
KURUMSAL firmalarda 
çalışanların pek 
çoğu, her sabah ofise 

geldiklerinde ilk iş olarak 
bilgisayarlarını açar. Bunu 
yapabilmeleri için bilgisayara 
giriş izinlerinin olması gerekir. 
Bunun ardından görevlerini 
yerine getirebilmek için diğer 
yazılım programlarına giriş 
yaparlar. Bu uygulamaların 
içinde çalışırken ne yapıp 
yapamayacakları, hangi 
bilgilere ulaşabilecekleri de 
kendilerine verilen yetkilere 

bağlıdır. Tüm bu 
yetkilerin doğru bir 
şekilde düzenlenmesi 
hem çalışanlar hem de 
şirket açısından çok 
kritiktir.

Konu hakkında 
görüştüğümüz Kadir 
Yüceer, entegrasyon 
ve yazılım çözümleri 
sunan İhs Teknoloji’de 
Kurumsal Hizmetler Direktörü 
olarak görev yapıyor. Yüceer, 
çalışanların bir kurumda 
çalışmaya başladıkları andan 
itibaren şirket içinde bir 
yaşam döngüsüne girdiklerini 

aktarıyor. İşe başlama, 
departman veya görev 
değişikliği ile işten 
ayrılma bu döngünün 
üç ana safhasını 
oluşturuyor. Bu 
safhaların her birinde 
çalışana verilen 
yetkilerde düzenleme 
yapılması gerekiyor. 

Eğer her çalışana tüm yetkiler 
verilirse kaos çıkabiliyor. 
Dolayısıyla herkesin görevine 
uygun yetkilere sahip olması 
gerekiyor.

Yüceer, bir çalışanın aslında 
kullanmaya gerek duymadığı 

bir uygulamada yetkiye sahip 
olmasının, bu uygulamanın 
kullanımıyla ilgili bir 
sorun yaşanması halinde o 
çalışanı istemediği durum 
ve ithamlarla karşı karşıya 
bırakabileceğini aktarıyor. 
Ayrıca, doğru yetkilendirme 
yapılmamasının kurumlar için 
de riskleri var. Aşırı yetkiye 
sahip bir çalışanın rakip 
firmaya veri gönderme ihtimali 
buna yönelik bir örnek. Ayrıca, 
insan hatası da çok önemli bir 
faktör. İyi niyetli de olsa bir 
kişiye gereğinden fazla yetki 
verilirse ya da bu yetkilerin 
denetimi zayıf tutulursa, bu 
çalışanın hesabı bir şekilde ele 
geçirildiğinde kurum yine zarar 
görüyor.

Bir başka kritik konu da 
işten ayrılma. Çünkü, artık 
firmada olmayan bir çalışanın 
açık kalan hesabıyla işlemler 
yapılması risk doğuruyor. İhs 
Teknoloji olarak firmalara 
yaptıkları danışmanlık 
sırasında buna ilişkin 
örneklerle karşılaştıklarını 
aktaran Yüceer, “Bir firmada 
verilmiş yetkilere ilişkin bir 
denetim yaparken şirketin 

dosya sunucusuna en çok 
erişim yapan 20 kişiyi 
listelemiştik. O listede yer alan 
bir kişinin aslında 3 aydır orada 
çalışmadığı ortaya çıkmıştı. 
Yani, o kişi işten ayrılmasına 
rağmen yetkileri kapatılmamış. 
Bu durum daha çok sürecin 
otomatize edilmemiş 
olmasından kaynaklı” diyor. 
Yüceer, SailPoint Kimlik ve Veri 
Koruma yazılımını kullanarak 
şirketlerde kurdukları sistemin 
işe yeni girişleri ve işten 
ayrılmaları İK departmanının 
verilerine dayanarak otomatik 
olarak tespit ettiğini söylüyor. 
Firmadaki her role ve seviyeye 
uygun yetkiler, önceden 
kurumla beraber çalışılarak 
yazılımda tanımlanıyor. 
Böylece yeni işe başlayan 
birinin yetkileri de rol ve 
sorumluluğuna göre yazılım 
tarafından otomatik olarak 
atanıyor. Yani, işe başlayan 
bir kişinin tüm yetkileri 
dakikalar içinde tanımlanırken, 
iş yerinde görevi değişen bir 
çalışanın yetkileri buna göre 
düzenleniyor, ayrılan bir 
kişinin yetkileri ise hemen 
kapatılıyor.

