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Sanıldığı gibi eğlence değil, ciddi bir kariyer peşindeler ve 
en çok çalışmak istedikleri 50 şirketi seçtiler. Bloomberg 
Businessweek Türkiye ve Realta Danışmanlık işbirliğinden 
doğan “En Gözde Şirketler” araştırması ile altı yıldır Y 
kuşağının taleplerini en çok karşılayan şirketleri ortaya 
koyuyoruz. Bu yılki araştırmamız kapsamında Türkiye genelinde 
89 üniversiteden 18 bin 635 öğrenciye ulaştık. Şirketlerin 
yıllara göre sıralamadaki değişimi ve bu yılki ilk 50 listesine ilk 
defa giren dokuz şirket, üniversite öğrencilerinin, çalışacakları 
yeri önceden sıkı bir takibe aldığını gösteriyor

AYŞE MERVE KAMACI
ÜNİVERSİTELİLERİN SEÇİMİ 



n yaşlısı 34, en genci 14 yaşında ve Türkiye nü-
fusunun yüzde 25’ini oluşturuyorlar. Büyük 
bir kısmı yıllardır iş hayatında aktif olarak yer 
alıyor. Kendinden önceki kuşaklara göre ne-
lerden hoşlanıp, nelere tahammül edemedik-
lerini, ne kadar tez canlı olduklarını bir bir 
öğrendik yıllar içinde. Y kuşağı, diğer adıyla 
Milenyum kuşağından bahsediyoruz. 20 yıl 
gibi geniş bir aralıkta doğan kişileri kapsa-

yan bu kuşağın (1980-2000) diğer bir kısmı ise üniversiteden 
yeni mezun oldu ya da olmaya yakın ve şimdilerde hayallerin-
deki işi arıyor. 

Onların “hayalindeki iş” tanımlamasını netleştirmek ve 
Türkiye’de hangi şirketlerin bu özelliklere sahip olduğunu be-
lirlemek üzere, 2009 yılından beri Realta Danışmanlık şirketiyle 
birlikte bir araştırma gerçekleştiriyoruz. Geçen yıllara nazaran 
ciddi değişiklikler içeren bu yılki ‘En Gözde 50 Şirket’ araştır-
masının sonuçlarını ilerleyen sayfalarda bulacaksınız. Öncesin-
de yeni mezunların, her geçen gün değişen ve kişide güvensiz-
lik hissi uyandıran mevcut ekonomik ve siyasal konjonktürde, 
çalışma hayatından beklentilerinin nasıl değiştiğini inceleyelim. 

Amerika merkezli Pew Research Center’ın yeni bir araştır-
ması Y kuşağının eski nesillere göre çok daha düşük bir kesi-
minin, kendisini bir din ya da siyasi parti ile ilişkilendirdiğini 
söylüyor. Eski nesillere göre çok daha geç yaşta evleniyorlar ve 
çok azı kendisini milliyetçi olarak tanımlıyor. Araştırmaya göre 
Y kuşağının sadece beşte biri, insanlara güvenilebileceğini söy-
lüyor. Ne var ki aynı kuşak, toplumun bu en geleneksel değer-
lerinden uzaklaşmasına rağmen, “en güzel günlerin henüz ya-
şanmayan günler” olduğuna inanıyor ve gelecekte hak ettikleri 
paraları kazanacakları, istedikleri hayatı yaşayacakları umudunu 
koruyorlar. 

“Hem dünyadaki hem de Türkiye’deki mevcut gelişmeler 
karşısında iyimser olmak pek mümkün değil gibi görünüyor” 
diyor PERYÖN (Personel Yönetimi Derneği) Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Duru Gönen profesyonel gelişim danışmanlığı şirketi-
nin kurucusu Elif Duru Gönen: “Ancak gençlerde gördüğümüz 
birkaç eğilim, onların gelecekten umutlu olmasını sağlıyor. Bize 
kontrolsüz özgüvenden kaynaklanan davranışlar gibi görünen, 
yaşamlarının kontrolünü eline almayı tercih etme eğilimleri ve 
gelecekte atacakları adımlara dair seçenekleri olduğuna inanç-
ları, bunların en önemlileri.” 

Ayrıca sosyal medyada kendileri gibi düşünen ve birbirini 
destekleyen gruplara sahip olmaları, kendilerini daha da güçlü 
hissetmelerini sağlıyor. Dijital yaşamları, onlar için oldukça 
önemli, yani göründükleri kadar toplumsal değerlerden uzak-
laşmış değiller. Sadece hassasiyetlerini farklı bir şekilde, farklı 
bir mecrada ifade ediyorlar. Buna da son aylarda, Türkiye gün-
demine oturan pek çok olayda tanık olduk. 

