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Huawei Türkiye’den Öğüt:

Kadın CEO’lara 
daha az şaşırıyoruz

“Türkiye’de kadın 
olmak hiç bitmeyen 
zor bir mücadele” 
diyen Huawei Türkiye 
Kurumsal Çözümler 
Bölümü Kanal Grup 
Müdürü Öğüt, “Kadınlar 
teknolojiden anlamaz” 
gibi ön yargılarla 
hareket edilmemesi 
durumunda, kadınların 
bireysel değerlerinin ve 
farklılıklarının şaşırtıcı 
sonuçlarının ortaya 
çıkacağını belirtti. 

* Yıldız Üniversitesi Elektronik ve 
Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun olduktan sonra 1990 yılında Nebim 
Neyir Bilgisayar Hizmetleri A.Ş’de, donanım 
mühendisi olarak çalışma hayatına atıldım. 
Lise hayatım boyunca en sevdiğim ve 
başarılı olduğum dersler matematik ve 
fizikti. Bu nedenle de fizik mühendisliğini 
düşünüyordum aslında. Ancak üniversite 
sınavlarına hazırlanırken, sınav öncesi 
araştırmalarımda fizik mühendisi olarak 
çalışma alanlarının ülkemizde çok 
kısıtlı olduğunu gördüm, aynı zamanda 
o dönemde gelişmeleri yakından takip 
eden ve düşüncelerine önem verdiğim 
Yücel Amcam ile tercihler konusunda 
görüştüğümde; fizik mühendisi olmak 
istediğimi belirttiğimde “Elektronik 
mühendisliği, fizik konularını da içeren, farklı 
dalları ile sürekli yenilenecek  ve bu bölümü 
seçenlere kendilerini yenileyebilecekleri bir 

İşyerlerinde orta ve üst düzey yönetim kadrolarında kadın çalışan sayısının arttığına dikkat 
çeken Huawei Türkiye Kurumsal Çözümler Bölümü Kanal Grup Müdürü Neriman Öğüt, 
“Giderek kadın CEO’lara daha az şaşırmaya başlıyoruz” dedi. 

“Türkiye’de kadın olmak hiç bitmeyen zor bir mücadele” diyen Öğüt, ön yargılarla hareket 
edilmediğinde bireysel değerler ve farklılıkların şaşırtıcı sonuçlarının görülebileceğini 
vurguladı. Bir yönetici olarak  cinsiyeti nedeniyle hiçbir zaman sorun yaşamadığına işaret 
eden Öğüt, iş yaşamında bir kadının yükselmesine daha normal bakar hale geldiğimize 
değinip bunları çok olumlu gelişmeler olarak gördüğünü söyledi.  
 “Ülkemizde çalışan kadın sayısının çok kısıtlı olduğunu düşünüyorum, ama sayıyı arttırmak 
ve eşit haklar adına son derece umutlandırıcı adımlar da atılıyor” diyen Öğüt, sadece kadın 
sayısını artırmaya yönelik adımlar değil, cinsiyet ya da başka herhangi bir ayrıma gitmeden 
eşitlikçi, adil ve en önemlisi açık fikirli çalışma ortamları yaratmaya yönelik adımlar atmak 
için hep birlikte mücadele verilmesini istedi.

uzmanlık sağlayacaktır” diyerek elektronik 
mühendisliğini tavsiye etmişti.

 ** Türkiye belli konularda ileri giderken 
de, ekonomik olarak güçlenirken de, 
çalkantılı dönemlerden geçerken de 
kadınların karşı karşıya kaldığı en temel 
bireysel haklara dair sorunlar ve zorluklar 
değişmiyor maalesef. Türkiye’de kadın 
olmak hiç bitmeyen zor bir mücadele 
“Kadınlar araba kullanamaz”, “Kadınlar 
teknolojiden anlamaz” gibi ön yargılarla 
hareket etmezsek aslında bireysel 
değerlerimizin ve farklılıklarımızın şaşırtıcı 
sonuçlarını görebiliriz. 
Samimi olmak gerekir ise ben bir yönetici 
olarak  cinsiyetim sebebi ile  hiçbir zaman 
sorun yaşamadım. 
Ancak ilk iş hayatına atıldığım ve donanım 
mühendisi olduğum dönemde servisimizi 
aradıklarında bir bayan sesi duyduklarında 
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birkaç kez “Teknik servisten bir ilgiliyle 
görüşebilir miyim?” sorusunu almamın 
dışında; bunu da bir sorun olarak 
nitelendiremem.

*** İş yaşamında ve özel yaşamda yaşanan 
tüm problemlerin temelinin empati eksikliği 
olduğunu, anlayış ve de iletişim problemine 

dayandığını düşünüyorum. Bu nedenle iş 
hayatına atılan herkesin “Önce insan” benzeri 
bir uygulamalı eğitimden geçirilmesini ve de 
belli aralıklarla bu eğitimlerin yinelenmesini 
isterdim. 
Sadece kadın sayısını artırmaya yönelik 
adımlar değil, cinsiyet ya da başka herhangi 
bir ayrıma gitmeden eşitlikçi, adil ve en 

önemlisi açık fikirli çalışma ortamları 
yaratmaya yönelik adımlar atmak için hep 
birlikte mücadele vermeliyiz. 

****  Ülkemizde çalışan kadın sayısının 
çok kısıtlı olduğunu düşünüyorum, ama 
sayıyı arttırmak ve eşit haklar adına son 
derece umutlandırıcı adımlar da atılıyor. İş 

hayatına giren kadınlar geçmiş yıllarda 
olduğundan daha fazla fırsata sahip 
olabiliyor, eşit haklar için önemli bir 
mücadele veriliyor. 

Orta ve üst düzey yönetim kadrolarında 
kadın çalışan sayısı artarken, giderek 
kadın CEO’lara daha az şaşırmaya 
başlıyoruz. İş yaşamında bir kadının 
yükselmesine daha normal bakar hale 
geliyoruz. Bütün bunları çok olumlu 
gelişmeler olarak görüyorum. 
Genellikle meslek dallarında bir alanda 
uzman olduktan sonra, bilgilerinizin 
üzerine ufak ufak  ilaveler ile 
çalışmalarınızı sürdürebiliyorsunuz.  
Oysaki benim alanım olan bilişim 
teknolojileri sürekli yenilenen, gelişen 
ve dolayısı ile bu alanda çalışanların 
da daima gelişmesini ve de genç 
kalmalarını sağlayan bir alan. 

Bu bilgileri gençlerimizle detaylı 
bir şekilde paylaşmalı ve ilköğretim 
yıllarından itibaren düzenlenecek özel 
organizasyonlar ile anlatmalıyız. 
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