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Netsis’ten Aşkın: 

Sorunlara çözüm bulma 
yeteneklerimiz erkeklere 
göre daha ileri düzeyde 

Kadınların sosyal 
zekâlarının daha 
kıvrak, IQ’larının 
daha yüksek 
olduğunu ileri 
süren Netsis 
Pazarlama 
Koordinatörü 
Aşkın, çatışma 
noktalarında 
kadınların daha 
bütünleyici, 
anlaşmazlıkların 
çözümünde de 
daha ılımlı olup 
çeşitli alternatifler 
üretebildiklerine 
dikkat çekti.

* Bilişim ve teknoloji sektöründe 
çalışmaya 1997 yılında başladım. Bizim 
neslimiz bilgisayarlar ile lise yıllarında 
tanıştı. Şimdikiler gibi dijital dünyanın 
içine doğmamıştık. Çok yeni ve ilginç bir 
dünyaydı. Hızlı büyümekteydi. Bu yüzden ilgi 
duydum bu sektöre. O yıllarda Türkiye’de 
kuruluş aşamasında olan SAP’nin kurucu 
ekibi içerisinde yer aldım. Türkiye’de 
ERP sektörünün başlangıcı olan bir milat 
noktasında sektöre girdim ve SAP bir 
okul gibiydi. Bu yüzden kendimi şanslı 
hissediyorum.  Türkiye’de ERP bilincini 
oluşturmaya çok büyük katkımız oldu, bu 
yapının içinde yer almış olmaktan gurur 
duyuyorum. 

Kadınların yönetici olmasının bir avantaj olduğunu düşünen Netsis Pazarlama 
Koordinatörü İpek Aşkın, kadınların sosyal hayat içinde üstlendiği 
sorumlulukların daha fazla olduğunu söyledi. “Kadınların sosyal zekâları daha 

kıvrak, IQ’ları daha yüksek. Sorunlara çözüm bulma yeteneklerimiz erkeklere göre 
daha ileri düzeyde ve çatışma noktalarında daha bütünleyici olabiliyoruz” diyen Aşkın, 
oluşan anlaşmazlıkların çözümünde kadınlar daha ılımlı olup daha çeşitli alternatif 
çözümler üretebildiklerinin altını çizdi.  
Bilişim sektöründe kadın çalışan oranının iş hayatında genele oranla yüksek olduğunu 
ifade eden Aşkın, ancak istatistiklere göre dünyada ve ülkemizde kadın yöneticilerin 
hâlâ iş hayatı içinde azınlıkta yer aldıklarını, kendilerini ispat etmek ve yükselmek için 
daha fazla çaba göstermek durumunda kaldıklarını belirtti.
“yapılan işe ve ortaya çıkan ürün ya da hizmete hiçbir katkısı olmayan tarzda yıkıcı 
rekabet ortamı yaratan ve bu ortamı körükleyen insanları, mobbingleri” değiştirmek 
isteyen Aşkın, sektördeki kadın nüfusunun doğal olarak artacağını düşünüyor.

** Kadınların yönetici olmasının bir avantaj 
olduğunu düşünüyorum. Kadınların sosyal 
zekâları daha kıvrak, IQ’ları daha yüksek. 
Sorunlara çözüm bulma yeteneklerimiz 
erkeklere göre daha ileri düzeyde ve çatışma 
noktalarında daha bütünleyici olabiliyoruz. 
Gerek ekip içinde, gerekse üçüncü partilerle 
oluşabilen anlaşmazlıkların çözümünde 
kadınlar daha ılımlı olup daha çeşitli 
alternatif çözümler üretebiliyorlar. 

Kadınların sosyal hayat içinde üstlendiği 
sorumlulukları daha fazla, her ne kadar 
dışarıdan yardım alsalar da annelik, ev 
kadınlığı gibi misyonlar da taşıyorlar.  
Bu nedenle erkeklerde olduğu gibi tek odak 
noktası iş değil. 
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Bilişim sektöründe kadın 
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Özellikle annelik söz konusu olduğunda. Ancak ilk bakışta dezavantaj olarak 
görünen bu unsurlar aslında çok yönlülük,  yüksek koordinasyon yeteneği, esnek 
hareket etme ve hızlı karar verme yeteneği gerektiren, özellikle bilişim sektörü 
gibi sürekli bir değişim süreci içinde olduğunuz bir sektörde kesinlikle avantaja 
dönüşüyor.  Aynı anda farklı alandaki pek çok sorumluluğu hassas dengeleri 
bozmadan yönetebilen kadının iş hayatında da bu yetenekleri ile çok daha avantajlı 
olduğunu düşünüyorum.

Her ne kadar bilişim sektöründe kadın çalışan oranı iş hayatında genele 
oranla yüksek olsa da, ne yazık ki istatistiklere göre dünyada ve ülkemizde 
kadın yöneticiler hala iş hayatı içinde azınlıkta yer alıyor. Kendilerini ispat 
etmek ve yükselmek için daha fazla çaba göstermek durumunda kalıyorlar. 
Bilişim sektöründe tablo biraz daha iyi görünüyor. En azından Netsis’ten örnek 
verebilirim; bizde kadın çalışanların ve yöneticilerin oranı diğer sektörlere oranla 
daha yüksek.
 

*** Temelinde yapılan işe ve ortaya çıkan ürün ya da hizmete hiçbir katkısı 
olmayan tarzda yıkıcı rekabet ortamı yaratan ve bu ortamı körükleyen insanları, 
mobbingleri değiştirmek isterdim. İnsanların işe gelirken kendilerini, keyifli, 
mutlu hissetmeleri için gereken ortam koşullarını oluşturmak isterdim 
ve ürüne, hizmete katkısı bulunmayan, kişilerin motivasyonunu düşüren, 
gereksiz çekişmeler ile ekip ruhuna zarar veren ayak oyunları gibi durumların 
yaşanmamasını sağlamaya çalışırdım. Çalışan insan mutluysa çıkan işin kalitesi 
de doğru orantılı olarak yüksek oluyor. 
 

**** Yine kendi üniversite yıllarımla kıyasladığımda bilgisayar, endüstri 
mühendisliği gibi fakültelerde okuyan arkadaşların daha şanslı olduğunu 
görüyorum. Üniversitelerin meslekler konusunda kariyer, verimlilik günleri, 
zirveler gibi organizasyonlarla daha fazla kariyer desteği verdiğini görüyorum. 
Bu yolda yürüyecek genç arkadaşlarımız sektörümüzle ilgili verilere önceden 
erişme şansı elde ediyorlar. Kulüpler kuruyorlar, bu şekilde sektörümüzdeki kadın 
nüfusunun doğal olarak artacağını düşünüyorum. Yanı sıra yatırımcıları teşvik 
edici, girişimciliği özendirici olması için teknoparkların gelişmesi ve Türkiye’nin 
teknoloji ihraç eder bir ülke olması için gerekli teşvikler sağlanmalı.
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