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Üniversite 
Öğrencilerinin 
Seçtiği En Gözde 
      Şirket 

Bloomberg Businessweek Türkiye’nin 
Realta Danışmanlık ile işbirliği 
çerçevesinde bu yıl üçüncüsü 
gerçekleştirdiği Türkiye’nin En 
Gözde Şirketleri araştırmasına 
101 farklı üniversitede öğrenim 
görmeye devam eden 14 bin 215 
öğrenci katıldı. Araştırma yeni neslin 
değişen beklentilerine ve onlara ayak 
uydurabilen şirketlerin sırlarına ışık 
tutuyor .
Ayşegül Sakarya Fotoğraf Gürcan Öztürk
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O nlar iş dünyasının dengelerini de-
ğiştiriyor. Özgürlükçü, bireysel, 
eğlenceye düşkün, sadakat duy-
gusu çok da güçlü olmayan ve 
teknoloji bağımlısı gibi kelime-
lerle tanımlansalar da gelenek-
sel istihdam ve yönetim model-
lerine karşı çıkan Y kuşağının 
temel özelliklerini belli bir kalıba 
sokmak mümkün değil. Bu da şir-

ketlerin yanıtlaması gereken soru sayısını artırıyor zira küresel 
rekabette yetenek avı şirketler için yeni ve zorlu bir oyun alanı. 

Realta Danışmanlık tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleş-
tirilen Türkiye’nin En Gözde Şirketleri Araştırması üniversite 
öğrencilerinin nasıl bir şirkette çalışmak istediklerini ve deği-
şen tercihlerini ortaya koyarak şirketlere ışık tutmayı hedefli-
yor. Bloomberg Businessweek Türkiye bu kapsamlı araştırmanın 
detaylarında yatan gerçekleri gün ışığına çıkarıyor.

İnternet üzerinden gerçekleştirilen anketin sonuçlarını 101 
farklı üniversiteden 14 bin 215 öğrenci belirledi. Araştırmalar 
2025 yılında dünyadaki iş gücünün yüzde 60-70’inin Y jeneras-
yonundan olacağını gösteriyor. Bu öğrenciler önümüzdeki dö-
nemde iş dünyasına ve ekonomiye yön verecek. Bu nedenle en 
ufak ipucu bile şirketler için büyük önem taşıyor. “İş dünyası-
nın bu gençlere ihtiyacı var, çünkü bu gençler gelecek ve ‘yeni 
iş’ kavramını temsil ediyorlar” diyor Yenibiris.com Genel Koor-
dinatörü Burçak Pak Yılmaz ve devam ediyor: “Parlak gençleri 
hedefleyen şirketler, onları cezbedebilmek için insan kaynak-

ları (İK) politikalarını gözden geçiriyor;  işe alım, elde tutma ve 
motivasyon gibi kritik konularda klasik, geleneksel yöntemle-
ri terk ediyor.” Son yıllarda Türkiye’deki şirketler de değişime 
kulak vererek bu konuda önemli adımlar atmaya başladı. Pek 
çok şirket kariyer günleri ile sınırlı olan üniversite faaliyetle-
rini; yarışmalar, kamplar, işletme simülasyonları ve staj prog-
ramlarıyla çeşitlendirdi. Sponsorluk, burs ve eğitim desteği 
için ayrılan bütçeler artış gösterdi. İnsan kaynaklarının önem 
listesinde ilk sıraya giren işveren markası iletişiminde önemli 
adımlar atmaya başladılar. “İşletmelerin işveren markası kav-
ramı ile ilgili bir farkındalık kazandıkları ve bazı şirketlerin bu 
doğrultuda hedefler koyarak uygulamalarını şekillendirdikleri 
doğru” diyor İstanbul Bilgi Üniversitesi MBA Programları Öğre-
tim Görevlisi Duygu Uygur ve ekliyor: “Bununla birlikte ‘gözde 
şirket’ olarak tanımlanan bu şirketlerin farklı sektörlerde  faaliyet 

Öğrencilerin şirket seçiminde 
etkili olan bilgi kaynakları 
arasında birinci sırada 
yüzde 39’la sosyal medya 
yer alıyor
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2010 2011 En Gözde Şirketler

37 26 ACCENTURE

- 2727 EFES PİLSENEFES PİLSEN

49 28 ABDİ İBRAHİM

- 2929 FİAT / TOFAŞFİAT / TOFAŞ

26 30 ENERJİSA

- 3131 BRITISH AMERICAN BRITISH AMERICAN 
TOBACCOTOBACCO

- 32 PEPSI

10 3333 ASELSANASELSAN

35 34 NOVARTIS

- 3535 BPBP

- 36 ETİ BİSKÜVİ

43 3737 FRITO LAYFRITO LAY

16 38 T.C. MERKEZ BANKASI

- 3939 MİGROSMİGROS

- 40 JTI

- 4141 TEKNOSATEKNOSA

- 42 KRAFT 

- 4343 SHELLSHELL

- 44 TÜBİTAK

- 4545 KPMGKPMG

22 46 ENKA

17 4747 TOYOTATOYOTA

- 48 OPET

- 4949 TEPE / AKFENTEPE / AKFEN

30 50 TAI

2010 2011 En Gözde Şirketler

1 11 TURKCELLTURKCELL

2 2 TÜRK HAVA YOLLARI

4 33 MERCEDES BENZ TÜRKMERCEDES BENZ TÜRK

3 4 UNILEVER

11 55 COCA COLA COMPANYCOCA COLA COMPANY

6 6 TÜRKİYE İŞ BANKASI

5 77 MICROSOFTMICROSOFT

7 8 P&G

8 99 GARANTİ BANKASIGARANTİ BANKASI

9 10 IBM

12 1111 PFIZERPFIZER

34 12 ÜLKER

- 1313 ARÇELİKARÇELİK

21 14 PHILIP MORRIS

46 1515 B/S/HB/S/H

19 16 ECZACIBAŞI - BAXTER

13 1717 DELOITTEDELOITTE

28 18 VODAFONE

14 1919 PWCPWC

31 20 AVEA

42 2121 NESTLENESTLE

33 22 FİNANSBANK

24 2323 TÜRK TELEKOMTÜRK TELEKOM

- 24 OYAK RENAULT

36 2525 YAPI VE KREDİ BANKASIYAPI VE KREDİ BANKASI

İlk 50 Şirket
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gösteren öncü işletmeler olduklarını düşünürsek, gelecek 20 
yılda önemli pozisyonları dolduracak olan genç kitleye doğru 
kanallardan doğru mesajları verdiklerini ve bu konuda tutarlı 
ve istikrarlı bir çizgi izlediklerini söyleyebiliriz.”  