Yöneticilere ve yönetici adaylarına kariyer koçluğu yapan 
ve iş hayatına yeni katılan gençlerin kurumsal performansı ko-
nusunda 2006 yılından beri yurtiçi ve yurtdışında workshop-
lar düzenleyen Gönen, gençler arasında yapılan araştırmalara 
göre, en büyük stres kaynaklarının iş ve ilişkiler olduğunu be-
lirtiyor. Görüştüğümüz Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakülte-
si öğrencileri de bu stresin kaynaklarını şu sözlerle anlatıyor: 
“Masa başına saplanıp kalmak istemiyorum. Aynı Excel progra-
mı, farklı rakamlarla aylar-yıllar geçsin istemiyorum. İş seyahat-
leri olan, yaratıcılığıma değer veren bir işyeri hayali kuruyorum. 
Bunlar olmazsa en fazla bir yıl dayanır, iş ararım” diyor 20 ya-
şındaki ikinci sınıf işletme bölümü öğrencisi Ceren Tabakoğlu. 

Aynı bölüm son sınıf öğrencisi Kardelen Altaş ise öğrenciliği 
sırasında uzun süreli staj yaptığı iki FMCG (hızlı tüketim ürün-
leri) şirketinde edindiği deneyimin hiçe sayılmasına izin verme-
yecek gibi görünüyor. “Başlangıç pozisyonunda girecek olsam 
da benim de bugüne kadar bir deneyimim oluştu sonuçta. Başa 

dönüp sıfırdan başlamak istemem. Ayrıca FMCG şirketlerinin 
başlangıç pozisyonlarındaki maaşların ortalama ne olduğunu 
hepimiz biliyoruz. Bunun altında fiyat önerirlerse, bu emeğin 
sömürüsüne de girer” diyor Altaş. Bir diğer son sınıf öğrencisi 
Özge Akçaer de “ufak sorumlulukların onları tatmin etmeyece-
ğini, hatta küçük şirketlerde daha büyük sorumluluklar üstle-
nilebileceğini, iş hayatına bir startup ya da teknoloji şirketinde 
başlamak isteyebileceğini” söylüyor. 

Gençler artık hiç bilmedikleri, kültürünü tanımadıkları bir 
işe kolay kolay girmiyor. Ya kendi staj deneyimleri ya da arka-
daşlarının tecrübelerinden iyice bir öğreniyorlar işe girecekle-
ri şirketin kültürünü/işleyişini. Ellerinin altında çok fazla bilgi 
kaynağı var ve bilgiye sahip olan öğrenciler de saklamıyor, pay-
laşıyor. Şirketler hakkında en yeni bilgilere sahip oluyorlar. Biri 
staj deneyiminde yaşadığı bir olayı, yüzlercesine duyurabiliyor 
bir haftada. Dolayısıyla bırakın iş tercihlerinde seçici olmayı; 
artık eskisi gibi sadece üniversite sınavında tutan puana göre 
bölüm seçmiyorlar. Örneğin Kardelen Altaş, ta lise yıllarında bi-
liyordu ileride pazarlamacı olacağını ve kendini buna göre ge-
liştirdi. Realta Danışmanlık Kurucu Ortağı Ali Ayaz, “Üniversite 
tercihi yaparken giriş puanını esas alsalar bile, üniversite eğitim-
leri esnasında katıldıkları seminerler, şirket kampüs etkinlikle-
ri, kendilerinin ve okul arkadaşlarının staj tecrübeleri ve sosyal 
medya aracılığıyla şirketler hakkında bilgi elde ediyorlar” diyor. 

Bilgi sahibi olma konusundaki girişkenlikleri, yaptıkları işlerle 
ilgili geri bildirim beklentilerinde de kendini gösteriyor. Y kuşağı 
adil bir çalışma ortamında çalışmayı, yeri geldiğinde takdir edil-
meyi ve geri bildirim almayı bekliyor. Beklentileri karşılanma-
dığında da kendilerini o iş yerine bağlı hissetmiyorlar ama bu 
onların şu güne kadar çizilen imaj gibi “başına buyruk/şımarık” 
oldukları şeklinde yorumlanmamalı. Kariyer.net’in gerçekleştir-
diği bir anket, Y kuşağının en önemli iş değiştirme nedenlerini 
ortaya koyuyor. İş arayan adaylarla gerçekleştirilen ankette, Y 
kuşağının iş değiştirme sebeplerinin tahmin edildiği gibi ücret 
tatminsizliği değil, kariyerinde ilerleyememek olduğu görülü-
yor. Kariyer.net Genel Müdürü Yusuf Azoz, “Ücretin iş değiş-
tirmede olan etkisi yüzde 33’te kalıyor” diyor ve ekliyor: “Para 
mı, kariyer mi sorusunun üzerine biraz daha giderek adayları-
mıza iki soru daha yönelttik. Daha fazla ücretle daha alt bir po-
zisyonu yüzde 69’u kabul etmiyor. Yüzde 60 ise aynı ücreti al-
masına rağmen başka bir şirkette daha üst bir pozisyonu kabul 
edeceğini söylüyor.” 

