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LOGO Yazılım Başkan Yardımcısı Anlaş: 

Yeniliklere açık olması 
bu sektörde yöneticilik 
yapmamda rol oynadı

Bilişim alanında kadın 
temsilinin artırılması 
için sektörün daha 
fazla tanıtılması 
gerektiğinin altını 
çizen LOGO Yazılım 
İcra Kurulu Başkan 
Yardımcısı Anlaş, 
toplumdaki algının 
aksine kadınların da 
bu sektörde başarılı 
olabileceğinin 
vurgulanması 
gerektiğini belirtti. 

LOGO Yazılım İcra Kurulu Başkan Yardımcısı 
Gülnur Anlaş, kadın yönetici veya kadın 
çalışanların çoğu zaman annelik görevleri 
nedeniyle aynı anda iki işte çalıştıklarına 
işaret ederek, “Kadınların kendini iş hayatına 
bağlılığını ispatlaması için genelde erkeklere 
göre daha çok çaba sarf etmesi gerekiyor. Bu 
bir dezavantaj oluştursa da aynı anda birçok 
işi yapabilme kabiliyetinizi geliştirdiği de 
söylenebilir” değerlendirmesinde bulundu. 

“Yeniliklere açık” ve “eğitim düzeyinin 
yüksek” olmasının bilişim sektöründe 
yöneticilik yapmayı tercih etmesinde önemli 
rol oynadığını belirten Anlaş, sektörde 
kadın temsilinin artırılması için ilk olarak 
bilişim sektörünün daha fazla tanıtılması ve 
toplumdaki algının aksine kadınların da bu 
sektörde başarılı olabileceği vurgulanması 
gerektiğini söyledi.

* Çalışmaya 1984 yılında bankacılık 
sektöründe başladım. Bilişim sektörünün 
yeniliklere açık ve sektörde eğitim düzeyinin 
yüksek olması bu sektörde yöneticilik 
yapmayı tercih etmemde önemli rol oynadı. 
Birlikte çalıştığınız kişiler, işten aldığınız 
mutluluğa ve iş ortamınızın kalitesine 

katkıda bulunduğu için bilişim sektöründe 
çalışmaktan çok memnunum.  

** Kadın yöneticiler, ya da daha genel 
olarak kadın çalışanlar, çoğu zaman annelik 
görevleri sebebiyle aynı anda iki işte çalışıyor 
durumdalar. Dolayısıyla, kadınların kendini iş 
hayatına bağlılığını ispatlaması için genelde 
erkeklere göre daha çok çaba sarf etmesi 
gerekiyor. Bu bir dezavantaj oluştursa da 
aynı anda birçok işi yapabilme kabiliyetinizi 
geliştirdiği de söylenebilir. 

Ben iş hayatım boyunca kişilerin yaptığı 
işlerle değerlendirildiklerine inanarak 
çalıştım ve önyargısız olarak, işinizde değer 
yaratmaya odaklandığınızda ayrımcılığın da 
önüne geçilebileceği inancıyla yetiştirildim. 
 

*** Kariyerim süresince yaşadığım tüm 
tecrübelerin gelişimimde katkısı olmuştur.  

**** Bu alanda kadın temsilinin 
artırılması için ilk olarak bilişim sektörü 
daha fazla tanıtılmalı ve toplumdaki algının 
aksine kadınların da bu sektörde başarılı 
olabileceği vurgulanmalıdır. 

http://www.bilisimdergisi.org/s163

Bilişim sektöründe kadın 
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