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ürkiye, son verilere göre 30,7 yaş ortalamasıyla genç ve dinamik bir nüfusa
sahip. Nüfusun yaklaşık yüzde 35’i, yani 27 milyon kişi, Y kuşağı olarak
tanımlanan gruba dahil. Y kuşağı ise uzmanlara göre 1980-1999 arası
dünyaya gelmiş gençlere deniyor.
Bir üst kuşağı X, bir alt kuşağı Z olan bu nesil, jenerasyonel sistem teorisinde de
“heroik jenerasyon” diye geçiyor. Çünkü nesillerden bu yana gelen sosyal ve kültürel
kuralları hızla değiştiriyorlar. Hayata bakışları, beklentileri,
öncelikleriyle ezber bozuyorlar.
Tabii Y kuşağının hayata etkisi ve katkısı, sadece sosyal
yaşamla sınırlı değil. En büyüğü 35 yaşına gelen Y kuşağı
mensupları, uzun zamandır iş hayatının da içinde. Önemli bir
kısmı ise girişimci.
İş dünyasına düşen ise artık tam anlamıyla sistemin içinde
olan Y kuşağını daha yakından tanımak. Peki sermaye piyasaları
ve finans sektörü açısından bakıldığında nasıl bir manzara ortaya
çıkıyor? Y kuşağı sermaye piyasalarına nasıl bakıyor? Çalışmak
veya yatırım yapmak anlamında yeterince ilgi gösteriyor mu?
Tüm bu soruların yanıtlarını bu ayki Geniş Açı’da masaya yatırdık. Toplantıya katılan
uzmanlar, Y kuşağının sermaye piyasalarındaki konumunu, gençlerin hem iç hem dış
müşteri olarak sektöre ilgisinin nasıl artırılabileceğini tartıştı.
Yeni yılın bu ilk sayısında yine dolu bir içerikle karşınızdayız. Y kuşağını daha
yakından tanımak için sayfaları çevirmeniz yeterli.

Finans
sektöründe
“Y kuşağı”
rüzgarı
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016 yılının bu ilk sayısında, Geniş Açı’nın gündemini gençlere
ayırdık. Capital ve İş Yatırım’ın birlikte organize ettiği toplantının
bu ayki konusu, “Sermaye Piyasalarında Y Kuşağı” olarak
belirlendi. Toplantıda, Y kuşağının hem çalışan hem müşteri olarak
sermaye piyasalarındaki varlığı, gençlerin sermaye piyasalarına ilgisi ve
bu ilgiyi artırmanın yolları masaya yatırıldı.
Moderatörlüğünü, İş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Arıkök’ün
yaptığı toplantıya, Dinamo Consulting Kurucu Ortağı ve, Universum
Ortadoğu Direktörü Evrim Kuran, İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Durmuş Dündar, Yeditepe
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Güner Gürsoy, İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Hisse ve Türev
Uzmanı Özge Ongun ve İş Yatırım Hazine ve Portföy Yönetimi Uzman
Yardımcısı Melih Bora Delier, konuşmacı olarak katıldı.
Akademisyenler, danışmanlar ve Y kuşağına mensup genç profesyoneller,
sermaye piyasaları ile Y kuşağı ilişkisinin daha etkin ve verimli hale
gelebilmesi için yapılması gerekenleri tartıştı.
4 / 2016

2016 /

5

Yasemin Erdoğan: İş Yatırım’ın desteğiyle 3 ayda bir düzenlediğimiz Geniş
Açı toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Toplantımızın bu akşamki konusu, “Sermaye
Piyasalarında Y Kuşağı”. Yine çok değerli
konuşmacılarla bir aradayız. Toplantımızın
moderatörlüğünü İş Yatırım Genel Müdür
Yardımcısı Yiğit Arıkök yapacak. Sözü kendisine bırakıyorum.
Yiğit Arıkök: Merhabalar. Hepiniz
hoş geldiniz. Bu akşam sermaye piyasalarında hem çalışan hem müşteri olarak
Y kuşağının yerini ve etkisini tartışacağız.
Çok değerli konuklarımız var. Dinamo
Danışmanlık Kurucu Ortağı Evrim Kuran,
İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Durmuş
Dündar, Yeditepe Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Güner Gürsoy bizlerle. Ayrıca Y kuşağını temsilen İş Yatırım Uluslararası Piyasalar
Bölümü’nde görev yapan Özge Ongun ve
yine İş Yatırım Hazine Bölümü’nde görevli
genç arkadaşımız Melih Bora Delier aramızda bulunuyor.
İlk olarak Dinamo Danışmanlık’ın kurucu ortağı Evrim Kuran ile başlamak istiyorum. Kendisi Y kuşağıyla ilgili yaptığı çalışmalar nedeniyle bir uzman olarak anılıyor.
Bu konuda yapılmış detaylı araştırmaları
var. Aynı zamanda şirketlere ve kurumlara
Y kuşağına dair danışmanlık hizmetleri veriyor.
Evrim Hanım, ilk sorumuz şu: Y kuşağı
kimdir? Özelliklerini tanımlar mısınız? Y
kuşağı hakkında doğru bildiğimiz yanlışlar
neler? İş başarısında kuşaklar arası farklar
neler? Bu başlıklara kısaca değinmenizi rica
ediyorum.
Evrim Kuran: Aslında tereciye tere
satmak istemiyorum, aramızda bu kuşağa
mensup gençler varken onlara kendilerini
anlatmayı hiç tercih etmiyorum. Ancak kuşak karmasından bahsetmek durumundayız.
Türkiye’nin nüfusunun yaklaşık yüzde 35’i
genç. Yani ülkemizde 27 milyon genç insan
var. Bu 27 milyon, bizim Y jenerasyonu
diye tanımladığımız kuşak. Şirketler yıllardır
çağırırlar: “Bize Y kuşağını anlatsana” derler. Ben de “Ne yapacaksınız?” diye sorarım. Özellikle son 2-3 yıldır bunu daha çok
soruyorum. “Hazırlanacağız” derler. Ancak
şunu bilmek lazım. Y kuşağı dediğimiz
kuşak artık 35 yaşına geldi. Son 15 yıldır
bu kuşak dünyaya gelmiyor. Dolayısıyla
hazırlanmamız gereken kuşak Y kuşağı
6 / 2016

değil. Çünkü Y kuşağı artık iş yaşantısında,
para kazanıp para harcıyorlar. Dolayısıyla
finansal enstrümanların üzerinde bir etkinlikleri var. 2025 yılına geldiğimizde gelişmiş
ve gelişmekte olan ekonomilerde toplam
çalışan nüfusun yüzde 65’i Y kuşağı olacak.
Dolayısıyla iç müşteri olarak yani çalışan
olarak zaten onları anlamak zorundayız.
Ama dış müşteri olarak da anlamak zorundayız.
Finansal hizmetlerle ilgili daha spesifik
konuşabilirim. Bundan 10 yıl önce, “organizasyonel çekicilikte” Türkiye’de ilk
sırayı bankacılık-finans sektörü alıyordu.
Yetenek gruplarımız için en çekici sektör
tartışmasız buydu. Zaten finansal hizmetler
sektörü, MT programlarının da babasıdır.
90’ların başından bu yana pazardaki en iyi
yetenekleri MT programlarıyla hep bankacılık ve finansal hizmetler sektörü alıyordu.
Ancak son 3-4 yıldır enteresan bir değişim

EVRİM KURAN
DINAMO CONSULTING KURUCU ORTAĞI
ve UNIVERSUM ORTADOĞU DIREKTÖRÜ

“ŞİRKETLER GENÇLERİ
İYİ OKUMALI”
Türkiye’de genç işsizlik oranı yüzde 35. Bu
çok ciddi bir rakam. Her 3 gençten biri işsiz
demek. Gizli işsizliği hesaplayamıyoruz
bile. Diğer tarafta ise şöyle bir durum var.
Türkiye’deki şirketlerin yüzde 55’i pozisyon
kapatmada zorluk bildiriyor. Bu bir global
araştırma sonucu. Yani 100 şirketin 55’i diyor
ki, “Pozisyon kapatamıyorum. 6 aydan daha
fazla süredir bu pozisyonum açık.” Diğer
yanda ise yüzde 35 genç işsizliği var. Türk
genci bize çok net bir mesaj veriyor. “İşsiz
kalacağım, aç kalacağım, evde oturacağım,
babamdan aldığım harçlıkla yaşayacağım,
hem de 35 yaşıma kadar. Ama yine de
senin şirketinde çalışmayacağım.” Bu çok
enteresan bir şey. Buraya bakmak lazım.
Değersiz hissediyor kendini. Mesela gençlere
bedava staj yaptırmak, fotokopi çektirmek…
Gençler bunları gördükçe “Hiç gelmeyeyim
daha iyi” diyor. Yani böyle bir sıkıntı var.
Dolayısıyla şirketler bu gençleri birazcık
daha sisteme dahil etmek zorunda.

var. Bunu şuradan biliyorum: Universum
olarak Türkiye’de 31 üniversiteyle partneriz. Türkiye’nin 8 ilindeki bu üniversitelerle
araştırmalarımızı yapıyoruz. Şirketler hangi
üniversitelerden daha çok istihdam sağlamak istiyorlarsa onlarla çalışıyoruz. Her yıl
40 bin gençle çalışıyoruz ve yine her yıl
yaklaşık sonbahar aylarında “Türkiye’nin
Y kuşağı ne istiyor?” başlıklı kapsamlı bir
rapor yayınlıyoruz. Bunu da belli başlı ortamlarda paylaşıyoruz. Bu yıl bankacılık
ve finans sektörüne olan ilgi epeyce düştü.
Kamu bankalarında yükselme kaydedilir-

ken, bilhassa özel bankalar ve özel kurumlarda organizasyonel çekiciliğe dair bir düşüş var. Genel olarak bankacılık ve finansal
hizmetler artık gençler için “en çekici” sektör değil. Hatta “Ben bankacılık-finans ilintili işler yapan kurumlar tarafından istihdam
edilmek istemiyorum” diyen gençler var.
Fakat bence sermaye piyasaları ve finans
sektöründe en yakından izlenmesi gereken
trend şu: Biz her yıl bu genç arkadaşlara
gidiyoruz, “Mezun olduğunda hangi şirkette
çalışmak istiyorsun?” diyoruz. Bu yıl çok
enteresan sonuçlar çıktı. Yüzde 19’u şöyle
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cevap verdi: “Ben girişimci olacağım. Ya bir
start-up’ın parçası olacağım ya da tamamen
kendi işimi yapacağım.” Patronlar genelde
bunu duyunca “Olur mu canım, yüzde 19’u
nasıl kendi işini kuracak?” diyorlar. Bu çocuklar bir tane daha İş Yatırım veya İş Bankası kuracağım demiyor. “Küçük, duvarları
olmayan bir iş modeli içinde yer alacağım”
diyor. Dolayısıyla Türkiye’de genç girişimciliğini doğru okumak zorundayız. Çünkü
biz aslında Türkiye’de Mark Zuckerberg’ler
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yetiştirmiyoruz. Neden? Çünkü kurumsal
hayat, Türk gencine son birkaç yıldır doğru yanıtı vermiyor. Yani kurumsal hayat
dönemin, hayatın ve zamanın ruhunu okumuyor. O yüzden de gençler kurumsal sektörlerden uzaklaşıyor, bankacılıktan uzaklaşıyor. Y kuşağının uzaklaştığı sektörlerden
biri de hızlı tüketim. Bizim derdimiz ise şu:
Eğer bu kesim organizasyonel çekicilik itibariyle sektörden uzaklaşırsa acaba müşteri
olarak da inancını kaybediyor olabilir mi?

