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Oracle Türkiye Satış Direktörü Aksu: 

Sektörümüzde kadın çalışan 
ve yönetici sayısı gözle 
görülür şekilde artıyor

“Bulunduğum sektör, 
kadın yöneticilerin çok 
olduğu ve bu konuda 
önyargıları olmadığı bir 
sektör” diyen Oracle 
Türkiye, Nijerya ve Kenya 
Teknoloji Satış Direktörü 
Aksu, Oracle Türkiye’de 
çalışanların yaklaşık 
yüzde 40, yöneticilerin 
ise yaklaşık yüzde 45’inin 
kadın olduğunu söyledi.

Oracle Türkiye, Nijerya ve Kenya Teknoloji Satış Direktörü Pınar Rua Aksu, kendini 
erkek yöneticilerden farklı hissetmediği için hiçbir zaman iş hayatında bir ayrım 
yaşamadığına değindi. Kadın çalışanların ev ve iş, kariyer ve özel hayat dengesini çok 
iyi kurmaları gerektiğinin üzerinde duran Aksu, bu dengenin iyi kurulması halinde 
işe yansımasının hep pozitif yönde olduğuna dikkat çekti. Aksu, 2 çocuk annesi bir 
kadın yönetici olarak belirli dönemler de bunun zorluklarını yaşasa da genel anlamda 
hayatını iyi dengeleyebildiğini belirtti. Oracle Türkiye’de kadın çalışan yüzdesinin 
yaklaşık yüzde 40, kadın yönetici sayısının ise yaklaşık yüzde 45 olduğunu bildiren 
Aksu, bilişim sektöründe her gün kadın çalışan ve yönetici sayısının gözle görülür 
şekilde arttığını vurguladı.

* Çalışmaya 1995’de İTÜ Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği’nden mezun olur 
olmaz başladım. Bilgisayarın kişisel anlamda yeni hayatımıza girdiği dönemlerdi 
ve beni de cezbeden bir konuydu. Dolayısıyla bölüm tercihim çok bilinçliydi. 
Üniversitenin ardından da bu alanda çalışmam doğal olarak gerçekleşti. Arçelik’te 
yazılım uzmanı olarak çalışma hayatıma başladım.

** Açık söylemek gerekirse kadın yönetici olarak kendimi erkek yöneticilerden 
farklı hissetmediğim için hiçbir zaman bu ayrımı iş hayatında yaşamadım. 
Bulunduğum sektör, kadın yöneticilerin çok olduğu ve bu konuda önyargıları 
olmadığı bir sektör. Ama bir kadın olarak iş hayatında bulunmanın elbette ki farklı 
bir yanı var. Ev ve iş, kariyer ve özel hayat dengesini çok iyi kurmanız gerekiyor. 
Eğer bu denge iyi kurulursa işe yansıması hep pozitif yönde oluyor. Ben de 2 çocuk 
annesi bir kadın yönetici olarak belirli dönemlerde bunun zorluklarını yaşasam da 
genel anlamda hayatımı iyi dengeleyebildiğimi düşünüyorum.

*** Bugüne kadar gelirken amacım hep işimi en mükemmel haliyle yapmak 
ama bunu yaparken de karakterimden ödün vermemek oldu. Dolayısıyla değişmesi 
gerektiğini düşündüğüm şeyleri hep ifade etmeye çalıştım. Bunların değişmesi için 
de ön ayak oldum. Dolayısıyla şu an geldiğim noktadan memnunum. Kendimizi ve 
çevremizi değiştirmenin bizim elimizde olduğuna inanıyorum.

**** Oracle Türkiye’de kadın çalışan yüzdesi yaklaşık yüzde 40, kadın yönetici 
sayısı ise yaklaşık yüzde 45’dir. Sektörümüzde her gün kadın çalışan ve yönetici 
sayısı gözle görülür şekilde artıyor.
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