kadın istihdamının sağlayacağı çarpan etkisi de rol oynayacaktır. 

Ekonomi, toplumsal dönüşümün lokomotifi. Kadın istihdamında en büyük sıçramanın İkinci Dünya 

Savaşı sırasında yaşandığını biliyoruz. Ekonomik zorunluluklar, toplumdaki değişimleri hızlandırıyor.

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz? 
Her ne kadar teknolojiyi üreten tarafta görev almasam da teknolojinin kurumların ihtiyaçlarını 

karşılamasında en uygun bileşimde kullanımında bugüne kadar rol aldığım tüm organizasyonlarda 

fark yaratmaya özen gösterdim. Özellikle son yıllarda birçok teknoloji alanı birbiriyle iç içe geçtiği için 

ana ilgi alanınız dışındaki alanlarda da bilgi sahibi olmak önemli hale geldi. Bu nedenle her zaman 

öğrenilecek yeni şeyler var.

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar için daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
Hizmet ve tarım sektörlerinde kadın çalışan rakamları erkeklerden fazla. Sanayi sektöründe ise kadın 

oranı erkeklerin yarısı kadar. Sanayi sektörünün bu anlamda sınıfta kaldığını söylemek yanlış olmaz. 

Endüstri 4.0 uygulamalarının gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla bu tablonun değişeceğine inanıyorum. Öte 

yandan, teknolojinin çalışmanın avantajlı olduğu bir alan olduğu da bir gerçek. Öncelikle, ülke bağımsız 

olarak dünyanın bilişim profesyonellerine ihtiyacı var. Bu, hem iş bulma olanaklarının fazla olduğu, hem 

de farklı ülkelerde, diğer sektörlere göre görece daha iyi maaşlarla yaşayabileceğiniz veya deneyim 

edinebileceğiniz anlamına geliyor. Dahası, teknoloji alanında uzman profesyoneller sadece bilişim 

sektöründe değil, ister bir bankada, ister bir otomotiv üreticisinde, ister e-ticarette, kısacası hemen 

hemen tüm sektörlerde çalışabiliyor. Bunun yanında, bilişim sektörünün sağladığı esnek ya da uzaktan 

çalışma olanakları da hayat kalitesini yükselten imkanlar.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Bu sorunun net bir yanıtı yok. Sanayi sektörü özelinde, “fiziksel farklılığın” erkek çalışanların lehine bir 

tablo yarattığı günümüze göre, dijital dönüşümle kadınlar lehine bir değişim olabileceğine inanıyorum. 

Buna karşın, Dünya Ekonomik Forumu tarafından ABD özelinde yapılan bir çalışmaya göre, 2026 yılı 

itibarıyla dijital dönüşüm nedeniyle risk altındaki işlere bakıldığında, bu pozisyonlardaki kadın oranı 

%57, erkeklerden fazla. Bu açıdan bakınca, kadınların işi erkeklere göre daha fazla tehdit altında. 

Ancak aynı araştırma şunu da söylüyor; çalışanların eğitimlerinin yeniden biçimlendirilmesiyle birlikte, 

şu an risk altında görünen mesleklerde çalışanlar, daha iyi bir maaş kazanabilecekleri işlerde istihdam 

edilebilirler. Bunun da, eğitimli kadın sayısının artırılması konusunda önemli bir itici güç olduğu 

kanısındayım. 
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Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık ..vs)
Bu konuya genellemeler yaparak bakmayı pozitif bile olsa cinsiyetçi bir yaklaşım olarak görüyorum. Bu 

nedenle kişilerin bireysel özelliklerine bakılarak doğru yerde doğru insan pozisyonlanması ile daha 

adil bir işe alım süreci yaratılabileceği görüşündeyim. Çeşitliliğin, tüm sektörlere olduğu gibi bilişim 

sektörüne de olumlu katkıları olacaktır.

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu?
Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı, toplumsal hayata ve istihdama kadın ve 

erkeklerin zaten eşit olarak katılım gösterdiği bir dünyada yaşıyor olurduk. Çok daha sağlıklı bir toplum 

olurduk.
Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Aslında kariyerim beni bu alana taşıdı ve kendimi 2000’li yılların başında kariyerimin ortalarında 

Turkcell’de buldum. Turkcell’de bir GSM şirketinin, bir teknoloji ve çözüm şirketine dönüşümünü 

gerçekleştirdik. Devamında da bulunduğum şirketler hep teknolojiyi kullanan ya da teknolojinin 

kalbinde olan şirketler oldu. İçerisinde fintech oyuncusu olan da var, yatırım yaptığım low code yazan 

platformlar da ve danışmanlık platformumuz Mentoro da yeni nesil platform ve ekosistem üzerinden 

stratejik danışmanlık işleri yapan bir yapı. Özetle teknolojinin kaldıracı hayatımın hemen her noktasında.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Deniz ve tekne sevdalısıyız, çocukluktan beri. Ayrıca ailecek kayak yaparız. Bunun ötesinde “Kadın” 

konusu kariyerim boyunca hep gündemim oldu. Türkiye’yi büyüten kadın, yönetim kurulunda kadın, 

istihdamda kadın, işe geri dönen kadın, genç kadın, girişimci kadın ve teknolojide kadın.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Bence evet, kadın-erkek diye ayırmamak, iş ortamında yetkinliğe olan ihtiyaç ve çeşitlilikle doğru 

kararlara gitmek olarak bakmak lazım. Bu bağlamda teknoloji şirketleri ve teknolojik platformlar 

kadınların çok fonksiyonlu ve boyutlu çalışmalarına imkan yaratan deneyimi ve kültürü içerisinde 

barındırıyor.

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz? 
Kesinlikle evet. Sonuçta ülkemize baktığıızda erkeklerin %70 üzeri istihdamda iken kadınlarda bu 

oran %30’ların biraz üzerinde. Ülkemiz gelişecek ve ilerleyecekse kadınların iş hayatına ve karar 

süreçlerine dahil olması ile olacak. Teknolojik çözümler, yeni teknolojiler ve yeni nesil ile birlikte bu ne 

mutlu ki kaçınılmaz olacak.

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz? 
Teknolojiye, kadın gücüne çok inanan ve bu doğrultuda bulunduğum her alanda kadınları ve değişen-

dönüşen dünyanın kadınlara sağlayacağı fırsatları savunan bir kişiyim. Bulunduğum şirketlerde bu 

konuyu önceliklendirmem, kadın derneklerinde kurucu yönetim kurulu üyesi olmam, derneklerin 

bazılarında ilk kadın başkan olmam gibi noktalar bunun göstergesi. Hiçbir zaman ‘ben oldum her şeyi 

yaptım’ diyen bir kişi olmadım, ortak efor ve akıl ile daha yapacak çok işimiz var.

Selen Kocabaş
Yönetim Kurulu Üyesi
Akşit GYO, Mentor Platformu, Multinet UP, Simit Sarayı

Kadınları Teknoloji 
Eğitimine Yönlendirmenin 
Yollarını Aramalıyız
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Kurumunuzda aynı pozisyondaki kadın ve erkek çalışanların eşit ücret aldığını düşünüyor musunuz?
Bulunduğum ortamlarda kadın olduğu için farklı fayda ya da az ücret deneyimi hiç yaşamadım. Özellikle 

ülkemizdeki profesyonel ve kurumsal dünyada faydalar değil boşalan pozisyonları doldurabilmek 

kadınların challenge’ı.

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar için daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
Artık yeni dünya ve yeni teknolojik çözümlerle sınırlamamak gerektiğine inanan bir kişiyim.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
İnanıyorum, öncelikle dijital dönüşümü bir değer olarak gündemine almış şirket ve kültürlerin, kadınları 

da çeşitliliği sağlamak ve doğru karara gitmek için önceliklerine aldığını görüyorum. O nedenle disiplinli 

yaklaşım, pozitif ayrımcılık ve kotaların belli bir dönem öncelik olması gerekiğini düşünüyorum. Gönül 

ister ki hiç kadınlar gününü kutlamayacağımız günleri dünyada hep birlikte görebilelim.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık..vs)
Kadınlar multi proses, daha titiz ve planlı, ortama daha hazırlıklı ve dayanıklıkları daha fazla. Tabii 

erkeklerin de kadınlara göre pek çok farklılaşan özellikleri var. O nedenle birbirimizi iş ortamında 

vizyon, yön, strateji ve uygulamada tamamlamalıyız. Yeni dünya çok hızlı ve farklı bakış açıları ve 

perspektifleri istiyor bu nedenle ortak paydada çeştililiği yoğurmalıyız.

Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz? 
Üniversiteden mezun olduğum dönemde özellikle okulumda ERP Danışmanlığı çok güncel ve populer 

bir konuydu. Üst dönemde okuyan arkadaşlarımızın desteği ile ERP sektörüne başladım. 

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz? 
Özellikle seyahat etmekten çok hoşlanıyorum. Teknoloji danışmanı olmak istememin bir sebebi de 

farklı şehir ve ülkelerde bana pek çok proje yapma imkanı tanımış olması. Hem danışman hem yönetici 

olarak. Ayrıca kişisel bir blogum var. 