Böyle bir sorumuz var ve bunu ölçümlemeye çalışıyoruz. Çünkü artık çok ciddi oranlarda genç tüketicimiz var.
Çok net bir şekilde endüstriye olan
inancın ve güvenin azaldığını görebiliyoruz. Çünkü Türk gencinin adres edilmeyen
sorunları var. Daha fazla güvenmek ve
inanmak istiyor. Belli sektörlerden uzaklaşmasını da böyle tanımlayabiliriz. Hemen bir
şey daha söyleyeyim. 15 milyon genç daha
kapıda bekliyor. Yarın öbür gün onlar da
genç olacak. 3 yıl içinde Z kuşağını istihdam etmeye başlayacağız.
Yiğit Arıkök: Kuşakları da bir tanımlar
mısınız?
Evrim Kuran: Tabii, tanımlayalım.
1980- 1999 arası dünyaya gelmiş olanlara
Y kuşağı diyoruz. Sistem içinde aktifler.
Cüzdan payı çeviriyorlar. O yüzden benim
eldivenden merdivene bütün sektörlerdeki
müşterilerim, bu kitlenin cüzdan payını nasıl alacağı sorusunu kendilerine soruyorlar.
Yiğit Arıkök: Bu jenerasyona “milen-

PROF. DR. DURMUŞ DÜNDAR
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ DEKANI

“EĞİTİMDE
DEĞİŞİM ŞART”
Benim çabam, akademi ve sanayi işbirliği
yolunda işin içine YÖK’ü de, sanayi odalarını da
katarak olumlu bir çözüm üretmek. Çözümler
münferit kalmasın, toplu olsun. YÖK buna
ön ayak olsun, çünkü bu yeni yönetmeliği
gerektirebilecek. Bu yeni yönetmeliğin ortaya
çıkmasında hem üniversitenin katkısını alsınlar,
hem sanayinin katkısını alsınlar, hem de YÖK
kendisi bir katkı versin. Özetle bir zihniyet
değişikliği gerekiyor. Bu zihniyet değişikliği
gerçekleşmeden genç kuşağın topluma ve iş
hayatına verimli bir şekilde katkı sağlaması zor
olacaktır. Özellikle gençlerin finans sektörüne,
teknoloji sektörüne hem ilgileri hem yatkınlıkları
fazla. Benim en son üniversiteye önerim şu
oldu. Bazı dersleri uzaktan eğitim olarak
verelim. İlla ki burada laboratuvarlar kurmaya,
akademisyenleri meşgul etmeye gerek yok.
Pekala uzaktan eğitimle verilebilir.”

yum kuşağı” da deniyor sanırım.
Evrim Kuran: Milenyum kuşağı ifadesine ben biraz karşıyım. Neden? Çünkü
2000’den sonra hangi birine milenyum
diyeceğiz? Biraz popüler bir tanımlama. Y
jenerasyonun bir ön Y’leri var bir de ard
Y’leri. Yani 90’dan önce ve sonra olarak da
ikiye ayırabiliriz. Ama orada daha enteresan
kırılımlar var. Genel olarak ise Türkiye’de
Y kuşağına mensup 27 milyon genç var.
Türkiye’nin yaş ortalaması 30,7 ve bu yıl iki
genel seçim yaşadık. 1997 doğumlular ilk
kez bu yıl oy kullandılar. Bu çok önemli.
Önümüzdeki ilk genel seçimlerde de Z kuşağı hayatında ilk defa oy kullanacak. Oy
kullanma konusu benim için önemli, çünkü
bu şu demek: Artık kişi 18 yaşındadır. Para
kazanabilir, para harcayabilir, ekonomiye
can verebilir. Seçebilir veya seçmeyebilir.
O yüzden oy kullanmak bir sembol. Dolayısıyla bizim aslında çok kısa süre içinde
istihdam edeceğimiz nesle hazırlanmamız
gerekiyor. Tabii ben en çok eğitim sektörünün hazır olmasını istiyorum. Birçok üniversiteyle çalışıyorum, ama en çok ilköğretim okullarının hazır olmasını istiyorum. Tamamen 20’nci yüzyılın yöntemleriyle 21’inci
yüzyılın müşterilerine bir şey satmaya
çalışıyoruz. Sözlerim bundan ibaret. Özetle
konuya epeyce tersten bakmak gerekiyor.
Yiğit Arıkök: “Gençler bankacılıktan ve
hızlı tüketimden uzaklaşıyor” dediniz. Peki
neye önem veriyorlar? Hangi işlere yöneliyorlar?
Evrim Kuran: Yetenek grupları büyük
ölçüde kurumsal hayattan uzaklaşıyor ve
girişimci olacağını belirtiyor. Dolayısıyla
bizim girişimciliği şu anda Türkiye’de pek
çok organizasyonda “kurumsal girişimciliğe” (kurum içi girişimcilik) çevirme çalışmalarımız var. Kurum içi girişimcilik artık
son derece önemli. Şirketler, “Gençler gelsinler, o parlak fikirlerini kurumun içinde
hayata geçirsinler” diyorlar. Bu çok temel
bir konu. En çok ilgi gören bir numaralı
sektörümüz ise son 3 yıldır danışmanlık.
Yiğit Arıkök: Peki danışmanlık bir sektör mü, yoksa sektörler arası bir şey mi?
Evrim Kuran: Sektör diye tanımlanıyor. Ama bu aynı zamanda şöyle bir açılımı
işaret ediyor: Bence 21. yüzyıl iş ikliminin
en güzel tanımı “blurred organizational lines”. Artık bütün örgütsel çizgiler flulaşmış
durumda. Bu gençler aslında bu tanımı çok
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güzel getiriyorlar. Aslında flu bir şey istiyor.
Rotasyon istiyor, projeden projeye geçebilmek istiyor. Değişmek istiyor. Çünkü bir
süre sonra kendini tekrar etmeye başladığını düşünüyor. Yine işinize yarayabilecek bir
istatistik, şu an Türkiye’de genç arkadaşların bir şirkette kalma süresi ortalama 2,4 yıl.
Bu bence çok sağlıklı bir şey. Çünkü sistem
çalışmalı. Gerçekten sistemin içinde birileri,
birilerine yer açıp gitmeli. Bu yılki enteresan sonuçlardan biri de şuydu: 7 bin 500
genç profesyonelle de çalıştık. Yani üniversite öğrencileriyle ayrı çalışıyoruz, bir de o
üniversitelerin mezunlarıyla da çalışıyoruz.
Hayalindeki şirketlere girmiş gençlere gidiyoruz. Hayalindeki şirkete girmiş ve 0-3
yıl arası deneyim edinmiş 7 bin 700 gençle
konuştuk.Yaş ortalaması 26. Dedik ki, “Hayatın nasıl? Mutlu musun?” Yüzde 54’ü “Şu
an çalıştığım şirketi kesinlikle kimseye, hiçbir arkadaşıma tavsiye etmem” dedi. Sadece
3 yıldan bahsediyoruz. Hangi ara bu kadar
pişman oldular?
İkinci soruda devam ettik: “Seneye
kalmayı düşünüyor musun? Veya iş değiştirmeyi düşünüyor musun?” Yüzde 35’i “İş
değiştirmeyi düşünüyorum” dedi. Yüzde
19’u düşünmüyor. Buna “kurumsal vasatlık”
diyoruz. Mutsuz ama gitmeyecek, kalacak.
Bu da sistemi yavaşlatacak. Vasat performans, vasat müşteri memnuniyeti ve vasat
şirket. Vasatlık bence kötüden de kötü bir
şey. Türkiye’nin en büyük sorunu vasatlık.
Yiğit Arıkök: Liderlik mevzusunda da
bir problem var galiba. Her iki kişiden biri
kendini lider görüyor. Bu demek oluyor ki
herkes bir kişiye liderlik yapacak. Böyle bir
şey olabilir mi? Herkes lider olmak zorunda
mı?
Evrim Kuran: Zaten o yüzden yeni
kavramları incelemek lazım. Popüler kavramların karşısındayım ama bir süredir “Tribal Leadership” (Kabilesel liderlik) denen
kavramı çalışıyorum. Çok etkileniyorum.
Y jenerasyonu için en ideal liderliğin bu
olduğunu düşünüyorum. Yani bir kabile
yönetir gibi yönetmek, mekanik yapıların
dışına çıkmak, bu bence çok önemli. Bir de
21. yüzyıl kavramlarından biri olarak psikolojik sermaye önemli. Bu kuşağın psikolojik
sermayesinin güçlendirilmeye ihtiyacı var.
Çünkü Türk gencinin çok fazla adres edilmeyen sorunu var.
Genç kuşağın siyasi liderden de yerel
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yöneticiden de şirket CEO’sundan da genel
müdür yardımcısından da okuldaki hocalarından da beklediği tek bir şey var: “Kendimi gerçekleştirmeme izin ver. Bu yolda benimle ol. Bana bir şey yapma, benimle yap.
Bana bir şey satma, benimle sat.” Çünkü
21’nci yüzyılda tüketmek yerine türetmek
çok daha önemli bir tema. Bankacılık ve finans endüstrisi de bunun dışında değil.
Yiğit Arıkök: Tam oraya dokunmuşken, Prof. Dr. Durmuş Dündar’a dönmek
istiyorum. Y kuşağına nasıl dokunacağız?
Finans sektörü Y kuşağını hem insan kaynağı hem yatırımcı/müşteri olarak nasıl
çekebilir?
Durmuş Dündar: Akademik ortamda
Y kuşağı ilişkisini klasik eğitim sistemi ile
kıyaslayarak şöyle açıklayabilirim: Önce, Y
kuşağının varlığını belirlemek için, Y kuşağının ne olduğunu ve akademik ortamdaki
konumunu ana hatlarıyla sizlere açıklamak
istiyorum. 1981-2000 yılları arası doğanlardan oluşan Y Jenerasyonunun iş yaşamında
ortaya çıkan en önemli değerleri, sosyal
sorumluluk, özgüven, yenilikçilik, hedef

PROF. DR. GÜNER GÜRSOY
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE
İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME
BÖLÜM BAŞKANI

“GENÇLER İNANILMAZ
GİRİŞİMCİ”
“Y kuşağı gençler inanılmaz girişimci. Çünkü
inovatifler, farklı düşünüyorlar. Aslında bu
kuşak için değişim, gelişim demek. Değişimi
gelişim olarak gören bu kuşak, mevcudu
kabullenmiyor ve sorguluyor. Mesela
bankacılık sektörü, sizlerin ilk mesleğe
başladığınız günlerle bugün çok farklı. Yarın
da farklı olacak. Bankacılık ve finans sektörü
giderek BT’yi ön plana çıkaran, pazarlamayı
ön plana çıkaran, finans mühendisliğini
merkezileştiren bir sektöre dönüştü.
Dolayısıyla bu dönüşüm, burada istihdam
ettiğiniz genç arkadaşların da profilini
değiştiriyor. Genel müdürlüklerdeki profiliniz
farklı, şube ağınızdaki profil daha da farklı.”

odaklılık ve farklılıklara saygıdır. Teknoloji
anlamında çalışma hayatındaki en okuryazar grup olan Y’ler, fark yaratmaktan, fark
edilmekten hoşlanmakta, değişime açık,
destekleyici tavırlar sergilemekte, işyerinde
de her anlamda esneklik istemekte. Kıyafetten çalışma saatlerine, düşünce ve iş yapış
tarzlarına kadar tercihlerinde değişiklik ve
farklılık görülen Y jenerasyonuyla iletişim
ve işbirliğinde en önemli nokta, takdir ve
geribildirim olarak ortaya çıkıyor. Deloitte
tarafından 2015 yılında dördüncüsü gerçekleştirilen ‘Y Kuşağı Araştırması’ Davos’ta,
Dünya Ekonomi Forumu’nda açıklandı.
Y Kuşağı’nın günümüzde hangi sektörleri

cazip bulduğuna, bu cazibeye sebep olan
faktörlere, lider ve lider organizasyon olmayı nasıl tanımladığına ışık tutan araştırma, 1982 ve sonrasında doğan, aralarında
Türkiye’nin de bulunduğu gelişmiş ve gelişmekte olan 29 ülkede, 7 bin 800 kişinin
katılımıyla gerçekleştirildi. Araştırmanın en
çarpıcı bulgusu, Y Kuşağı içinde farklı sektör tercihleri olsa da bu kuşağın öncelikli
tercihinin teknoloji, medya, telekomünikasyon, finans gibi sektörler olması. Çünkü
Y Kuşağı bu sektörleri eğlenceli buluyor.
Yenilikçiliği, esnekliği, inisiyatif kullanabilmeyi eşleştiriyor, kariyer gelişimine katkı
sağlayacağına ve buna bağlı olarak da mer-
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divenleri hızla çıkacağına inanıyor. Türkiye’deki Y kuşağının her iki kişisinden biri,
bu kriterlere sahip olduklarını düşündükleri
için büyük ölçekli, global şirketlere talep
gösteriyor. Her 4 kişiden biri de kendi işini
kurmak istiyor. Y kuşağına göre tüm bu tercihlerle ilişkili lider tanımı, stratejik düşünme, yenilikçi olma ve yeni fikirleri destekleme, ilham verme, esnek olma ve iyi iletişim
kurma gibi özellikleri içeriyor. Bu tanımdan