Transfer...
YILMAZ ARISOY
Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü

 Boğaziçi Üniversitesi 
Endüstri Mühendisliği 
mezunu. Koç Holding 
Finansman Grubu’nda 
çalıştı. New York’ta Lehman 
Brothers’da görev yaptı. 

UBS Investment Bank’ta, Virginia’da 
Capital One Bank’ta yönetici oldu. Yapı 
Kredi’de MIS ve İş Planlama Grubu 
Başkanlığı yaptı. UniCredit Bank 
Slovenia’da GMY oldu. Yapı Kredi 
Yatırım’da Mali İşler ve Operasyon’dan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı idi.

A. SALMAN AMIN
pladis CEO’su

 Syracuse Üniversitesi Sivil 
Mühendislik mezunu. 
P&G’de çalıştı. PepsiCo’da 
Pazarlamadan Sorumlu 
Başkan oldu. SC Johnson & 
Son’da Global Ticari Birim 

Operasyondan Sorumlu Başkanı idi.

DR. EGE BAY
Alcon Türkiye Genel Müdürü

 Marmara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi mezunu. 
Novartis’te Dış İlişkiler 
Müdürü oldu. Alcon 
Türkiye’ye İlaç İş Birimi 
Direktörü olarak atandı. En 

son Alcon Türkiye Cerrahi İş Birimi 
Direktörü olarak çalışıyordu.

ALI KAPLAN
Anadolu Sigorta GMY

 İstanbul Üniversitesi Kamu 
Yönetimi mezunu. Anadolu 
Sigorta’da Yangın 
Müdürlüğü’nde memur 
olarak başladı. 2. Müdür 
olarak Gaziantep İrtibat 

Bürosu’na atandı. Çeşitli bölge 
müdürlüklerinde Müdür Yardımcılığı 
yaptı. Müdür olarak İstanbul Bölge 
Müdürlüğü’nde, ardından Kadıköy 
Bölge Müdürlüğü’nde görev aldı.

CENK AKINCILAR
QNB Finansbank Insan Kaynakları GMY

 Eskişehir Anadolu/
Osmangazi Üniversitesi 
Matematik mezunu. 
Matematik öğretmenliği 
yaptı. Pamukbank İnsan 
Kaynakları Ücret ve 

Endüstri İlişkilerinden Sorumlu Uzman 
olarak çalıştı. QNB Finansbank’ta 
çeşitli pozisyonlarda görev alan 
Akıncılar son olarak İnsan Kaynakları 
Direktörü idi.

GÖKÇE KUNT
Danone Su Türkiye Pazarlama Direktörü

 İstanbul Üniversitesi 
İşletme Yönetimi mezunu. 
Ülker’de Ürün Yönetici 
Yardımcısı oldu. Ürün 
Yöneticisi ve Marka Müdürü 
olarak görev aldı. Coca Cola 

Şirketler Grubu’nda Marka ve Ticari 
Pazarlama Müdürü, Pazarlama Müdürü 
ve Pazarlama Direktörü olarak çalıştı. 
Son olarak Grand Vision & Atasun 
Optik’te Pazarlama Direktörü idi.

2019’da kaç kişiyi işe 
alacaksınız?

Toplamda 2 bin 50 kişi 
işe alacağız. Yaz sezonunun 
başlangıcı olan nisan 
başından mayıs sonuna kadar 
alımlarımızı gerçekleştireceğiz. 
Antalya’da bulunan Titanic 
Deluxe Golf Belek için 400, 
Titanic Beach Lara için 150, 
Bodrum’da bulunan Titanic 
Deluxe Bodrum için 500, nisan 
ayında açmayı planladığımız 
Titanic Mardan Palace için 
ise 1000 kişiye istihdam 
sağlayacağız. Hem mavi yaka 
hem de beyaz yaka personel 
için alım yapacağız. 2019’un 
yaz sezonunda ise tüm grup 
çalışanlarının sayısı 5 binin 
üzerinde olacak. 

Kalifiye eleman bulmak zor 
mu sektörünüzde? 