Bu tablodan, Y kuşağının önceliğinin kariyer basamakların-
da ilerlemek olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Ücret ko-
nusundaki beklentilerinde görülen değişim, En Gözde Şirket-
ler araştırmamızda da yansıma buldu. Ali Ayaz’a göre bu seneki 
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araştırmanın en dikkat çeken verilerinden biri, öğrencilerin en 
çok çalışmak istediği departman ve sektörün pazarlama olması 
ve öğrencilerin maaş beklentilerinin düşmesi. “Geçen yıla göre 
(yüzde 20) daha düşük maaş beklentileri var” diyor Ayaz. 

Pazarlama alanına yönelik talebin artmasını da Boğaziçi Üni-
versitesi İşletme Bölümü son sınıf öğrencisi Doğan Asil’den 
dinleyelim. Asil, staj deneyimlerinden sonra kurumsal hayatta 
çalışmak istemediğine net bir şekilde karar veriyor ve bir yıl 
kadar önce yeni mezun ve öğrencilere yönelik insan kaynak-
ları sitesi Fuskey projesini 
hayata geçiriyor. “Şu an yedi 
kişilik bir ekibiz. Sitenin test 
yayınını Boğaziçi’nde açtık, 
Mart ayında tüm Türkiye’ye 
açıldık” diye anlatıyor girişi-
mini Asil: “Bu site için işletme 
bölümü öğrencileri arasında 
yaptığımız anketlerde gördük 
ki, eskinin en rağbet gören 
sektörü finansa yönelik talep 
azaldı ve öğrencilerin yüzde 
80’e yakını, satış ve pazarlama 
bölümlerinde çalışmak tercih 
ediyor artık.” Bunun nedenini 
de “çok fazla bilgisayar başına 
gömülmek istememeleri ve fi-
nansın çok fazla yeterlilik ge-
rektiriyor olması, bu stresten 
kaçmak istemeleri” şeklinde 
açıklıyor Asil. 

En Gözde Şirketler 2014 
Araştırması’nın bu yıl birinci 
sırasına oturan şirket, önceki 
yıllarda gerçekleştirdiğimiz 
beş araştırmada da istikrarlı 
bir yükselişteydi. FMCG sektö-
rünün en büyük şirketlerinden 
Unilever, bu yılki araştırma-
da öğrencilerin en çok çalış-
mak istediği şirket oldu.  Elif 
Duru Gönen’e göre, FMCG ve 
pazarlama aslında her zaman 
gençlerin gözdesi idi. Özellik-
le kurum içi iletişimde hiye-
rarşinin az olması, süreçlerin 
hızı ve yalınlığı, yapılan işin 
çok boyutluluğu ve dinamizm 
bu tercihte en önemli etken. 
Unilever İnsan Kaynakların-
dan Sorumlu Başkan Yardım-
cısı Steven Gross, “Unilever’de 
bir kariyere sahip olmak, hızlı 
tüketim ürünleri sektöründe 
dünyanın lider işverenlerin-
den birinin parçası olmak an-
lamına geliyor” diyerek öğren-
cilerin gözünde bir numaraya 
oturmalarını sağlayan ana 
sebebi açıklıyor.  

Kısa bir özet geçmek ge-
rekirse; şirketler kurum için-
deki iletişim kültürü kapsa-
mında, bireye saygı ve adalet 
konularına önem verdikçe, ça-
lışanlarına “Şirketimi düşün-
düğümde keyif alıyorum” de-

dirtebiliyor. Çalışanlar bunu ne kadar söylerse, öğrenciler de 
“Orada çalışmak ne güzel olurdu” diye düşünüyor. Şirketlerin 
yeni yetenekleri bünyesine çekmekte üzerine düşen bu sorum-
luluğun önemini hatırlatarak, halihazırda öğrencilerin hayalle-
rini süsleyen şirketler listesine göz atalım. 

İlk 50 listesini, son üç yılı da kapsayacak şekilde arka say-
fadaki tabloda bulabilirsiniz. “Top 10” listesinin, öğrencilere 
hitap etmek ve diğer şirketlere örnek olmak isteyen sözcüleri-
ni ise ilerleyen sayfalarda göreceksiniz. 