12 / 2016

da anlaşılıyor ki iş dünyasının, kurumlarını
Y kuşağına daha cazip hale getirebilmek
için yeni fikirlere açık olmaya, inisiyatif kullanmayı ve esnekliği destekleyen bir kültür
yaratmaya ve Y kuşağının kariyer gelişimine fırsat tanımaya ihtiyacı var.
Gelelim bu tür özellikler gösteren Y kuşağı temsilcilerini finans sektörünün kendini cazip kılması için neler yapabileceğine…
Hem Türkiye’de hem de küreselde 2015 ve

sonrası sektörün tüm paydaşları için kuralların yeniden yazıldığı bir dönem olacaktır.
Finans sektörü için yeniliklerin sınırının
olmadığı bir dönemdeyiz. Çeşitlenen bir
müşteri kitlesi, hele bir de ‘herkese’ değil,
kendine sunum yapılmasını isteyen Y kuşağı, e-devlet stratejileri ile yeniden şekillenen
kurumsal hayat, finansal ürün ve hizmetlerin çeşidi artarken, bunlara tüm platformlarda aynı hızla ulaşma isteği…
İşte bunlar, sektördeki değişim ve aynı
zamanda karşı karşıya olunan fırsatlar ve
bir o kadar da zorlukları beraberinde getiriyor. İnternet cüzdana girdiğinde, ödeme
aracı telefon, göz kırpması veya bir el hareketi olduğunda, evler ve arabalar dijitalleştiğinde, binalar ve mağazalar akıllandığında,
oyunun kuralları yeniden yazılacak. Y kuşağının beklentileri, Y kuşağı tarafından takip
edilen teknoloji trendlerinin izlenebilmesi
açısından önemli fayda sağlıyor. Çünkü
çocukluk ve ilk gençlik yıllarında teknolojiyle tanışmış, günlük yaşamında teknolojiyi
aktif olarak kullanan bu kuşağın, tüketici
beklentilerini teknoloji bağımsız düşünmek
mümkün değil. Yenilikçilik, farklılaşmak,
paylaşmak ve bunları görünür kılmak da

ÖZGE ONGUN
İŞ YATIRIM ULUSLARARASI PİYASALAR
HİSSE VE TÜREV UZMANI

“YENİ ÜRÜNLER
DERİNLİK KATIYOR”
“Boğaziçi İşletme mezunuyum. Beni
heyecanlandıran taraf hep finanstı. Özellikle de
uluslararası finans dersinden çok etkilendim.
Niye sermaye piyasaları dersek, çünkü işim
gereği dünyada olan her şeyden haberdar
olmam gerekiyor.
Staj konusunun kritik olduğunu düşünüyorum.
Bizim okulumuzda staj çok önemliydi. Staj
yapmamak söz konusu değildi. Öğrenciyken
her yaz bir staj yaptım. Son sınıfın 8 ayında
haftanın 5 günü staja gidiyordum. Biz
stajlarımızda küçük de olsa bir para alıyorduk.
Hakikaten bir şeyler yapıyorduk. Şimdiki
stajyerlerde onu görmüyorum. Herkes çok
mutsuz.”

bu kuşak için önemli unsurlar. Onların
bankacılık ve finans işlemlerini gerçekleştirmek ve bunların da daha ötesinde, günlük
hayatlarını kolaylaştıracak bankacılık dışı
çözümlerle bulundukları yerden her türlü
ihtiyaçlarını karşılamak işte bu nedenle büyük önem taşıyor.
Tüm bunlar göz önüne alındığında,
yürütülmekte olan dijitalleşme, görüntülü
görüşme, mobil inovasyonlar gibi finans
sektöründe var olan birçok konunun, tüm
müşteri portföyünün yanı sıra özellikle Y
nesli için de oldukça cazip olduğu görülüyor.
Akıllı finans kurumları bu girişimleri veya yetenekli girişimcileri kazanmak,
onlarla iş birliği yapmak veya onları yok
etmeden, yavaşlatmadan bünyelerine dahil
etmenin yolunu düşünmeliler, bunun yolunu bulmalılar. Kendi bünyelerinde inovatif
ekipler kurarak dünyadaki gelişmeleri takip
etmeliler, inovasyon merkezleri oluşturmalı
veya olanlarla iş birliği yapmalı, bu tür girişimleri –ister kurum içi ister kurum dışı –
desteklemeliler.
Geleceğin finans sektörü bulut tabanlı
olacak. Tüketici mobil bir cihazdan erişecek. Finans sektörünün oynadığı rol her
zaman önemli olacak ama değer zincirinde
bulunduğu noktaların sayısı artacak, montanlar küçülecek, işlem adetleri artacak ve
çok çeşitli olacak. Ödeme veya diğer finans
işlemlerini sadece insanlar ve kullandıkları
ödeme araçları değil, aynı zamanda internete otonom olarak bağlı olan nesneler
kendiliğinden yapacaklar, sahiplerine veya
sisteme bilgi verecekler. Finans kurumlarının elindeki bilgiler, başka bilgilerle (alışveriş, telekom, lokasyon gibi) birleştiğinde
çok katma değerli bir hale gelecek. Klasik
yöntemlerle finans kurumlarının bu değeri
kendi başlarına yakalamaları oldukça zor.
Farklı sektör, farklı disiplin ve farklı yetkinliklerle, özellikle genç, yaratıcı ve girişimci
Y kuşağından insanlarla bu ipuçlarını yakalayabilirler ve bilgi çağına taşınabilirler.
Finans sektörü bu noktalarda atacağı adımlarla Y kuşağını kendine çekerek, hem kendi içinde başarı hikayeleri çıkartacak hem
diğer sektörler için örnek olacaktır.
Ben konuya eğitimci olarak yaklaşacağım. Genç nesil, yani Y kuşağı, çok
teknolojik bir ortamda yetişti. Teknolojiyi
kullanarak yetişti. Bugün kendilerine eğitim
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veren kişiler, onların kullandığı teknolojiyi
kullanmıyor veya kullanmakta zorlanıyor.
İşte Y kuşağının böyle bir avantajı var.
Ama bu avantaj aynı zamanda bir çelişki
ve çatışma da. Bu teknolojik ortamı hiçbir
şirkette yaşamamış, onu kullanmamış bir
insanı, bu kuşağın başına eğitici olarak veriyorsunuz. Bizim eğitimdeki açmazlarımızdan biri budur. Bunu, şahsi fikrim olarak
söylüyorum. Konu, eğitim modellerinin değiştirilmesine kadar gider. Standart şekilde
bizlerin bundan 40-50 yıl önce aldığı eğitim
şeklini bugünün gençlerine aynen yansıtmak çok büyük bir hata ve verimsizlik. Öğrenci de zaten buna itiraz ediyor. Ama biz
pek umursamıyoruz. Çünkü ona cevap verecek eğitimcim yok. Öyle eğitimci yetiştirmem gerekiyor. Onları yetiştirenler de eski
zihniyetteki insanlar olduğu için, onlar da
geldikleri yenici ortamdan çıkıyorlar ve eski
ortama ayak uyduruyorlar. Bu konu kör
nokta. Şimdi bunu aşmanın yolu nedir diye
araştırıyoruz. Benim şu anda yapmaya çalıştığım, acaba öğrenciyi sadece teorik dersi
anlatan öğretim üyelerinin, hocaların eline
mi bırakalım, yoksa bu eğitimi biraz daha
değiştirip, şekillendirip sanayiyle birlikte
mi kurgulayalım? Bu konudaki çalışmalarım sürüyor. Değişik kurumlarda örnekler
var: İzmir’de 9 Eylül Üniversitesi’nin, Ege
Üniversitesi’nin bununla ilgili uygulamaları
var. Özyeğin Üniversitesi’nin uygulaması
var. MEF’in, Sabancı’nın var. Çok değişik
kurumlar ama baktığınızda aslında hedef,
amaç hep aynı: Öğrenciyi teorik eğitimle
birlikte bir uygulamanın içine nasıl çekebiliriz? Ben bu konuda epey uğraştım, değişik
birimleri bir araya getirdim. Önümüzdeki
günlerde İstanbul Sanayi Odası’nın ortaklığıyla geniş bir toplantı yapacağım. Buna
YÖK üyelerini de davet edeceğim. Çünkü
bunu üniversitenin içinde kendi başımıza
yapmamız zor. Neden zor? Anlatayım. 1982
yılından beri üniversite-sanayi işbirliği dediğimiz kavramın içindeyim. Sanayi odalarıyla
toplantı yapıyoruz, ticaret odalarıyla toplantı yapıyoruz. Sonuç, bugüne kadar sıfıra sıfır, elde var sıfır. Bu başlangıçta şuydu: Sanayi üniversiteye güvenmiyordu, üniversite
de sanayiye güvenmiyordu. Üniversiteden
sanayiye giden arkadaşların bir uygulama
tecrübeleri, bir iş tecrübeleri yoktu. Sadece
teoriktiler. Gittikleri 3-5 toplantıdan sonra
“Bu üniversitelerden bize bir fayda gelmez”
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diye bir düşünce ortaya çıktı. Daha sonra
bunu anlayan eğitim kurumları, iş hayatını
daha iyi bilen, tecrübeli akademisyenlerle
temas kurmaya başladılar. Bunun pozitif bir
etkisi oldu ama dediğim gibi hep bir taraf
kapalı kaldı. Yani özetle elimize gelen genç
yaştaki öğrenciyi geliştireceğimize köreltiyoruz. İleri götüreceğimize geri götürüyoruz. Eğitim veren kurumlar, eğitim veren kişiler, kendileri eski sistemde kalmış durumda. Bununla ilgili yine kendimden bir örnek
vereyim: Öncü olmak, yenilikçi olmak çok
zor. Ben İstanbul Üniversitesi’nde çalışmaya
başladığımda, bilgisayar derslerini getirmiştim. Şöyle bir anım var: 1977 yılında
“Okula bilgisayar dersi koyalım” diye teklif
götürdüğümde aldığım cevap, “Daktilo makinası gibi makinedir. Bunun dersi mi olur?
Reddir.”Düşünün nerelerden geliyorsunuz?
Sadece dışarıdaki değil içerideki bürokrasinin de bazen sizi engellediğini görüyorsunuz. Yani sadece sanayide değil okulların
kendisinde de bu tür engelleriniz var.
Diyelim öğrenciyi staja göndereceksiniz.
Bir yönetmelik var, “staj 20 gündür” diyor.
Tabii ki buna karşıyım. 20 günde öğrenci
ne yapar? Ne öğrenir? Hiçbir şey. Hangi

MELİH BORA DELİER
İŞ YATIRIM HAZİNE VE PORTFÖY
YÖNETİMİ UZMAN YARDIMCISI

“ÇOK DİNAMİK
BİR SEKTÖR”
“İş Yatırım’da yurtiçi piyasalarda
hazine bölümündeyim. Açıkçası
mutluyum, yaptığım işi seviyorum.
Hatta iş başvurusu yaparken sadece
buraya başvurdum. Çünkü o zaman
Türk sermaye piyasalarında opsiyonlara
alternatif varantlar vardı ve piyasada
sadece iki ihraççı vardı. Halen de öyle.
İş Yatırım bunlardan biriydi. Yerli olarak
zaten tekti. Ben bu yönde ilerlemek
istediğim için İş Yatırım’ı tercih ettim. Bu
alanda ilerlemek isteyen herkese türev
araçlar kısmını tavsiye derim. Çünkü
kariyer planı olarak baktığınız zaman
kendinizi geliştirebileceğiniz, sürekli
yenileyebileceğiniz dinamik bir sektör.”

