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İnsan kaynaklarına dijital bakış
İKYZ 15’ ile BAU’da
Bilgi ve veri üretiminin baş döndürücü bir hızla arttığı, insan kapitali seçiminin,
kurumların geleceğini inşa etmekle eşdeğer görüldüğü bir çağda, insan kaynakları
sektöründe faaliyet gösteren firmaların en önemli yol arkadaşlarından biri de
yazılımlar olarak görülüyor. Dijital dünya ile insan kaynaklarının temel ihtiyaçlarını
bir araya getirmek üzere İnsan Kaynakları Yazılım Zirvesi (İKYZ 15’) 16 Aralık 2015
Çarşamba BAU’da.
Her gün ortalama 2,5 kentrilyon byte verinin üretildiği bir dünyada insanın değişim hızını
ölçmek gitgide imkansız hale geliyor. Özellikle insan kaynakları alanında faaliyet gösteren
kurumların çalışan ihtiyaçlarını karşılamak, veri akışını yönetmek dijital dünyanın desteği
olmadan neredeyse imkansız. Bordro ve özlük süreçlerinden, işe alıma, çalışanların
performans değerlendirmeleri ya da temel ihtiyaçlarının yönetilmesi ve takibi gibi
konularda, önde gelen şirketlerin tamamı, ihtiyaçlara özel yazılımların desteğini alarak
başarıyı yakalıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM) ve Indense
Eğitim Danışmanlık iş birliğiyle, bu ihtiyaçların giderilmesine yönelik, yazılım ve insan
kaynakları sektörünün buluşması amacıyla İnsan Kaynakları Yazılım Zirvesi (İKYZ 15’) 16
Aralık 2015 Çarşamba günü Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde düzenlendi.
Açılışını Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, Bahçeşehir
Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Direktörü F. Elif Çetin ve Indense Eğitim ve
Danışmanlık Genel Müdürü Emre Gülsever’in yaptığı İKYZ 15’te; insan kaynakları yazılım
çözümleri ve konunun sektörüdeki önemini anlatmak üzere GE Healthcare Doğu Avrupa
ve Afrika Gelişmekte Olan Pazarlar, Dijital Pazarlama ve Kampanyalar İcra Direktörü
Gökalp Harman, kariyer.net - Memnuniyetanalizi.net -KariyerPro Satış Yöneticisi Dilek
Altınay, Proline Bilişim Liderlik Değişim ve İK Müdürü Özlem Kopuz, CottGroup® –
Informasoft® CEO’su Selim Tankut Akdağ, TÜPRAŞ İnsan Kaynakları Koordinatörü Aykut
Üstün, Medyasoft Genel Müdürü İhsan Taşer, Genbil Software Kurucu Ortağı Hakan
Parlak, Infinity Elearning CEO’su İlkay Öztürk, Mobilist Kurucu Ortakları Ufuk Arslan ve
Ekin Miral’in katılımıyla gerçekleşen konferansta, insan kaynakları sektörünün ihtiyaçları
veya ihtiyaç bulunmasa bile var olan sistemin nasıl iyileştirilebileceğine dair projeksiyonlar
konuşuldu.
Yoğun konuşmacı, davetli ve stant katılımın olduğu program #ikyz15 hashtag’i ile gün
içinde iki kez topic trend olurken, insan kaynaklarının geleceğe ve teknoloji desteği ile
daha verimli bir çalışma sistemi için ilerlemesi gerekn dönüşümün yol haritasına dair

önemli ipuçlarının paylaşıldığı, ücretsiz olarak düzenlenen konferans akşam saatleri
itibarıyla sona erdi..