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? 
Kariyerlerinin ilk yıllarında olmasa da ilerleyen yıllarda teknoloji danışmanlık firmalarında seyahat 

zorunluluğu kadınların özellikle çocuk sahibi olduktan sonra sektöre devam etmesini zorlaştırabiliyor 

veya destek birimleri gibi daha az etkin birimlere geçmelerini zorunlu kılıyor. Üst yönetim kademelerinde 

ise daha az kadının üst düzey yönetici olması yine kadınların sektöre devam motivasyonunu etkileyen 

bir diğer faktör. Kadınlar teknoloji sektöründe yer alsa da bu daha çok iş süreçlerine değen, iletişim 

kabiliyeti gerektiren ya da proje yöneticiliği gibi aynı anda iş yapma kabiliyeti gerektiren rollerde 

oluyor. Ancak kodlama, veri tabanı network yönetimi gibi daha teknik alanlara bakıldığında erkeklerin 

çok daha fazla tercih edildiğini ve kadınların sayıca çok az oldugunu söyleyebilirim. 

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir? 
Kadınların da teknoloji alanında çok başarılı olabileceklerini bilmeleri ve esnek çalışma ortamı 

imkanı ve uluslararası kariyer yapma imkanı anlamında teknoloji alanında çalışmanın ciddi avantajlar 

getirebileceğinin farkında olmaları önemli. Teknoloji sektöründe bilgi ve zeka çok daha net ortaya 

çıkabiliyor ve gözlenebiliyor; dolayısıyla işini iyi yapan kadınların bürokratik, politik vb nedenlerle 

değerinin az görülmesi diğer meslek dallarına göre bence çok daha zor. 

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Bir iyileşme olduğu muhakkak ancak özellikle yönetim kademesinde ve kariyerlerinin ilerleyen 

yıllarında kadınların iş hayatına devamlılığını desteklemek çok önemli.  

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Uzaktan da sistemlere erişip çalışabilmeniz büyük avantaj. Bazı firmalar bunu özellikle doğum sonrası 

kadınlara evden de belirli süre çalışma imkanı sağlayarak destekliyor ancak bu tip firmaların sayısı çok 

az. Kurumsal firmalar ise iş kanunlarında esnek çalışma noktasındaki bazı boşluklar ve riskler 

Bilim ve Teknoloji Bir 
Toplumu İleriye Götürecek 
Unsurlar Arasındadır
Dr. Selmin Danış Öncül
SAP Danışmanlık Destek Merkezi Müdürü
BimSA
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Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz? 
Üniversiteden mezun olduğum dönemde özellikle okulumda ERP Danışmanlığı çok güncel ve populer 

bir konuydu. Üst dönemde okuyan arkadaşlarımızın desteği ile ERP sektörüne başladım. 

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz? 
Özellikle seyahat etmekten çok hoşlanıyorum. Teknoloji danışmanı olmak istememin bir sebebi de 

farklı şehir ve ülkelerde bana pek çok proje yapma imkanı tanımış olması. Hem danışman hem yönetici 

olarak. Ayrıca kişisel bir blogum var. 

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? 
Kariyerlerinin ilk yıllarında olmasa da ilerleyen yıllarda teknoloji danışmanlık firmalarında seyahat 

zorunluluğu kadınların özellikle çocuk sahibi olduktan sonra sektöre devam etmesini zorlaştırabiliyor 

veya destek birimleri gibi daha az etkin birimlere geçmelerini zorunlu kılıyor. Üst yönetim kademelerinde 

ise daha az kadının üst düzey yönetici olması yine kadınların sektöre devam motivasyonunu etkileyen 

bir diğer faktör. Kadınlar teknoloji sektöründe yer alsa da bu daha çok iş süreçlerine değen, iletişim 

kabiliyeti gerektiren ya da proje yöneticiliği gibi aynı anda iş yapma kabiliyeti gerektiren rollerde 

oluyor. Ancak kodlama, veri tabanı network yönetimi gibi daha teknik alanlara bakıldığında erkeklerin 

çok daha fazla tercih edildiğini ve kadınların sayıca çok az oldugunu söyleyebilirim. 

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir? 
Kadınların da teknoloji alanında çok başarılı olabileceklerini bilmeleri ve esnek çalışma ortamı 

imkanı ve uluslararası kariyer yapma imkanı anlamında teknoloji alanında çalışmanın ciddi avantajlar 

getirebileceğinin farkında olmaları önemli. Teknoloji sektöründe bilgi ve zeka çok daha net ortaya 

çıkabiliyor ve gözlenebiliyor; dolayısıyla işini iyi yapan kadınların bürokratik, politik vb nedenlerle 

değerinin az görülmesi diğer meslek dallarına göre bence çok daha zor. 

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Bir iyileşme olduğu muhakkak ancak özellikle yönetim kademesinde ve kariyerlerinin ilerleyen 

yıllarında kadınların iş hayatına devamlılığını desteklemek çok önemli.  

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Uzaktan da sistemlere erişip çalışabilmeniz büyük avantaj. Bazı firmalar bunu özellikle doğum sonrası 

kadınlara evden de belirli süre çalışma imkanı sağlayarak destekliyor ancak bu tip firmaların sayısı 

çok az. Kurumsal firmalar ise iş kanunlarında esnek çalışma noktasındaki bazı boşluklar ve riskler 

nedeni ile bu konuda daha kontrollü ve limitli ilerleyebiliyorlar. Ancak gün geçtikce bu konuda ilerleme 

kaydediliyor. 

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz?
Düşünüyorum çünkü gün geçtikte teknik konular derinleşiyor, karmaşıklasıyor. Bu sorunlar yine 

teknoloji kullanarak daha rahat çözülür ama bu konuların nihai kullanıcılara anlaşılır bir dille ifade 

edilmesi daha da önem kazanıyor. 

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz?
Genelde teknolojiye yön veren kadınlar daha çok hayata dokunan alanlarda destekledikleri Ar-Ge 

çalışmaları ile ön plana çıkıyor. Kendi adıma firmaların daha verimli şekilde çalışmalarını sağlayacak 

ERP ve tamamlayıcı sistemlerin kurulması ve kullanılması adına çalışıyorum. Bir verimlilik kazanılmasına 

destek olup kaynak israfına engel oluyoruz. Ancak bu sıfırdan bir teknoloji buluşunun etkisini içermiyor 

genelde. Kendi adıma Türkiye’de Kurumsal Kaynak Planlaması alanında pek çok uzmanlığı ve networku 

edindiğimi ve istediğim konuma geldiğimi düşünüyorum. Ancak firmaların dijital donusum yolculuğuna 

etki eden pek çok konu var ve ERP bunlardan sadece bir tanesi. İleri veri analizi başta olmak üzere 

pek çok konuda gelişmeye ihtiyacım oldugunu düşünüyorum. 

Kurumunuzda aynı pozisyondaki kadın ve erkek çalışanların eşit ücret aldığını düşünüyor musunuz?
Aynı seviyedeki roller için kendi kurumumda ciddi ücret farklılığı olduğunu düşünmüyorum ancak 

direktör ve üstü seviye için daha fazla kadın çalışan yer alabileceğine inanıyorum. 

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar icin daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
Sigorta ve emeklilik sektörü gözlemlediğim kadarı ile kadın çalışan oranı ve yonetici oranı anlamında 

daha önde gidiyorlar. 

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Inanıyorum çünkü dijital dönüşüm iş süreçleri ile teknolojiyi birleştiren bir konu ve bu noktada kadınların 

hem süreç uzmanlığı, hem yöneticilik becerilerini kullanmalarına olanak tanıyor. 

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık.. vs)
Kadınların aynı anda iş yapma kabiliyeti muazzam. Bunu bir annenin gün içinde ne kadar çok şeyi 

planlamak zorunda kalmasından anlayabilirsiniz. Ayrıca riskleri öngörmeleri, iletişim ve kriz yönetimi 

yetkinlikleri, duygusal farkındalıkları çok yüksek. Özellikle günümüzde genç ve yetenekli çalışanların 

şirket bağlılıkları çok sınırlı. Pek çoğu yoneticisi ile mutlu olduğu için şirkette kalıyorlar ya da sosyal 

sorumluluk vb konularındaki motivasyon ile. Bu noktada kadınların ekiplerini motive etmek anlamında 

doğal bir avantajları olduğunu düşünüyorum. 

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu?
İş anlamında daha verimli ve daha keyifli olurdu. 
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Kurumunuzda aynı pozisyondaki kadın ve erkek çalışanların eşit ücret aldığını düşünüyor musunuz?
Bulunduğum ortamlarda kadın olduğu için farklı fayda ya da az ücret deneyimi hiç yaşamadım. Özellikle 

ülkemizdeki profesyonel ve kurumsal dünyada faydalar değil boşalan pozisyonları doldurabilmek 

kadınların challenge’ı.

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar için daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
Artık yeni dünya ve yeni teknolojik çözümlerle sınırlamamak gerektiğine inanan bir kişiyim.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
İnanıyorum, öncelikle dijital dönüşümü bir değer olarak gündemine almış şirket ve kültürlerin, kadınları 

da çeşitliliği sağlamak ve doğru karara gitmek için önceliklerine aldığını görüyorum. O nedenle disiplinli 

yaklaşım, pozitif ayrımcılık ve kotaların belli bir dönem öncelik olması gerekiğini düşünüyorum. Gönül 

ister ki hiç kadınlar gününü kutlamayacağımız günleri dünyada hep birlikte görebilelim.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık..vs)
Kadınlar multi proses, daha titiz ve planlı, ortama daha hazırlıklı ve dayanıklıkları daha fazla. Tabii 

erkeklerin de kadınlara göre pek çok farklılaşan özellikleri var. O nedenle birbirimizi iş ortamında 

vizyon, yön, strateji ve uygulamada tamamlamalıyız. Yeni dünya çok hızlı ve farklı bakış açıları ve 

perspektifleri istiyor bu nedenle ortak paydada çeştililiği yoğurmalıyız.

Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Teknoloji artık hayatımızın her alanında. İş ve özel hayat diye ayırmak neredeyse imkansız. Benim bu 

anlamda teknolojiye bu denli yakın olmamın en başında teknolojinin bizi her zaman bir adım önde 

tutması geliyor diyebilirim.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
İşim her ne kadar teknoloji olsa da ve teknoloji her anlamda bizi çepeçevre sarsa da, iş hayatım 

dışında kalan zamanlarımı olabildiğince dingin ve teknolojinin hızından uzak geçirmeye çalışıyorum. 

Çocuklarıma vakit ayırmak ve onlarla doğada keyifli aktiviteler yapmaktan büyük keyif alıyorum.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? 
Bundan tam 16 yıl önceydi. Ben bu işe ilk başladığımda bir kadın olarak BT departmanında çalıştığımı 

söylediğimde kimse inanmıyor, belki de bu nasıl bir iş anlamıyordu. O günden bugüne teknolojinin 

geldiği nokta tahminlerimizinde oldukça ötesinde. Yıllar bir tarafa, bugünden yarına yepyeni bir inovatif 

çalışmayı görmek artık bir rutine döndü. Bu açıdan bakarsak, halen var olduğum sektör bu kadar 

ilerlemiş olsa da, kadın çalışan sayısının yeterli olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle yeni unvanların ve 

artan kadın istihdamının bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Çok yönlü düşünüp, hızlı karar alabiliyor olmak altını çizmem gereken noktaların başında geliyor. Elbette 

teknoloji tek bir başlık olarak ifadelendirilese de birçok uzmanlığı içinde barındırıyor. Bu anlamda hedefi 

net bir şekilde belirleyip, hedefe giden yolda analitik bakış açısıyla hareket etmelerini önerebilirim.

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Kimi sektörlerde belli cinsiyetlerin ağırlıklı olarak istihdam edildiğini görebiliyoruz. Bilişim sektörü 

de bu anlamda erkek çalışan ağırlıklı bir sektör olarak görülüyor. Ancak kadınların yıllar içerisinde 

uzmanlaşması ile henüz yeterli oranda olmamakla birlikte eşitliğe ulaşan bir istihdam rakamına hızla 

yaklaştığını söyeleyebilirim.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Teknoloji belirttiğim gibi o kadar geniş bir başlık ki, evde bunun yansımasını elektronik aletlerde yaşanan 

en küçük sıkıntıda ilk aranan kişi olmamdan anlayabiliyorum. Örneğin, printer ya da bilgisayarda bir 

problem yaşadığında aranan ilk insan olabiliyorum. Komşularımın dahi beni böyle durumlarda aradığı 

olabiliyor. İşin tatlılığı bir yana, analitik düşünme yetisini kazandırması, benim de çocuklarıma ve aile 

hayatıma bunu adapte ediyor olmamın katkılarını rahatlıkla gözlemleyebiliyorum.

Sinem Çeliker
İş Çözümleri Müdürü
Penti Giyim

Pes Etmeden Başarıya Giden 
Her Kadın, Kurumu İçin İyi 
Bir Çalışma Arkadaşıdır
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Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz? 
Geçtiğimiz aylarda göz attığım bir araştırmada özellikle bilişim sektöründe yeni yetişen kadın 

lider sayısının herhangi bir artış göstermediği yazıyordu. Daha önce de belirttiğim gibi; sektördeki 

organizasyon şemasının kendini yenilemesi ve geliştirmesi ile kadınlara yeni pozisyonların önü 

açılabilir. Bu anlamda gelecek dönemde BT departmanlarının iş süreçlerinde ve proje yönetiminde 

kadınların etkin rol üstlenmesi en büyük temennim olacak.

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz? 
Teknoloji dediğimiz kavram sonsuz bir dünya. Bugünden yarına nelerin hayatımıza dahil olabileceğini 

kestirmek, işin içinde olan bizler için bile çoğu zaman sürprizli. Yaptığım her iş benim için sektöre 

kazandırdığım bir tuğla gibi. Hem kendimi geliştiriyor hem de var olduğum sektöre katkı sağlamaya 

gayret ediyorum. Iyi bir program tasarlamak, karmaşık bir matematik problem çözmek gibi benim 

için. Hedefim; bugüne kadar elde ediğim bilgi ve tecrübelerimi gelecek dönem projelerinde 

değerlendirmek olacak.

Kurumunuzda aynı pozisyondaki kadın ve erkek çalışanların eşit ücret aldığını düşünüyor musunuz? 
Kadın ve erkek ayırımı gözetmeksizin Penti her zaman çalışanına bir iş arkadaşından ziyade büyük bir 

ailenin değerli birer parçası gözüyle bakıyor. Bu anlamda kendimi çok sanslı hissediyorum. Sorunuzla 

bağlantılı olarak bu noktada, cinsiyet ayırımı olmaksızın adil ve eşit insan kaynakları politikasının var 

olduğunu belirtmek isterim.

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar için daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
Kadının toplum içinde edindiği yer itibarıyla cinsiyetten bağımsız bir birey olarak değerlendirilmesi 

gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda herkes yetkinlikleri elverdiğince, her sektörde çalışıp başarılı 

olabilir. Dünyada da birçok rol model olduğu üzere, kadınlar her sektörde adından başarılarıyla söz 

ettirmiştir.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Dünyada hem kurumların hem de bireylerin birebir maruz kaldığı dijital dönüşüm, belki gelişim süreci 

içerisindeyiz. Şirketler açısından bakacak olursak; bilişim sektöründe açılacak olan yeni pozisyonlarla 

birlikte kadınların da bu sektöre ağırlık koyacağı aşikar. Özellikle; yazılım, donanım, tasarım, sosyal 

medya, dijital pazarlama, e-ticaret, web uygulamaları, altyapı, entegrasyon, iletişim, proje/network 

uzmanlığı, siber güvenlik ve bilişimin tüm alanları gelişim vadeden pozisyonlar arasında sayılabilir. 

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir?
Belki çok klasik bir ifade olabilir ancak bu soru için ideal bir cevap olabilir: Kadın dokunduğu herşeyi 

güzelleştirir ve değiştirir. Duygusal ve analitik zekasını aynı anda kullanarak zorluklar karşısında 

mücadeleyi bırakmadan, pes etmeden başarıya giden kadın her kurum için iyi bir çalışma arkadaşıdır.

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu?
Kadın ve erkek ayırımından ziyade iyi ve başarılı insan üzerine gidersek sanıyorum daha doğru bir 

çıkarım yapmış oluruz. İşine tutkuyla bağlı, gelecek hedefleri olan ve topluma katkı sağlayabilecek her 

bir birey var olduğumuz dünya için bir kazanımdır düşüncesindeyim.

Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Fiziğe aşk duyuyordum. Lisedeyken, neredeyse TÜBİTAK’ın bütün fizik kitaplarını okumuştum. Türkçe, 

matematik ve fizik sorularını doğru çözebiliyordum. Tarih özel ilgi alanımdı. Sistem beni Fen-Matematikçi 

yaptı ilk önce doğal olarak. Bilgisayr derslerimiz başladı. Ilk bilgisayar ENIAC ve ilk programcı Ada Lovelace 

isimlerini duydum sonra. Dünyanın teknolojik yönünü değiştiren isimler. İlk bilgisayar programcısı bir kadındı!

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Okur-yazarım ben. Yazı ile yakından ilgiliyim. Çekirdek ve geniş ailemle sıradan bir gün geçirmeyi, 

eğlenmeyi, gülmeyi çok severim. Yakın arkadaşlar, dostlarım o geniş ailenin her zaman bir parçasıdırlar.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz?  
Bilgi güvenliği sektörü erkek egemen bir oranda devam ediyor; bizim şirket ki çok iyi bir oranla şu an 

anca %20’lerde. Bilgi güvenliği dışında direkt BT ilişkili alanlarda, operasyonlar, BT denetimi, danışmanlık 

konularında biraz daha olumlu bakarsak; % 25-30 civarı kadın çalışan oranından bahsedebiliyoruz. 

Eğitim yıllarında gençlerin bilgilendirilmeye ihtiyacı olabilir. Teknoloji bir çukur; durmadan derinleşiyor 

ve özel ilgi, heyecan gerektiriyor. Daha fazla bilgi verilse, ilgi duyan gençler de çeşitlenebilir. Erkekler 

teknolojinin heyecanının farkına daha çabuk ve kendiliğinden varabiliyor ve bilgilendirmeye ihtiyaç 

duymuyor olabilirler.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Teknoloji alanında erkek çalışanlar sayı olarak çoğunlukta, ancak kadınları istememe gibi bir durumları 

söz konusu değil; aksine kadın-erkek dengesini çok önemsemekteler. Kadınlar isterse, onlara seve 

seve yardımcı olacaklarını düşünüyorum. Kadınların görüşü, pozitifliği, toplayıcılığı, üretkenliği olmazsa 

olmaz. Buna değer veren erkekler ile iş birliği yapmaları durumunda hem o şirketi, hem de kendilerini 

çok daha ileri noktalara taşıyabileceklerdir.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Teknoloji alanındaki şirketler, yüksek teknolojik gelişme ve modelleri daha hızlı sahiplenerek, esnek 

çalışmayı destekliyorlar. Şirketler uzaktan çalışmaya izin verebiliyor.