kurum 20 günlük öğrenciye bir şey öğretmek için vakit ayırır? Ya orada çay dağıtır
ya da fotokopi çeker. Bu staj değil. Doğru
staj uygulaması için İzmir Sanayi Odası’nın
Ege Üniversitesi ile birlikte yaptığı ortak
çalışmadan bahsedeyim. Çok başarılı ve
güzel bir model. Mühendislik eğitimi alan
öğrencilerin eğitim hayatları boyunca, 4 yıl
boyunca 2 bin saat sanayide geçirmeleri
zorunlu tutuluyor. Haftanın 3 günü derslere, 2 günü de sanayiye gidiyorlar. Değişik

üniversiteler, değişik şekillerde yorumlayabilir bunu. Ama zannediyorum gençlerin
iş hayatına kazandırılmaları açısından çok
büyük bir olay. Dolayısıyla eğitimdeki değişiklikten kastım bu. Yani iş hayatı nasıl ki
artık illa bürolarda, ofislerde yapılmıyorsa,
nasıl ki “home ofis” veya “mobil çalışma,
esnek çalışma” uygulamaları varsa, üniversiteler de pekala uzaktan eğitimle öğrencileri
eğitebilirler. Türk üniversitelerinin bunu
benimsemesi lazım.
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Ancak bir konu var ki ülkemizde maalesef kurumlarda yenilikleri kabul ettirmek
çok zor. Yeni bir şeyle geldiğiniz zaman,
eğer üst yönetim buna çok yakın değilse,
karşınıza hep engeller çıkar. Yakın bile olsa
uygulama konusundaki zorlukları önünüze
koyarlar. Dolayısıyla bunun yukarıdan aşağıya gelmesi, YÖK’ün buna ön ayak olması
lazım. Veya büyük üniversitelerimizin bu
işe bir el atması lazım. Çünkü biz aldığımız
öğrenciyi teknolojik açıdan, yaratıcılık açısından geri götürüyoruz. Zaman zaman hiç
ilgisi olmayan derslerimde gençlere inovasyon çalışması yaptırıyorum. O kadar mutlu
oluyorlar ki, saatler geçtiğinin farkında bile
değiller. O 45 dakika sınıfta tutamadığınız
öğrenci, 4-5 saat hiç sesini çıkarmadan bu
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çalışmaya katılıp içeride oturabiliyor. Madem bu öğrencilerin böyle yetenekleri var,
bunu ön plana çıkarmamız lazım. Gençlere,
onlara daha yakın metotlarla eğitim vermek
lazım. Eğer inovasyon bunun bir parçasıysa, girişimcilik bunun bir parçasıysa, eğitimde böyle konularla onları beslemek lazım.
Sermaye piyasaları açısından bakarsak,
teknolojiyi bu kadar iyi bilen bu kuşağı,
özellikle finans sektöründe kullanmanın
büyük yararı olacağını zannediyorum. Bu
sektöre nasıl gelirler? Örneğin öğrenciler
kısa süreli şeylere meraklılar. İş Yatırım’ın
kullandığı öğrenci eğitimlerinde bizim de
kullandığımız Trade Master programları
var. Öğrenci çok ilgi gösteriyor. Onun için
sık sık eğitim değiştiriyoruz. Öğrenciler

yazışma konusunda hevesli. Ama büyük
montanlarla değil, küçük miktarlarla iştirak
etmek, küçük gelir elde etmek istiyorlar. Piyasa şartlarına göre büyük rakamlarla değil,
daha küçük miktarlardan başlamak istiyorlar. Küçük gelirlere veya zararlara razılar,
hatta finans sektörü de cazip geliyor ama
korkup yanaşamıyorlar. Bunun için onların
bu korkularını kırmak lazım.
Bu noktada finans kuruluşlarına düşen görev, daha eğitim hayatının içinde
öğrencilere bankacılıkla ilgili bilgileri ve
uygulamaları bizzat vermektir. Uygulamalı
olarak yine bankalar ve öğrencilerle bu işi
yaşanmalıdır. Çünkü öğrenci teoride kalsın
istemiyor, görmek, yaşamak istiyor. Böyle uygulamaların, gençlerin ileride finans

sektörünü seçmeleri yönünde çok etkisi
olacağı kanaatindeyim. Çünkü sektör cazip,
iş cazip. Dolayısıyla daha cazip hale getirilmesi için onların teşvik edilmesi gerek.
Yiğit Arıkök: Ama staja da gelmek istemiyorlar. Burada bir ikilem var. X jenerasyonu fotokopi çekmekten başlayıp yukarı
tırmanabileceğini düşünüyordu. Y jenerasyonu bu tür bir başlangıca sıcak bakmıyor.
Evrim Kuran: Bizim mottomuz oydu.
Bize “çırağı olmadığın bir işin ustası olamazsın” diye öğrettikleri için, her alanı
bilerek gelecektik. Ama şimdi bu tersine
çevrildi. Artık böyle bir dünya yok. O yüzden staj çok sıkıntılı bir alan. Aslında küçük
bir girdi yapmak istiyorum: Kişi, bir sektöre, bir markaya veya bir kuruma potansiyel
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bir çalışan olarak, işveren olarak sempatiyle
bakmıyorsa, tüketici olarak bakış açısı nasıl
etkileniyor?” diye bakıyoruz. Yani “Tüketici
Markası” ile “İşveren Markası” arasındaki
etkileşimi çalışıyoruz. Ve gördük ki dehşet
bir etkileşim var. Sizi sağlam ve ümit vadeden bir işveren olarak görmüyorsa, tüketici
tarafında da sizinle olan mesafesi açılıyor.
Bizim zamanımızdaki gibi değil. X kuşağı
olarak biz öyle değildik. “O koskoca X şirketi” diyorduk.
Başka bir sonuç, kamu algısı dramatik
şekilde yükseliyor. Bunun altındaki mesajı
doğru okumamız lazım. Bir yanda yetenek grupları “Ben kendi işimi kuracağım,
risk alacağım” diyor. Öbür yandaki grup
da “Akşam 5’te çıkıp gideceğim” diyor. İşyaşam dengesi bankalarda son zamanlarda

MELİH BORA DELİER
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çok bozuldu, belki de özel bankalara olan
ilginin düşmesinin nedenlerinden biri de
budur. Genel bir güvensizlik iklimi var.
Dolayısıyla finans kuruluşları, bankalar,
sermaye piyasası kuruluşlarının Y kuşağına
öncelikle güven vermesi lazım.
Yiğit Arıkök: Teşekkürler. Prof. Dr.
Güner Gürsoy’a dönmek istiyorum. Güner
Bey, eğitmen olarak Y kuşağının sermaye
piyasalarına ilgisinin hangi düzeyde olduğunu düşünüyorsunuz? Sermaye piyasaları
Y kuşağına ilginç geliyor mu? Sizin bu konudaki tecrübeleriniz nedir?
Güner Gürsoy: Teşekkürler. Sorularınızdan önce birkaç konuya atıf yapayım.
“İşveren markası” diye yeni bir konsept var.
İki doçent arkadaşımız bu konuda yeni bir
kitap da yayınladılar. İşveren olarak sizin

marka değeriniz nedir? Çalışanlar, özellikle
Y kuşağı, yani sorgulayan kuşak, her şeye
bir anlam katmak isteyen kuşak, ‘Neden
ben İş Bankası’nda, İş Yatırım’da çalışayım’
yani ‘İş Yatırım benim kariyer geleceğimde
önümü açabilecek mi? Benim için neler katacak?’ diye bakıyor. Sadece şirketleri değil
aynı zamanda da sektör sorgulaması da
yapıyorlar. İşveren olarak sektör marka değerini ‘Beni neyi cezbediyor? Benim kariyerim için ne gibi fırsatlar sunuyor?’ sorularını
sorguluyor.
Y kuşağının özellikleri genel ekonomik
koşulları itibariyle ülkelere hatta ülkeler
içindeki bölgelere göre değişiklik gösterebiliyor. Bugün resmi rakamlarla yüzde 18,5
olarak açıklanmış olan işsizlik oranı, gençlerimizi ürkütüyor. İş bulmanın zorlaştığı

ve iş güvenliğinin bu kadar öne çıktığı bir
ortamda ‘Ben bu işi beğenmem, ben bu işi
sevmem’ şeklindeki bakış, ilk iş başvurularında çok da mümkün olmuyor. İlk iş başvuruları maalesef ‘Bulduğum işi yaparım’
şekline dönüşüyor. Neden? Çünkü sektör
olarak şirketler iş tecrübesi arıyor, ama yeni
mezunun iş tecrübesinin doğal olarak yok.
Aslında bu kendi kendini sınırlayan bir
döngüye dönüşüyor.
Girişimcilik konusuna gelirsek, Yeditepe Üniversitesi olarak 9 yıldır Türkiye’nin
girişimcilik haritasını çıkartıyoruz. Girişimciliğin, kartvizite yazılabilecek bir iş tanımı
olarak görülme oranı günümüzde yüzde 76
gibi bir değere ulaştı. Ayrıca kurum ve şirketlerimizde “iç girişimci” diye yeni görev
tanımları yapmamız gerekiyor. Çünkü genç

EVRİM KURAN
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arkadaşlarımız duramıyor. Şunu söylemeye
çalışıyorum: Bu dinamizm, bu dönüşüm
kaçınılmaz ve iç girişimci tanımı belki sizin
içinizde de olacak. Çünkü değişimi gelişim
olarak gören ve kurumsal gelişimin ivmesi
bu gençler sizi tutum ve davranışları ile zorluyorlar. Sizler ‘Ben hem çalışanımı hem de
müşterimi ikna etmeliyim’ diyorsunuz.
Ama çalışanlarınızı ikna etmeniz ve
inandırmanız tüm işleri daha kolaylaştıracak. Aynı dili konuşmadığımız kesin.
Mesela telefon veya bilgisayar, bizler için
teknolojik araçlar. Ama bu jenerasyon için
bir gereklilik ve bir parçaları. Y jenerasyonu teknolojiyle bütünleşmiş. Kendilerinin
sosyalliğini sorguluyoruz bazen, odalarında,
bilgisayarlarıyla veya telefonlarıyla uğraşıyorlar ama inanılmaz bir network içindeler.

ÖZGE ONGUN
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Her şeyden haberleri var. Farklı grup ve
kişilerle sürekli iletişim kuruyorlar, her şeyi
biliyorlar, her şeyi araştırıyorlar. Çünkü öğrenmeye aç bir nesil. Az evvel hocam çok
iyi söyledi, eğitim-öğretim tekniklerimizin
kesinlikle değişmesi lazım. Biz değişeceğiz.
Yani öğretme tekniklerimizle, yaklaşımlarımızla, yöntemlerimizle değişeceğiz, bunun
başka yolu yok. Bir üniversitenin başarısını,
mezunun kalitesine endekslemesi durumunda bu sorgulama ve dönüşüm kaçınılmaz.
Uzaktan eğitim konusu önemli. Uzaktan
eğitimle ilgili çalışmalarda bulundum. Uzaktan eğitimin başarısında iki temel boyut
var: İlki kişisel disiplin, ikincisi motivasyon.
Kesinlikle üniversite-sanayi entegrasyonunun artarak gerçekleşmesi lazım. Birbirimizi

sektör ve üniversiteler olarak suçlamak
yerine ortak paydada teorinin ve uygulamanın gelişmesini sektörün ve işveren olarak
şirketin marka değerini yükseltmemiz lazım. Biz üniversiteler olarak sektöre yaklaşmalıyız. Sektör de bize yaklaşmalı. Mesela
Almanya’da işbirliği içinde olduğumuz bir
üniversiteye gittik ve inceledik. Üniversitenin öğrencisi anlaşmalı olduğu şirketlerin
çalışanları. Almanya’da başarılı lise mezunları şirketler tarafından istihdam ediliyor ve
aynı zamanda üniversitelerde yetiştiriliyor.
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi modelinde
maaş alan öğrenciler 6 ay üniversitede, 6
ay şirkette çalışıyor. Okulun başarısı yüzde
100 çünkü öğrenci şunu biliyor: Eğer başarısız olursa maaşı kesiliyor ve elde ettiği
avantajları kaybedebiliyor. Bu model kültü-

rel yapıları ve istihdam ihtiyaçları itibariyle
Almanya’da başarıyla uygulanabiliyor. Çünkü beyaz yakalı çalışan açıkları var. Bizler
de aynısı olmasa da benzer modellerle işbirliğini ortak paydaya getirmeliyiz.
Mesela İş Yatırım’ın Trade Master programı bu anlamda çok önemli bir adım.
Öğrencilerimizin, sizin platformlarınız üzerinde gerçek veriler ile eğitim alıyor olması
kendileri için büyük bir kazanç. Sizler için
de istihdam yaratılmasına fayda sağlar.
Şimdi gençler finans sektöründen kısmen
uzak duruyorlar. Bunun eğitimle de alakalı
boyutu var. Çünkü öğrencilerimizin analitik
alt yapısı liselerden biraz zayıf geliyor. Ben
önümüzdeki çağın yönetici tanımını yaparken analitik esaslara dayalı sezgisel karar
verme becerisi yüksek, sosyo-teknik sistem