Bir hizmet sektörü çalışanı 
eğer yabancı dil biliyor ve 
bu işin okulundan mezun 
olmuş ise kalifiye personel 
olarak biliniyordu.  Bu teknik 
becerilere hakim çalışanlar,  
turizm ticaretinin 2016 ve 2017 
yılında yaşadığı daralma ile 
sektör değiştirmek zorunda 
kaldılar. 2018 yılı ile tekrar 
hareketlenen sektörümüze 
teknik becerisi yüksek kalifiye 

çalışanların geri dönüşleri de 
başladı. Özellikle Azerbaycan, 
Katar, Dubai bölgelerinde 
çalışmayı tercih eden 
yetenekli yöneticilerin Türkiye 
pazarında çalışmaya geri 
dönüşlerini gözlemliyoruz. 

Çalışanı bulmak ile 
çalışanın hangi işletmeyi 
tercih edeceği konusu birbiri 
ile doğru orantılı. Eğer 
çalışanlar tarafından tercih 
edilmeyen bir işletme iseniz 
sizin için değil kalifiye, kalifiye 
olmayan çalışan bulmak bile 
oldukça zor olacaktır.

İYİ KALPLİ ÇALIŞANLAR
Çalışanlar sektörden ne 

bekliyor? 
Tabii ki aylık ücret tutarı 

öncelikli tercih sebebi. 
İkinci tercih sebebi ve bizim 
en çok önemsediğimiz iyi 
davranılan ortam. Çalışan 
kendisine iyi davranılan 
ve temel insani değerlerin 
yaşatıldığı, sıcak bir aile 
ortamı bekliyor. Titanic Grup 
olarak 2019 yılı itibari ile işe 
alım politikamızda ve kalifiye 
çalışan tanımlamamızda bazı 
değişikliklere gideceğiz. İyi 
kalpli, hoş görülü ve nazik 
bir tutum bizim için daha da 
önemli olacak. Bir çalışanın 
evinde çiçek yetiştirmesi, kırık 
bir kalp karşında özür dilemeyi 
bilmesi, bir sokak hayvanına 
ev sahipliği yapması ve 

çevresine karşı duyarlı olması 
önceliğimiz olacak. İnanıyoruz 
ki iyi kalpli ve teknik becerileri 
olan çalışanların bulunduğu 
ortamın ücret ile ölçülemeyen 
bir kutsal havası vardır.

Etiler Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi ile 
imzaladığınız protokol 
hakkında bilgi verir misiniz? 
Kaç kişiye staj imkanı 
sağlayacaksınız? Kaçını işe 
alacaksınız?

Etiler Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi ile 
imzaladığımız iş birliği 
protokolü doğrultusunda 
her sene 300 öğrenciye staj 
imkanı sunacağız. Bu okuldan 
yaklaşık 300 öğrencinin ve 
Avrupa Otelcilik Okulları 
birliğine bağlı 43 okuldan 
da sayısı 45 bini geçen 
öğrencilerin istihdamı 
konusunda Türkiye’yi temsil 
edeceğiz. Vereceğimiz turizm 
eğitimleri ile öğrencileri 
mezun olduklarında tam 
donanımlı hale getirmeyi 
amaçlıyoruz. Staj imkanı 
sağladığımız öğrencilerden 
her sene 75’ini bünyemizde işe 
alacağız. Titanic Hotels olarak 
istihdama katkı sağlamayı ve 
sektördeki kalifiye iş gücünü 
artırmayı hedefliyoruz.

Çalışan sirkülasyon 
oranınız nedir? Bağlılığı 
sağlamak için neler 
yapıyorsunuz?

Otellerimiz arasında 
çalışan rotasyonu yaparak 
personelimizin farklı bakış 
açıları elde etmelerini 
sağlıyoruz. Bu şekilde 
yetkinliklerini ve bilgi 
birikimlerini artırmayı 
hedefliyoruz.  İç ve dış 
eğitim politikalarımız ile 
çalışanlarımızı sektörde tam 
donanımlı hale getirmek 
önem verdiğimiz konular 
arasında yer alıyor. Çalışma 
arkadaşlarımızı saha 
operasyonunda doğrudan 
yöneticilerimiz tarafından 
“gözlemle, öğren, dene 
ve başar” yöntemi ile 
birçok konuda yetkin hale 
getiriyoruz. Personelimiz 
bu çalışmalardan oldukça 
mutlular. Bu gibi yaklaşımlarla 
kalifiye iş gücünü artırmayı 
amaçlıyoruz. 2018 yılının da 
bağlılık oranımız yüzde 93 
olarak gerçekleşti.