YUSUF 
AZOZ

ALİ AYAZ

ELİF DURU 
GÖNEN

 “ADİL BİR 
ÇALIŞMA 
ORTAMINDA 
TAKDİR VE 
GERİBİLDİ-
RİM BEKLİ-
YORLAR, SA-
DECE ÜCRET 
DEĞİL”

“KAYNAĞA 
DEĞİL İNSA-
NA ÖNEM 
VERİLEN ŞİR-
KETLER HER 
ZAMAN ÖN 
PLANA ÇIKA-
CAK”

“FMCG VE 
PAZARLAMA 
HER ZAMAN 
GENÇLERİN 
GÖZDESİ 
OLDU”
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MICROSOFT1. Unilever

2. Mercedes Benz
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4. THY
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7. Google

8. Coca-Cola 
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10. Microsoft

11. Pfizer

12. Garanti Bankası
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16. Deloitte

17. Philip Morris

18. PwC
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20. Ford Otosan 

21. T.C. Merkez Bankası
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23. T.C. Ziraat Bankası

24. TÜBİTAK
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26. EY
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L’OREAL

MERCEDES BENZ

İLK 10’UN SÖZCÜLERİ 
NE DİYOR? 

Mercedes-Benz Türk İnsan 
Kaynakları Müdürü Salih Ertör

Unilever Türkiye, Rusya, 
Orta Doğu, Kuzey Afrika, 
Orta Asya ve Kafkasya İnsan 
Kaynaklarından Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Steven Gross

UNILEVER

MERCEDES-BENZ

Bu yılki araştırmanın en 
ilginç sonuçlarından biri, 
araştırmanın ilk yapıldığı 
2009 yılından bu yana birin-
ciliği kimseye kaptırma-
yan Turkcell’in bu yıl yerini 
Unilever’e bırakması oldu. 
Unilever, her yıl bir basamak 
üste çıkarak bu başarıya 
ulaştı. Bunu da öğrencilerle 
yakın iletişimi ve yüksek 
çalışan memnuniyeti ile 
sağladı diyebiliriz. Unilever 
Türkiye, Rusya, Orta 
Doğu, Kuzey Afrika, Orta 

Asya ve Kafkasya İnsan Kaynaklarından 
Sorumlu Başkan Yardımcısı Steven Gross, 
“Üniversite öğrencilerinin en çok çalış-
mak istediği 10 şirket arasında yer alma-
mıza katkıda bulunan tüm çalışanlarımıza 
teşekkür etmek istiyorum” diyor ve ekliyor: 
“Unilever olarak son altı ayda güzel başarı-
lara imza attık. İşletme fakültesinden mezun 
olan kadın öğrenciler arasında en çok tercih 
edilen şirket (Universum) ve Türkiye’de lider 
yetiştirmede bir numaralı şirket seçildik (Hay 
Group).” 

Unvanlarına bu araştırmayla birlikte “En 
Gözde Şirket”i de ekleyen Unilever, “etki 
yaratan” insan kaynakları anlayışını benim-
siyor. Tüm çalışanlarını geleceğin liderleri ve 
organizasyon için değerli bir yetenek olarak 
görüyor ve buna yatırım yapıyor. 100 yıla 
yakın süredir Türkiye’de varlık gösteren 
şirket, 2013 yılında yeni fabrikanın devreye 
girmesiyle 5 bini aşkın istihdam rakamını 
yüzde 10’a yakın artırdı. Her yıl 20 bini aşkın 
iş başvurusu geliyor şirkete; yeni mezun 
alımları ise yıllık iş hedefleri, organizasyon 
dinamikleri ve kariyer planları doğrultusunda 
belirleniyor. “2013 yılında aramıza Marketing 
Trainee dediğimiz 60 yeni Yönetici Adayı 
katıldı. Bu, Unilever için küresel liderler yetiş-
tirmeye yönelik yapılandırılmış ve kesintisiz 
bir eğitim programıdır” diyor Gross. 