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz? 
Teknoloji hayatımızın içinde, artık 1-2 yaşında bebekler seyahatteki ebeveynleri ile Facetime yapıyorlar. 

Bence teknoloji alanında kadın-erkek çalışan dengesizliği problemi kalmayacak ilerleyen yıllarda.

Sinem Malkoç
Bilgi Güvenliği Direktörü
Lostar

Hayal Edebiliyorsanız 
Yapabilirsiniz Demektir
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Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz? 
Bilgisayar mühendisiyim. İlk bilgisayar programcısı bir kadın. Teknolojiye yön verme konusunda AR-GE 

çalışmalarım olmadığı için herhangi bir yön değiştirme etkim olmadı. Ancak şirketimiz AR-GE çalışmaları 

gerçekleştiriyor ve fikirlere değer veriliyor. Bu etkileşim hepimiz için bir şans. Ufak da olsa herkesin bir 

tutam tuzu oluyor çorbada. 

Kendi alanımda ise koyduğum hedefler genellikle hayallerim oluyor. Hayal edebiliyorsanız, 

yapabilirsiniz demektir. Gerçekleştirdikten sonra da yenisi gerekiyor. Genellikle hiç bilmediğim ama 

ilgi duyduğum bir alt alanı öğrenerek, başarı hedefleri koyuyorum kendime. Benim iş hayatımda hiçbir 

başarı tek başıma olmadı. Her zaman arkamda güçlü, inançlı ve akıllı bir ekip vardı. Onlar bana inandı, 

ben onlara inandım; sonra hayallerimizi gerçekleştirdik birer birer.

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar için daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
Dijital pazarlama, içerik yönetimi, web tasarımı, yazılım, danışmanlık, grafik tasarım ilk aklıma gelenler.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Sistemlere erişimler sayesinde uzaktan çalışma imkanı sağlanabilir.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık..vs)
Üretkeniz. Pozitifiz. Umut doluyuz. Coşkuluyuz. Empati becerilerimiz gelişmiş. Enerjiğiz. Güçlüyüz. 

Çalışkanız. En önemlisi ışık olabiliyoruz gücümüzle insanlara. Liderlik vasıfları doğasında var bir kadının. İş 

yerlerinin doğru kadın çalışanların gücünden fayda sağlamak istemesi gelişimleri açısından çok önemli.

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu?
İlgi duyan hatta bu gelişimin heyecanını bir miktar takıntı yapan kişiler kadın veya erkek; teknolojiyi 

bu noktaya getirmiş olabilir. Doğru insan, doğru yer, doğru zaman önemli olan bence. Eşit beceride, 

heyecan ve zekaya sahip kadın-erkek grupları sayesinde; ürünler daha çevre dostu, daha estetik, 

daha uzun vadeli olabilirdi. 

Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih eittiniz?
Teknolojik çözümler ile çözümleri bir araya getirmekten çok keyif alıyorum. Bu hedefime de teknoloji 
sektörünü seçerek ulaştım.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Son dönemlerde arkadaşlarımla geçirdiğim ortak zamanın keyfi anlatılmaz. Bunun yanında ihtiyacı olan 
kişilere yardım etmek de hayatıma çok anlam ve değer katıyor.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? 
Genel toplantılara katılımlardan da görüldüğü gibi; sektörde kadın çalışan sayısı oldukça az. Ben 
kadınlarımızın kendilerini bu alanda pozisyonlamamalarına bağlıyorum. Gururla ITS ekibimizin uygulama 
alanındaki kadın çalışan oranının %90 olduğunu söyleyebilirim.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Öncelikle kadınların birbirini desteklemesi, yol göstermesi, koçluk yapması gerekli. Her alanda olduğu 
gibi, bu alanda da kadın kendini öne çıkararak hedeflediği kariyere sahip olmalıdır.

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Mühendilsik fakültelerindeki kadın-erkek sayısına bakarak da iyileştiğini kesinlikle söyleyebilriiz.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Sektör bağımsız, kadınlar hem kariyer hem de aile hayatını bir arada götürebilme yetkinliğine sahip. 
 
Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor musunuz? 
Daha iyi konuma gelmek için savaşmaya devam edeceklerini ve bu sayede daha etkin konumlarda 
olacaklarına inanıyorum. Yılmadan, korkmadan devam etmek gerek.

Kurumunuzda aynı pozisyondaki kadın ve erkek çalışanların eşit ücret aldığını düşünüyor musunuz?
Çalıştığım kurumun diversity hedefi ile uyumlu olarak kadın erkek arasında herhangi bir fark olmadığını 
kesinlikle söyleyebilirim.

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar icin daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
Sağlık sektörü  bu konuda örnek bir sektördür.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? Nasıl?
Kadınların daha yaratıcı, sonuç odaklı çözümleri ile yetkinliklerini değerlendirme fırsatı bulacağını 
düşünüyorum.

Sinem Gözaydın
BT ve Çözümleri Departman Yöneticisi
Sanofi Sağlık Ürünleri

Yılmadan, Korkmadan 
Devam Etmek Gerek
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Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz? 
Görev aldığım şirketteki ERP seçimi sırasında karar verdim.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz? 
Spor yapmayı ve uzun yürüyüşlere çıkmayı severim.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz?
Kesinlikle eksiklik var, teknolojideki iş tanımları arttıkça kadınların daha çok görevlerde yer alacağına 

inanıyorum. Teknoloji denildiğinde hala kodlama geliyor akıllara, hergün yeni iş tanımları çıkıyor 

teknolojide, bunların tanıtımının yeteri kadar yapılmadığını düşünüyorum.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Teknolojideki gelişmeleri yakından takip etmelerini tavsiye ederim, hem teknik anlamda hem de süreç 

ve iş tanımları anlamında.

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz? 
Kesinlikle olumlu yönde iyileşmeler var.

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz?
Kesinlike evet, çünkü yapay zeka, IoT konuları kodlamadan ziyade süreç analizi, analitik yaklaşım ve 

insani yaklaşımların da gözlemlenmesini gerektirdiği için kadınların güçlü olduğu bu konularla birlikte 

daha çok teknoloji alanında yer alacağına inanıyorum.

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz? 
Ben kariyerimde çoğunlukla yönetimsel kısımda yer aldım, proje yönetimi, müşteri yönetimi, satış 

yönetimi veya organizasyon yönetimi gibi konular oldu genelde. Hedeflerime ulaştığımı söyleyebilirim. 

İş hayatımda beni en tatmin eden müşterilerimin ihtiyaçlarına göre en güncel ve uygun çözümleri 

konumlandırmak veya oluşturmak oldu. Bu sayede müşteri ilişkilerindeki sürekliliği sağlamak, onlardaki 

gelişmeleride takip etmek her zaman mutluluk verdi bana.

Şenay Yılmaz
CEO
GoLive Bilişim Hizmetleri

Kadınlar Teknolojik 
Gelişmeleri Yakından
Takip Etmeli

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar için daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
Ülkemizde kadınlar için uygun bir iş ortamı sağlayan özel bir sektör olduğunu düşünmüyorum, kadınların 

yoğun çalıştığı sektörler var; bankacılık gibi. Ama onlarda da uygun ortamların sağlandığını düşünmüyorum. 

Kadın ne kadar eğitimli olursa o kadar kendi ortamını oluşturmak için emek sarf edecektir.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Dijital dönüşümle birlikte aslında çalışan sayısında azalma beklenmekte. Robotlar çalışanların yerini 

alacağı için kadınların yoğun çalıştığı bankacılık gibi mesleklerde azalma olacaktır, bununla birlikte 

analitik yaklaşım, detaycılık, takip gibi kadın yeteneklerinin öne çıkacağı yeni iş alanlarında kadınları 

daha çok göreceğimizi düşünüyorum ya da daha çok görmemiz gerekir. Kadınların da teknolojik 

alanda yer edinmeleri için bilgi ve becerilerine daha çok yatırım yapmaları gerektiğini düşünüyorum. 

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık.vs)
Kesinlikle EQ önemli, özellikle bizim gibi teknolojik danışmanlık yapan firmalarda nitelikli personel 

istihdam ettiğimiz için, personelin nabzını tutmak, beklentilerini anlamak, elimizde tutmak için çok önemli.

