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ADA-NET Genel Müdürü Karakaya:
Bilişim, kadınların üretime 
katkılarını arttırabilmek için en 
uygun alanlardan birisi

Bilişim sektöründe kadınların 
ağırlıklı olarak programcı, sistem 
çözümleyici, satış ve yöneticilik 
kadrolarında çalıştıklarının 

görüldüğüne değinen ADA Mühendislik ve 
ADA-NET şirketlerinin Kurucu Ortağı ve 
Genel Müdürü Engin Karakaya, kadınların 
hiç çalışmadıkları ya da çok az çalıştıkları 
kadroların ise teknik destek ve sistem destek 
kadroları olduğunu söyledi. 
Kadınların satış/pazarlama ve yöneticilik 
konularında erkeklerden çok daha 
başarılı olduklarını düşünen Karakaya, 
gece gündüz hizmet verilmesi gereken 
destek kadroları için kadınların, işverenler 
tarafından yeğlenmediklerine dikkati 
çekerek, “Kadınlarımızın üstünden ev işleri 
sorumluluğunu almadıkça da bu böyle 
sürecektir” dedi. 
Kadınların üretime katkılarını arttırabilmek 
için en uygun alanlardan birisinin bilişim 
olduğunu bildiren Karakaya, “Kadının 
pratik zekâsı ve duygusallığının birlikteliği 
yaratıcılığın gelişmesi için adeta bir kuluçka 
görevi görüyor. Bilişim konusunda da 
yaratıcılığın önemi yadsınamaz” diye konuştu. 
Kadınlara yalnızca bilgisayar kursu verilerek 
bir meslek sahibi yapılamayacağının üzerinde 
duran Karakaya, kursun olsa olsa kadınların 
teknoloji kullanma konusunda yeterliliklerini 
arttıracağını dile getirdi. Kurs verilmesinin 
küçümsenecek şeyler olmadığı ve çok önemli 
olduğunun altını çizen Karakaya, ancak bunun 
tek başına yeterli olmadığını, bilgisayar 
eğitiminin, mesleki beceri kazandırma 
programlarının bir parçası olması durumunda 
da kadınların dünya (erkekler) ile rekabet 
etmelerini kolaylaştıracak en önemli araç 
olduğunu belirtti. 

Kadınların satış/pazarlama ve 
yöneticilik konularında erkeklerden 
çok daha başarılı olduklarını düşünen 
Karakaya, devletin ilköğretimden 
başlayarak teknoloji okur-yazarlığının 
geliştirilmesi için sürdürülebilir 
projeleri hayata geçirmesini önerdi. 

Fatma Ağaç
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-Kadın ve bilişim yan yana geldiğinde sizde 
nasıl bir çağrışım yapıyor. Derler ya “Teknoloji 
erkek işi” diye. Kadınlar, bilişimde neleri 
başarırlar? Hangi işlerin üstesinden gelirler?

-Bilişim sektöründe kadınları ağırlıklı olarak 
programcı, sistem çözümleyici, satış ve yöneticilik 
kadrolarında görüyoruz. Hiç görmediğimiz 
ya da çok az gördüğümüz kadrolar ise teknik 
ve sistem destek kadroları. Yazılım tarafında 
kadınlar, “teknoloji erkek işi” söyleminin 
yanlışlığını ortaya koyarken, donanım tarafında 
ise ne yazık ki doğrular görünümde. Bu durum, 
bu işin üstesinden gelemeyecekleri anlamına 
gelmiyor elbette... Malum, kadınların üstesinden 
gelemeyecekleri iş neredeyse yoktur J. Kız 
çocuklarının büyüdükleri ortam, onları herhangi 
bir şeyi “kurcalamaktan” uzak tutuyor, başka türlü 
bir sonuç beklemek doğru değil. Bunu aşabilen 
kadınlarımız da ileri yaşlarında neredeyse tek 
başına aile yönetme engeline takılıp daha az 
teknolojik işlere yöneliyorlar. Aslına bakarsanız 
gece gündüz hizmet verilmesi gereken destek 
kadroları için kadınlar, işverenler tarafından 
yeğlenmiyor ki bunu anlamak mümkün. 
Kadınlarımızın üstünden ev işleri sorumluluğunu 
almadıkça da bu böyle sürecektir.