Hızlı öğrenebilen, kendi kendini motive 
edebilen, olumlu bir bakış açısına sahip 
ve çevresindekileri de başarılı olmaya 
teşvik eden kişileri seçiyor Unilever. Ayrıca 
adayların teknolojik gelişmeleri yakından 
takip etmesi de önemli bir kriter. Çünkü 
bugün dijital mecralar “Markalar” ve İK 
için “olmazsa olmaz” haline geldi. “Dijital 
mecraların tüketicilerimize anında ulaş-
maktan e-ticarete ve dijital pazarlamaya 
kadar iletişimde çok önemli bir işlevi yerine 

Mercedes-Benz 
Türk yeni mezun 
işe alımına yönelik 
profesyonel  b i r 
istihdam politikası 
yürütüyor. 5 bini 
aşkın çalışanı olan 
şirket bu yıl için 
200 yeni kişiden 
oluşan bir istih-
dam planı oluş-
turdu. “2013 yılında 
150’ye yakın beyaz 
yakalı işe aldık. Bu 
yeni  ist ihdamın 
yaklaşık yarısı yeni 

mezunlardan oluştu” diyor Mercedes-
Benz Türk İnsan Kaynakları Müdürü 
Salih Ertör ve ekliyor: “Stratejik Ar-Ge 
projelerimize yönelik olarak ana şirke-
timiz Daimler’in Mercedes-Benz Türk’e 
yeni proje ve sorumluluklar aktarmaya 
devam ediyor olması özellikle bu alanda 
mühendis ve uzman istihdamımızın 
devam edeceğini gösteriyor.” Bunun 
yanısıra Daimler’in 2013 ikinci yarısında 
başlattığı Mercedes-Benz Türk bünye-
sinde yetkili bir IT Merkezi kurma ve 
SAP altyapısına yönelik hizmetleri tek bir 
çatı altında toplayarak uygulama geliş-
tirme ve yürütme kapsamındaki faaliyet-
leri ile tüm dünyaya Türkiye’den hizmet 
sunma projesi kapsamında proje yöne-
timi, tedarikçi yönetimi, test ve migras-
yon alanlarında çalışacak çok sayıda IT 
uzmanı istihdamı da gerçekleştirecek 
şirket. Bunun için de Ar-Ge bölümleri 
için makina mühendisliği mezunu aday-
ları ile SAP alanında yetiştirilmek üzere 

getirmesiyle birlikte bu mecraları iyi kullana-
bilen adayların hem yeni dünyaya hem de 
Unilever’e daha kolay adapte olabilecekle-
rini düşünüyoruz” diyor Gross.  

Yeni mezunlar arasından bu özel-
liklere sahip yetenekleri bulmak için 
de, Facebook’ta UnileverCareers, 
Twitter’da @careersUL, Instagram’da ise 
UnileverCareersTR gibi dijital kariyer plat-
formlarını aktif olarak kullanıyor Unilever. 
Ayrıca, Türkiye’de başlayan ve bugün 
küresel bir yarışmaya dönüşen Ideatrophy 
gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyorlar. 
Ideatrophy, her yıl bütün üniversite öğren-
cilerinin katılımına açık olarak düzenlenen bir 
yarışma. Gerçek veriler ve durumlar üzerin-
den fikir yaratma ve hatta yarışma sırasında 
yaptıkları ajans çalışmalarıyla öğrencilere 
fikirlerini uygulama fırsatı veriliyor. “En son 
gerçekleştirdiğimiz Ideatrophy’nin finalist-
leri önümüzdeki ay Singapur’da gerçekleş-
tirilecek global yarışmada Türkiye’yi temsil 
etmek üzere 20 farklı ülkenin katılımcıları 
ile buluşacak” diyor Gross. Kariyer Günü 
BizzTrip2Unilever ise şirketin üniversite 
öğrencilerine çalışmak isteyecekleri şirket-
lerin çalışma koşullarını, çalışma ortamını 
göstermek için düzenlediği bir başka etkin-
lik. Her üniversite öğrencisinin katılımına 
açık olan bu etkinlikte, öğrenciler çalışmak 
istedikleri bölüm yöneticileriyle bir araya 
getiriliyor. Geçen yıl yaklaşık 200 öğrenci 
şirketin merkez ofisinde iki gün boyunca 
misafir edildi. 

TÜRK HAVA YOLLARITÜRK HAVA YOLLARI
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üniversitelerin mühendislik (bilgisayar 
mühendisliği, endüstri mühendisliği), 
işletme enformatiği, yönetim bilişim sis-
temleri gibi bölümlerinden mezun genç-
lere yönelecek.

Çalışanlarına farklı programlar vası-
tasıyla yurtdışı tecrübesi kazandırmaya 
ve onları global bir şirketin parçası olarak 
geliştirmeye büyük önem veren şirket, 
nitelikli ve motive çalışanlar arayışında 
başarılı bir öğrenim geçmişi, iyi düzeyde 
yabancı dil bilgisi ve gelişmiş sosyal yet-
kinlikler kriterlerine bakıyor. Bunun karşı-
lığında da beyaz yakalı personeline yılda 
16 maaş esasıyla ödeme yapıyor. Ayrıca 
yılsonu kişisel performans ve şirket başa-
rısına bakarak prim ödemesi yapıyor. 
Tüm beyaz yakalı çalışanlar ile ailelerine 
katkı paysız özel sağlık sigortası, spor 
merkezleri, sosyal tesis, esnek çalışma 
zamanı gibi yan haklar sunuyor. 

