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Bilkom’dan Çavuş: 

İş hayatında olası 
sorunlara kadınlar 
daha empatik, daha 
çözüm odaklı yaklaşıyor

Kadınlar için çoğu zaman 
sorunların, sorun olmaktan 
çıkıp yalnızca özen ve çözüm 
isteyen bir olgu haline 
dönüştüğünü söyleyen Bilkom 
İş Geliştirme ve Kurumsal 
İletişim Müdürü Çavuş, 
bilişimde kadın çalışan sayısının 
az olmasının bir sorun değil 
kişisel tercihlerin bir sonucu 
olduğunu belirtti. 

* Kariyer hayatıma 2001 yılında Marmara 
Üniversitesi İletişim Fakültesi’ndeyken başladım. 
Bir devlet üniversitesinin öğrencisine verdiği en 
büyük yetkiyi alarak üniversitenin halkla ilişkiler 
sorumlusu olarak atandım. Mezun olduktan sonra 
ağırlıklı olarak IT alanında çalıştım. Bilgisayarları 
toplayarak sattığımız dönemleri de, domain 
isimlerini düşürerek satışını yaptığımız dönemleri 
de yaşama şansım oldu. Turizm sektörüne yönelik 
videoondemand sistemleri ile kurumlar için 
kurumsal yayın yapan IPTV sistemlerini getiren 
öncü firmalarda pazarlama ve satış yöneticiliği 
yaptım. Ancak itiraf etmeliyim ki hiçbiri özellikle 
Koç şirketler grubu bünyesindeki Bilkom’da 
çalışmak kadar heyecan verici değildi.  Apple 
teknolojilerini sonuna kadar yaşayabileceğiniz 
harika bir kurum Bilkom. 
2011 Haziran ayında Pazarlama İletişimi Yöneticisi 
olarak başladığım ve Bilkom markasının yanı sıra 
Adobe, Graphisoft ve Apple gibi önemli markalara 
dair birbirinden keyifli çalışmalar yaptığım 
Bilkom’da 1 Ocak 2014 itibariyle İş Geliştirme ve 
Kurumsal İletişim Müdürü olarak görevime devam 
ediyorum. 

** Bir kadın olmanın zarafetini taşıyorsanız 
ki bu duygusal ve mental denge gerektiriyor, 
iş hayatında olası sorunlara daha empatik, 
daha çözüm odaklı yaklaşma şansını 
yakalayabiliyorsunuz. Bence bu doğaları, 

“Kadın olmanın zarafetini taşıyorsanız ki, bu duygusal ve mental denge gerektiriyor, 
iş hayatında olası sorunlara daha empatik, daha çözüm odaklı yaklaşma şansını 
yakalayabiliyorsunuz” diyen Bilkom İş Geliştirme ve Kurumsal İletişim Müdürü olan Azade 
Çerkezoğlu Çavuş, bunun kadınların en önemli avantajı olduğunu vurguladı. Bu yaklaşımla 
kadınlar için çoğu zaman sorunların, sorun olmaktan çıktığı, yalnızca özen ve çözüm isteyen 
bir olgu haline dönüştüğünün altını çizen Çavuş, ofis ortamları gibi nispeten az yorucu ve 
güvenli fiziksel çalışma alanlarında olmanın kadın yöneticilere avantaj sağladığına işaret etti. 
Ofis ortamları ve fabrikaların iç ve dış düzenlemelerini değiştirmek isteyen Çavuş, bilişim 
sektöründe kadın çalışan sayısının az olmasının sadece Türkiye’de değil Silikon Vadisi’nde de 
konuşulan sorun olduğuna değinip sözlerini şöyle tamamladı:
“Bunun bir sorun değil kişisel tercihlerin bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Yeter ki 
kadınlar bu alanda okumak, öğrenmek ve çalışmak istesinler... Başarı için teknolojiyi 
sevmenin ve ona ilgi duymanın yeterli olduğu kanısındayım.”

kadınların en önemli avantajı. Bu yaklaşımla biz 
kadınlar için çoğu zaman sorunlar sorun olmaktan 
çıkıyor, yalnızca özen ve çözüm isteyen bir olgu 
haline dönüşüyor. Diğer taraftan, ofis ortamları 
gibi nispeten az yorucu ve güvenli fiziksel çalışma 
alanlarında olmak kadın yöneticilere avantaj 
sağlayacak şekilde,  olumlu bir konsantrasyon 
ve çevre etkisi yaratarak iç huzur sağlıyor diye 
düşünüyorum. Bunu söylerken sahada aktif 
çalışan tüm emekçi kadınlarımıza duyduğum 
sonsuz saygıyı ayrıca belirtmek istiyorum. 

*** Ofis ortamlarının ve fabrikaların iç ve dış 
düzenlemelerini değiştirmek isterdim. “Aslan 
yattığı yerden belli olur” deyimiyle büyüyen bir 
kuşak ve doğa dostu bir aileden gelince, insanların 
çalışma alanlarının yalnızca işine değil, yaşamına 
doğrudan etkisi olduğunu düşünüyorum. Gerisi, 
insan ilişkileri, dinlemek, anlamak, anlaşılır 
olmak, inanmak, inanılır olmak, takdir etmek ve 
istikrarlı iletişim kurmak... 

**** Yalnızca ülkemizde değil, bugün Silikon 
Vadisi’nde de aynı sorunlar konuşuluyor.  Bunun 
bir sorun değil kişisel tercihlerin bir sonucu 
olduğunu düşünüyorum. Yeter ki kadınlar bu 
alanda okumak, öğrenmek ve çalışmak 
istesinler... Başarı için teknolojiyi 
sevmenin ve ona ilgi duymanın yeterli 
olduğu kanısındayım. 

http://www.bilisimdergisi.org/s163

Bilişim sektöründe kadın 
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