Bu yıl üçüncüsü yapılan Türkiye’nin En Gözde Şirketleri 
2011 araştırması gösteriyor ki istikrarlı bir işveren marka yö-
netimi çalışması yapan firmalar öğrencilerin öncelikli terci-
hi oluyor. Araştırmada ilk 10 şirketin çok fazla değişmemesi 

şirketlerin kendi sektörlerinin öncüleri olmaları-
nın dışında, yetenekli işgücüne yaptıkları 

maddi ve soyut yatırımların da büyük 
önem taşıdığını gösteriyor. Örneğin 
iki yıldır sıralamadaki yerini koru-
yan Turkcell ve Türk Hava Yol-
ları... İki şirketin de ortak özel-
likleri uluslararası platformda 
güçlü oyuncular olmalarının 
yanı sıra okul-şirket misyo-
nuyla öğrencilerin öğrenme 
iştahını doyururken, üniversi-
te etkinlikleri ve staj program-

larıyla ve sosyal medyayı 
etkin biçimde kullanarak 
onların istek ve tercih-
lerini dikkate almaları. 
Eğitim, staj programları, 
kamp ve yarışma gibi pek 
çok etkinliğe bütçe ve zaman 
ayırması ilk 10’a giren şirketle-
rin ortak özelliği. Kariyer günle-
ri gibi etkinlikleri tek başına yeterli 
bulmayan Y kuşağı bunun yerine interak-
tif etkinliklerle gerçek projelerde yer alarak ve kurumların üst 
düzey yöneticileriyle biraraya gelmek, sektörleri, kurumları ve 
kurumların günlük hayatını tanımak istiyor. “Şirketin kendi-
ni anlatmasındansa düzenlediği yarışma veya etkinliklerle öğ-
renciyi olaya dahil etmesi daha çekici” diyor Boğaziçi Üniver-
sitesi Tarih Bölümü öğrencisi Yeliz Çelebi ve ekliyor: “Böylece 
şirket de öğrenciyi etkin olarak tanıma fırsatı buluyor. Yani bir 
kazan-kazan durumu söz konusu.” İlk 10’daki şirketlerin ortak 
noktalarından biri de staj sürecini çok önemsemeleri ve sürekli 
geliştirmeleri. Çoğu şirket staj sürelerini uzatırken staj yapan-
ları gerçek projelerde çalıştırarak onların potansiyelini görme 
imkanı buluyor. Gençler de deneyim kazanırken iş hayatına 
ve şirketlere yönelik yaklaşımları şekilleniyor. “Özellikle üni-
versite öğrenimleri sırasındaki stajlarında şirketlerle çalışan-
işveren ilişkisi anlamında somut bir karşılaşma yaşayan, kısa 
süreliğine olsa da oranın bir parçası olup oradaki havayı bi-
rebir soluma imkanı bulan gençler için o şirketle ilgili olumlu 
yaklaşımlarını birinci elden edindikleri tecrübeyle doğrulamış 
olmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum” diyor Duygu 

2010 2011 En Gözde Holdingler 2011

1 1 Koç Holding

2 2 Sabancı Holding

7 3 Zorlu Holding

3 4 Eczacıbaşı Holding

6 5 Borusan Holding

5 6 Doğuş Holding

4 7 Doğan Holding

11 8 Çukurova Holding

- 9 Anadolu End. Holding

9 10 Çalık Holding

8 11 Alarko Holding

- 12 Elginkan Holding

10 13 Yaşar Holding

12 14 Fiba Holding

15 15 Nurol Holding

2010 2011  Sektörler

2 1     Hızlı Tüketim 

6 2     Telekom 

1 3     Bankacılık / Finans 

4 4     Otomotiv 

3 5     Bilgi Teknolojileri 

10 6     Havayolu 

8 7     İlaç 

9 8      Denetim / Danışmanlık

16 9      Dayanıklı Tüketim / Elektronik 

7 10     Kamu 

17 11     Perakende / Mağazacılık 

22 12     Akaryakıt / Petrol 

12 13     Savunma Sanayii 

14 14     İnşaat 

15 15     Enerji 

26 16     Maden / Metal 

23 17     Tekstil 

25 18     Sigorta 

18 19     Turizm / Otelcilik 

19 20     Kargo / Lojistik 

24 21     Sağlık / Tıp 

 2011’in En Çok Tercih Edilen 
Sektörleri

 2011’in En Gözde Holdingleri

şirketlerin kendi sektörlerinin öncüleri olmaları
nın dışında, yetenekli işgücüne yaptıkları 

maddi ve soyut yatırımların da büyük 

2011 araştırması gösteriyor ki istikrarlı bir işveren marka yö
netimi çalışması yapan firmalar öğrencilerin öncelikli terci
hi oluyor. Araştırmada ilk 10 şirketin çok fazla değişmemesi 

şirketlerin kendi sektörlerinin öncüleri olmaları

maddi ve soyut yatırımların da büyük 
önem taşıdığını gösteriyor. Örneğin 
iki yıldır sıralamadaki yerini koru
yan Turkcell ve Türk Hava Yol
ları... İki şirketin de ortak özel
likleri uluslararası platformda 
güçlü oyuncular olmalarının 
yanı sıra okul-şirket misyo
nuyla öğrencilerin öğrenme 
iştahını doyururken, üniversi
te etkinlikleri ve staj program

şirketlerin kendi sektörlerinin öncüleri olmaları
nın dışında, yetenekli işgücüne yaptıkları 

maddi ve soyut yatırımların da büyük 
önem taşıdığını gösteriyor. Örneğin 
iki yıldır sıralamadaki yerini koru
yan Turkcell ve Türk Hava Yol
ları... İki şirketin de ortak özel
likleri uluslararası platformda 

te etkinlikleri ve staj program

larıyla ve sosyal medyayı 
etkin biçimde kullanarak 
onların istek ve tercih-
lerini dikkate almaları. 
Eğitim, staj programları, 
kamp ve yarışma gibi pek 
çok etkinliğe bütçe ve zaman 
ayırması ilk 10’a giren şirketle
rin ortak özelliği. Kariyer günle
ri gibi etkinlikleri tek başına yeterli 
bulmayan Y kuşağı bunun yerine interak-bulmayan Y kuşağı bunun yerine interak-bulmayan Y kuşağı bunun yerine interak
tif etkinliklerle gerçek projelerde yer alarak ve kurumların üst 
düzey yöneticileriyle biraraya gelmek, sektörleri, kurumları ve 
kurumların günlük hayatını tanımak istiyor. “Şirketin kendi

kamp ve yarışma gibi pek 
çok etkinliğe bütçe ve zaman 
ayırması ilk 10’a giren şirketle-
rin ortak özelliği. Kariyer günle-
ri gibi etkinlikleri tek başına yeterli 
bulmayan Y kuşağı bunun yerine interak

P rofesyonel eğitim 
ve gelişimine 

büyük önem veren 
Y kuşağı için okul 
şirketler hâlâ cazibesini koruyor

Gündemi yakından 

takip eden gençler 

için çalıştıkları şirketin 

başarılı olması ve bunu 

çeşitli platformlarda 

duyurması büyük önem 

taşıyor 
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Uygur ve ekliyor: “Dolayısıyla şirketler için özellikle staj süreç-
lerini doğru yapılandırmanın ve sonraki adımlarla ilgili ger-
çekçi bir resim çizmenin yeteneği çekmede ve elde tutmada 
en önemli ilk adım olduğunu iddia etmek yanlış olmaz.” Staj 
sürecinde uygulanan mentorluk-koçluk uygulamaları, sonuç-
ları oldukça olumlu etkiliyor. Tüm bu çalışmaları doğru za-
manda yapmak da çok önemli zira Koç Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi Semih Yalman, şirketlerin iletişime üniversite birinci 
sınıf hatta lise sıralarında başlaması gerektiğini söylüyor. Öğ-
rencilerin dikkatini son dakikada çekmeye çalışmanın yanlış 
olduğuna dikkat çeken Yalman, “Kariyer fikri, ne olmak ya da 
olmamak konusu aile tarafından zaten çoğunlukla dikte edil-
meye çalışılıyor. Çocukların kalıplara sokulması yerine onlara 
lise döneminde doğru üniversiteyi seçme konusunda destek 
vermeleri daha faydalı” diyor.