Benim gözlemim, kadınların satış/pazarlama 
ve yöneticilik konularında erkeklerden çok daha 
başarılı oldukları yönünde. Tabi, bir kadın gözüyle 
başarı kriterleri erkeklere göre farklılık gösteriyor 
olabilir. Kadınların duygularla yoğrulmuş sabrı, 
kararlılıkları, sebatkar oluşları, ekip çalışmasına 
yatkınlıkları, detaycılıkları ve başarıyı paylaşma 
istekleri çok yönlü düşünmeyi ve her an empati 
yapmayı gerektiren bu konularda çok işe yarıyor. 
Pek çok şirkete baktığımda, kadınların kurumsal 
bellek olarak da çok önemli yerleri olduğunu 
görüyorum.

Bu gözlemlerimin neredeyse tamamı özel 
sektör için geçerli. Kamuda ise tam bir erkek 
egemenliği var. Bu konuda atılan adımların 
ne kadar işe yarayacağını ileride hep birlikte 
göreceğiz.

-Bazı kurum ve şirketler kadınlara ücretsiz 
bilgisayar kursu verilmesini sağlıyorlar ya da bu 
tür sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorlar. 
Sizin buna ilişkin görüşünüz ve düşünceniz nedir? 
Kadınlara bu ortamlarda neler kazandırılabilir?

Kadınlara yalnızca bilgisayar kursu vererek bir 
meslek sahibi yapamazsınız, olsa olsa teknoloji 

http://www.bilisimdergisi.org/s175

http://www.bilisimdergisi.org/s175


SÖYLEŞİ AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 972015 NİSAN96

kullanma konusunda yeterliliklerini arttırır, 
ufuklarını geliştirir, internet sayesinde araştırma 
güdüsünü ateşlersiniz. Bunlar küçümsenecek 
şeyler değildir ve çok önemlidir ancak bana göre 
tek başına yeterli değildir. Bilgisayar eğitimi,  
mesleki beceri kazandırma programlarının bir 
parçası olduğu taktirde ise kadınların dünya 
(erkekler J)  ile rekabet etmelerini kolaylaştıracak 
en önemli araçtır.

-Sivil toplum kuruluşları ve şirketlerin 
yanısıra bilgisayar ya da teknoloji okur-
yazarlığının geliştirilmesi için devlet desteği 
ile bu konuda bir seferberlik başlatılabilir 
mi? Bu noktada halk eğitim merkezleri nasıl 
değerlendirilebilir? Ya da başka neler yapılabilir?

-Bana göre devletin yapması gereken 
ilköğretimden başlayarak teknoloji okur-
yazarlığının geliştirilmesi için çöpe atılmayacak, 
sürdürülebilir projeleri hayata geçirmek, bunun 
için eğitmen üretmek v.b. 

Sivil toplum kuruluşları (STK) ve şirketler, bir 
seferberlik başlatabilir, bunun için devlet desteği 
de alabilir ama bunlar, devletçe yapılacak ulusal 
eğitim projelerinin yanında kumda taneler gibi 
kalacaktır. STK’lar var güçleriyle bu konudaki 
devlet politikalarını değiştirmek, düzenlemek, 
toplumda farkındalık yaratmak, bunun toplum 
tarafından ısrarla istenmesini sağlamak için 
çalışmalılar. İstek yaratmak, gerekli toplumsal 
baskıyı ve topyekûn seferberliği getirecektir.

