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Re-discovery: Search for the discovery 
of the best in Management Concept and 
Management Profile

Yeniden Keşif: Yönetim Anlayışında ve 
Yönetici Profilinde En İyiyi Keşif Arayışı

Neden: Normların değiştiği bir dünyada yeni tanımlar 
gündemde. Bu yeni tanım keşiflerinden biri de 
Yönetim Bilimi alanında. Yöneticisiz şirketler, daha 
küçük ekipleri yöneten, geride duran insanları 
özgürleştiren yöneticiler, herkesin yönetici olduğu 
şirketler, ilişkisel yöneticiler, süreç bazlı yönetim 
gibi arayışlar ve terimler yeni dönemde ‘yönetim’ ve 
‘yönetici’ tanımlamalarını yeniden keşfetmemizin 
gerekliliğini gösteriyor.

Geldiğimiz noktada hızla globalleşen piyasaların 
karmaşık yapı ve organizasyonlar doğurduğunu, 
jenerasyonlar arası iletişimin giderek koptuğunu 
ve en önemlisi, yüksek rekabet ortamında yetenek 
vadeden bireyleri elde tutmanın zorlaştığını 
görüyoruz. Bu, yönetime farklı yaklaşmayı ve 
yeni nesil yöneticiyi yeniden tarifleme ihtiyacını 
doğuruyor.

Bugün üniversitelerde okutulan MBA programları 
değişen ve ihtiyaç duyulan yeni yönetim anlayışına 
yanıt vermekte zorlanıyor. Üniversiteler, Yönetici 
Akademik Programları’nın içeriklerini yeniliyor.

İnsan Kaynakları profesyonelleri hem kendi 
alanlarında hem de organizasyonlarda yeni nesil 
yöneticileri çekme, elde tutma ve onlarla çalışma 
konusunda bilinçli tercihler yapmak durumunda. 
Bu tercihleri yapabilmeleri için onları; ilgili araç, 
yöntem, teori, ve pratik uygulama örnekleriyle 
donatmak istiyoruz. 

Yönetim Bilimi ve Yönetici Profili’nin yeniden 
tanımlanacağı bu keşif üzerine kurgulanan 22. İnsan 
Kaynakları Zirvesi’nin alt başlıkları;

1. Rethink Management Practice
2. Rethink Scalable Learning
3. Rethink New Generation Manager
4. Rethink Management Dilemmas
5. Rethink Managers as Multipliers 

Yönetimde yeni çağın kodlarını birlikte yazmak 
için sizleri, 22. İnsan Kaynakları Zirvesi’ne davet 
ediyoruz.

Reason: New definitions are getting on the agenda 
in a world where norms are constantly shifting. One 
of these new definition discoveries is in the field of 
Management Science. Certain searches and terms 
such as companies without managers, and managers 
who manage smaller teams and free the people 
standing at the back, companies where everyone is 
a manager, relational managers, and process based 
management urge us that we have to re-discover 
Management and Manager definitions in the new era. 

At this point where we stand, we see that rapidly 
globalizing markets yield complex structures 
and organizations; that communication between 
generations are gradually getting thinner and thinner 
and that more importantly, it turns out to be hard 
to retain promising talents in a highly competitive 
environment. This requires to assume a different 
approach to the management to re-describe new 
generation managers. 

Today’s MBA programs at universities are feeling 
challenged in responding to the need for the 
changing new management concept. Universities 
revise and restore their Manager Academic programs.

Human Resources professionals are now under 
the pressure to attract and retain new generation 
managers in both their fields and companies, and to 
make knowing choices in cooperation with them. So 
we want them to get equipped with relevant tools, 
methods, theories and examples of practice.

22. Human Resources Summit is to be designed in a 
structure built on and configured on this discovery.

In the Summit where the Management Science and 
Management Profile will be re-defined, sub-topics 
are given below;

1. Rethink Management Practice
2. Rethink Scalable Learning
3. Rethink New Generation Manager 
4. Rethink Management Dilemmas
5. Rethink Managers as Multipliers 

We are glad to invite you to 22. Human Resources 
Summit for decoding the new age of management. 