 Geçen yıl şirket seçiminde etkili olan faktörlerde iş güven-
cesi, yan imkanlar ve ücret birbirine yakın ilerlerken bugün 
tercihler arasındaki mesafe açılmış durumda. Krizi psikolojik 
olarak atlatan gençlerin yaklaşık yüzde 70’i ücreti birinci sıraya 
koyuyor. Kariyer ve gelişim olanakları açısından öğrencilerin 
tercihlerinde bir değişim söz konusu değil. Araştırmaya katı-
lanların yüzde 80’i şirketin gelecek için bir referans olmasını 
istiyor. Yüzde 64’ü terfi imkanı ve profesyonel eğitim ve gelişme 
imkanı, yüzde 61’i yeteneklerini kullanma imkanı, yüzde 60’ı 
yurtdışında çalışma imkanı, yüzde 59’u ise farklı projelerde ça-
lışma imkanını en önemli kriterler olarak sıralıyor. “Kariyer bek-
lentisi ve uzmanlaşma, önceki yıllarda yapılan araştırmalarda 
da gençlerin ideal şirketi belirlemesinde önemli kriterler olarak 
öne çıkmıştı.  Farklı pek çok motivasyon teorisinin de bize söyle-
diği ile paralel biçimde materyale dayalı faktörler tek başına ye-
terli değil” diyor Duygu Uygur ve devam ediyor: “Özellikle yeni 
kuşak çalışanlar için, kendi hedeflerine yakın bir hedefi ve bunu 
gerçekleştirebilme imkanını sağlayacağını düşündükleri şirket-
lerin bir parçası olma amacındalar diyebiliriz.” 
Bu durum ilk 10 için şaşırtıcı olmayan bir 
veriyi de ortaya koyuyor. En gözde şir-
ketler üst ve orta düzey yöneticile-
rini şirket içinden seçiyor. Y kuşa-
ğının seçiminde şirketin “gelecek 
için bir referans” olması birinci 
sırada yer alsa da yükselme fır-
satlarını da bir kenara atmıyor 
gençler. 

Araştırmanın dikkat çekici 
noktalarından biri de krizin et-
kisin azalmasıyla birlikte oluşan 
güven ortamı sonucunda özel 
sektör ön plana çıkması, buna karşın 
kamuya bağlı şirketlerin gerilere düş-
mesi oldu. Örneğin TAI. Geçen yıl listenin 
30’uncu sırasında yer alan TAI bu yıl 50. sıraya geriledi. Benzer 
iki örnek 16. sıradan 38’e gerileyen Merkez Bankası ve 10’uncu 
sıradan 33’üncü sıraya gerileyen Aselsan. Özellikle 2009 yılın-
daki çalışmada “güvenilir olsun yeter” yaklaşımı ön planday-
ken bu resmin artık tamamen değiştiği görülüyor. “Kriz psi-
kolojisinden kurtulan gençlerin özel şirketlere güveni arttı ve 
tercihlerinde ön plana çıkmaya başladı” diyor Realta Danış-
manlık Kurucu Ortağı Ali Ayaz. 

Ne istediğini bilen ve çalışacağı şirketi kendi seçen milen-
yum kuşağı, ilgisini çeken şirketleri yakın takibe alıyor. Bu ta-

lerin bir parçası olma amacındalar diyebiliriz.” 
Bu durum ilk 10 için şaşırtıcı olmayan bir 
veriyi de ortaya koyuyor. En gözde şir

kuşak çalışanlar için, kendi hedeflerine yakın bir hedefi ve bunu 
gerçekleştirebilme imkanını sağlayacağını düşündükleri şirket-

veriyi de ortaya koyuyor. En gözde şir
ketler üst ve orta düzey yöneticile
rini şirket içinden seçiyor. Y kuşa
ğının seçiminde şirketin “gelecek 
için bir referans” olması birinci 
sırada yer alsa da yükselme fır-
satlarını da bir kenara atmıyor 

Araştırmanın dikkat çekici 
noktalarından biri de krizin et-
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güven ortamı sonucunda özel 
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lerin bir parçası olma amacındalar diyebiliriz.” 
Bu durum ilk 10 için şaşırtıcı olmayan bir 
veriyi de ortaya koyuyor. En gözde şir-
ketler üst ve orta düzey yöneticile-
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kisin azalmasıyla birlikte oluşan 
güven ortamı sonucunda özel 
sektör ön plana çıkması, buna karşın 
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Farklı ülkelerde 

yaşamaya ve yeni 

kültürler tanımaya açık 

olan üniversite gençliği 

uluslararası bağlantıları 

olan şirketlere öncelik 

veriyorÜcret ve iş güvencesi  (%)

İş güvencesi / garanti

Yan imkanlar

Ücret

52 54 56 58 60 62 64 66 68

Seçimlerde etkili olan faktörler
Kariyer ve gelişim olanakları (%)

Yurtdışında çalışma imkanı

Gelecek için iyi bir referans

Yükselme / terfi imkanı

Profesyonel eğitim / gelişme imkanı

Yeteneklerini kullanma imkanı

Farklı projelerde çalışma imkanı

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Şirket seçimine temel kriterler

İnsanların çalıştığım yerin gücünden 
ve nüfuzundan etkilenmesini isterim

Ailemin etkili bir şirkette çalıştığımı 
düşünmesi benim için önemlidir

Gündemde olan ve etkili olarak algıla-
nan bir şirkette çalışmak isterim

Çalışılan yerin özelliklerini, kişiliğin bir 
parçası, uzantısı olarak görürüm

Saygınlığı tartışmalı, imajı zayıf bir 
şirkette çalışmak istemem

Çalışacağım şirketin her yönüyle 
gurur duymak isterim

0 1 2 3 4 5



52

12 Haziran — 18 Haziran 2011
Bloomberg Businessweek Türkiye

kibin ilk kaynağı geçen yıl basında çıkan haberlerken, bugün 
sosyal medya. Araştırmaya göre şirket seçiminde etkili olan 
bilgi kaynakları arasında yüzde 39’la sosyal medya birin-
ci sırayı alıyor. Sosyal medyada doğru bir strateji izlemenin 
önemi giderek artıyor. Bu konuda çeşitli çalışmalar yapan şir-
ketler olsa da çok iyi bir model olduğunu söylemek mümkün 
değil. “Şirketlerin kurumsal mantaliteleriyle sosyal medyanın 
ruhu farklı” diyor Kadir Has Üniversitesi Yeni 
Medya Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail 
Hakkı Polat ve ekliyor: “Birinde kra-
vatlı, takım elbiseli ciddi bir ortam 
var. Diğerinde ise kural tanımıyor. 
Bir tarafta hiyerarşi, diğer taraf-
ta kaos var. Şirketler kendile-
rini sosyal medyada olduğu 
gibi yatay ilerleyen hiyerarşi-
den uzak bir yapıya alıştırma-
lı.” Yüzde 37 ile sosyal medya-
yı izleyen kaynak ise basında 
firma ile ilgili yer alan haber-

