
Türkiye’de pazarlama teknolojileri 
denince akla gelen ilk şirketlerden 
olan Related Digital, “istihdamda 
cinsiyet eşitliği” konusunda özel 
çaba gösteriyor. Çalışanlarının 
yüzde 46’sı kadın olan Related 

Digital’ın kadın genel müdür 
yardımcıları Nihan Korkut ve 

Öykü Yener ile kadınların teknoloji 
dünyasındaki yerini konuştuk.

“Başarı, cinsiyetten bağımsızdır”
n Related Digital’de neler yapıyor, na-

sıl ürün ve çözümler geliştiriyorsunuz?
Nihan Korkut: Markaların müşterileri-

ne pazarlama anlamında daha fazla dokuna-
bilmesini sağlayan teknolojiler geliştiriyoruz. 
Markalarla web sitesi, yazar kasa, mobil uy-
gulama, mağaza gibi alanlarda etkileşim kuran 
müşterilerin ya da potansiyel müşterilerin da-
talarını yasal izinler çerçevesinde anlamlı hâle 
getiriyoruz. Markanın iletmek istediği mesajla-
rın e-posta, SMS, “push notification”, Google 
ve Facebook reklamları gibi kanallar vasıtasıyla 
kişiselleştirilmiş olarak müşterilere ulaşmasını 
sağlayan teknolojiler üretiyoruz. 

Öykü Yener: Dünyada biz ve bize benze-
yen ürünlere genel olarak “her şey dâhil pazar-
lama otomasyonu” deniyor ki biz de dünyanın 
en iyi pazarlama otomasyonu servislerinden 
biriyiz. Yaklaşık 20 yıldır alanımızda hizmet ve-
riyoruz. Bu alanda dünyanın en eski şirketle-
rinden biriyiz. Hâlihazırda 30 ülkede 1000’den 
fazla şirket, teknolojilerimizi kullanıyor. Tabii ile-
ri teknoloji ürünlerimizin yanında toplu e-pos-
ta, SMS, e-posta tasarımı ve HTML dönüşü-
mü gibi hizmetlerimiz de bulunuyor. En büyük 
şirketlerden en küçük KOBİ’ye kadar her çeşit 
şirket, bizden teknoloji hizmeti alabilir.

 n Teknoloji dünyasında yönetici ro-
lü üstlenen iki başarılı ve yetenekli kadın 
olarak sektörünüzde kadının yeri ve önemi 
hakkında neler söylemek istersiniz?

Ö.Y.: Türkiye’de kadınların iş hayatında-
ki konumlarına ve istihdam edilme oranlarına 
bakarsak yürüyecek çok yolumuz olduğunu 
düşünüyorum. Kadınlar, cinsiyete ve topluma 
dair faktörlerle savaşmak zorunda. Büyük şe-
hirler haricinde kız çocuklarının eğitimi hâlâ zar 
zor sağlanıyor ve bunun için ciddi mücade-
leler veriliyor. 2018 TÜİK verilerine göre istih-
dam oranı erkeklerde yüzde 67.3, kadınlarda 
ise yüzde 29.7. Bunun da birçok sebebi var 
elbette. Bildiğim kadarıyla bu oran, yüksek öğ-
renim görmüş kadın ve erkeklerde birbirine ya-
kın ilerliyor. Ancak özellikle teknoloji sektörü, 
kadın yöneticiler çıkartmak konusunda zorla-
nıyor. Mühendislik, toplumda hâlen erkek ege-

men bir meslek olarak görülmekte. Oysa ba-
şarı, cinsiyete bağlı bir şey değildir. Kişinin ye-
tenekleriyle ve zekâsının çalışma şekliyle doğru 
orantılıdır. İş yerlerinde başarının kapısını ara-
layan elementin çeşitlilik olduğuna inanıyorum. 

Farklı yetenekler, karakterler ve farklı zekâ-
lar üretimi de yaratıcılığı da artırıyor. Önemli 
olan doğru iş için doğru yetenek ve zekâ ya-
pısına uygun kişileri bulabilmek. Bu sebepten 
içinde kadın olmayan bir çalışma ortamının ek-
sik olacağını düşünüyorum.