PROF. DR. DURMUŞ DÜNDAR
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yöneticisi tanımını seviyorum. Yani bugün
analizi, analitik yetkinliği ve beceriyi kazanmamış bir insanın, o sezgisel karar verme
becerisini kazanması ve sosyo-teknik sistemi yönetmesi pek kolay değil. Öğrencilerimiz matematik, fizik gibi temel bilimlerde
kendilerini geliştirmeliler.
Bu durum finans alanında ihtiyaç duyulan analitik altyapı ihtiyaçları nedeniyle
tercih yapan öğrencilerimizde bir endişeye
sebep oluyor.
İkinci konu, yeni jenerasyon tasarruf
ve finans konusunda müşteri anlamında
da zayıf. Bizlerin dönemindeki gibi “mezun olduktan sonra maaşımızın bir kısmını
kenara koyalım, zamanı gelince evlenir,
araba, ev alırız” düşünülmüyor. Kendilerini
heba etmiyorlar. Yeni jenerasyon tasarrufu

PROF. DR. GÜNER GÜRSOY
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farklı algılıyor. Karşımızda ailelere bağımlı,
ailelerle maddi-manevi bağını hiçbir zaman
koparmayacak bir jenerasyon var. “Ben
kendimi güvende hissediyorum çünkü arkamda ailem var. Her zaman olacaklar” diyor. Çünkü biz X jenerasyonu olarak onları
yetiştirirken bu güveni biraz fazla verdik
sanki onlara.
Ve diyorlar ki “Param var, gezeceğim”,
“Param var, şirket kuracağım”… Böyle bir
rahatlıkları var. Bu da doğal olarak tasarruf
oranlarının düşmesine ve finans sektörüne
olan ilginin azalmasına sebep oluyor. Bu
gençleri çalışan olarak sermaye piyasalarına çekmek için acaba gençlerde tasarruf
modelini nasıl geliştirebiliriz ve gençleri
yatırıma nasıl çekebiliriz diye bakmanız
lazım. Mesela sermaye piyasalarından

uzak duruyorlar. Sadece Türkiye’de değil,
dünyada da bu trend var. Yatırım için alternatifler üretme anlamında farklı bir şey
yapılabilir belki. “Gençler kendi aranızda
bir grup kurun ve arkadaşlarınızla birlikte
ortak yatırım yapın”. Çünkü takım çalışmasına inanılmaz inanıyorlar ve güveniyorlar.
Güvendiğiniz insanlarla bir araya gelin ve
bir portföy kaynağı oluşturun. Örneğin 30
kişi 20 bin TL’lik fon topladınız. Bu 20 bin
lirayı ne şekilde değerlendireceğinizi kendi
aranızda kuracağınız bir blog ile tartışın.
Piyasayı sorgulayın ve bunun hangi portföy
araçlarına dağıtılacağı konusuna kendiniz
müştereken karar verin. Kendi portföyünüzü oluşturun, kendiniz yönetin. Buna
finansçı anlamında baktığımızda belki çok
anlamı yok. Ama onların kendi aralarında iş
şuna dönüşüyor: Kendi aralarında Twitter,
Facebook veya diğer sosyal medya gruplarında tartışıyorlar ve ortak yatırım kararları
veriyorlar. Çünkü onların iletişim dili bu.
Sürekli birbirleriyle yazışan bir nesle yazışarak ortak yatırım yapabileceği bir ürün
geliştirmeye, bir platform geliştirmeye belki
ihtiyacımız var. Onların diline alışmamız
lazım.
Finans sektörüne baktığımızda genel
olarak çok regüle bir sektör. Araçlar belli,
kurallar belli, modeller belli. Ama bunlar
spontane jenerasyon. Kendilerine göre
yaratıcı, kendilerine göre daha farklı. Bu
jenerasyona ürün bazında, yöntem bazında
çözüm üretmemiz lazım ki finansa daha
fazla ilgi duyabilsinler.
Yiğit Arıkök: İş Yatırım’ın Y kuşağına
mensup değerli çalışanlarından Özge’ye soralım. Neden sermaye piyasaları? Sizi hangi
yönleri cezbediyor? Yaptığınız işin avantajları ve dezavantajları neler? Başkalarına tavsiye eder misiniz? Kendi kuşağınıza ve yeni
nesle önerileriniz neler?
Özge Ongun: Ben işletme mezunuyum.
İşletme bölümünde okurken “Bir şeyler
öğreniyorum galiba” hissini ilk defa finans
derslerinde yaşadım. Finans derslerinde
“Ben bir şey katıyorum, bir şey yapabilirim”
diye düşündüm. Dolayısıyla oraya doğru
kayan bir ilgi söz konusu.
Yiğit Arıkök: Neden peki?
Özge Ongun: Boğaziçi İşletme mezunuyum. Bizim dönemimizde en popüler
sektör hızlı tüketimdi. Üzerine söz bile söylenmezdi. Bana ise hiç cazip gelmiyordu. 4

yıl boyunca birçok farklı hocadan bir şeyler
alıyorsunuz ama beni heyecanlandıran taraf finanstı. Özellikle de uluslararası finans
dersinden çok etkilendim. Üçüncü sınıfta
dersini almıştım. Mükemmel bir hocamız
vardı. Çok aksi ama inanılmaz şekilde ne
yaptığının farkında. Küresel piyasaların farkında. “Ben de böyle olmak istiyorum” dedim. Bahsettiğim dönem 2008-2009 yılları.
Tam mortgage krizi patlamış, inanılmaz popüler bir konu. Finans sektörünün içindeki
gedikler, neler yanlış yapıldı, hırslar nereye
getirdi gibi popüler de bir konu. Herkes
konuşuyor ama kimse tam olarak bilmiyor.
Ben de dedim ki böyle bir şey var, bunun
içini doldurabilecek insanlar var ve ben de
onlardan biri olacağım. Tamamen kişisel
deneyim olarak finans sektörüne ilgim bu
şekilde başlamıştı.
Staj konusunu konuştunuz. Yine okulumla ilgili bahsedeyim. Bizde staj yapmamak söz konusu değildir. “Yani okulu her
türlü bitirirsin ama stajın yoksa iş bulamazsın” şeklinde algı vardı. Bu yüzden hepimiz
çok yoğun biçimde staj yapıyorduk. Biz
stajlarımızda küçük de olsa bir para alıyorduk. Hakikaten bir şeyler yapıyorduk. Ben
şimdiki stajyerlerde onu görmüyorum. Herkes çok mutsuz. Bu benim kişisel görüşüm.
Ben öğrenciyken her yaz bir staj yaptım.
Son sınıfın 8 ayında haftanın 5 günü staja
gidiyordum. O zamanda EFG vardı. EFG’de
kurumsal finans stajı yapıyordum. Bizde staj
yapılmazsa olmazdı.
Niye sermaye piyasaları sorusunun yanıtı ise çünkü işim gereği dünyada olan her
şeyden haberdar olmam gerekiyor.
Yiğit Arıkök: Bu arada Özge’nin işi
yurt dışı piyasalar. Yani bütün dünyayı, global piyasaları izleyen arkadaşlardan.
Melih’e dönmek istiyorum. Aynı soruyu
Melih’e sormak istiyorum. Neden sermaye
piyasaları? Sizi hangi yönleri cezbetti? Yaptığınız işin avantajları, dezavantajları neler?
Başkasına tavsiye eder misiniz?
Melih Bora Delier: Teşekkürler. Ben
yurtiçi piyasalarda hazine bölümündeyim. Neden sermaye piyasaları dersek,
Türkiye’de ileride yapacağınız mesleği
genel olarak lisede, üniversite sınavına
girerken seçiyorsunuz. Yani bir bölüm
seçmeniz gerekiyor. Bu da ileride sizin
mesleğiniz oluyor. Diş hekimliği olabilir,
doktorluk olabilir, avukatlık olabilir. Benim
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aslında o zaman bir fikrim yoktu. Galatasaray Üniversitesi’nde endüstri mühendisliği
okudum. İyi ki okumuşum çünkü geniş bir
alan. Ne yapmak istediğini bilmeyenler için
biçilmiş kaftan. Sermaye piyasalarını seçmem üniversite üçüncü sınıfa denk geliyor.
O zaman aldığım finans dersleri dikkatimi
çekti. O derste diğer derslere göre çok
daha başarılıydım. Çünkü bir şey ilginizi
çektiği zaman sadece o dersin kaynaklarını
değil başka kaynakları da araştırmaya başlıyorsunuz. Daha çok emeğinizi, vaktinizi
veriyorsunuz. Dersler dışında akşam eve
gittiğinizde de araştırmaya devam ediyorsunuz. Bitirme tezimi de türev araç piyasaları
üzerine yapmıştım. O zaman da şunu fark
ettim: Türkiye’de türev piyasalar gerçekten
çok sığ. Şu anki opsiyon piyasası yoktu
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mesela. O zamanlar Türkiye’de bu piyasanın gelişeceği belliydi ve ben kariyerimi
büyüyen bu pazarda ilerletmek istedim. O
yüzden bu alana yönlendim.
Sektöre bir şeyler katabilmek, sektörün
gelişmesi ve sizin ona bir şeyler katmanız
benim için çok önemli. Aslında buna bireysel bir girişimcilik değil ama sektörel bir
girişimcilik diyebiliriz. Çünkü Türkiye’de türev piyasalar her anlamda çok aç bir piyasa. Şu an opsiyonlar geldi, vadeli kontratlar
var ama dünyada işlem gören ve Türkiye’de
hiç olmayan o kadar çok ürün var ki, bunlar Türkiye’ye gelecektir. Burada çalışmak
gerçekten hoşuma gidiyor. Yaptığınız işe
bir değer katabiliyorsunuz. Yaptığınız işin
gerçekten bir farkı oluyor.
Yasemin Erdoğan: Mesela siz kampüs

etkinliklerine gidiyor musunuz?
Melih Bora Delier: İş Yatırım’ın ortak
proje yürüttüğü üniversitelerde türev piyasaları anlatmak için derslere gidiyoruz.
Bunun yanında türev masası olarak yatırımcıların bu ürünleri tanıması ve işlem yapması bizim için çok önemli. İşimizin önemli
kısmını oluşturan varantları tanıtmak ve
yatırımcıları bu ürün hakkında bilgilendirmek için Varant Akademi’yi kurduk. Varant
Akademi’de herkesin ayağına gidemiyoruz
tabii ama herkesin kolayca katılabileceği
ücretsiz online eğitimler düzenliyoruz. Yatırımcılardan aldığımız geri bildirimler de çok
olumlu.
Yiğit Arıkök: Teşekkürler. Artık ikinci
turumuza geçebiliriz. Yine Evrim Hanım’a
dönüyorum. Y kuşağının sermaye piyasa-