Dayanıklı
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ler. Gündemi yakından takip 
eden gençler için marka ki-
şiliği çok önemli. Öğrenciler 
geçen yıl olduğu gibi çalışmak 
istedikleri şirketin öncelikle ba-

şarılı olmasını istiyor. “Üst sınıf”, 
“modern” ve “yetenekli” gibi özel-

likler ise başarının ardında sıralıyor. 
Yaptığı sponsorluk anlaşmaları ve reklam 

kampanyalarının da etkisiyle listede birinciliği 
koruyan Turkcell ve Türk Hava Yolları’nın attığı başarılı adım-
lar şirketlerin algısına olumlu katkıda bulundu. “Benim için 
ilk önce önemli olan, bir şirketin sahip olduğu güçtür” 
diyor Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisli-
ği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Bedirhan Seyhan 
ve devam ediyor: “Diğer insanların ne dü-
şündüğü benim için önemli. Bu nedenle 
çalıştığım şirketin prestijli olmasını çok 
önemsiyorum.”

Öğrencilerin şirketlerin kimlikle-
rini bu kadar önemsemesinde, şirket 
seçiminde temel kriter olarak çalı-
şılan yerin özelliklerini kişiliğinin 
bir parçası olarak görmesinin büyük 
etkisi var. “Saygınlığı tartışmalı, imajı 
zayıf bir şirkette çalışmak istemem” 
ve “Çalışacağım şirketle her yönüyle 
gurur duymak isterim” diyerek şirket se-
çimlerindeki temel kriterleri net bir şekilde 
ortaya koyuyorlar. Sosyal sorumluluk da öğren-
ciler için belirleyici faktörlerden biri. Topluma sağ-
ladığı ekonomik katkı yüzde 50 ile birinci sırada yer alırken 
bunu yüzde 46 ile sosyal sorumluluk uygulamaları, yüzde 43 
ile çevre politikası izliyor. 

En çok tercih edilen sektörler sıralamasında birinciliği hızlı 
tüketim sektörüne bırakan bankacılık üçüncü sıraya gerilemiş 
bu yıl. 6’ıncı sıradan 2’ye yükselen telekomünikasyon ise hızlı 
çıkışıyla dikkat çekiyor. Bu çıkışta operatörlerin yaptığı iletişim 
çalışmalarının, bu sektörlerin insan hayatına sürekli dokunur 
olmasının ve ulusal-uluslararası başarılı uygulama ve perfor-
mansların büyük etkisi var kuşkusuz. Bunun dışında yükse-
len sektörler arasında havayolu, dayanıklı tüketim-elektronik 
yer alıyor. Sektörlere paralel olarak bu yıl listede yükselişiy-
le dikkat çeken iki şirket var: Ülker ve BSH. Her iki şirketin 
de ortak noktası öğrencilerin interaktif olarak katılımının sağ-
landığı projelere ve dijital platforma ağırlık vermesi. Örneğin 
Ülker son yıllarda kariyer günlerinin yanı sıra üniversiteler-
de özel proje grupları oluşturup vaka çalışmaları yapıyor. Yö-
neticiler derslere konuşmacı olarak katılırken şirket ziyaret-
leri ve akademik iş birliktelikleri gerçekleştiriyor. “Geçmişe 
göre gençler ile iletişimde görsel basını kullanmamızın yanı 
sıra modern çağın gereklilikleri açısından teknolojiyi yakın-
dan takip eden bir jenerasyon ile iletişimimizi daha çok di-
jital platforma taşıdık. İş ve staj başvurularımızda gençleri-
mizle dijital ortamda bir arada oluyoruz ve onların her türlü 
sorularına cevap veriyoruz” diyor Yıldız Holding İnsan Kay-
nakları Genel Müdürü Ege Karapınar. BSH, geçmişe göre daha 
yaratıcı aktiviteler düzenlemek için ajanslar ile işbirliğine gi-
diyor. Fabrika ve şirket gezileri organize ediyor. “Öğrencilere 
20 günlük kısa stajların dışında projeler üzerinde çalışabile-

cekleri daha uzun soluklu, çalışma ortamını 
çok yakından tanıyabilecekleri stajlar sağlı-
yoruz” diyor BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ti-
caret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra 
Kurulu Başkanı Norbert Klein ve ekliyor: 
“Sonrasında bu öğrencileri işe alım sü-
reçlerimizde öncelikli olarak değerlen-
dirmeyi hedefliyoruz.” 

Araştırma sonucu da gösteriyor ki 
Y kuşağı geri planda kalmayı sevmiyor. 
Yakın iletişim kurabildiği, farklılıklarını 

ortaya koyabildiği ve kendini ifade edebil-
diği şirketleri tercih ediyor. “Aslında son za-

manlarda sıkça rastladığımız yaratıcılık, giri-
şimcilik, liderlik gibi kavramları da düşünürsek 

gençleri cezbeden temel kavramın ‘fark yaratmak’ ol-
duğunu varsayabiliriz” diyor Duygu Uygur. Bu kadar” farklı” 
bir jenerasyonun “farka” önem vermesi yadırganmasa gerek… 
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Nasıl Seçildiler?

Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin en çok tercih ettiği şirketleri 
belirlemeye yönelik araştırma internet üzerinden gerçekleştirildi. 

Türkiye’deki 101 farklı üniversitede öğrenim görmeye devam 
eden öğrenciler araştırmanın hedef kitlesini oluşturdu. Öğrenciler 

tarafından cevaplanan 19 bin 461 anket formundan, eksik ve hatalı 
doldurulduğu belirlenen 5246 adedi değerlendirme dışı tutulurken 
14 bin 215 geçerli anket formu elde edildi. Araştırmada beş temel 
soruya cevap arandı. “Öğrencilerin Türkiye’de en fazla çalışmayı 

arzuladıkları şirketler hangileri? Öğrenciler bu şirketlerde niçin ça-
lışmak istiyor? Öğrencilerin tercihlerinde etkili olan temel faktörler 
nelerdir? Öğrenciler şirketler hakkında nasıl bilgi ediniyor? Farklı 
bilgi kaynaklarının öğrencilerin tercihlerine görece etkisi nedir?” 
Bu çerçevede şirketlerin sundukları çalışan değer önermeleri-
nin öğrencilerin tercihlerine etkisi incelendi. Öğrencilerin bilgi 

edindikleri kaynaklar ise ağızdan ağıza iletişim, tanıtım çalışmaları, 
ilan-reklam ve kurumsal bilgi kaynakları başlıkları altında ele alındı. 
Araştırmanın iç tutarlılığını gösteren Coranbach Alfa değeri 0,943 
olarak hesaplandı. Bir ölçeğin bilimsel yeterliliği için asgari sınır 
0,7 olarak kabul ediliyor. Bu da araştırmada kullanılan ölçeğin 

güvenililirliğinin yüksek olduğunu gösteriyor. Homojen olmayan 
özelliklere sahip 10 milyon kişiden oluşan bir hedef kitleyi yüzde 
95 güvenilirlik düzeyinde, +_ yüzde 3 örneklem hatası ile temsil 
edebilecek örneklem büyüklüğünün 1067 olduğu dikkate alındı-