-Bilişim sektöründe kadın çalışan oranı, 
iş hayatında genele oranla yüksek olsa da, bir 
araştırmaya göre yüzde 32,7 kadın ve yüzde 64,4 
erkek istihdam oranlarıyla aradaki fark ortaya 
çıkıyor. Geleceğin mesleği olan bilişim alanında 
kadınları eğiterek,  işgücü piyasasına katmak ne 
kadar olası gözüküyor?

-Kadınların üretime katkılarını arttırabilmek 
için en uygun alanlardan birisinin bilişim 
olduğunu düşünüyorum. Kadının pratik zekâsı ve 
duygusallığının birlikteliği yaratıcılığın gelişmesi 
için adeta bir kuluçka görevi görüyor. Bilişim 
konusunda da yaratıcılığın önemi yadsınamaz. 
Bu konuda eğitime önem vermek elbette gerekli 
ancak, kadının toplumdaki rolünü belirleyen 
kültürel özelliklerimizin geliştirilmesi konusuna 
öncelik verilmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Kız çocuklarımızı erkekler kadar meraklı 
yetiştirebildiğimiz ve aile içindeki görevlerini 
erkeklere paylaştırabildiğimiz ölçüde kadınların 
ekonomiye katkılarını arttırabiliriz.

-Kendinizden kısaca söz eder misiniz? 
Başarılı olduğunuz projeler neler? Hangi işleri 
sonuçlandırdınız?

-Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri 
Mühendisliği Bölümü’nden 1984 yılında mezun 
oldum. 2 yıl içinde 2 değişik özel şirket ve bir kamu 
kurumu deneyiminden sonra ortaklarımla birlikte 
ADA Mühendislik ve Yazılım Hizmetleri Tic. Ltd. 
Şti.’ni, on yıl sonra da Türkiye’nin ilk internet servis 
sağlayıcılarından biri olan ADA-NET İnternet ve 
İletişim Hizmetleri Tic. A.Ş. yi kurduk.

Yaşamımdaki en büyük başarının, 29 yıl 
boyunca aynı şirketin hem çalışanı hem de 
yöneticisi olarak bu şirketin alçakgönüllü 
olamayacağım kadar dürüst/güvenilir olarak 
bilinen bir şirket olmasına verdiğim katkı diye 
tanımlayabilirim. Erkek iş ortaklarımın arasında 
zaman zaman çok yorulduğumu hissetsem de 
onların bana duydukları güven ve saygı sayesinde 
huzurlu bir iş yaşamımız oldu. Mesleki başarı 
olarak anılır mı emin değilim ama küçük bir anımı 
da paylaşmak isterim: İş yaşamımın ilk yıllarında 
geliştirdiğim muhasebe programının bir işletme 
tarafından bilgim dışında kopyalanıp yaklaşık 10 
yıl boyunca hiç bir destek almadan kullanıldığını 
öğrendiğimde hem kızmış hem de çok mutlu 
olmuştum. Yıllar sonra işletme sahibi kopyaladığını 
bile unutmuş ve uygulamaya birkaç ufak ek 
yapılmasını istemek üzere bana ulaşmıştı.

Bunlar dışında, Avrupa Birliği (AB) fonlu, 
çok uluslu 4 büyük projeyi yönetip başarı ile 
tamamlanmasına verdiğim katkıyı sayabilirim.

-Eklemek istediğiniz başka konu ya da 
görüşleriniz var mı? 

-Bir de kadınlar adına özeleştiri yapmak 
isterim: Kadınların eğitime ya da kaliteli eğitime 
ulaşma konusunda erkeklerle aynı fırsatlara 
sahip olmadığını biliyoruz hepimiz. Buna karşın 
kimi eğitimli kadınlarımızın aldıkları eğitimi 
ekonomiye ya da sosyal yaşama katkı vermek için 
kullanmadıklarını, bir başka deyişle iş yaşamında 
yer almadıklarını görmek beni çok üzüyor.
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