GENÇLERİN SEKTÖRE 
İLGİSİ DÜŞÜK
Dijitalleşme sizin 

sektörünüzü, meslekleri, 
pozisyonları nasıl etkiliyor?

Dijitalleşme her sektörü 
olduğu gibi turizm sektörünü 
de etkiledi. Eskiden tüketiciler 
kulaktan dolma bilgilerle 
gidecekleri oteller ile ilgili 
bilgiyi oteli arayarak veya 
seyahat acentaları aracılığı 
ile öğrenirken şimdi tüm 

detayları internet üzerinden 
zaman kaybetmeden anında 
öğreniyor. A’dan Z’ye her 
türlü bilgiyi öğrenmenin 
yanı sıra oteller ile ilgili 
fiyat karşılaştırması da 
yapabiliyorlar.  Dolayısıyla 
turizmciler bu dönüşüme ayak 
uydurmak zorunda kalarak 
internet sitelerini daha aktif 
şekilde kullanmaya başladılar. 
Biz de bunun için E-commerce 
ve CRM olmak üzere iki farklı 
departman kurduk.

Gençlerin turizm sektörüne 
ilgisi nasıl? Bu alanda kariyer 
imkanları neler? 

Gençlerin turizme ilgileri 
oldukça düşük seviyelerde 
seyrediyor. Turizm eğitimi 
alan gençlerin bile farklı 
sektörlerde iş arayışı içinde 
olduklarını gözlemliyoruz. 
Bunun sebepleri arasında 
yaz döneminde çalışıp, kışın 
işsiz kalma gibi faktörler söz 
konusu. Özellikle Akdeniz 
ve Ege bölgelerindeki 
otellerin kışın kapalı 
olması bunun sebepleri 
arasında gösterilebilir. Bu 
bölgelerimizi cazibe merkezi 
haline getirmemiz gerekiyor. 
Turistleri kışın da bu bölgelere 
çekebilirsek kışın kapalı 
olan otellerin açılmasını 
sağlayabiliriz. Bu şekilde 
gençlerimiz de işsiz kalmaz 
ve sektöre karşı ön yargılarını 
giderebiliriz.

2 BIN TURIZMCI ARANIYOR
ÇIÇEK YETIŞTIREN
ÖZÜR DILEYEN
ÇALIŞANLAR 
ÖNCELIKLI
Toplam 3 bin 93 çalışanı bulunan, 2019’da ise 2 bin 50 kişi alacak olan 
Titanic Hotels, kalifiye eleman istihdam etmek için Etiler Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi ile işbirliği yaptı. Titanic Hotels Grup IK Direktörü 
Çağatay Erdoğan, “Işe alım politikamızda bazı değişiklikler yapacağız. 
Bir çalışanın çiçek yetiştirmesi, çevreye duyarlı olması önceliğimiz 
olacak” diyor. Çağatay Erdoğan ile 2019 planlarını konuştuk. 

bozcelik@hurriyet.com.tr

Burcu 
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NASIL

EĞITIM

DÖNÜM
NOKTAM
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İTÜ Makina 
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Mühendisliği 
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Üniversitesi 

İşletme 
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KARIYER

1992
Vakko’da Dış Atölye Soru

mlusu                                                     
1994-1997

Boyner Büyük Mağazacılık 
Kurumsal Gelişim Grup 

Yöneticisi
1998-2001

Beymen Operasyon Genel 
Müdür Yardımcısı

2001-2003
Boyner Holding Strateji ve İş 

Geliştirme Müdürü
2003-2009

Boyner Büyük Mağazacılık 
Operasyon Genel Müdür 

Yardımcısı
2009-2011

C&A  Ülke Satış Direktörü        
2011-2014

Istanbul Doors CEO’su, 
Dream’de Yönetici Direktör         

2015-2018
Eataly Genel Müdürü    

2018
Estetik International  CEO’su    

Ocak 2019
Big Chefs CEO’su 

Egon Zehnder 
tarafından yapılan 
değerlendirme 
sonrası aldığım terfi 
ile üst düzey yönetim 
kademesine geçişim, 
dönüm noktamdır.