ğında araştırmanın örneklem büyüklüğünün elde edilen sonuçların 
genellenebilmesi için yeterli olduğu görülüyor.  
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Yan haklar ve iş güvencesi önemli olsa da yeni nesil ücret konusunda önceki yıllara göre daha  duyarlı

Öğrencilere 

kendinizi anlatmak 

yerine onların şirketi 

tanıyabileceği ortamlar 

yaratmak gerekiyor

Sosyal medyada olmak artık bir tercih değil, zorunluluk

“Kriz psikolojisinden kurtulan
gençlerin özel şirketlere 
güveni arttı ve tercihlerinde 
ön plana çıkmaya başladı” 
diyor Realta Danışmanlık 
Kurucu Ortağı Ali Ayaz
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programlar geliştirmeyi de ihmal etmiyor. 
“Y jenerasyonunun iş hayatına katıldığı ve 
katkı sağladığı günlerdeyiz. İK stratejileri-
mizi de tabii ki gençlerin, kendini değerli 
ve özel hissedeceği, fikirlerini paylaşabi-
lecekleri, dinamik bir çalışma ortamı yarat-
mak üzerine kuruyoruz” diyor Meltem 
Kalender Öztürk ve ekliyor: “Mesleki ve 
kişisel gelişimlerine verilen destek onlar 
için çok değerli. Ayrıca şirketlerin onlara 
sağladığı çalışma koşullarını mutlaka göz 
önünde bulunduruyorlar.” Gelişim prog-
ramlarının başında Hayata Ait Eğitim Prog-
ramları (HAP) geliyor. HAP programları 
çalışanların hayat boyu yararlanabilecekle-
ri çeşitli kişisel gelişim eğitimlerini içeriyor. 
Programlar, “İş Hayatında Sosyal Zeka”, 
“Herkes için İnovasyon” ya da “Diksiyon 
Sanatı” gibi birbirinden farklı alanlarda 
yaklaşık 50 başlıkta gerçekleşiyor. Esnek 
çalışma koşulları gençleri cezbeden diğer 
önemli noktalardan biri. İş-özel hayat 
dengesinin sağlanmasını hedefleyen esnek 
çalışma saatleri uygulaması sayesinde 
çalışanlar bireysel ihtiyaçları paralelinde 
çalışma saatlerini, mekanlarını belirleme 
olanağına sahip. Turkcell sosyal medyayı 
en etkin kullanan şirketlerden biri. “Sosyal 
medyanın ve mobil internetin yükselişi ile 
birlikte çok daha interaktif bir ilişkimiz var 
artık gençlerle” diyor Meltem Kalender 
Öztürk. Kısa süre önce, gençlerin her türlü 
konuda soru sorup cevap alabildikleri 
ortak bir akıl oluşturarak kendi kampanya-
larını ve avantajlarını belirleyebildikleri bir 
sosyal paylaşım platformu olan bumubu-
mu.com’u hayata geçirdi şirket. Kampanya 
söylemi olarak “Gençler seçer, gnçtrkcll 
yapar” kullanıldı.

1Turkcell
Hem okul olmayı hem de genç kalmayı 
başarabilen bir şirket Turkcell. Birinci-
liği getiren de ikisinin arasındaki doğru 
formülü yakalamış olması. Turkcell 
gençlere yatırım yapmaktan çekinmiyor. 
Üstelik bunu somut projelerle ve öğrenci-
lere birebir dokunarak yapıyor. Turkcell 
kurumsal üniversitesi olarak nitelendirdiği 
Turkcell Akademi bünyesinde yürütülen 
“Üniversite - Sanayi İşbirlikleri” ile yurt içi 
ve yurt dışında birçok akademik çalışmayı 
destekliyor, üniversiteler ile ortak prog-
ramlar, etkinlikler hayata geçiriyor. Şirket, 
2010 yılında “Turkcell’li Hayat” ve “Genç-
sen Geleceksin” üniversite ziyaretleri ile 
25 ilde, 75 üniversite ziyareti ile 22 binin 
üzerinde üniversite öğrencisiyle iletişime 
geçti. “Mobil İnovasyon”, “Yeni Teknolo-
jiler”, “Girişimcilik”, “Kariyer” gibi konu-
larda seminerler düzenledi. Bu ziyaretler 
esnasında, ilgili üniversitelerin 90’ı aşkın 
üst yönetimi ile “Üniversite Sanayi İşbirlik-
leri” başlığı altında toplantılar düzenlendi. 
Üniversite öğrencilerini, iş hayatına hızla 
hazırlamak ve kariyer yollarında fark yara-
tabilmek için hazırlanan gelişim programı 
Profesyonelliğe Adım Formasyonu’na 
(PAF) tüm Türkiye’deki üniversitelerden 
yaklaşık 12 bin 500 rekor başvuru aldı. 
PAF programı kapsamında stajyerlik 
yapan öğrencilere gösterdikleri perfor-
mansa ve şirketin ihtiyaçlarına paralel 
olarak yarı zamanlı ve sonrasında da tam 
zamanlı iş olanakları sunulması kuşkusuz 
bu programı popüler hale getiren önemli 
etkenlerden biri. “Son üç yılda staj imkanı 
tanıdığımız 500 öğrencinin 175’ini Turkcell 
ailesine kazandırdık” diyor Turkcell İnsan 
Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mel-
tem Kalender Öztürk. İletişim ve teknoloji 
sektörüne nitelikli insan gücü yetiştirmek 
hedefiyle Turkcell Akademi Lisansüstü 
Burs Programı açıldı. Bunun dışında şir-
ket; “Turkcell Mobil İletişim ve Teknoloji 
Gelişim Programı”, “Turkcell Müşteri 
İlişkileri Gelişim Programı” ve “Turkcell 
Mobil Pazarlama Gelişim Programı” ile 
sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi üniversite 
öğrencileri ile paylaşıyor. Turkcell yeni 
neslin gelişim ihtiyaçlarına yönelik farklı 

11111111
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TÜRK HAVA YOLLARI 

“Globally Yours” sloganıyla global ve 
çok kültürlü bir yapıya vurgu yapan 
Türk Hava Yolları listedeki ikinciliğini 
koruyor. Reklam kampanyaları, spon-
sorluklar ve yaptığı başarılı çalışmalarla 
gençlerin ilgisini çekmeyi başaran Türk 
Hava Yolları, üniversitelerde düzenle-
nen kariyer günlerini ihmal etmiyor. 
Ayrıca şirket yöneticileri söyleşi, panel, 
seminer gibi etkinliklere katılıyor. “Bu 
sayede Türk Hava Yolları’nı, hedefleri-
mizi ve havacılık sektöründeki güncel 
gelişmeleri gençlere aktararak, şirketi-
miz ve sektör hakkında bilinç düzeyinin 
yükseltilmesini hedefliyoruz” diyor 
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Dr. Ali 
Genç. 