2017 İnsan Kaynakları Zirvesi Human Resources Summit 2017

Konferans Eş Başkanları      Conference Co-Chairs

 Didem  Gürcüoğlu Tekay

management Centre türkiye,                                                                                                                                         

Genel müdür, 

management Centre türkiye,                                                        

managing Partner 

Alper Utku
management Centre türkiye,                                                      

Yönetim kurulu Başkanı

management Centre türkiye,                                                        

President of Board of directors 
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Yönetim danışmanlığı ve eğitim alanında 
yaptığı kariyer çalışmalarıyla sweetman, 
london times tarafından dünyanın en İyi 
Gelişen Yönetim Gurularından biri seçilmiştir. 
uzmanlık alanları içinde liderlik, kültür, 
yüksek performanslı takımlar, fasilitasyon, 
araştırma, eğitim tasarımı, blog yazarlığı ve 
yayımcılık yer almaktadır. 14 dile çevirisi 
yapılan ve dünya çapında en çok satanlar 
arasında yer alan the leadership Code 
kitabının yazarlarından biri, mıt’nin legatum 
Girişimcilik merkezi’nde misafir öğretim 
Üyesi ve öğrenci koçudur. Forbes, sloan 
management, the Boston Globe ve asian 
economic times gibi, dünya çapında saygın 
yayınlarda 30’dan fazla makale yayımlamıştır. 

kurucusu olduğu küresel yönetim 
danışmanlığı ve eğitim şirketi olan 
sweetmanCragun, 21. yüzyılın en önemli dört 
soyut kavram ve stratejisi - lider Hızlandırma, 
ortak enerji, Canlı İnovasyon ve değişim 
uzmanlığı - üzerine danışmanlık hizmeti 
sunmaktadır. 

Kate was named by the London Times as one 
of the world’s Top emerging Management 
Gurus for her career work in the management 
consulting and training space. She specializes 
in leadership, culture, high performing 
teams, facilitation, research, learning 
design, blogging, and publishing. She 
is the co-author of the global bestseller 
The Leadership Code, which has been 
translated into 14 languages and also is a 
visiting lecturer and student-coach at MIT’s 
Legatum Center for entrepreneurship. She 
has authored and published more than 
30 articles on leadership-management 
in respected journals, magazines, and 
newspapers worldwide, such as Forbes, Sloan 
Management, the Boston Globe, and the Asian 
economic Times. 

Kate is a Founding Principal at 
SweetmanCragun, a global management 
consulting and training firm. The firm offers 
timely, cutting-edge, and global advice on the 
four most critical strategies and intangibles of 
the 21st century: Leader-Acceleration, Shared 
energy, Vibrant Innovation, and Change 
Mastery.

Guy Hoffman, massachusetts teknoloji 
enstitüsü’nde insan-robot etkileşimi 
alanında doktora yapmıştır. Şu an Cornell 
Üniversitesi, sibley mekanik ve uzay 
mühendisliği Fakültesi’nde Yardımcı doçent 
olarak çalışmaktadır. İnsan-robot İşbirliği ve 
arkadaşlığı (HrC2) grubunu yöneten Hoffman, 
dünyanın ilk insan-robot ortak tiyatro gösterisi 
ve ilk gerçek zamanlı insan-robot caz düeti 
doğaçlamasını gerçekleştirmiştir. araştırma 
makaleleri, Best Paper dahil dünya çapında 
zirve ödülleri kazanmıştır. 2010 ve 2012’de 
İsrail’in kırk yaş altı gelecek vaat eden 
araştırmacılarından biri olarak seçilen Guy 
Hoffman’ın tedx konuşması, 2.8 milyondan 
fazla tıklanmayla, internette en çok izlenen 
robot teknolojisi konuşmalarından biri 
olmuştur. 