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu?
Sadece teknoloji sektörü için değil, genel anlamda eşitlik hayatın dengesidir. Teknoloji sektöründe 

ise yaratıcı düşünme yetenekleri, birden fazla konuya odaklanabilmeleri ve detaycı takipleri projelerin 

hayata geçirilmesinde önemli rol oynayacaktır diye düşünüyorum. Kadınların teknolojide donanımlı 

olarak eşit yer almaları gelişimlere ve yeni projelere hız kazandıracaktır.
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Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz? 
Çocukluk hayalimdi. İlk bilgisayarıma üniversite yıllarına kavuşsam da bilgisayarlar öncelikle donanım 

olarak beni çok etkiliyordu, birçok elektronik cihaz gibi. Bu merak da benim tüm eğitim hayatımın 

pusulasını o yöne çevirmemi sağladı. Teknoloji benim kutup yıldızımdı.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz? 
Çalışma hayatım ile aile hayatım ve hatta sosyal hayatım çok iç içe. Aynı anda birden çok şey yapmaktan 

keyif alan bir insan olarak, her şeyi iç içe ve tabii birbirine dolandırmadan yaşamaktan hoşlanıyorum. 

En çok kadınlardan ve çocuklardan güç alıyorum. Kadın ve çocukları bilim ve teknoloji konusunda 

desteklemek, gönüllü aktiviteler yapmak, sürekli öğrenmek benim için çok önemli. Spor hayatımın 

önemli bir parçası, seyahat ise hem ailem hem de arkadaşlarımla zaman geçirmenin en keyifli yolu.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? 
Kesinlikle eksiklik görüyorum. Eğitimini teknoloji alanında alan bir kadın için eksiklik; sınıfta daha az 

genç kadın mühendis olması demek iken, iş hayatına girdiğimde bu alanda hatta bu alanın network, 

altyapı gibi alanlarında giderek azalan kadın sayısını fark etmemek mümkün değil. Türkiye, İran ve 

İsrail sorumluluklarım da bu gözlemlerimi desteklese de, Avrupa ve Amerika’da bu sayının daha da az 

olduğunu görmek çok şaşırtıcı. Bu sektör dünyanın her yerinde daha fazla kadını hak ediyor. 

Eksiklik görüyorsanız neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? 
Liseden itibaren sayısal alanlara genç kadınlarımızın yönelimi özendirilmiyor. Üniversitede çok düşük 

bir oranda teknoloji alanında genç kadın eğitim alıyor ve bunların da büyük bir çoğunluğu satış ve 

pazarlama gibi teknik olmayan alanlarda iş fırsatı arıyor. İş hayatına teknoloji alanında başladıktan sonra 

da şirketlerde potansiyelleri göz ardı edilip, yönetim rollerinde eşit fırsatlara sahip olamıyorlar. Aslında 

iş hayatına girebiliyorsa kadınlara özgü birçok yetkinliğini avantaja çevirip yönetici olması kaçınılmaz 

diye düşünüyor insan. Çünkü iş hayatının bizim gibi pragmatik, büyük resmi gören, empati kuran, örnek 

oluşturan, anlam katan, birlikte değer yaratan insanlara ihtiyacı var.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Dik durmaları. Öncelikle kafalarındaki kalıpları kırmaları. Potansiyellerinin farkında olmaları, girişken 

olmaları, kendilerini sürekli geliştirmeleri ve pes etmemeleri. 

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Değiştiğini yıl ve yıl görüyorum. Bu alana katılan her kadının başka 1 ya da 2 kadına da yol açtığını/alan 

açtığını çok kez gözlemledim.

Şirin Aktaş
BT Direktörü, Türkiye, Orta Asya, İran
Unilever

Gelecek Çok Farklı Bir 
Düşünce Biçimine Sahip 
Olacak

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Teknoloji sektörü uzaktan çalışmaya, bilgisayar başında tek başına üretmeye, teknoloji sayesinde 

uzağı yakın yapmaya en yatkın sektör, fakat şirketler henüz bu esneklikte değiller.

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz? 
Kesinlikle. Gelecek çok farklı bir düşünce biçimine sahip olacak. Yaratıcılar, empati kuranlar, örnek 

oluşturanlar, anlam yaratanlar, büyük resmi düşünenler, toplum ve ekonomide yükselen “Kavram 

Çağı”nda baş rolü alacak. Bu özellikler de tipik bir kadın özelliği. Hem bilgi çağının hakkını vermiş ve 

bu formasyonu almış hem de kavram çağında etkin olabilecek kadınlar teknoloji sektöründe çok etkin 

konumlara gelecek.

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz? 
İyi bir temsilci olduğumu ve birçok genç kadına rol model olabileceğimi görüyorum. Hem kendi iş-

özel yaşam dengemle hem de teknoloji alanındaki bilgi ve uzmanlığımla meslektaşlarım arasında 

saygın bir yerim olduğunu düşünüyorum, bu şekilde yorumlar alıyorum. Dünya tarihinde etkili olmak 

için yapılacak çok şey var, fakat Unilever gibi çok geniş coğrafyalara yayılmış bir uluslararası şirkette iyi 

bir pozisyonda olduğumu ve etki yarattığımı görüyorum. Türkiye’deki yönetim kurulunda BT’yi temsil 

etmek için adayım ve bu hedefi hassasiyetle takip ediyorum. Şu anda yaptığım doktora çalışması ile 

de özellikle sosyal inovasyon yöntemleri ile teknolojiyi kullanarak nasıl iz bırakabileceğimi çalışıyorum. 

Çalışmaya devam. 

Kurumunuzda aynı pozisyondaki kadın ve erkek çalışanların eşit ücret aldığını düşünüyor musunuz?
Hayır, düşünmüyorum. Teknoloji alanında yakın ücretler aldığını görsem de bazı alanlarda ücret farkını 

görüyor ya da hissediyorum.

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar için daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
Eğitim, sigortacılık, gayrimenkul gibi kadınların kendi zamanını daha iyi yönetebildiği sektörler var.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Evet. Kadınların birçok yetkinliği ile bu dönüşümün hem hızını hem de etkisini arttıracağını düşünüyorum. 

İş hayatındaki klasik meslek tanımları da değişiyor. Şirketler ürünü tasarlamaktan, deneyimi tasarlamaya; 

ürün ya da makine için bir şey yapmaktan, müşteri için bir şey yapmaya doğru gittikçe farklılaşmaya ve 

farklı rollere kucak açmaya başlıyor.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, caliskanlik..vs)
Yaratıcılar, empati kuranlar, örnek oluşturanlar, anlam yaratanlar, büyük resmi düşünenler hep kadınlar. 

Bu özellikleri ile büyük programları yönetmek ve sonuca ulaştırmak, stratejik pozisyonlarda karar alıcı 

olmak konusunda çok avantajlılar.

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu?
Dengeli ve uyumlu.
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Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Annem teşvik etti. Üniversite tercihimi yaparken matematiğimin çok iyi olduğunu biliyordum, esnek 

mesai saatlerinde çalışabileceğim yazılım pozisyonları olabileceğini söyledi, bilgisayar mühendisliğini 

böyle tercih ettim. Kariyer hayatımın ilk yıllarını yazılım geliştirici olarak geçirdim.  

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Sokak hayvanlarını koruma maksatlı aktivitelere katılıyorum, zaten köpeğim tüm zamanımı alıyor. 

Kanaviçe ve terraryum yapıyorum. 

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz?
Elektrik, elektronik, bilgisayar mühendisliği gibi alanlarda daha az kadının eğitim görmesinden 

kaynaklandığını gözlemliyorum. Bölümde 300 kişi içinde 11 kız vardı. Küçüklükten itibaren teknoloji 

merakı teşvik edilmeli, ben üniversiteye gittiğimde mouse tutmayı bilmiyordum, 16 yaşındaydım, geç 

de olsa teşvik edilmişim. Aradaki açığı kapatmak için çok çalışmam gerekti. Herhangi bir üniversiteden 

mezun olmayıp oyun oynayarak, chat yaparak interneti keşfetmiş, yeni açılan internet cafelerde web 

development öğrenmiş ya da merakından Excel’de visual basic kodu yazabilmiş arkadaşlarla beraber 

çalıştım. 

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Okuyun, araştırın, artık elinizin altında her şey var, okuduğunuzu anlayabilecek seviyede dahi olsa mutlaka 

İngilizce öğrenin. 

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Kısmen evet. Ancak yine de kadınlar “hands on” kod yazmak, ağ yönetmek, güvenlik cihazlarını 

yönetmek yerine daha naif olan analiz, proje yönetimi gibi işlerde çalışıyorlar. Boyner Grup Innovation 

Lab’de bunun aksini görebilmek mümkün; bu açıdan şanslıyım. Burada kadınlar geliştirici, uygulama 

yöneticisi, ürün sahipliği gibi daha teknik bilgi gerektiren pozisyonlarda çalışıyorlar. 

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Maalesef hayır. Bu dünyanın doğası gereği problem çıktığında orada olmak zorundasınız. Çocukları olan 

bir kadın için her gün belirli saatte okul çıkışında çocuğunu almak, yemek yapmak gibi yükümlülükler 

ile esnek mesai saatlerini bir arada denk getirmek çok zor. İşte tam olarak bu nedenden ötürü kadınlar 

bu sektörde “hands on” teknik görevlerde yer alamıyorlar. 

Tuğba Öztürk
Bilgi Güvenliği Müdürü
Boyner Grup 

Gelecek Çok Farklı
Bir Düşünce Biçimine
Sahip Olacak

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz?
Sayımız giderek artıyor, kız çocuklarının okutulması ve yüreklendirilmesi gerek. 

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz?
Henüz ulaşmadım, güvenlik denetimleri konusunda Principal Auditor seviyesinde olmayı arzuluyorum. 

Bunun için yurt dışı denetim tecrübemi arttırmam ve daha çok makale yazmam gerekiyor. 