Ek olarak, havacılık sektöründeki 
yerel/uluslararası yönetsel ve teknik 
sempozyum ve fuarlara katılıyor şirket. 
Üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları 
doğrultusunda, havacılık sektörüne 
nitelikli insan gücü kazandırmak ve sek-
törü gençlere sevdirmek amacıyla çeşitli 
çalışmalar yapılıyor. Örneğin, İŞKUR 
ile birlikte hayata geçirilen ve teknik 

3
MERCEDES 
BENZ 
TÜRKİYE

Mercedes Benz 
Türk, staj program-
larına büyük önem 
veriyor.  Kariyer 
günleri etkinlik-
lerine katılmak, 
üniversitelilerin ku-
lüp çalışmalarına 
destek vermek gibi 
etkinliklerin yanı 
sıra öğrencilerle 
gerçekleştirilen 
sohbet toplantı-
ları ve çok çeşitli 
öğrenci grupları 
için sunulan teknik 
gezi olanakları sa-
yesinde birebir öğ-
rencilerle iletişim 
kuruyor. Örneğin 
şirket geçtiğimiz 
yıl üniversitelerde 
düzenlenen 10’un 
üzerinde farklı 
etkinliğe katılarak, 
yaklaşık 20 farklı 
öğrenci grubuna 
fabrikayı gezdirdi. 

Her yıl 300’ün 
üzerinde üniver-
site öğrencisine 
yaz stajı olanağı 
sunan şirketin, PEP 
“Stajyer Geliştir-
me Programı” 
adını verdiği 
uzun dönemli staj 
uygulaması var. 

personel yetiştirilmesini hedefleyen 
bir proje bulunuyor. Proje kapsamında 
yetiştirilen insan kaynağından uygun 
olanlar, Türk Hava Yolları’nda istihdam 
ediliyor. Bazı pozisyonlar için gerekliliği 
ve niteliği dikkate alınarak, deneyimli 
personel alımı yapılsa da, alımların çoğu 
giriş seviyesinde yapılıyor. Kurum içinde 
yetiştirme ve terfi, şirketin tercih ettiği 
bir yaklaşım. Bu da gençlerin Türk Hava 
Yolları’nı seçmesindeki önemli sebepler-
den biri. Elbette vazgeçilmez hale gelen 
sosyal medyada da etkin Türk Hava Yol-
ları. “Günümüzde gençlere ulaşmanın 
en etkili yolu sosyal medya” diyor Dr. 
Ali Genç ve ekliyor: “İletişim çalışma-
larımızın yanı sıra, Türk Hava Yolları 
ailesine katmak istediğimiz gençlere 
ulaşmak için de sosyal medyadan etkin 
bir şekilde yararlanıyoruz. Şirketimizle 
ilgili iş fırsatlarını ve gelişmeleri, sosyal 
mecralar aracılığıyla hedef kitlemize 
ulaştırıyoruz.  Amacımız, söz konusu 
bilgi akışını önümüzdeki dönemde daha 
geniş platformlara yaymak.” 2011 yılı 
yaz döneminde yaklaşık 350 üniversite 
ve yüksekokul öğrencisinin Türk Hava 
Yolları’nda staj yapması planlanıyor. 
Ünite taleplerine göre stajyer sayısı 
farklılık gösterebiliyor. 2010-2011 eğitim 
yılında 250 lise öğrencisine, yaz döne-
minde 350 üniversite ve yüksekokul 
öğrencisine, Mayıs-Eylül döneminde 
ise beş turizm lisesi öğrencisine olmak 
üzere toplam 605 öğrenciye staj imkanı 
sağlanacak. 

Bu program ile 
her yıl yaklaşık 50 
öğrenci, üniversite 
öğrenimlerinin son 
yılında şirkette yarı 
zamanlı çalışma 
olanağı buluyor. 
“2010 yılında 
100’ün üzerinde 
yeni mezunu Mer-
cedes Benz Türkiye 
(MBT) ailesi olarak 
aramıza kattık, 
2011’de de aynı 
hızla yeni mezun 
istihdamına devam 
ediyoruz” diyor 
Mercedes-Benz 
Türk A.Ş. İnsan 
Kaynakları Müdü-
rü Salih Ertör ve 
ekliyor: “Düzenli, 
istikrarlı ve sistemli 
çalışıyoruz. Stajyer 
programlarımız, 
aradığımız nitelik-
ler, seçim kriterle-
rimiz, sağladığımız 
staj kontenjanları 
ve imkanlar sü-
rekliliğini koruyor. 
Öğrencilerin gü-
venini ve takdirini 
pekiştiriyor tüm bu 
yaklaşımımız.”

yılında şirkette yarı 
zamanlı çalışma 

Bu program ile 
her yıl yaklaşık 50 
öğrenci, üniversite 
öğrenimlerinin son 
yılında şirkette yarı 
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5
COCA COLA

Geçen yıl 11’inci 
sırada yer alan 
Coca Cola, bu yıl 
listeye beşinci 
sıradan girdi. 
Coca-Cola, hem 
marka hem de 
organizasyon 
olarak üniversite 
gençliği ile kendini 
ayrılmaz bir bütün 
olarak görüyor. 
Bu doğrultuda 
üniversitelerde 
yıl boyunca 
başta pazarlama 
aktiviteleri olmak 
üzere farklı 
etkinliklerde yer 
alarak genç kuşak 
ile bir arada olmaya 
çalışıyor. “Bu 
amaçla klasikleşmiş 
kariyer günleri 

4
UNILEVER

Kendini ‘Liderlik Okulu’ 
olarak konumlandıran 
Unilever’in efsane haline gelen 
üniversite etkinlikleri var.  Bu 
yıl 10’uncusu düzenlenen 
Ideatrophy bunlardan biri. 
Gençlerin yaratıcı-stratejik 
düşünebilme becerilerini ve 
iş yetkinliklerini geliştirme 
hedefi taşıyan Ideatrophy’de  
bu yıl birinci olan takımın 
her bir üyesi Unilever’de 
üç aylık staj hakkıyla 
ödüllendirilirken, İngiltere’ye 
Unilever’in doğduğu merkez 
olan Manchester’daki Port 
Sunlight Enstitüsü’ne bir iş 
gezisi yapma hakkı elde etti. 
Bu yıl beşincisi düzenlenen 
ve öğrencilerin merkez ofisi 
gezmesine olanak sağlayan 

BizzTrip diğer bir etkinlik. 
Unilever değişen ihtiyaçlara 
bağlı olarak yeni etkinlikler 
düzenlemeyi ihmal etmiyor. 
ChainReaction bunlardan biri. 
Teknik öğrencilerle bağlantı 
kurmanın giderek zorlaştığı 
gerçeğinden hareket ederek 
yaratılan ChainReaction 
projesiyle tedarik zincirinde 
kariyer hedefleyen öğrencilere 
özel olarak odaklanıyor şirket. 
“Gençlerle ilgili bir diğer gerçek 
de şirketleri gezip görmeyi 
istemeleri ve yöneticilerden 
kariyer hikayelerini dinlemeyi 
sevmeleri” diyor Unilever 
Türkiye İnsan Kaynaklarından 
Sorumlu Yönetim Kurulu 
Üyesi Lennard Boogaard ve 
ekliyor: “Biz de bahsettiğim 
bu iki gerçeği göz önünde 
bulundurarak, bazı 
stajyerlerimizin de yardımıyla 
www.discoverunileverturkey.
com adında bir site kurduk. Bu 
siteye girdiklerinde Unilever 
ofisinde sanal bir tur yapan 
gençler, yöneticilerden kariyer 
hikâyelerini dinlerken bir 
günlerinin nasıl geçtiğini 
de görüp öğrenme fırsatı 
buluyorlar.”  