sı içindeki varlığı, yoğunluğu son yıllarda
nasıl değişti? Sermaye piyasası ve finans
sektöründeki iş gücünde hangi kuşaklar
öne çıkıyor? Sektördeki iş gücünde kuşaklar
açısından nasıl bir kompozisyon var? Bu
sektörde öne çıkan kuşak çatışmaları neler?
Deneyimlediğiniz örnekler nasıl?
Evrim Kuran: Ben bir işveren markası danışmanıyım ve birçok farklı sektöre
danışmanlık veriyorum. Ama derdimizin
en fazla olduğu sektörlerden biri finansal
hizmetler sektörü. Sadece sizin alanınızdan
bahsetmek yeterli olmayabilir. Burada bütün finansal hizmetler evreninde çalışmalar
yapıyoruz; seslendiğimiz büyük bir örneklem var. Şunu çok net bir şekilde görüyoruz ki Y kuşağında finansal hizmetler sektörü açısından örgütsel çekicilik düşmüş du-
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rumda. Çünkü finansal yetkinlikleri yüksek
olan gençlerin girişimci olma eğilimleri de
daha yüksek. Dolayısıyla finansal hizmetler
pazarındaki kurumların en büyük rakibi
şu şirket veya bu şirket değil, en büyük
rakibiniz bu yeteneklerin ta kendileri. Bu
yeni bir paradigma. İş Yatırım gibi muteber
şirketlerin aslında bu paradigmayı çalışması
gerekiyor. O yüzden beraber çalıştığım türlü organizasyonlarda şunu yapıyoruz:
1. Kurum içi girişimciliği destekleyecek
çok ciddi yatırımlar ve çok ciddi iş modelleri çalışıyoruz. Yani bu harikulade fikirleri
kurumun içinde “iç girişimciler” olarak hayata geçirebilirler mi diye bakıyoruz.
2. Son yıllarda çok faydalandığımız
hem nakit ve vakit açısından son derece
ekonomik olan ve getirdiği değer itibariyle
çok kıymetli olan “tersine mentorluk” (reverse mentoring) programları yapıyoruz.
Sektörümüzde artık çok gurur duyduğum
örneklerimiz var. İcra kurulu başkanlarından CEO’lara çok sayıda tepe yönetici,
uzun yıllardır sektörün içinde olmuş ama
türlü sebeplerle zamanın ruhunu okumak
konusunda desteğe ihtiyacı olan tepe yöneticilere genç kuşak arkadaşları, hatta 90’dan
sonra doğanları mentor olarak atıyoruz.
Hem tüketici hem iç müşteri yani çalışan
olarak, sisteme yeni entegre olmuş gençleri
alıyoruz. Tepe yöneticiyle bu gençleri on-
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ları buluşturuyoruz ve 6 aylık programlar
yapıyoruz. Yani bu gençler o tepe yöneticilere mentorluk yapıyorlar. Fikir veriyorlar,
belli bir gündemde çalışıyorlar. Zorlandığımız en temel alan açıkçası patronları daha
az konuşturmak, gençleri de daha çok
konuşturmak. Ama bunun için patronlar
çok ciddi eğitimlerden ve oryantasyonlardan geçiyorlar. O yüzden ben isimlerini
zikredemediğim bütün bu tepe yöneticileri
cesaretlerinden dolayı takdir etmek zorundayım. Çünkü bu durum ciddi bir konfor
alanından çıkış gerektiriyor. Bu 90 sonrası
doğan gençler, geliyorlar ve patronlara ya
da CEO’lara diyorlar ki, “Bizimle şöyle bir
iletişim kuruyorsunuz, şu ünlüyle böyle bir
pazarlama iletişimi yapıyorsunuz veya şu
şubede böyle yaklaşıyorsunuz. Şu ürünü çıkarıyorsunuz ama yanılıyorsunuz çünkü bizim aslında böyle bir şeye ihtiyacımız var”
diyorlar. Bu program o kadar işe yarıyor ki!
O kadar zaman kazanıyoruz ki… Bununla
ilgili çok başarılı örneklerimiz var. Ben de
açıkçası son dönemde en çok ihtiyacımız
olan şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Aradaki bütün kademeleri atarak insanları bir
araya getirdiğinizde çok olumlu etkiler doğuyor. Aslında tersine mentorluk çok yeni
bir kavram değil. 90’larda bulundu. Birçok
tepe yöneticiyle çalışıyorum. Bazı şeyleri
birinci elden, gençlerin kendilerinden duy-

maktan ne kadar beslendiklerine bire bir
şahidim.
Yasemin Erdoğan: Aynı dili yakalamak
anlamında çok önemli değil mi?
Güner Gürsoy: Aslında aynı dili yakalamak belki de dili farklılaştırmak. Biz onu
derslerimizde yapıyoruz. En son bir boya
markasıyla çalıştık. Örneğin bir şirkete gidiyoruz. Son sınıf öğrencilerinden 10-14 kişi
seçiyoruz ve bunları firmadaki üst düzey
yöneticilerin yanına yerleştiriyoruz. Yönetimle de konuşuyoruz ve gizlilik anlaşması
yapıyoruz. Öğrenciler farklı yerlerde, farklı
pozisyonlarında bir dönem boyunca çalışıyorlar. Dönemin son 3 haftası şirkete ve
bize sunumlar yapıyorlar. Örneğin “Ben
finans direktörü olsaydım, şunları yapardım, oysa siz buralarda hata yapıyorsunuz”
diye başlayarak gördüğü her şeyi öğrenci
gözüyle ortaya koyuyorlar. Bu inanılmaz bir
sinerji yaratıyor ve şirketlerin kendilerini Y
kuşağı gözüyle görmelerini sağlıyor.
Durmuş Dündar: Aynı şeyi öğrenci bazında değil ama genç kuşak öğretim üyesi
asistanlar bazında biz yapmaya çalışıyoruz.
Genellikle çok enteresan fikirler çıkıyor.
Hatta bu yıl üst yönetimin kararıyla üniversite tanıtımını onlara havale ettik. Çünkü
bizler o tanıtımda gençlerin ne istediğini bilemiyoruz. Ama genç akademisyenlerimiz,
kendi yaşdaşlarının veya bir alt neslinin ne
istediğini çok iyi biliyor.
“Sistemi değiştirelim, ders işleme metotlarını değiştirelim” demiştim. Ders işleme metotlarını kendi içinde değiştiren
gençler var. Yakından bildiğim bir örnek
paylaşayım: Hukuk dersleri için bir sinema
eleştirmeni ile anlaşıyor. Sınıfa çağırıyor.
Öğrencilere pasajlar gösteriliyor ve sinema
eleştirmenleri bu pasajları yorumluyor. Dersin hocası ise hukukçu. Kendisi de hukuki
açıdan bunları yorumluyor. İnanır mısınız
ders bitmiyor... Dolayısıyla gençleri işin
içine katmanın, onlara değer vermenin her
zaman büyük faydaları vardır.
Başka bir örnek. Genç bir hocamız
Hayvan Hakları Dersi’nde sınıfa yaralı hayvanlara sahip çıkmış iki kişiyi getiriyor.
Hayvanlar da orada tabii. Bir de veteriner
getiriliyor. Belediyenin barınağından bir
yetkili geliyor. Olayın çerçevesini hemen
orada olanlara anlatıyor. Kim ne yaptı, öbürü ne yaptı, barınak ne yapabilirdi? Olayı,
sınıfta öğrencilerin gözleri önünde canlı

olarak sunuyor.
İki hafta önce İş Bankası Genel
Müdürlüğü’nü ziyaret ettim. Çeşitli toplantılarımız oldu. Az evvel Güner Bey’in
dediği öneriyi ben orada getirdim. Dedim
ki, “Gelin bize el verin. Bunlar yarın sizin
çalışanlarınız olacak. Burada bize bir kısım
açın, öğrenci gelsin, orada sizin işinizi biraz
yaşasın, görsün.”
Güner Gürsoy: Biz mesela Deloitte ile
markalı dersler yapıyoruz. Biz 6 hafta denetim dersinin teorisini veriyoruz, ondan
sonra Deloitte geliyor kendi metodolojisini
öğrencilerimize uygulamalı olarak anlatıyor.
İki hafta Deloitte ofisinde yerinde eğitim
alıyorlar. Arkasından öğrencilerimiz orada
staj yapıyor ve içlerinden bir kısmı da işe
giriyor.
Durmuş Dündar: Bu arayış hem firmalarda hem üniversitelerde var. Ne yapabiliriz ki daha iyi yetiştirelim? Bunun ortak bir
modelinin çıkarılması lazım. YÖK desteklesin. Baştan başlamakta fayda var. Bunu
belki biz sağlayamayız ama bizden sonraki
nesil başarabilir. Ortak bir paydada buluşmak lazım.
Yiğit Arıkök: Sermaye piyasaları ve finans sektöründeki iş gücünde hangi kuşaklar öne çıkıyor? Sektördeki iş gücünde kuşaklar arasında nasıl bir kompozisyon var?
Evrim Kuran: Y kuşağından kaçış
olmadığını ifade edebiliriz belki. Zaten
2025’te toplam iş gücünün yüzde 65’i bu
arkadaşlar olacak. Şu anda yaklaşık olarak
finansal hizmetler sektöründe yüzde 50-55
civarındalar. Önümüzdeki 9 yıl içinde yüzde 65’e çıkacaklar.
Yiğit Arıkök: Şimdi Prof. Dr. Durmuş
Dündar’a dönmek istiyorum. Trade Master
kampüs ve yarışmalarının öğrencilerinizde
nasıl bir etkisi var? Öğrencileriniz nasıl tepki veriyor? Beklentileri neler?
Durmuş Dündar: Öğrencilerimiz Trade
Master yarışmalarına ikinci yılda katılıyor.
Geçen yıl ilkti ama çok duyuramamıştık.
Geçen yıl katılan öğrencilerimiz çok memnundular. Hatta az hazırlığa rağmen o yarışmada ikinci oldular. Onların reklamını biraz
da biz yaptık. Aldıkları ödülleri sergiledik,
yine bir törenle o ödülleri kendilerine orada tekrar verdik.
Trade Master’ı tanıtmak amacıyla üniversitenin tam girişine küçük bir showroom
koyduk. Orayı da biraz gösterişli yaptık.
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Tabii orayı gören de merak ediyor. Tabii o
bize bir zorluk çıkardı çünkü boş durmaması gerekiyor. Hem öğrenciler açısından
hem yönetim açısından... Orayı sürekli çalışır halde tutmalıydık ama nasıl? Tamam,
yarışma sırasında sürekli öğrencileri oraya
gönderiyoruz ama yarışma bittikten sonra
ne olacak? Finans dersi alan öğrencilere
bunu mecbur koştuk. Dedik ki dersin belli
bir kısmını orada yapacaksınız. Hocalardan
da aynı şeyi rica ettik. Mesela bu yılki yarışmada öğrenciler grup sayısını artırdılar.
Grubun içinde tartışma yaptılar, tartışmanın
içinde yatırımı nereye yapalım, nasıl yapalım diye düşündüler. En son mesela ben
birine şahit oldum. Kendi aralarında iddiaya
girdiler. En son riske oynayalım dediler.
“Çok kazanacağız” denilen kısma oynayıp
100 bin lira kaybettiler. Yoksa yarışmada
birinci olacaklardı. Öğrenciler bunu kendi
aralarında sürekli sadece 4-5 kişi arasında
değil, gruplar arasında konuşmaya başlayınca da işin cazibesi arttı. Aynı yarışmayı
üniversitenin içinde de yapabilir miyiz gibi
talepler gelmeye başladı. Bu da öğrencilerin konuyu benimsediklerini gösteriyor.
Ama bunu öğrenciye tanıtmak gerekiyor.
Yani ilk başta finans sektörünün ne olduğunu, hangi enstrümanların ne olduğunu,
hangisinin ne işe yaradığını sadece teori
olarak biliyorlar. Biraz daha olayı çeşitlendirdiğinizi görünce cazibe arttı. Bunun için
finans derslerine dışarıdan hocalar alıyoruz.
Onlar da işin cazibesini artırıyor.
Güner Gürsoy: Biz Trade Master platformuyla eğitime bahar döneminde başlayacağız. Yeditepe İşletme olarak bu platformu
diğer uygulamalarımıza entegre ettik. “Deneysel Öğrenme” konsepti içerisinde iş simülasyonları ile öğrencilerimizi yetiştirmeyi
önemsiyoruz. Kendi ve arkadaşlarının yaptığı uygulama hatalarından öğrenmeyi içeren bu yaklaşım ile simülasyon tabanlı modelleri kullanarak öğrencilerimiz verdikleri
kararların sonuçlarını bizzat uygulayarak
görebiliyorlar. Stratejik Yönetim dersimizde
bizzat öğrenciye sanal şirket kurduruyoruz.
Dünyada yaklaşık 300 farklı üniversiteden
aynı iş simülasyonunu kullanarak şirketlerini yöneten öğrenci takımları birbirleriyle
yarışıyorlar. Her takımın şirketi birbirleriyle
rekabet ediyor. İşletme içerisinde her türlü
yönetsel kararı veriyorlar. Sonuçlar ilan ediliyor ve geçen sene lisansta bir takımımız
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dünya birincisi oldu. Şimdi biz o laboratuvarımıza Trade Master Platformunu entegre
ettik. Bu önümüzdeki dönemde yatırım ve
portföy yönetimi dersimizde Trade Master’ı
kullanıyor olacağız. Takımlar oluşturacağız ve yatırım kararları oluşturmalarına ve
yatırım alternatiflerini değerlendirmelerine
imkân vereceğiz. Çünkü her takım vermiş
olduğu yatırım kararlarının gerekçelerini,
sonuçlarını ve risk-getiri ilişkilerini sınıfta
savunacak. “Ben böyle yaptım, böyle oldu”
diyerek yaptığı hataları ve verdiği doğru
kararları diğerleriyle paylaşacak ve böylece
paylaşımlı deneysel öğrenme ortamı oluşacak. Yarışmalar da önemli ama yarışma
bireysel anlamda kalıyor. Oysa burada
takımlar halinde tüm sınıf birbirinden ve
uygulamalardan öğreniyor. Bir tecrübeden
herkes yararlanıyor. Bunu MBA’de ve doktora derslerimizde de kullanacağız.
Yiğit Arıkök: Güner Bey, Y kuşağının
finansal okuryazarlığının artırılması için neler yapılabilir?
Güner Gürsoy: Biz onları FODER eğitmeni yaptık. “Gidin finansal okuryazarlığı
öğretin” dedik. Geçen yıl 120 öğrencimiz
60 ilkokul ve ortaokula gitti, bir şablon
içinde finansal okuryazarlık eğitimi verdi.
Çünkü bu jenerasyon öğrenmeyi seviyor
ama aynı zamanda öğretmekten, başarma
hazzını duymaktan da mutlu oluyor. Bunun
hazzını alarak birden fazla okula giden öğrencilerim oldu. Mesela bu birinci yolu.
Diğer yolu, finansal okuryazarlık konseptini üniversite içinde işletme, iktisat gibi
alanlar dışındaki kişilere tanıtabilmek için
seminerler yapıyoruz. Finansal okuryazarlıkla ilgili temel kavramları siz bilmezseniz,
nasıl üçüncü kişilere anlatacaksınız? Bu da
bir model.
Üçüncü model ise sosyal sorumluluk
projelerini entegre edip halk eğitimlerde,
farklı eğitim düzeylerindeki kişilere yine
öğrencilerin eğitmen-eğitmen yardımcısı
olarak ders vermesi. Eğer finansal okur
yazarlığı yaymak istiyorsak, üniversitelerimizde inanılmaz bir potansiyel var. Bizim
öğrencilerimiz hazır. Böyle bir çalışmayı İş
Yatırım da yaparsa memnuniyetle destek
veririz.
Durmuş Dündar: Geçen gün İş Bankası şubelerinden birinde oturuyorum, bir
genç geldi. Parasını çekecek. Ama çekemedi. Dediler ki, “Bu kadar paran yok”. “Nasıl