Mercedes-Benz Türk, PEP Takımı 
Stajyer Geliştirme Programı, The CAReer 
Talent Program olarak bilinen yetiştirme 
programı ve kariyer günleri, fuarlar ve 
kampüs etkinlikleri ile gençlere ulaşıyor. 
Her yıl 4 binin üzerinde başvuru alan 
şirket,  adayların 250’sine her yıl yaz stajı 
olanağı sunuyor. 

“Bugün pek çok şirket maddi haklar, 
ek menfaatler anlamında benzer paket-
lere sahip. Dolayısıyla şirketler için asıl 
ayrıştırıcının rasyonel değil duygu-
sal etkenler olduğunu düşünüyorum” 
diyor Turkcell Genel Müdür Yardımcısı 
Meltem Kalender Öztürk. 14 bin 500 çalı-
şanı bulunan Turkcell’in her yıl çalışan 
sayısı yüzde 5-7 arası büyüyor. İşe alım-
larda yeni mezun oranı ise yüzde 20. 
“Turkcell’de bizim için her şeyin mer-
kezinde ‘insan’ var” diyor Öztürk ve 
“Turkcell’de benim için daha fazlası 
var” diyerek konumlandırdıkları çalışan 

Bir önceki yıla göre çalışan sayısı yüzde 
19,34 artan Türk Hava Yolları’nın 2013 iti-
barıyla yurtiçi istihdam sayısı 16 bin 265. 
Türkiye’nin global markası Türk Hava 
Yolları, personel temin ve seçim süre-
cinde gençlere büyük önem ve öncelik 
veren şirketlerden biri. “İstihdamların 
büyük bir çoğunluğu gençlerden olu-
şuyor” diyor Türk Hava Yolları Basın 
Müşaviri Ali Genç. İnsan ilişkileri güçlü, 
çok kültürlülüğe ve yeniliklere açık, sürekli 
gelişime ve öğrenmeye odaklanan, reka-
betçi, ekip çalışmasının değerine inanan 
adayları arıyor şirket. Havacılık sektö-
rünün Türkiye’deki gelişimi ve  istih-
dama sağladığı katkı her geçen gün 
artıyor. “Ortaklığımız Türkiye’nin hava-
cılıktaki en büyük markası olması dışında 
küresel anlamda da her geçen gün 
büyüyüp güçleniyor. Yolcu sayısı bakı-
mından Avrupa’nın üçüncü büyük hava-
yolu şirketiyiz” diyor Genç ve ekliyor: 
“Ortaklığımızın global bir şirket olması 
sebebiyle yurtdışı çalışma imkanları 
da sunabiliyoruz.” Ayrıca çalışanlara 
sundukları terfi imkânları ve doğum, 
emzirme, ölüm, evlenme yardımları, 
çocuklu kadın çalışanlar için kreş imkanı 
ya da yardımı, ücretsiz ve indirimli yurt içi 
ve yurt dışı uçuş imkanları, vize kolaylığı, 
tüm dünyada anlaşmalı konaklama ola-
naklarının da Y kuşağına en çekici gelen 
özellikler olduğunu söyleyebiliriz.

markaları ile insan odaklı kültürün yaşa-
tılmasına çalıştıklarını anlatıyor. “Okul 
şirket” olarak tanımladıkları Turkcell’de 
“kendisi için daha fazlasını” bulmaya 
aday gençleri ise girişimci ruha sahip, 
yaratıcı ve yenilikçi, hızlı, sonuç odaklı, 
iyi iletişimci kişiler arasından seçiyorlar.

İşe alınanların memnuniyeti, çalı-
şanların ek menfaat paketlerini yaşam 
tarzlarına ve farklı ihtiyaçlarına göre ken-
dilerinin oluşturmasına olanak sağlayan 
esnek ek menfaat uygulaması Flex Menü, 
günlük hayata dair ihtiyaçları ile ilgili 
birçok farklı alanda destek alabilecekleri 
Turkcell İnsan Kaynakları Çağrı Merkezi 
ve Turkcell Grup genelinde Performans 
ve Yetenek Yönetimi süreci gibi uygula-
malarla sağlanıyor. “İç ilan uygulamamız 
ile çalışanlarımız Turkcell Grup genelin-
deki açık pozisyonlara başvurma, yapılan 
değerlendirmeler sonrası organizasyon 
içinde farklı kariyer fırsatlarını yakalama 
şansı buluyor. 2013 yılında yüzde 90 
olarak gerçekleşen iç terfi oranımız çalı-
şanlarımızın kariyerlerine yaptığımız yatı-
rımların bir göstergesi” diyor Öztürk. 