Kurumunuzda aynı pozisyondaki kadın ve erkek çalışanların eşit ücret aldığını düşünüyor musunuz?
Boyner Holding’i şeffaf buluyor ve bu konuda çok adil davranıldığını biliyorum. 

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar icin daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
İnsana değer veren ve kurumsallaşmış tüm işletmeler her kadın için uygundur. 

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Bu konuda daha az insan istihdam edileceğine, manuel yürütülen işlemlerin yerini otomasyon ve 

yapay zekanın alacağına inanıyorum. Kadınlara daha çok pozisyon oluşacağını sanmıyorum. Rekabet 

de artacak, bu nedenle kadın-erkek herkes işine hakim olmalı, işini en iyi şekilde yaparken bir yandan 

da geliştirmeli.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, caliskanlik..vs)
Kadınların multitasking çalışabilme özelliği yadsınamaz bir gerçek. TÜBİTAK yayınlarında okumuştum, 

aynı zamanda örgü örüp TV seyredebilen, ayağı ile beşik sallayıp komşusu ile sohbet edebilen 

kadınlarımız var. En büyük avantajardan biri de hem parçayı hem bütünü görebilmemiz. Kadınlar 

detaycıdır. Diğer konularda erkekler ile eşit avantajlarımız var, fakat aynı zamanda ev kadını olmak, 

annelik gibi sorumlulukları yürütmek zorunda olan kadınlar açısından en büyük dezavantaj, iş hayatında 

erkekler kadar aktif ve uzun soluklu bir kariyer hayatını sürdürememeleri. 
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Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Bilinçli bir tercih değildi. Üniversitede okurken staj yapma zorunluluğumuz vardı. Son sene o dönemde 

gazete ilanı ile Apple Center Metro firmasında iş buldum. Bilişim sektörüne, stajyer olarak başladığım 

bu firma ile girmiş oldum ve tam 7 yıl çalıştım.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Çok kitap okuyorum. Her türden kitap okumaya çalışıyorum. Yazıyorum. Günlük olaylardan esinlendiğim 

yazı defterlerim var. Düzenli yazmaya çalışıyorum. Tiyatroları yakinen takip ediyorum ve sevdiğim 

insanlarla vakit geçirmeyi, onlarla sosyalleşmeyi seviyorum.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu?
Bu aslında sektörden bağımsız bir soru. İş hayatı ne yazık ki hayatımızın çok büyük bir bölümünü 

kapsıyor. Hele ki günümüz çalışma koşullarını gözönüne alırsak artık saat 9-18.00 çalışma saatlerine 

uyarak çalışmak ne yazık ki imkansız. Yurt dışına bağlı yaşıyoruz, saat dilimlerimiz farklı. Eğer iç disiplininizi 

sağlayabilirseniz her konuda kendinize vakit ayırmanız mümkün. Ben bir şeyi yapamamaya işin sebep 

olmasını bahane olarak görüyorum. Eğer zamanı doğru kullanır ve öncelikleriniz iyi belirlerseniz 

yapmak istediğiniz her şeye mutlaka zaman bulursunuz. Aile hayatında ise sizi destekleyecek aile 

bireylerinin olması son derece önemli. Eğer sizi yüreklendiren ve destek olan aile bireyleriniz varsa 

hayat tabii ki çok daha kolay oluyor.

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz? 
İnsanın kendisinin ne olduğunu bilmesi kadar, ne olmadığını da bilmesi gerekiyor. Biz yöneticiler kendi 

yeteneklerimiz ve tecrübelerimizle oturduğumuz koltuklara geliyoruz. Ama o koltuklar bizlere emanet 

edilmiş koltuklar. Kimse bulunduğu yerin büyüsüne kapılmasın. Hepimiz işlerimizi profesyonel olarak yapıp 

karşılığında ücretlerimiz alan kişileriz. Ben olaya bu kadar basit bakıyorum. Böyle bakınca hedeflerinize 

işinizi layıkı ile yapmanın dışında, insanların da hayatlarına dokunmayı ekleyebiliyorsunuz. Benim hayattaki 

en büyük hedefim bir önceki günden daha iyi, daha güzel işler yapabilmek oldu. Kendimi geliştirmek 

yetiştirmek güncel tutmak zorundayım. Bu doğrultuda da her gün yeni şeyler öğrenebiliyorum. 

Kurumunuzda aynı pozisyondaki kadın ve erkek çalışanların eşit ücret aldığını düşünüyor musunuz?
Kurumumda bir kadın yönetici olarak çalışıyorum. Böyle bir şeye izin veremeyeceğimi söyleyebilirim. 

Asıl sorun; artık kadın ve erkek ayrımı yaparak değil de, işi iyi kim yapıyorsa o işi o kişiye teslim etmek 

gerekiyor. Hala iş adamı, iş kadını diye kavramlar var. Üreten ve gelişen herkese cinsiyetten bağımsız 

davranılarak yetkilendirilmesi gerekiyor.

Tuğba Şişik
Channel Head
Zyxel İletişim

“Erkek İşi, Kadın İşi” Diyerek
Çocukların Kafalarında 
Kalıplar Oluşturuluyor

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Öncelikle çok çalışsınlar ve cesur olsunlar. Hayatlarındaki erkeklere (babaları, kocaları, ağabeyleri) 

ayakları üzerinde nasıl durulabildiğini de yaşatarak/deneyimleterek göstersinler. Asla azla 

yetinmesinler. Çok okusunlar, çok seyahat etsinler. Özellikle iş hayatına atıldıklarında kazandıkları 

paranın mutlaka bir bölümünü kendilerine yatırım yapmak için harcasınlar. Bir değil iki değil, hatta 

olabiliyorsa üç dil öğrensinler. Yabancı dil dünyaya açılan yegane kapı. Asla zorluklar karşısında pes 

etmesinler. Ne olursa olsun üretmeye çalışmaya devam etsinler. Eğitim hayatlarının bir bölümünde 

mutlaka belli bir zaman yurt dışında yaşama yolu bulsunlar. Hatta orada çalışsınlar. Dünya insanı olmak 

için çabalasınlar. Aile hayatı, düzenli hayat da çok önemli. Hayat yolculuklarında kendilerine eşlik 

edecek doğru insanları seçsinler. Hatada ısrar etmesinler. Kötü özel hayat, iş hayatı için çok büyük 

bir tuzaktır. Çalışmadan hiçbir yere gelemeyeceklerini bilsinler. Hadi geldiler diyelim, asla orada kalıcı 

olamayacaklarını bilsinler. Çalışmak ve ömür boyu eğitim içinde olmak zorundalar!

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Türkiye, EUROSTAT verilerine göre yükseköğretim mezunu kadın istihdam oranında AB ülkeleri ile 

kıyaslandığında en düşük orana sahip. AB ülkelerine ait ortak en güncel veri dönemi 2017 üçüncü 

çeyreğe göre, Türkiye’de yükseköğretim mezunu kadınların %21,3’ü işsizken, 28 AB ülkesinin ortalaması 

sadece %5,1. Dünya Bankası’nın Girişimcilik Araştırması’na göre Türkiye’de şirket sahipliğinde kadınlar 

sadece %25,4’lik bir yer tutuyor. Kadın çoğunluk yöneticilere sahip şirketlerin oranı ise %0,3. Şirketlerin 

sadece %5,4’ünde bir kadın üst düzey yönetici bulunan Türkiye’de, tam zamanlı çalışanların da sadece 

%21,9’u kadın. Bu rakamlar eskiden çok daha düşük seviyedeydi. Yıllar içinde iyileşmeler görüldü. 

Ancak yeterli değil.

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz?
Kadınlar sadece teknoloji sektöründe değil hemen hemen her sektörde atağa geçtiler. Ancak 

önümüzdeki yıllarda daha büyük bir sıçrama olacağını tahmin ediyorum. Çünkü hem şirketler, hem 

ülkeler artık kadının ekonomiye dahil edilmesiyle sağlanacak avantajları daha çok konuşur hale geldi. 

Hem kamu hem özel sektör şirketleri nezdinde özel istihdam projeleri geliştiriliyor. Yapılan çalışmaları 

çok etkili buluyorum.

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar için daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor?
Ben buna kesinlikle ayrım yapmadan cevap vermek istiyorum. Kafamızdaki erkek işi-kadın işi 

kavramlarını artık ortadan kaldırmamız lazım. Kadınlara biçilen roller veya meslekler artık demode 

oldu. Her insan kadın-erken ayrımı yapmaksızın istediği işi yapabilmekte özgür bırakılmalı. Bu sebeple 

kadınlara yönelik bir meslek ayrımı yapmayacağım.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Dijital çağ ile birlikte günümüzün en önemli mesleklerinden biri yazılım geliştirme olacak. Bu alanda 

kadın mühendisleri inanılmaz kariyer fırsatları bekliyor. 2023’e gelindiğinde, dünyadaki yazılımcı sayısı 

70 milyona yaklaşacak. Türkiye’de ise bu rakam 560 bin seviyelerinde olacak. Ancak asıl büyüme ise 

2030’da yaşanacak, dünyadaki yazılımcı sayısı 210 milyona ulaşacak. Dünyadaki yazılımcıların yaklaşık 

%1’inin Türkiye’den olacağını düşünürsek, 2030’da 2,1 milyon yazılımcının yer alacağını ifade edebiliriz. 