olur, benim şu kadar param var” dedi. Hemen baktılar “Sen hepsini fona yatırmışsın”
dediler. O zaman hatırladı. Hesabı açarken
şart koşmuş, “Belli bir meblağın altındaki
tüm param şu fona gitsin” diye... Bankacılar
“Peki sen ne zamandan beri bunu biliyorsun?” dediler. O da “Ben Trade Master’da
geçen yıl yarıştım. Onun için bu tip yatırım
enstrümanları bana yakın ve kolay geliyor.
Bunları uyguluyorum” dedi.
Evrim Kuran: Ben Y kuşağının yatırım
alışkanlıklarına dair ufak bir örnek vermek
isterim. Birkaç yıl önce bir kuyumculuk
markası için verdiğimiz bir hizmette Y kuşağının kuyumculuk mağazaları deneyimine
dair araştırma yaptık. Türkiye’nin dört bir
yanından kentlerden aldığımız bir örneklem. Gençlere “Kuyumcuya gidiyor musunuz?” diye soruyoruz. Büyük oranda “Evet,
kuyumcuya gidiyorum” yanıtı çıktı. Şaşırdık
tabii. Yani gençlerin kuyumcuda ne işi olabilir? İkinci soru, “Niye gidiyorsun?”. Yanıt,
“Yatırım amaçlı çeyrek altın almaya gidiyorum” çıktı.
Durmuş Dündar: 2005’ten bu yana,
hatta 2007, 2008’den bu yana altın o kadar
istikrarlı şekilde getirdi ki, o yüzden suçlayamıyorum. Tabii bambaşka bir hikâye
var şu anda. O zamanki trende baktığınız
zaman altın aslında çok iyi bir yatırım aracı
değil. Ekonomiye kazandırdığınız herhangi
bir para yok. Hisse senedi, bono veya di-

ğer ürünlerde eninde sonunda ekonomiye
bir şey kazandırıyorsunuz. Ama altın öyle
değil. Kıymetli maden. Bir hikâye var, bir
yabancı adam bir kasabaya gidiyor otele
yerleşecek. Resepsiyona diyor ki, “Ben şu
100 doları size bırakayım, diğer otellere
bakacağım, hangisini beğenirsem onda
kalacağım ama bu sizde depozito olarak
kalsın.” Otel sahibi de o parayı alır almaz
kasaba borcu olduğu için gidiyor kasaba
parayı ödüyor. Kasap o parayı alıyor gidiyor çamaşırcıya borcunu ödüyor. O gidiyor
ayakkabıcıya borcunu ödüyor. Ayakkabıcının da otele borcu var, gidiyor o parayla
onu ödüyor. İki saat sonra adam geliyor.
Diyor ki, “Burayı beğenmedim, başka bir
otelde kalacağım. Paramı alayım.” Alıyor
parasını. Şimdi burada tek bir alışveriş yok.
Ama oradan gelen bir 100 dolar, 5 kişiyi
borcundan kurtardı.
Yiğit Arıkök: Hemen gençlerimize tekrar dönüyorum. Özge, geçen turdan kalan
sorumuzu sorayım: Finansal sektörü başkasına tavsiye eder misin? Yeni nesle önerileriniz nelerdir?
Yeni sorumuz da gelecekten ne beklentileriniz var, kariyerinizde nereye ulaşmayı
hedefliyorsunuz?
Özge Ongun: Öncelikle dinamik olması anlamında tavsiye ediyorum. Bence bu
güzel bir özellik. “Ben tüm dünyadaki ekonomik, siyasi gelişmeleri işim gereği takip
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etmek zorundayım’” demiştim. Bundan da
keyif duyuyorum.
Dezavantajı nedir? O kadar çok bilgi yığılması oluyor ki bazen takip etmeniz tam
anlamıyla mümkün değil. Hatta imkansız.
Dolayısıyla o bilgi akışı ve işin dinamikliği,
sizi uyanık tutması anlamında güzel ama
bazen de yorucu olabiliyor. Çok talepkar bir iş. Ama bilmiyorum, yorulacağımı
da sanmıyorum. Sanki işin bu tarafından
besleniyorum gibi geliyor. Gelecekten ne
bekliyorum diye sordunuz. Türkiye özelinde sonuçta uluslararası piyasalar departmanında çalışıyorum ama yatırımcı yerli. Belki
yatırımcının artık uluslararası piyasalara
daha aşina olduğu, biraz daha ne yaptığını
bildiği bir piyasa hayal ediyorum. Çünkü
yeni ürünler oluyor ancak şu anda yatırımcının daha yüzeysel olarak yaklaştığını
düşünüyorum. Mesela CFD neden bu kadar
popüler? Çünkü petrol düştü. Bunun popüler yanından ziyade gerçekten yatırım aracı
olarak kullanılmasını arzu ediyorum. Geleceğe dair öyle bir beklentim var. İkincisi,
hiç değinmedik ama, üst seviyelerde daha
fazla kadının olduğu bir finans sektörü hayal ediyorum.
Yiğit Arıkök: Özge, sizce sizin beklentilerinizle önceki kuşakların beklentileri fark
gösteriyor mu?
Özge Ongun: Bence bu soru zor bir
soru. Niye zor, çünkü sadece kendi beklentilerimi biliyorum. Bir üst jenerasyonun
beklentilerini bilmiyorum açıkçası. Benim
beklentim, kendime bir şeyler katmak ve
karar alma mekanizmasında yer edinmek.
Ama bu diğer kuşakla farklı mıdır onu bilmiyorum.
Yiğit Arıkök: Melih’e sorayım, gelecekten beklentileriniz neler? Kariyerinizde
nereye ulaşmayı hedefliyorsunuz?
Melih Bora Delier: Sektörel olarak bu
piyasaların gelişmesini bekliyorum. Yani
bence zaten olacak, önlenemez bir şey.
Şahsi olarak kariyerimde ulaşmak istediğim
noktaya gelirsek, belli sektörlerde belli
markalar vardır. Sadece şirket olarak değil,
isim olarak da belli markalar vardır. Ben de
Türkiye’de finans piyasaları, türev araçları
dendiği zaman akla gelen isimlerden biri
olmak istiyorum. Ulaşmak istediğim yer
burası. Sonuçta en tepeyi hedefliyorum.
Kaç yılda diyecek olursanız, olabilecek en
kısa sürede. Yani kesin bir yıl söylemek zor
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açıkçası. Belki 5 yıl.
Yiğit Arıkök: Sizce sizin beklentileriniz
ile önceki kuşaklar arasında fark var mı?
Melih Bora Delier: Bence kuşak farketmeksizin herkes en tepeyi hedefler.
Eski kuşakların da şu andaki kuşakların da
benzer şeyleri hedeflediğini düşünüyorum.
Belki o zaman türev piyasalar yoktu, onu
hedeflemiyorlardı ama hisse senetleri vardı.
Bono piyasasında en tepeyi hedefliyorlardı.
Yani sonuç olarak herkes bir şeylerde en
iyi olmayı hedefliyor.
Yasemin Erdoğan: Evrim Hanım, peki
daha önceki kuşaklar şirketler için, iş dünyası için bu kadar mesele olmuş muydu?
Bugün baktığımızda tüm şirketlerin gündeminde gerek çalışan gerek müşteri olarak Y
kuşağına ulaşma, onları elde tutma stratejileri gibi konular var.
Evrim Kuran: Bizim dönemimizde
böyle bir sıkıntı yoktu çünkü biz statükocu
bir kuşaktık. Çünkü biz zaten memleket
meselesi derdiyle çocuğunu korumak maksadıyla depolitize etmiş bir jenerasyonun
çocuğuyuz. Biz, yani X kuşağı, öyle bir kuşağız ki, “Aman çocuğum olaylara karışma”
diye okula gönderildik. Sonra okulu bitirdik
işe girdik, olaylara karışmadık. Olaylara karışmak için yani statükonun tiranlığını sarsmak için müdür olmayı bekledik. Direktör
olmayı bekledik.
X kuşağı, kendisi statükodan gelen sıkıntıyı yaşadıkça, evdeki çocuğunu başka
şekilde büyütmeye, sorgulayan bir nesil
yetiştirmeye başladı. Dolayısıyla yemedi yedirdi, ona bir ev miras bırakmaya çalıştı. Y
kuşağının da doğal olarak “Aman bir evim
olsun” derdi hiçbir zaman olmadı. Dolayısıyla bu çocuklar çalışma hayatına girince
daha farklı davrandılar. Onların öncelikleri
başkaydı. “Seni çok sevsem bile şirketinde
ortalama 2,4 yıl kalacağım” dediler. Bakın,
bu iş dünyası için bir devrimdir. Dolayısıyla
iş dünyası “canı yandığı” için bu konuları
çalışmaya başladı. Eğer Y kuşağı, düşen çalışan bağlılığı ve yükselen sirkülasyonlarla
iş dünyasının, şirketlerin canını yakmasaydı,
biz yine bunları konuşmayacaktık. O yüzden Y kuşağı devrimci bir nesildir. Jenerasyonel sistem teorisinde de “heroik jenerasyon” diye geçer. 100 yılda bir gelir ve hep
bir şeyleri ittirir ve değiştirir.
Y kuşağının ebeveynleri çoğunlukla BB
veya X kuşağıdır. Bir tanımımız daha var