TURKCELL

TÜRK HAVA YOLLARI

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı 
Meltem Kalender Öztürk

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri 
Ali Genç
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adayların” diyor Ergenekon. İçeriden terfi 
sistemi ve işe alımların tümümün yeni 
mezunlar arasından yapılması, öğrenci-
lere P&G’de sağlam bir kariyer planla-
ması yapabileceklerini düşündüren ana 
etken diyebiliriz. “İçeriden terfi sistemimi-
zin bir gerekliliği olarak güçlü ve etkin bir 
yetenek gelişimi programı uyguluyoruz. 
P&G’de tüm çalışanlarımızla performans 
değerlendirme görüşmeleri yapıyor, bera-
berce çizdiğimiz kariyer yolunda başarı 
ile ilerleyebilmeleri için gerekli desteği 
sağlıyoruz” diyor Ergenekon. 

Bu yılki sıralamada üst sıralarda yer 
alan FMCG şirketlerinden biri de P&G. 
Türkiye’de 800 çalışanı bulunan şirket 
işe alımların tamamını yeni mezun 
adaylar arasından gerçekleştiriyor. P&G 
Türkiye İK Direktörü Bilgehan Ergenekon 
“P&G’nin insan kaynakları yönetiminin 
temelinde yer alan “içeriden terfi sistemi” 
doğrultusunda, her sene departmanla-
rımızda işe alım sistemimizden başarı 
ile geçen adaylarımız başlangıç seviye-
sinde kariyerlerine başlıyorlar” diyor ve 
yeni mezunlara rekabetçi ve performansa 
dayalı bir ücretlendirme ve yan haklar 
paketi sunduklarının altını çiziyor. 

Şirket işe alımda herhangi bir bölüm ya 
da not ortalamasına bakmıyor; kariyerini 
P&G’de geliştirmek isteyen tüm adayların 
başvurusunu alıp, çeşitli değerlendirme 
aşamalarından geçiriyorlar. “Burada en 
çok önemsediğimiz şey iş etiği; dürüst-
lük, güven, liderlik, kazanma arzusu ve 
sahiplenme dediğimiz beş değerimizle 
bire bir uyumlu olmasını bekliyoruz 
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Google da yıllardır gerçekleştirilen araş-
tırmada, öğrenciler arasında ‘En Gözde’ 
ilk 10 şirket sıralamasına ilk defa bu yıl 
girmiş olmasına rağmen görüş talepleri-
mizi reddetti. 

Türkiye’de 97 çalışanı olan Coca-Cola, 
staj programı Career Express ile şirkete 
katılan yeni mezun çalışan sayısını her 
yıl yükseltiyor. “Son üç yıla baktığımızda 
tüm işe alımlarımızın yüzde 10’unu bu 
platformdan gerçekleştirdik. 2014 için de 
aynı oranı planlıyoruz” diyor Coca-Cola 
Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya İş Birimi 
İnsan Kaynakları Direktörü Tapaswee 
Chandele. İşe alınan yeni mezun grubuna 
piyasa koşullarının ‘oldukça üzerinde’ 
tatminkar bir paket sunan Coca-Cola 
Türkiye, seçimlerinde çeşitliliği en önemli 
değerlerden biri olarak görüyor. “Yani 
farklı kültürleri, farklı disiplinleri bünye-
mizde toplayıp, farklı bakış açısı kazan-
dığımıza inanıyoruz” diyor Chandele ve 
ekliyor: “Bu nedenle, işe alımlarımızda 
da farklı üniversitelerde ve farklı bölüm-
lerde okuyan öğrenciler olmasına önem 
veriyoruz.”

Şirketin barındırdığı çeşitlilik ve çok 
kültürlü yapı gençlerin ilgisini çekiyor. 
Ayrıca Coca-Cola içindeki açık kapı 
uygulaması ve bürokrasiden uzak ortam, 
gençlerin her kademeden yöneticiye ula-
şarak fikirlerini rahatça paylaşılabilme-
sini sağlıyor. Esnek Çalışma Politikası 
ve Esnek Menfaat Programı ise çalı-
şanların kendilerine en uygun menfa-
atleri kullanma özgürlüğünü sağlıyor. 
Türkiye’de tüm toplumsal faaliyetlerini 
Coca-Cola Hayata Artı Vakfı çatısı altında 
yürüten şirketin hayata geçirdiği projeler 
ve bunların bir parçası olabilme imkanı 
da, gençlerin Coca-Cola’ya ilgisini taze 
tutuyor diyebiliriz.