Bu pastadan elbette kadınlar da payını alacak. Öte yandan, yeni nesil ağ teknolojileri de gelişimini 

hızla sürdüren bir alan. Internet güvenliği, yeni WiFi kablosuz erişim teknolojileri, bulut teknolojileri, 
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bugün olduğu gibi yarın da ağ dünyasındaki yerini koruyacak. Bu alanda da inanılmaz iş fırsatları 

bulunmakta. Yapay zeka mühendisleri revaçta olan bir diğer iş kolu. Facebook, Amazon ve Google 

gibi şirketler, birbirlerinden yapay zeka mühendisi transfer ederek bu açıklarını kapatmaya çalışıyor. 

Duygusal zekası yüksek kadınların bu alanda rekabet şansı artacak.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık.. vs.)
İşin doğrusu kadınların el attıkları her işin gönülden yapılması halinde getirisinin fazla olacağına da 

inananlardanım. Bu nedenle belki pozitif bir ayrımcılık bile söz konusu olabilir. Kadınların daha çözüm 

odaklı olması, duygusal zekalarının yüksek olması, empati yeteneği, organizasyonel becerileri 

ve iletişime daha açık olmaları pek çok sektörde ön plana çıkmalarını sağlıyor. Kadınların bu temel 

özellikleri nedeniyle daha fazla sayıda istihdam edilmeleri neticesinde şirketletin daha rekabetçi bir 

yapıya bürünebileceğini düşünüyorum.

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu?
Çok daha kreatif ve işlevsel teknolojik ürünlerin pazarda olacağını söyleyebilirim. Kadınların yaratıcı 

özellikleri erkeklerden daha gelişmiş. Bu doğalarında var. Kim bilir, belki de bugün hayal bile 

edemeyeceğimiz ürünler hayatımıza girebilir. Sosyal iş ortamlarına kadınların daha çok eğlence, huzur 

ve neşe katabileceğini de sözlerime eklemek isterim.

Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz? 
Çocukluğumdan beri hep çok meraklı biri oldum. “Yeni bir şey” öğrenmek için okumak, gezmek, 

dinlemek ya da izlemek beni hep en çok cezbeden olmuştur. Diğer yandan puzzle çözmeye 

bayılıyorum. Sürekli yenilenen bir puzzle düşündüğünüzde, sizin de aklınıza teknolojik bir şeyler 

gelmiyor mu? İşte tam bu yüzden bu sektör tercihim oldu. 19 yıl sonra hala her gün aynı heyecanla 

gelebiliyorum ofise.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz? 
Deniz çok büyük bir tutkum, bir de dans etmek. İçinde deniz ya da dans olan her fırsatı değerlendirmeye 

çalışıyorum. Bir de üniversite yıllarımdan alışkanlık 1-2 tane bilgisayar oyunum var. Haftada en az 2 kez 

spor yapıyorum.  Hem bedensel hem de zihinsel enerjiyi yenilemenin en güzel yöntemi bence spor 

yapmak.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? 
Evet. Özellikle ülkemizde teknoloji sektöründeki kadın çalışan sayısının, olması gerekenin çok altında 

olduğunu düşünüyorum. Ailelerin kız çocuklarını üniversitelerin ilgili bölümlerine olan yönlendirmesi 

çok zayıf bence. Pek çok aile mühendislikleri tamamen erkek işi olarak görüyor ve kız çocuklarına 

da bunu empoze ediyor. Dolayısıyla teknoloji sektörünü besleyen bölümlerin kadın mezun sayısı çok 

az oluyor. Bu kısır döngüyü kırmanın en iyi yollarından biri kız çocuklarındaki farkındalığı arttırmak, 

kadınların bu sektörde var olduklarını ve ne kadar başarılı olabileceklerini onlara göstermek.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir? 
Öncelikle, kadın ya da erkek fark etmeksizin iyi bir kariyer düşünen herkesin öncelikle “vazgeçmemesi” 

gerekiyor ya da vazgeçmemeyi öğrenmesi de diyebiliriz. Sonrasında kendine inanmak ve güvenmek 

geliyor. Yılmamak hayatın her noktasında çok önemli bence. Hedefinize ulaşmak için yol alırken, 

karşınıza onlarca terslik ya da engel çıkacak. İnandıkları yolda pes etmeden ilerlemeleri lazım. Her 

tökezleme bir tecrübedir, unutmayalım. 

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz? 
Belki biraz daha iyidir ancak gözle görülür bir gelişme ya da iyileşme olduğunu düşünmüyorum. Bugün 

halen çıkılan bir iş ilanına gelen başvuru sayılarında erkeklerin hatrı sayılır bir üstünlüğü var. Halen 

katıldığınız bir teknoloji etkinliğinde en çok gördüğünüz takım elbiseli iş adamları oluyor. 

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu? 
Teknoloji sektörü şartları, çalışma saatleri ve dinamikleri açışından gerçekten çok ağır bir sektör. Bu 

Tülin Şendemir
BT, Altyapı ve Operasyon Müdürü
Nobel İlaç

İyi Bir Kariyer Düşünen 
Herkesin Öncelikle 
“Vazgeçmemesi” Gerekiyor
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yüzden aile hayatını ve bir teknoloji kariyerini bir arada yürütmek gerçekten zor. Özellikle başlarda 

epey zor. Kişisel zamanınızdan, ailenize ayırdığınız zamandan oldukça fazla çalmak durumunda 

kalıyorsunuz. Sonrasında biraz alışıp biraz işler yoluna girdiğinde, her şeye karşı tedarikli olmayı 

öğrendiğinizden, bence diğer sektörlerden daha kolay oluyor iki tarafı beraber yürütmek.  

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor musunuz?
Kadınlar erkeklere göre daha detaycı. Bir de aynı anda daha fazla konuyla ilgilenebiliyoruz. Özellikle 

bu iki nedenden dolayı, kadınların teknoloji sektöründe çok başarılı olduklarına ve ilerleyen dönemde, 

sayımızın da artmasıyla çok daha etkin bir konuma geleceğimize olan inancım çok yüksek. 

Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz?
Teknolojiye yön vermiş bir kadınla kendimi kıyaslamak bence oldukça iddialı olacaktır. Ancak profesyonel 

çalışma hayatım boyunca, içinde bulunduğum organizasyonlarda suyun akış yönünü değiştirmiş olmak 

ve bu yeni yolun çok daha hızlı, etkin ve verimli olduğunu gözlemlemiş olmak gerçekten gurur veriyor 

bana. En büyük hedefim; bu kadar hızlı değişen ve gelişen bir sektöde, günün gerisinde kalmadan, bu 

gelişmeleri bulunduğum organizasyona en iyi şekilde uyarlamak. Demek istediğim, sürekli güncellenen 

hedeflerim var benim, sanırım hiçbir zaman tüm hedeflerime ulaştım diyemeyeceğim. 

Kurumunuzda aynı pozisyondaki kadın ve erkek çalışanların eşit ücret aldığını düşünüyor musunuz?
Maalesef düşünmüyorum. Ülkemize ya da bu sektöre özgü değil bu görüşüm. Genel olarak tüm 

dünyada aynı pozisyondaki kadınlar ve erkekler aynı ücretleri almıyorlar. Sevindirici olan, özellikle son 

yıllarda bu konudaki farkındalığın artmasıyla, düzenlemelerin ve güncellemelerin yapılmaya başlamış 

olması. Orta-yakın vadede bizlerin de bunun sonuçlarını göreceğimize inanıyorum.

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar için daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor? 
Özel olarak herhangi bir sektörün kadınlar için daha uygun bir çalışma ortamı sağladığına inanmıyorum 

ya da sağladığını düşünmüyorum. Ancak sektör bağımsız olarak, çalışma zamanını kişinin kendisinin 

ayarlayabildiği pozisyonlar kadınlar tarafından daha çok tercih ediliyor. Dolayısıyla mesela randevu 

saatlerini kendileri ayarlayan doktorluk, kadınlar için daha uygun bir çalışma ortamı oluyor.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık..vs) 
Dijital dönüşüm denince akla ilk olarak son dönemde çok sık duyduğumuz yapay zeka, artırılmış 

gerçeklik, nesnelerin interneti gibi teknolojiler geliyor; ancak dijital dönüşümü birkaç teknolojiyle 

sınırlamamak gerekiyor. Tüm kayıtların dijital ortamda işlenir hale getirilmesi ve tüm süreçlerin dijital 

ortama aktarılmasıyla yeni koşullara uyum sağlamak ve çevik olmak gerekiyor. Tam kadınlara göre. 

Aynı anda aynı dikkatle daha fazla işi kontrol edip, daha hızlı karar verip, daha hızlı hareket edebilen 

kadınlar için dijital dönüşümün sonuçları çok verimli bir çalışma ortamı sunuyor. Dijital çağda kadınlarla 

yürüyen organizasyonların da daha başarılı olacağına inanıyorum. Kazan-kazan formülünün anlamını 

tam yansıtan bir durum bence.

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu? 
Farklı tasarımlarla ve daha zarif cihazlarla dolu olurdu sanırım. Kim bilir belki ruh halimize göre farklılaşan 

uygulamalarımız olurdu. Yapay zeka biraz daha yavaş ama daha tutarlı ilerliyor olurdu belki. Nesnelerin 

interneti ve akıllı cihazlar şu anda olduğundan daha fazla hayatımızı kolaylaştırıyor olurdu. Ne olursa 

olsun, daha renkli ve daha iyi bir dünya olurdu. 

Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
Teknoloji sektörü 1990’larda yenilikçi, genç ve kaliteli bir sektör olarak en arzu edilen çalışma alanlarının 

başında geliyordu. Beni de sektöre çeken bu oldu.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz? 
Sebze yetiştiriciliği, Uzak Doğu dövüş sanatları ve kitap okuma hobilerime odaklanmaktan keyif alıyorum.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? 
Kadın çalışan sayısında eksiklik elbette fark ediyorum. TÜBİSAD’ın araştırma sonuçlarına göre de kadın 

çalışan oranı %28, ki bu Türkiye’nin kadın istihdam oranı ile aynı ancak lise ve yükseköğrenim mezunu 

kadın iş gücünde katılım %50’lerde olduğu için gerçekte az. GE Türkiye’nin araştırmasına göre 

mühendislik bölümlerinden mezun olanların %38’i kadın. Dolayısıyla bir sebep, teknoloji sektöründe 

daha ağırlıklı olarak teknik eğitim almış kişilerin çalışması, kadınların da teknik bölümlere daha az 

rağbet göstermeleri olabilir. Ancak bu %38’lik oranın ABD’deki oranların da çok üstünde olduğunu 

belirtmekte fayda var.  

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir? 
Satış, pazarlama gibi görevler için, teknik bir bölümden gelmeseler bile işin teknolojik tarafına ilgi 

duymalarını ve bir yandan da teorik olarak kendilerini eğitilmelerin öneririm.

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Herhangi bir veriye dayalı olmamakla birlikte, bilişim sektöründe kadın oranının düştüğü yönünde bir 

gözlemim var.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu? 
Aslında destek olabilecek bir sektör bilişim, örneğin yazılım geliştirici gibi roller daha esnek saatlerde 

çalışabilir ancak bu ne derece uygulanıyor, bilmiyorum. Ben genel olarak Türkiye’deki çalışma 

koşullarında kariyer ve aile hayatının bir arada yürütülmesinin bir hayli zor olduğunu düşünüyorum.

Kadınların gelecek süreçte teknoloji sektöründe daha etkin bir konumda olabileceğini düşünüyor 
musunuz? 
Kadınların gelecek süreçte her sektörde daha etkin bir konumda olacağına inanıyorum. Eğitim ve 

maddi kaynaklara erişemeyen nüfus oranı çok düşüyor. Dolayısıyla, imkanların artması ile büyüyen bu 

yeni havuzdan gelecek istekli ve çalışkan çok sayıda kadın -ve erkek- olacaktır.

Yasemin Topaç
Ankara Bölge Müdürü
CA Technologies Türkiye

Kadının Sektördeki 
Ağırlığına Bakarken Annelik 
Rolünü Unutmamak Lazım
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Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz? 
Teknolojiye yön vermek olmasa da, ülkemin kalkınması için elzem olan doğru yazılım teknolojilerini en 

iyi koşullarda ve iyi hizmet vererek kamuya sundum kariyerim boyunca. Bu anlamda içimi rahat ettiren 

bir çalışma hayatı geçirdiğim için mutluyum.

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar icin daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor? 
Bu soruyu cevaplamak için bence kadın yöneticilerin ağırlıklı olduğu sektörlere bakmak lazım ki 

sanırım bunlar da finans, reklamcılık/halkla ilişkiler ve her şeye rağmen bilişim sektörüdür. 

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Dijital dönüşüm, parlak bir fikri olan, iyi iş çıkaran herkese eşit imkan sunduğu için cinsiyet bir faktör 

olmaktan çıkıyor. 

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık.. vs)
Hemen hemen her sektörde kadın çalışan iş yerine çok sayıda avantaj getirir. Kadında daha fazla 

kullanıldığına inandığım duygusal zeka kesinlikle büyük fark yaratıyor; zira iş hayatında başarının büyük 

kısmı burada yatıyor.

Teknoloji sektöründe eşit sayıda kadın ve erkek olsaydı dünyamız nasıl olurdu? 
Daha renkli olurdu, bu kesin.

Teknoloji sektörüne girmeyi nasıl tercih ettiniz?
İlkokulda Commodore 64 ile başlayan ilgim, ilk PC’im ile artarak devam etti. Bu ilgimi ve hobimi zaman 

içerisinde mesleğime aktarmak istedim ve bilişim sektörüne adım attım.

Sektördeki çalışma hayatınız dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz? 
Teknolojiyi, ilgili haberleri ve forumları takip etmeyi seviyorum. Son yıllarda blockchain ile ilgili olarak 

da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ayrıca düzenli şekilde spor yapıp, fırsat buldukça seyahat etmeye 

gayret ediyorum.

Teknoloji sektöründe kadın çalışan sayısında bir eksiklik fark ediyor musunuz? Eksiklik görüyorsanız 
neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz?
Evet, ne yazık ki bu sektördeki fark diğer sektörlere nazaran kendini çok daha fazla hissettiriyor. 

Genel olarak bilişim sektöründe çalışan kadınların sayısı sadece Türkiye’de değil, dünyada da 

oldukça yetersiz. Bu sayının Türkiye’de üzücü seviyelerde olmasının nedeninin yetersiz eğitim/

bilgilendirme olduğunu düşünüyorum. Liseden başlayarak, kadınların bu sektörde alabileceği roller 

ve kariyer alternatifleriyle ilgili bilgi verilirse ve kadınlar bu alanda çalışmak için cesaretlendirilirse, 

ilginin artacağına inanıyorum.

Teknoloji alanında kariyer düşünen diğer kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir? 
Bol okuyup, araştırarak, hem ülkemizdeki hem de küresel gelişme ve trendleri takip etmeleri, kendilerini 

geliştirmeleri ve bilgilerini çevreleri ile paylaşmaları, kadınların teknoloji gibi öne çıkan sektörlerden 

uzak durmaları yönündeki geleneksel beklentileri aşan, öz güvenli bir yaklaşımı benimsemeleri.

Kendi tecrübelerinizden, sektörde çalışan kadın-erkek sayısının yıllar içinde iyileştirildiğini söyleyebilir 
misiniz?
Sektörde çok uzun yıllara dayalı bir tecrübem olmadığı için, eski yıllarla kıyas yapamıyorum, ancak 

son 4 yıldır katıldığım tüm IDC etkinliklerinde konuşmacı ve katılımcılar arasında erkeklerden daha çok 

kadınların aktif olduğunu görmek beni mutlu ediyor.

Teknoloji sektörü, kadınlara kariyer ve aile hayatını bir arada yürütmeye destek oluyor mu? 
Kendi deneyimlerime göre, teknoloji sektörü, iyi bir planlama ile diğer sektörlere göre daha esnek 

bir çalışma hayatı sunabiliyor. Ancak aile hayatını kariyer ile bir arada yürütmeye destek olması 

gerekenin teknoloji sektörünün yanı sıra, aile bireyleri ve genel olarak toplumsal örgütlenme olduğunu 

düşünüyorum.

Yeliz Eker
İş Geliştirme ve Satış Yöneticisi
May Siber Teknoloji

Kadınlar, Küresel
Gelişme ve Trendleri
Takip Etmeliler
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Dünya tarihinde teknolojiye yön veren kadınlara baktığımızda kendinizi nerede görüyorsunuz? 
Kendi alanınızdaki hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Bu alandaki hedeflerinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz?
Kendimi işin çok başında ama sektörle çok ilgili bir kişi olarak görüyorum. Genellikle kendime kısa 

ve uzun vadeli birçok hedef koyduğum için, hem ulaşabildiklerim hem de ulaşmaya çalıştıklarım var. 

Örneğin gelecek sene için hedefim başlangıç seviyesi Solidity programlama dilini öğrenmek. Daha 

uzun vadede ise bir blockchain projesinde görev almayı isterim.

Sizce ülkemizde hangi sektörler kadınlar icin daha uygun bir çalışma ortamı sağlıyor? 
Kadınların, sektörlerden bağımsız olarak, istedikleri her işi yapabileceklerine inanıyorum. Ancak 

teknoloji sektöründe çalışan kadınların, yapılan işlerin niteliği ve sektörün genel yapısı sebebiyle diğer 

birçok alanda çalışan hemcinslerine nazaran ayrımcılık ve diğer sorunlar karşısında daha avantajlı 

olduklarını düşünüyorum.

Dijital dönüşümle birlikte kurumların kadınlara daha çok iş pozisyonu yaratacağına inanıyor musunuz? 
Nasıl?
Elbette. Örneğin; son yılların trend mesleği sosyal medya yazarlığı/editörlüğü, blogger’lık vb. 

mesleklerde birçok hemcinsimin çok başarılı işler çıkardığını görüyorum.

Bilişim sektöründe kadın çalışan olmanın iş yerine getireceği avantajlar sizce nelerdir? (EQ, 
sorumluluk, çalışkanlık ..vs). 
Sadece bilişim sektörü değil, gerek iş hayatı gerekse sosyal hayatta en başarılı projelerin kadın ve 

erkeklerin bir arada uyum içinde çalışabildiği ortamlardan çıkabileceğine inanıyorum.
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