onlara dair “helikopter ebeveynlik” diyoruz.
Tüm dünyada çok meşhurdur, Türkiye’de
daha çok meşhurdur. İlgisini ve sevgisini
önceki jenerasyona göre biraz daha yakın
ve daha birinci elden veren ebeveynlerdir.
Bu dönemde, yani X kuşağının ebeveynlik
döneminde, Türkiye’de çok fazla çocuk
odaklı, bir önceki kuşağın aksine son sözü
çocuğa bırakan bir ebeveynlik oluştu.
Yiğit Arıkök: Ama helikopter ebeveynliğin şu kötülüğü var: Çocuğu sürekli gözlem altında tutup, çocuğun kendi kendine
yapabilecekleri deneyimleri engelleme var.
Evrim Kuran: Toksikolojinin felsefesi
“zehir yoktur, doz vardır” der. O yüzden
Z kuşağı normalize olduğumuz bir dönem

olacak. Z kuşağı “artistik arketiptir”. Bizim
kuşak çalışmalarında çok önemli bir arketiptir. “Yaratıcı yıkım” dönemidir. Yaratıcı
yıkım döneminin altından çok nefis şeyler
çıkar. Ben o yüzden Z kuşağıyla ile ilgili
fevkalade umutluyum.
Güner Gürsoy: Aslında her kuşak arasında çatışma her zaman olmuştur. Sadece
artık kuşaklar arasındaki o marjinal geçiş
hızı çok hızlandı. Şimdi nüfus artışına bakınız, etkileşime bakınız, dünyanın entegre
olarak küçülmesine bakınız. Bunların etkisiyle birlikte aslında dönüşüm ve değişim
hızları da gelişiyor.
Yiğit Arıkök: Hepinize katılımınız için
çok teşekkür ederiz.

YİĞİT ARIKÖK
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TRADEMASTER
KAMPÜS

D

ünyadaki örneklerinin daha
çok Amerika ve Kanada’da
yoğunlaştığı finans laboratuvarları, ilk kez 1997 yılında Bentley Üniversitesi’yle hayata geçirildi. Bugün
sayıları 330’u aşıyor. Bu süreç içinde birçok
üniversite, iş dünyasına daha yakın olabilmek, öğrencilerini finans dünyasına henüz
akademi yıllarında hazırlayabilmek adına
gerekli girişimleri yaparak bu laboratuvarlardan birini kendi yerleşkelerine kazandırmak için çalıştı.
Bugün gelinen noktada ise ekonomi ve
finans dersleriyle beraber yürütülen merkezlerde öğrenciler hisse senetleri, tahvil,
emtia gibi finansal enstrümanlarda nasıl
işlem yapılabildiğini, sanal portföyler aracılığıyla uygulamalı olarak öğrenebiliyorlar.
Bunun yanı sıra finans sektöründe bu işi
yapan profesyonellerin tecrübelerinden de
faydalanma imkanı bulabiliyorlar.

SİNEM CİRELİ / İş Yatırım Pazarlama Müdürü
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İŞ DÜNYASI İLE İŞBİRLİĞİ
Baktığımız zaman finans ve iş dünyası akademik çevreyle karşılıklı etkileşim içinde

TradeMaster Kampüs projesi kapsamında hem finansal farkındalığın
artırılması hem proje dahilindeki merkezlerin “yaşayan” yapılar olarak
cazibelerini sürdürebilmeleri için yılda iki kez üniversitelerarası portföy
yönetimi yarışması olarak da adlandırabileceğimiz TradeMaster Yatırım
Ligi’ni organize ediyoruz.
kalarak beraber hareket etmelidir. Akademisyenlerin yapmış olduğu araştırmalara
günlük hayattaki uygulamalarda yer verilirken, aynı zamanda iş dünyasının karşılaştığı
sorunlar ve sahada elde ettikleri bulgular
da daha teorik düzlemde değerlendirilerek
finans dünyasına ışık tutacak yeni araştırmaların çıkış noktası olmalıdır.
Örneğin 2002 yılında Ekonomi dalında
Nobel Ödülü’nü Tversky ile beraber “Decision Making Under Uncertainty” alanında
yaptığı çalışmalarla esasen psikolog olan
Kahneman aldı. Ekonominin en temel varsayımlarından biri olan insanların kendi
çıkarları doğrultusunda rasyonel tercihler
yapabilecekleri ve yaptıkları varsayımına
karşı çıkan çalışmalarıyla bu ödüle layık görülmüş olmaları, her türlü ekonomik faaliyet
içinde insan faktörünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bize gösterdi. Tversky,
geleneksel ekonominin insanları oldukça
rasyonel ve duygusallıktan uzak olduğunu
gördüğünü ve hatta adeta birer bilgisayar
gibi herhangi bir kontrol problemi yaşamadan hesaplamalar yaparak kararlar alabil-

diklerini varsaydığını söyleyerek çalışmalarına temel oluşturan kısmı açıklamaktadır.
Her ne kadar kişilerin analizleri ve beklentileri işlem yaparken karar vermenin
temelini oluşturuyor olsa da aslında verdiğimiz her karar, yaptığımız her işlem, bizim
piyasaya karşı verdiğimiz psikolojik tepkimizin bir sonucudur.
FİNANSAL OKURYAZARLIK
Biz de İş Yatırım olarak buradan yola çıkarak hem gençlerin finansal okur yazarlığını
artırabilmek hem de üniversite eğitimleri
süresince edindikleri teorik bilgileri uygulamaya geçirebilmelerini sağlamak için 2013
yılında TradeMaster Kampüs’ü bir sosyal
sorumluluk projesi olarak başlattık. Üniversitelerle finans sektörünün buluşması
olarak da nitelendirebileceğimiz bu proje
içinde, önde gelen üniversitelerle işbirliğine
giderek üniversitenin uygun gördüğü ve her
öğrencinin yararlanabileceği bir alanda, gerçek zamanlı verilerle sanal yatırım işlemleri
gerçekleştirebilecekleri merkezleri kurduk.
Oluşturduğumuz bu merkezlerle öğren2016 /
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cilerin kendilerini ve işlem
yapma tarzlarını olabildiğince erkenden tanımalarına
olanak tanıyarak, bu piyasalarda gerek çalışan gerekse
yatırımcı olarak verdikleri
kararlarda psikolojik faktörlerin etkilerinin azalmasını
sağlamayı hedefledik.
İŞLEYİŞ NASIL?
Her üniversitede bir öğretim üyesi bu projeyi sahiplenip derslerle entegrasyonunu
sağladı. Özellikle öğretim üyelerinin bu
desteğiyle portföy yönetimi gibi bazı dersler
tamamen bu merkezle yürüdü. Hatta yılda
iki kere düzenlediğimiz TradeMaster Yatırım
Ligi olarak adlandırdığımız yarışmaya katılıp
işlem yapılması dersin bir parçası oldu.
TradeMaster Kampüs ile öğrenciler
Borsa İstanbul çatısı altında bulunan pay
senetlerinde ve vadeli işlem kontratlarında
sanal ortamda alım satım yapabiliyorlar. Bu
işlemler sadece Türkiye ile de sınırlı olmayıp yurtdışı piyasalar işlem platformumuz
TradeMaster International’ın demo programı
aracılığıyla Amerika, Almanya, İngiltere,
Japonya ve Kanada gibi dünyanın önde
gelen 26 borsasındaki hisse senetlerini ve
emtia borsası olarak da adlandırılan Chicago Mercantile Exchange’deki altın, petrol,
pamuk, mısır gibi bir çok emtia’nın vadeli
işlem ve opsiyon kontratlarını da kapsıyor.
Ayrıca foreks piyasasında en çok işlem yapılan eurusd, usdgbp, usdjpy çiftlerinin ve
TL işlemlerinin de dahil olduğu 34 paritede
kaldıraçlı işlemlerin nasıl yapıldığını görerek
uygulama fırsatına da sahip oluyorlar.
Bunların yanı sıra portföy yönetimi, vadeli piyasalar, sabit getirili menkul kıymetler
gibi ürünler, birleşme-devralma, özelleştirme gibi kurumsal finansman ya da temel ve
teknik analiz gibi araştırma konularıyla ilgili
olarak uzman arkadaşlarımız üniversitelerin
ilgili derslerine konuk konuşmacı olarak katılıp öğrencilere okulda öğrenmiş oldukları
bilgilerin gerçek hayatta nasıl işlediği hakkında da detaylı bilgi veriyorlar.
NELER YAPILDI?
2013 yılında Bilkent ve ODTÜ ile başladığımız bu projeye 2014 yılında Yaşar, İzmir
Ekonomi ve İstanbul Bilgi Üniversiteleri,
2015’de ise İstanbul, Kemerburgaz, Kültür
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ve Marmara Üniversiteleri dahil oldu. TradeMaster Kampüs projemize
2016 yılında Maltepe,
Yeditepe, Manisa Celal
Bayar, Ar-El ve Okan
Üniversiteleri’ni de
katarak devam etmeyi
planlıyoruz.
TradeMaster Kampüs projesi kapsamında
hem finansal farkındalığın artırılması hem
proje dahilindeki merkezlerin “yaşayan”
yapılar olarak cazibelerini sürdürebilmeleri
için yılda iki kez üniversitelerarası portföy
yönetimi yarışması olarak da adlandırabileceğimiz TradeMaster Yatırım Ligi’ni organize
ediyoruz. Yarışma süresince gerçek datalar
la piyasaları takip etme ve işlem yapma imkanı bulan öğrenciler bilgi ve tecrübelerini
de test edebiliyorlar.
İlkini 2014 Nisan ayında 6 üniversite,
19 takım, 51 kişiyle gerçekleştirdiğimiz yarışmanın dördüncüsünü, yeni üniversite ve
öğrencilerin katılımıyla 12 üniversiteden
112 takım ve 321 kişinin katılımıyla 2015
Aralık’ta düzenledik. Bundan sonra da martnisan ve kasım-aralık dönemlerinde olmak
üzere yılda iki kez düzenlemeyi planladığımız yarışmalarda, hem katılımcıların hem
de işlem yapılabilecek ürünlerin sayısını
artırmayı hedefliyoruz. Yarışmacılar bugüne
kadar BIST-100 paylarında, VIOP kontratlarında ve gösterge tahvilde işlem yaptılar.
Önümüzdeki dönemlerde ise piyasadaki iki
ihraççıdan biri olduğumuz varant işlemlerini
de yarışmaya dahil etmeyi planlıyoruz. Dereceye girecek öğrencilere ise İş Yatırım’da
staj olanakları olmak üzere çeşitli ödüller
vererek genç neslin finansal piyasalarda bilinçli yatırım yapması teşvik edilecek.
Yarışmaya katılım için o üniversitenin
TradeMaster Kampüs projesinde olmasına
da gerek yok. Gruplarını kuran öğrenciler,
öğretmenleri aracılığıyla bizimle iletişime
geçip katılım sağlayabilirler. Bilgilerin sağlamlaştırılması için İş Yatırım olarak bu
merkezleri tecrübelerimizle destekleyerek
öğrencilerin finansal becerilerinin iş hayatına atılmadan yükselmesine yardımcı olmayı
istiyoruz. Uzun soluklu bu tip projelerin ciddi bir emek gerektirdiğinin de farkındayız.
Türk sermaye piyasalarının öncü ve lider
kurumu olarak bu alanda da bir ilki gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz.