Geçen seneki araştırmanın ‘sürpriz-
lerinden’ biriydi 4 bin 500 çalışanlı 
savunma sanayi şirketi ASELSAN. 
Listeye ilk defa 11. sıradan 
giren kuruluş,  bu yıl iki 
basamak yükseldi. Aselsan 
İnsan Kaynakları Müdürü 
Devrim Aksu, istihdamda 
2013 başından bugüne 
yüzde 4’lük bir artış 
gerçekleştirdikle-
rini ve 2013 yılı 

COCA-COLA

ASELSAN

ASELSAN

Coca-Cola Türkiye, Kafkasya 
ve Orta Asya İş Birimi İnsan 
Kaynakları Direktörü Tapaswee 
Chandele

Aselsan İnsan Kaynakları 
Müdürü Devrim Aksu

GOOGLE

İŞ BANKASI

İş Bankası, En Gözde 
Şirketler 2014 araştırma-

mızda ilk 10 sıralamasına 
girmeyi başaran tek finans kuru-

luşu. Ancak banka, bu haber çalış-
mamızda yer almak istemedi.



536 çalışanı olan Microsoft Türkiye, 
geçen yıl çalışan sayısını yüzde 10 
artırdı. Şirketin küresel yeni mezun prog-
ramı olan MACH (Microsoft Academy for 
College Hires), yerelde de önem verdik-
leri programlardan biri. “2014 yılında 
Türkiye’deki MACH programı çerçeve-
sinde ciddi bir işe alım süreci yürütmeyi 
planladık ve uygulamaya başladık. Yeni 
mezunları satış, pazarlama ve teknik 
roller için alacağız” diyor Microsoft 
Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü Kemal 
Özel ve ekliyor: “Program kapsamında 
her yıl büyüme stratejilerimize uyumlu bir 
şekilde yaklaşık 15 yeni mezun arkadaşı-
mızı bünyemize katıyoruz.” Yeni mezun-
lara piyasa araştırmalarına göre rekabetçi 
gelir ve yan hak fırsatı sunan şirket tabii 
ki teknolojiye meraklı, öğrenmeye açık, 
başarma azmi olan kişileri arıyor. “Hayata 
teknolojiyle dokunan Microsoft’un, dün-
yanın önde gelen yazılım firmalarından 
biri olması, inovasyona önem vererek 
en son teknolojileri üretip geliştirmesi, 
genç kesimin Microsoft’u tercih etme-
sine neden oluyor” diye düşünüyor Özel 
ve Microsoft Türkiye’de gençlerin, hayal-
lerini gerçekleştirme, sürekli yenilenme 
ve gelişme, başkalarının hayatlarını etki-
leyebilme ve temsil ettiği ürün ve hizmet 
ile kitleleri etkileme imkanlarına sahip 
olduğunun altını çiziyor. Şirketin sloganı 
“Olduğun gibi gel, sevdiğin şeyi yap” ise 
Y kuşağının neden Microsoft’u en gözde 
şirketler arasında gördüğünün bir gös-
tergesi gibi. 

ASELSAN

MICROSOFT

Microsoft Türkiye İnsan 
Kaynakları Müdürü Kemal Özel

içinde işe başlayan çalışanların yaklaşık 
yüzde 23’ünün yeni mezunlardan oluş-
tuğunu belirtiyor. 2014 yılında da benzer 
bir senaryo öngörüyor ASELSAN. Güçlü 
yan haklar ve ücretlendirme politikaları ile 
Türkiye’nin en çok tercih edilen savunma 
sanayi şirketi ASELSAN, düzenli ücret 
araştırmaları ile ücret politikasını sürekli 
güçlendiriyor. “Bu çerçevede yeni 
mezun çalışanlarımızın oldukça iyi bir 
ücret alarak iş hayatına adım atmalarını 
sağladığımızı söyleyebiliriz” diyor Aksu. 
Ancak öğrenciler açısından tek gerekçe 
yüksek gelirler değil. ASELSAN yapılan 
son araştırmalara göre dünya savunma 
sanayii devler liginde 74. sıraya yüksel-
miş durumda. Türkiye’de ise Ar-Ge’ye 
yaptığı yatırım ve ayırdığı işgücü ile birinci 
sıraya oturan şirket, Y kuşağının merak 
ve gelişim arzusunu karşılayabileceği en 
ideal şirketlerden biri. 
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