Hoffman holds a Ph.D from MIT in the 
field of human-robot interaction. Now Dr. 
Guy Hoffman is Assistant Professor in the 
Sibley School of Mechanical and Aerospace 
engineering at Cornell University and he 
heads the Human-Robot Collaboration and 
Companionship (HRC2) group. Among others, 
Hoffman developed the world’s first human 
robot joint theater performance, and the first 
real-time improvising human robot Jazz duet. 
His research papers won several top academic 
awards, including Best Paper awards. He was 
selected as one of Israel’s most promising 
researchers under forty. His TeDx talk is one 
of the most viewed online talks on robotics, 
watched more than 2.8 million times.

Kate 
Sweetman
SweetmanCragun, 
Dünyanın En İyi Gelişen 
Yönetim Gurusu

SweetmanCragun, 
World’s Top Emerging 
Management Guru

Guy 
Hoffman
Sibley School of Mechanical and 
Aerospace Engineering, Cornell 
University, Yardımcı Doçent

Sibley School of Mechanical and 
Aerospace Engineering, Cornell 
University, Assistant Professor

Yeniden İnovasyon: İK’ın  Karışıklık Çağında Düzen Getirmesinin  5 Yolu 

Leading Reinvention:  5 Ways HR Can Bring Order to the Age of Disruption

Robot İş Arkadaşlarımız 

Robot Co-Worker
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rahaf Harfoush, yükselen teknoloji, 
inovasyon ve dijital kültür arasındaki 
geçişlere odaklanan bir strateji uzmanı, 
dijital antropolog ve en çok satan 
yazarlardandır. İkinci kitabı, “the 
decoded Company: know Your talent 
Better than You know Your Customers” 
2014’ün başlarında yayımlanmıştır. rahaf 
önceden, dünya düzenini geliştiren yıkım 
başlatıcı teknolojilerin tespit edilmesine 
yardımcı olduğu Cenevre’de yapılan dünya 
ekonomik Forumu’nda “technology Pioneer 
Programme”ın (teknoloji öncüleri Programı) 
yardımcı yöneticiliğini yapmıştır. rahaf, 
dijital trendleri stratejik fırsatlara dönüştüren 
kuruluşları destekleyen butik danışmanlık ve 
beyin takımı şirketi olan red thread ınc.’nin 
kurucusudur. dünya ekonomik Forum’u 
tarafından “dünyayı Şekillendirenler”den 
biri ve Women’s Forum for the economy and 
society tarafından “Parlayan bir yetenek” 
olarak tanımlanmıştır. 

diana renner, bir liderlik eğitmeni, 
danışman ve ödüllü bir yazardır. kurumların 
kapasitelerini geliştirmeye, bireylerin 
belirsizliğe başarılı bir şekilde yön 
vermelerine ve karmaşık zorluklar üzerinde 
gelişim göstermelerine odaklanan küresel 
liderlik danışmanlık kuruluşu uncharted 
leadership ınstitute’nin eş yöneticisi ve 
kurucusudur. ayrıca Harvard Üniversitesi, 
texas Üniversitesi, adelaide Üniversitesi, 
monash Üniversitesi ve melbourne İşletme 
okulu’nun bir üyesi ve yardımcı öğretim 
üyesidir. renner, steven d’souza ile birlikte 
“Bilmemek: Belirsizliği Fırsata çevirme 
sanatı’nın (not knowing: the art of turning 
uncertainty into opportunity) eş yazarıdır. 
kitap İngiltere’de 2015 keşfedilmemiş Yönetim 
enstitüsü “Yılın kitabı” ödülünü kazanmış ve 
sekiz dile çevrilmiştir.

