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Microsoft Türkiye’den Yavaş: 

Teknoloji birey ve 
kurumların gerçek 
potansiyelini açığa 
çıkarıyor

Erkek egemen bir bakış 
açısına karşın teknoloji 
alanında cinsiyet 
ayrımının potansiyele 
etkisi olduğunu 
düşünmeyen Yavaş, 
büyük kurumlardan 
KOBİ’lere, eğitimden 
girişimciliğe 
kadar teknolojinin 
değiştirebileceği çok 
şey olduğunu söyledi.

* Ben en başından beri bilime ve teknolojiye 
hâkim, teknolojiyi bilinçli kullanan ve 
yeni teknolojiler üretebilen, bu teknolojik 
gelişmeleri toplumsal ve ekonomik faydaya 
dönüştürme yeteneği kazanmış bireylerin 
topluma güç kazandıracağına inanıyorum. 
Teknolojinin bireylerin ve kurumların gerçek 
potansiyelini açığa çıkardığını düşünüyorum. 
Teknolojinin insanları, en çok sevdikleri 
ve değer verdikleri şeylerle, hayatın her 
alanında kesintisiz bir şekilde bir araya 
getiren bir güç olduğunu görüyorum. Böyle 
bir gelişimin parçası olmak, teknolojik 
eğilimleri yönlendiren öncü bir kurumda 
yer almak bana büyük heyecan veriyor. Bu 
nedenle teknoloji alanında çalışmayı seçtim.

** Sürekli gelişim ve öğrenmeyi çalışma 
hayatının en önemli unsurları olarak 
görüyorum. Örneğin Microsoft Türkiye’de 
çalışanlarımız gerek birbirlerine, gerek 

T eknolojiyi “insanları, hayatın her alanında kesintisiz bir şekilde bir araya getiren bir 
güç” olarak gören Microsoft Türkiye Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Muhterem Yavaş, bu nedenle teknoloji alanında çalışmayı seçtiğini söyledi. Bilim 

ve teknolojiye hâkim, yeni teknolojiler üretebilen, bunları toplumsal ve ekonomik faydaya 
dönüştürme yeteneği kazanmış bireylerin topluma güç kazandıracağına inandığını belirten 
Yavaş, “Erkek egemen bir bakış açısı hâkim olsa da, ben bu alanda cinsiyet ayrımının 
potansiyele etkisi olduğunu düşünmüyorum” dedi.
Microsoft Türkiye’de tüm çalışanların kendi işlerinin patronu gibi çalıştıklarını ifade eden 
Yavaş, esnek çalışma olanağını destekleyecek tüm teknolojik imkânları sunduklarını bildirdi. 
İyi bir kullanıcı olunmasına rağmen, Türkiye’nin teknolojiyle gelişiminde çok daha fazla söz 
sahibi olması gerektiğine dikkat çeken Yavaş, büyük kurumlardan KOBİ’lere, eğitimden 
girişimciliğe kadar teknolojinin değiştirebileceği çok şey olduğuna değindi.

yöneticilerine, gerekse şirket yönetimine 
çeşitli yazılı veya sözlü araçlarla geri 
bildirimde bulunabiliyorlar. Tüm şirket ve 
ekip toplantıları önemli birer geri bildirim 
fırsatı olarak görülüyor ve tüm çalışanlarımız 
tarafından önemseniyor. Bu şekilde 
çalışanlarımız, kendilerini hangi doğrultuda 
nasıl geliştireceklerini öğrenerek, geleceğin 
liderleri olarak hazırlanıyorlar. 

Microsoft Türkiye’de tüm çalışanlar kendi 
işlerinin patronu gibi çalışıyorlar. Esnek 
çalışma imkânlarına sahip olan çalışanlarımız 
istedikleri zaman evden ya da şirket dışında 
başka bir yerden çalışma özgürlüğüne 
sahipler. Çalışanlarımızın esnek çalışma 
olanağını destekleyecek tüm teknolojik 
imkânları sunuyoruz. 
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Bilişim sektöründe kadın 
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Çalışma isteğimize ve takım çalışmasına 
olan yatkınlığımıza olumlu etki edecek 
etkinlikler düzenliyoruz.
Bence bu yaklaşımlar tüm kurumlarda bir 
kültürden öte, uygulamada da pratik olarak 
yer almalı.

*** Dünyada sosyal medyayı, mobil 
teknolojileri en yaygın kullanan ve en hızlı 
uyum sağlayan toplumlardan biri haline 
geldik. Genç nüfusumuzun katkısıyla bu 
alanda gösterdiğimiz gelişim gerçekten 
etkileyici. Bununla birlikte iyi bir kullanıcı 
olmamıza rağmen, Türkiye’nin teknolojiyle 
gelişiminde çok daha fazla söz sahibi 
olmamız gerektiğini düşünüyorum. 
Büyük kurumlardan KOBİ’lere, eğitimden 
girişimciliğe kadar teknolojinin bizim için 
değiştirebileceği çok şey var. Teknoloji 
söz konusu olduğunda genellikle erkek 
egemen bir bakış açısı hâkim olsa da, ben bu 
alanda cinsiyet ayrımının potansiyele etkisi 
olduğunu düşünmüyorum. 

Biz de Microsoft Türkiye olarak, teknoloji 
odaklı farkındalığı artırmak üzere günümüz 
gençlerinin ve toplumun farklı kesimlerinin 
karşı karşıya olduğu ve “fırsat ayrılığı” 
olarak tanımladığımız duruma çözüm 
olacak girişimlere imza atıyoruz. Hükümet, 
kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve benzeri 
oluşumlarla kurduğumuz ortaklıklar 
aracılığıyla Türk gençleri için fırsatlar 
yaratıyoruz. Gençlerimizin yeni eğitim 
olanakları elde etmelerine, iş bulmalarına 
ya da yeni bir iş ya da sosyal girişim 
kurmalarına yardımcı olmak için gerekli 
olan gelişmiş teknolojiyi ve ticari eğitimi 
sağlayarak, onlara hizmet etmeyi taahhüt 
ediyoruz. Tüm bu çabalarımızı, kadınların da 
bu sektörde yer alması için atılmış birer adım 
olarak değerlendirebilirsiniz. 
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