ÖĞRENCILIK YILLARIMDA
Lise yıllarından itibaren her yaz kendi 
aile şirketimizde çalışıyordum. Asıl 
çalışma hayatım ise Amerika’daki 
eğitimim sırasında başladı. Önce 
üniversite bünyesindeki hazine 
departmanında, daha sonra da 
üniversitenin bakım onarım işlerini 
yürüten departmanında bütçe analiz 
sorumlusu olarak çalıştım.

Genelde en iyi şirketlerde, en iyi 
takımlarla çalışmak en büyük şansım 
oldu. Başarım için ise sanırım, sadece 
IQ değil EQ ile de harmanlayabildiğim 
yönetim şeklim diyebilirim.

Pilot olmak isterdim.

Üniversite veya sonrasında hukuk 
okumamamdır. Okusaydım, iyi 
olurdu.

Kayak yapmak, müzik dinlemek, 
seyahat etmek, sanat galerilerini 
ziyaret etmek, amatör DJ’lik yapmak 
ve yemek için yaşamak.

İki kız çocuk sahibiyim.

Oldukça fazla… Bu sebeple en 
sevdiğim ve her kitabını okuduğum 
Jeffrey Archer’ı, sanırım en sevdiğim 
yazar olarak söyleyebilirim.

Amadeus, Arabesk, Babam ve Oğlum, 
Interstellar ve Wall Street.

EN BÜYÜK ŞANSIM

ÇOCUKLUK HAYALIM

EN BÜYÜK PIŞMANLIĞIM

HOBILERIM

ÖZEL HAYATIM

EN SEVDIĞIM KITAPLAR

EN SEVDIĞIM FILMLER

BIGCHEFS CEO’SU
CENK

AKIN

GEREKSIZ YETKI
çalışan için riskli

Deniz TÜRSEN

KALITE TARAFINDA KATMA DEĞER ARTTI
En az 100 ve üstü çalışanı 
olan her kurumun yetki 
otomatizasyonu sistemine 
ihtiyacı olduğunu 
düşünen Kadir Yüceer, 
“Dijitalleşmeyle beraber artık 
her departmanın özel olarak 
kullandığı uygulamalar 
var. İhtiyaç artıyor” diyor. 
Yaklaşık 1.200 çalışanı olan 
Burgan Bank bu konuda 
harekete geçen kurumlardan 
biri. Burgan Bank Güvenlik ve 
Risk Yönetimi Bölüm Başkanı 
Yıldız Balatürk Erkan, banka 
olarak uzun zamandır belli 
regülasyonlara göre hareket 
etmek zorunda olduklarını ve 
bu sebeple işten çıkan birinin 

yetkilerinin otomatik olarak 
zaten silindiğini belirtiyor. 
Ancak bu sisteme geçmeden 
önce yetkilendirme çok vakit 
aldığı için kalite tarafına 
daha az vakit kalıyormuş. 
Yetkilendirme otomatize 
olduktan sonra ise kalite 
kısmına katma değer 
artmış. Balatürk Erkan, “Bu 
da personel için daha iyi. 
Sürekli manuel kontroller 
yapmak yerine bankanın 
geneline hitap eden kaliteyi 
iyileştirmeye yönelik katma 
değerli işler yapıyorlar. Bu 
çalışanları daha çok motive 
ediyor” diyor. Burgan Bank 
BT Kalite ve Yetkilendirme 

Yönetimi Takım Lideri Sibel 
Akman ise personel sayısı 
çok olan bankalarda işe 
başlayan, işten ayrılan, 
görevi değişenlerin de çok 
olduğunu belirtiyor. Bunun 
yanında, bankalarda yüzlerce 
uygulama kullanılıyor. 
Akman, “Eskiden bu 
uygulamalarda yetkileri 
belirlemek aylar sürerdi. 
Bunları manuel yapınca 
hatalar da artıyordu. Daha 
otomatize bir sisteme İhtiyaç 
da bu şekilde ortaya çıktığını 
çıktı. Şimdi günlük rapor 
alabiliyoruz. İK’nın anlık 
hareketleri bize geliyor” 
diyor.