Rahaf Harfoush is a Strategist, Digital 
Anthropologist and Best-Selling Author 
who focuses on the intersections between 
emerging technology, innovation, and digital 
culture. Her second book, “The Decoded 
Company: Know Your Talent Better Than You 
Know Your Customers,” was released in early 
2014. Formerly, Rahaf was the Associate 
Director of the Technology Pioneer Programme 
at the World economic Forum in Geneva 
where she helped identify disruptive-start ups 
that were improving the state of the world. 
Rahaf is the founder of Red Thread Inc., a 
boutique consultancy and think tank that 
supports organizations in transforming digital 
trends into strategic opportunities. She was 
recognized as a “Young Global Shaper” by 
the World economic Forum and as a “Rising 
Talent” by the Women’s Forum for the economy 
and Society.

Diana Renner is a leadership educator, 
consultant and an award-winner writer. She is 
a co-founder and co-director of the Uncharted 
Leadership Institute which specialises in 
helping organisations and leaders to navigate 
complexity more efficiently through leadership 
development and consultancy services. 
Renner has taught on a variety of leadership 
programs at Harvard University, The University 
of Texas, The University of Adelaide, The 
Monash University and The University 
of Melbourne. She is co-author of ‘Not 
Knowing: The Art of Turning Uncertainty into 
Opportunity’, with Steven D’Souza. The book 
is the winner of the Chartered Management 
Institute “Book of the Year” award 2015 in 
the U.K. and has been translated in eight 
languages. 

Rahaf 
Harfoush
Red Thread Inc., 
Kurucu, Stratejist, 
Dijital Antropolog

Red Thread Inc., 
Founder, Strategist, 
Digital Anthropologist

Diana  
Renner
Uncharted Leadership Institute, 
Direktör, 
Ödüllü Yazar

Uncharted Leadership Institute, 
Director, 
Award Winning Author

Şifresi Çözülmüş Şirket: Yeteneklerinizi Müşterilerinizden Daha İyi Bilin 

The Decoded Company: Know Your Talent Better Than You Know Your Customers

Belirsiz Bir Dünyada Liderlik Gelişimi 

Developing Leadership for an Uncertain World



İnsan kaYnakları zİrVesİ 2017 / zİrVe oturumları                                           HUMAN ReSOURCeS SUMMIT 2017 / SUMMIT SeSSIONS İnsan kaYnakları zİrVesİ 2017 / zİrVe oturumları                                           HUMAN ReSOURCeS SUMMIT 2017 / SUMMIT SeSSIONS

10 11

Hayatını, insanları daha kişisel ve anlayışlı 
bir kurumsal hayat yaklaşımıyla çalışmaları 
için teşvik etmeye adayan bir koç, eğitmen, 
araştırmacı, yazar ve editördür. İnsanlara 
başkalarının fikirlerinden ziyade kendi 
gerçek deneyim ve karakterleriyle çalışmaları 
konusunda yardımcı olmaktadır. Bugüne 
kadar dünya çapında ve farklı sektörlerden 
insanlarla çalışan Higgins, alanıyla ilgili 
olarak pek çok yayına sahiptir. ashridge 
Business school’un en önemli liderlik süreci 
Programı’nda ders vermesinin yanı sıra, the 
right Conversation kuruluşunda da araştırma 
direktörü olarak çalışmaktadır. management 
Centre türkiye (mCt) ile de birkaç yıldır yakın 
çalışmalar içerisindedir.

tanyer sönmezer mesleğini hiç yapmamış 
bir odtÜ makina mühendisliği mezunudur. 
satış konusunda bir mBa ve bir Pazarlama 
Yüksek lisansı üzerine HarVard Busıness 
sCHool’da ”Yönetim kurullarının 
etkin Yönetimi”, oXFord leadersHıP 
ınstıtute’de “liderlik“, mıt’de “İnovasyon”, 
stanFord’da “değişim Yönetimi, design 
thinking” ve london Busıness sCHool’da 
“İnovasyon liderliği” üzerine okusa da, 
hayatı lunaPark’ta çalışırken öğrenmiş bir 
danıŞman’dır. 