yerine Coca-
Cola liderlerinin 
katıldıkları 
konuşmalarla 
var olarak, hem 
markamızı hem 
de yapımızı 
tanıtıyor ve bu 
fırsatla da bizimle 
çalışmayı düşünen 
öğrenciler ile bir 
araya geliyoruz” 
diyor Coca-Cola 
Türkiye, Avrasya 
ve Afrika Grup 
Ofisi İK Direktörü 
Rengin Onay ve 
ekliyor: “Y kuşağı, 
deneyimlerle 
beslendiği ve 
mentorluğu 
gelişim aracı olarak 
gördüğü için 
kampus konuşma 
programlarımızla 
öğrencilerle bir 
araya geliyoruz.” 
Bunun yanı sıra 
yurtdışından çok 
sayıda üniversite 
şirketi ziyaret 
ediyor. Bu vesile 
ile hem Türk 
hem de yabancı 
öğrencilerle bir 
araya gelerek şirketi 
tanıtma ve yetenek 
belirleme olanağı 
elde ediyorlar. 
Gençlerin 
isteklerine kulak 
veren şirket, 
genel müdür ile 
stajyerleri ve yeni 

işe başlayanları 
buluşturan 
kahvaltılar organize 
ediyor. Çalışma 
ortamını daha etkin 
kılabilmek için 
genç çalışanların 
hayatlarını 
kolaylaştırabileceği 
olanaklar 
yaratılıyor. Esnek 
çalışma saatleri, 
spor salonu, şirket 
içerisinde yer alan 
dinlenme alanları 
bu örneklerden 
birkaçı. Rengin 
Onay, genç 
çalışanların daha 
etkin çalışmasına 
olanak sağlayan 
yapıcı geribildirim 
kültürü, 
mentorluk-koçluk 
uygulamaları 
ve açık kapı 
politikasını 
benimseyen 
şirket kültürünün 
gençlerin 
kendilerini 
seçmesinin 
önemli sebepleri 
arasında olduğunu 
düşünüyor. 
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TÜRKİYE İŞ BANKASI

Tüm alımları giriş 
seviyesinde olan Türkiye 
İş Bankası’nın alım 
stratejisi sadece gençler 
üzerine kurulu. Bankanın 
çalışanlarının yüzde 
35’inden fazlası Y kuşağı 
mensubu. “Bu çerçevede 
sahip olduğumuz dinamizmi 
ve enerjiyi, işimize 
yansıtarak büyüyoruz” diyor 
Türkiye İş Bankası İnsan 
Kaynakları Yönetimi Bölüm 
Müdürü Ömer Karakuş. 
Okul-şirket algısının en güçlü 
olduğu şirketlerden biri 
Türkiye İş Bankası. Öğrenen 
organizasyon kültürünü 
benimseyen banka, işe alım 
politikaları çerçevesinde 
başlangıç pozisyonları olan 

7
MICROSOFT

Microsoft 
gençlerle 
ilişkilerini 
geliştirmek 
amacıyla, iş 
birimleriyle 
işbirliği yaparak 
çeşitli programlar 
geliştiriyor. 
Kariyer Günleri, 
forumlar, paneller 
bunlardan 
bazıları. Şirket, 
staj programları 
konusunda son 
derece iddialı. 
Stajda başarılı 
olan adaylar, 
Microsoft’un 
yeni mezun 
veya en fazla 1,5 
yıl deneyimli 
kişilere yönelik 
programı olan, 
MACH (Microsoft 
Academy of 
College Hires) 
programı 
kapsamında 
değerlendiriliyor. 
Uygun adaylar 
MACH işe alım 
sürecine dahil 
ediliyor. “Bu 
bakımdan, 
Microsoft’ta biz 
stajyerlerimizi 
geleceğin 
Microsoft 
çalışanları olarak 
görüyor ve staj 
programımızı 
bir istihdam 
kanalı olarak 
değerlendirmek 

memur, uzman yardımcısı 
ya da müfettiş yardımcısı 
olarak görevlerine başlayan 
çalışanları aldıkları teknik, 
kişisel gelişim ve iş başı 
eğitimler ile yönetsel rollere 
hazırlıyor. 2010 yılında işe 
alınan yeni mezun sayısı 
2 bin 291. Bu sene de bin 
500’ün üzerinde yeni 
alım gerçekleştirilmesi 
planlanıyor. Bankanın 
gençleri hedef alan işe alım 
stratejisi terfi imkanlarıyla 
da dikkat çekici. Bankanın 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ersin Özince’nin de stajyer 
müfettiş yardımcısı olarak 
iş yaşamına başlamış olması 
bunun somut bir örneği.  

Üniversitelerin kariyer 
merkezlerinin ve öğrenci 
kulüplerinin düzenledikleri 
çeşitli organizasyonlara 
ve etkinliklere katılımın 
yanı sıra geniş kapsamlı 
organizasyonlar düzenliyor 
Türkiye İş Bankası. 
Örneğin “İş’te 1 Gün” 
etkinliği ile öğrencilerin, 
eğitim merkezini ve genel 
müdürlük bölümlerini 
yakından tanımalarına 
imkan sağlanıyor. Ayrıca, 
birçoğu henüz iş yaşamına 
adım atmamış gençlerde 
farkındalık oluşturmak 
amacıyla kişisel gelişim 
eğitimi ve yaşayarak 
öğrenme programları 
düzenleniyor. Banka staj 
imkanlarıyla öğrencilerin 
bankayı tanıması için 
ortam yaratıyor. “Bu yıl 
500 üniversite öğrencisine 
bankamızda staj imkanı 
sunmayı hedefliyoruz” diyor 
Ömer Karakuş.

istiyoruz” diyor 
Microsoft Türkiye 
İnsan Kaynakları 
Müdürü Esra 
Gaon. Özellikle 
teknik ekiplerde 
staj yapma 
olanağını elde 
eden öğrenciler 
Microsoft Seattle 
ofisindeki teknik 
gruplarda işe 
başlamak üzere 
teklif alabiliyor. 
Geçtiğimiz iki 
sene içerisinde iki 
stajyer bu şekilde 
teklifler aldı ve 
Seattle ofisinde 
çalışmaya başladı. 
Şirket staj sürecini 
daha da etkin 
hale getirmek için 
yöneticilerinden 
ve stajyerlerden 
aldığı 
geribildirimler 
doğrultusunda 
iyileştirme 
çalışmaları 
yapıyor. 
Geçtiğimiz yıl 
itibariyle farklı 
bir staj süreci 
uygulamaya 
başladı şirket. 
Bundan önce 
sadece kısa 
dönem olarak, iki 
farklı dönemde 
yaz stajyeri alımı 
yapan şirket, artık 
uzun dönemli 
stajyer alımı da 
yapmaya başladı. 
Staj sürecinin her 
iki taraf için de 
verimli olması 
için öncelikle 
her birimde, 