N.K.: Sektörümüzde kadın çalışan oranı, 
Türkiye’de de dünyada da düşük seyrediyor. 
Sektörümüz açısından kadın çalışanlara genel 
olarak önyargılı bir yaklaşım olduğundan bah-
sedebiliriz. Çeşitlilik ve denge ile oluşturulmuş 
çalışma ekiplerinin kurumlarda birçok açıdan 
olumlu etki yaratacağı düşüncesindeyim. Bu 
bağlamda kadınlar; sektörün dinamik, deği-
şen, gelişen, geliştiren ve geleceğe yön veren 
yapısı içerisinde başarı hikâyeleri için önemli 
bir yer teşkil ediyor.  Kadın liderlerin sayısının, 
görünürlüğünün ve başarı hikâyelerinin artma-
sının önyargıları yıkmakta, sektöre daha fazla 
kadın çalışan çekmekte ve yeni başarı hikâye-
leri yaratmakta faydalı olacağını düşünüyorum.

n Çalışanlarının yüzde 46’sı kadınlar-
dan oluşan bir şirket olarak sizin istihdam 

ve yetenek değerleme rotanız ne yönde?
Ö.Y.: Biz cinsiyet seçmiyoruz, uygun rol-

ler için uygun yetenekleri avlamaya çalışıyoruz. 
Ne mutlu ki çok yetenekli ve çalışkan bir ekip-
le, kadın-erkek bir arada, eşit sayılar ile çalı-
şıyoruz. Çalışanlarımız da bu durumdan pozi-
tif etkileniyor. Çeşitlilik ve eşitlik yaratarak ke-
yifli bir çalışma ortamı sunmaya çalışıyoruz ve 
buna devam edeceğiz. Ayrıca sadece Related 
Digital ailesi olarak değil, Doğuş Grubu olarak 
da hem toplumsal yaşamda hem iş hayatında 
cinsiyet eşitliği ve kadınların istihdam edilme-
si konularında büyük özen gösterdiğimizi ek-
lemek isterim. 

N.K.: Ekip arkadaşlarımızı seçerken cinsi-
yetten önce Related Digital değerleri ve belir-
lenen yetenek setleri çerçevesinde ilerliyoruz. 
Sektör oranlarının üzerinde seyreden kadın 
çalışan oranımız bizlere çeşitliliğin, dengenin 
ve farklı renklerin olumlu etkilerini her gün de-
neyimleme imkânı veriyor. Doğuş Grubu aile-
si ve Related Digital ailesi; kariyer gelişiminde 
kadınları destekleyen yaklaşımı, eşitlikçi ve adil 
istihdam politikası, yetenek değerleme uygula-
maları ile ferdi olmaktan gurur duyduğum yapı-
lardır. Aynı şekilde bizleri örnek alan ekip arka-
daşlarımız ve gelecekteki yetenekler için de bu 
çerçevede bir yol haritası ile ilerliyoruz. 

n Dalgalı konjonktürde dengelerin ye-
rine oturması açısından kadınlar, süreci na-
sıl yönetip yönlendiriyor?

Ö.Y.: Kadın iş gücünün artması toplum-
sal, kültürel ve ekonomik kalkınma için büyük 
önem taşıyor. Kadınlara farklı alanlarda kulla-
nabilecekleri yetenekler kazandırılması ve bu-
nun sonucunda istihdam edilerek gelir elde et-
meye başlamaları; kadınların sosyal ve ekono-
mik hayata katılmalarına, aile içindeki konum-
larının iyileşmesine yardımcı olmaktadır.

N.K.: Dalgalı konjonktürde dengeler yerine 
oturana kadar alınan kararlar ve kararların ku-
rum yönetim süreçlerine uygulanması daha da 
önem kazanıyor. Bu çerçevede yönetim kadro-
larında farklı güçlü özellikleri barındıran ve fark-
lı perspektifleri olan ekiplerle karar alınması ve 
uygulanması kritik değer arz ediyor. n
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