666666

stajyerlerden 
sorumlu olacak 
staj mentorları 
seçiliyor. “Bu 
mentorlarla belli 
periyotlarda 
yaptığımız 
toplantı ve 
eğitimlerle 
onların stajyerlere 
nasıl bir süreç 
yaşatmaları 
gerektiği 
konusunda 
bilinçlenmelerini 
ve gelişmelerini 
sağlıyoruz, 
ayrıca stajyer 
mentolarına 
Y kuşağı gibi 
konularda 
eğitimler vermeyi 
planlıyoruz” 
diyor Esra Gaon 
ve ekliyor: “Her 
yıl staj talebimiz 
artmakta. Bu yıl 
bize yapılan talep 
sayısı bin 700’e 
ulaştı.”
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IBM

IBM son üç-dört yıldır üniversitelere yö-
nelik çalışmalarına hız vermiş durumda. 
“Birkaç yıl öncesine kadar üniversitelerde 
ancak kişisel ilişkileri çerçevesinde çalış-
malar yapan arkadaşlarımız vardı ve bu 
sadece mezun oldukları üniversiteler hatta 
bölümlerle kısıtlıydı. Üniversite ilişkileri-
nin yapılandırılması, çok önemli ve yaygın 
katılımı destekleyen projelerle bilinirliği-
miz son derece arttı” diyor IBM Orta ve 
Doğu Avrupa, Türkiye Üniversite İlişkileri 
Lideri Jale Akyel. Sadece üniversite ilişki-
lerinden sorumlu bir bölümü olan IBM’in 
stratejisinin temelini üniversite ve akade-
misyenlerle yaptığı işbirlikleri oluşturuyor. 
Bu işbirlikleri ders verme, ders destekle-
me, program oluşturulmasını destekleme 
ve projelerle öğrencilerin teorik bilgilerini 
pratik becerilerle pekiştirmelerini destek-
leyen çalışmaları içeriyor. Araştırma konu-
sunda ise şirket çeşitli ödül programlarıyla 
akademisyenleri ve üniversiteleri destek-
liyor. Bu ödüller, sırasıyla IBM-Üniversite 
Ortak Araştırma Ödülü, Öğretim Görevlisi 
ödülü, Doktora Öğrencisi ödülü ve çeşitli 
akademik inovasyon ödüllerini kapsıyor. 
Şirketin, Akademik İşbirliği Programı, İleri 
Araştırmalar Merkezi (CAS) ve Hizmet 
Bilimi/Yüksek Lisans Programı olmak üze-
re üç farklı programı var. İleri Araştırma 
Merkezleri’nin yer aldığı 20 ülkeden biri 
de Türkiye. Hizmet Bilimi Yüksek Lisans 
Programı kapsamında iki özel üniversitede 
yüksek lisans programı var. Bunun dışında 
yılda 75’e yakın seminer veya kariyer 
günlerine katılıyor şirket. “Ayrıca IBM 
Araştırma Laboratuarları Stajı kapsamında 
son dört yılda 34 binin üzerinde öğrenci 
staj yaptı” diyor Jale Akyel ve ekliyor: 
“İşe alacağımız yeni mezunları bizde staj 
yapan, yarışmalarımıza katılıp dereceye 
giren veya verdiğimiz, desteklediğimiz 
derslerde ve projelerde belirlediğimiz gele-
cek vaat eden öğrencilerden seçiyoruz.” 
IBM de eskisine göre artık daha fazla uzun 
dönemli staj olanağı sağlıyor.

9
GARANTİ 
BANKASI

İlk 10’da yer alan 
ikinci banka Garan-
ti. Şirketin her yıl 
yaptığı alımların 
yaklaşık yüzde 
75’ini, yeni mezun-
lar oluşturuyor. 
Temel insan kay-
nakları politikası 
“içerden yükselt-
me” Kampuslarda 
yapılan araştırma-
lar sonucunda son 
beş yıldır farklılaştı-
rılmış kampus akti-
vitelerine başlayan 
şirket, çalışmala-
rının meyvelerini 
topluyor. “2007 
yılında, Garanti 
Talent Camp uygu-
lamasına başladık” 
diyor Garanti Ban-
kası İnsan Kaynak-
ları Koordinatörü 
Osman Tüzün ve 
ekliyor: “Work-
shop, vaka analizi, 
tanıtım sunumları 
ve üç farklı staj 
programımız da 
üniversite öğren-
cileriyle yakından 
iletişim kurduğu-
muz diğer organi-
zasyonlarımız.” 

P&G

Lider yetiştirmeye çok önem veren Procter&Gamble (P&G), şirket 
içi eğitimler seviyesinde pek çok kampus aktivitesi düzenliyor. 
P&G Business School projesi ile üniversite öğrencilerine çeşitli 
eğitim ve gelişim fırsatları sağlanıyor. Proje kapsamındaki “P&G 
LiveClasses”da P&G yöneticileri ‘pazarlama’, ‘müşteri iş geliş-
tirme’, ‘finans’, ‘üretim ve tedarik zinciri’ fonksiyonları üzerine 
deneyimlerini paylaşarak örnek vakaları anlatıyor. Projenin ikinci 
adımı olan “P&G LiveEvents” öğrencilere ulusal ve uluslararası 
P&G seminerlerine katılma fırsatı veriyor. Programın son basamağı 
olan “P&G LiveExperiences” ise P&G’de  staj yapmak isteyen öğ-
rencileri hedefliyor. İçten terfi sistemini insan kaynakları sistemi-
nin merkezine oturtmuş olan P&G Türkiye stajyerlere çalışanları 
gibi gerçek projeler üretme imkanı sunuyor. Her stajyerin bir 
koçu, bir mentoru ve bir peer buddy denilen, kendilerine yaşça 
yakın ve şirkete uyumlarını kolaylaştıracak çalışma arkadaşları 
oluyor. Gençler staj dönemleri boyunca P&G departmanlarında 
gerçek bir projenin liderliğini yürütüyorlar. “Tabii ki projelerini 
tamamlayabilmek için gerekli olan bütçe ve kaynakları da yöneti-
yorlar. Başarılı staj dönemlerinin sonunda ise şirkette tam zamanlı 
pozisyonlarda çalışma fırsatını yakalıyorlar” diyor P&G İşe Alım 
Müdürü Nalan Öğüt Koray ve ekliyor: “P&G okul gibidir. Çalışanla-
rımızın işe girdiği ilk günden emekli olana dek eğitim programları 
vardır.” P&G interaktif pazarlamayı ve sosyal medyayı etkin olarak 
kullanıyor. Örneğin ‘Gillette Fusion Fenomen Blogger’ projesinde, 
bloggerlara ürün ile ilgili bilgilerin yer aldığı VIP kitler gönderilerek 
Gillette Fusion ürünü ile tıraş olurken yaşadıkları deneyimi blogla-
rında paylaşmaları istendi. Bu proje 2009 Effie ödüllerinde ‘Kalıp-
dışı’ Kategorisinde Gümüş Effie ödülünü almaya hak kazandı. 
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