Yönetici, aşçı, sihirbaz, pilot, fotoğrafçı, 
konferans konuşmacısı rollerini saymazsak 
sevdikleri için sıradan bir kaHraman 
olmayı tercih eder. türkiye’nin en beğenilen 
şirketlerinin tamamına danışmanlık yapmakta 
olan sönmezer, management Centre türkiye 
(mCt) Grubunun Ceo’sudur. “Yöneticinin sırt 
çantası” ve “Yöneticinin Beslenme çantası” 
kitaplarıyla en çok satanlar listesinde yer 
almaktadır.  

Higgins has worked for many years with 
leading practitioners and scholars in the fields 
of organisational leadership and change. 
He is a coach, tutor, researcher, author and 
editor who spends his life encouraging people 
to work with a more personal and thoughtful 
approach to organisational life. He helps 
them work with their actual experience and 
character, rather than somebody else’s idea 
of best practice. He has worked with people 
across many sectors and all around the world 
and he also has many publications in his field. 
As well as being a tutor on Ashridge Business 
School’s flagship Leadership Process, he is 
Research Director at The Right Conversation. 
He has also worked closely with Management 
Centre Türkiye (MCT) for a number of years.

Tanyer Sönmezer trained in mechanical 
engineering at MIDDLe eAST TeCHNICAL 
UNIVeRSITY, but he never practiced his 
profession. After receiving an MBA and a 
master’s degree in marketing, he attended 
several training programs, such as “effective 
Management of Boards of Directors” at 
HARVARD BUSINeSS SCHOOL, “Leadership” 
at the OXFORD LeADeRSHIP INSTITUTe, 
“Innovation” at MIT, “Change Management, 
Design Thinking” at STANFORD and “Making 
Innovation Happen” at LONDON BUSINeSS 
SCHOOL. However, he is a CONSULTANT 
who has learned about life working at an 
AMUSeMeNT PARK. 

His roles as chef, magician, pilot, 
photographer, and conference speaker aside, 
he prefers to be an ordinary HeRO for those he 
loves. Sönmezer is the CeO of the Management 
Centre Türkiye (MCT) Group, consults to all 
prestigious companies in Turkey. He wrote two 
best-selling books: “Yöneticinin Sırt Çantası” 
(Backpack of a Manager) and “Yöneticinin 
Beslenme Çantası” (Lunch Box of a Manager).

John 
Higgins   
The Right Conversation, 
Araştırma Direktörü

The Right Conversation, 
Research Director

Tanyer 
Sönmezer
Management Centre Türkiye,                                                  
CEO

Management Centre Türkiye,                                                  
CEO

Örgütsel Gelişim ve Öğrenme’nin Yeni Bir DNA’sı - Birçok Gerçeklerle Yaşamak... 

Kendimiz ve Dünya Hakkında

A new DNA of Organizational Development and Learning - Living with many 

truths... About Ourselves and the World DNA’mızı Ne Değiştiriyor?

What is Changing Our DNA?
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Virginia Üniversitesi tıp Fakültesi’nden 
emekli bir profesör, Washington Psikanaliz 
enstitüsü’nden emekli eğitimci, süpervizör 
analist ve uluslararası müzakere Başlaması 
(ınternational dialogue ınitiative) Vakfı’nın 
kurucusu ve emekli başkanıdır. ankara 
Üniversitesi, Finlandiya’da kuopio university 
ve rusya’da eastern Psychoanalytical 
university’den Şeref doktorası ödülleri 
almıştır. Virginia Üniversitesi Blue ridge 
Hastanesi’nin tıbbi Yöneticiliği’ni ve zihin 
ve İnsan etkileşimleri araştırma merkezi’nin 
başkanlığını yürütmüştür. türk-amerikan 
nöropsikiyatri Birliği’nin ve uluslararası 
Politik Psikoloji topluluğu’nun kurucularından 
biri ve eski başkanı, amerikan Psikanalizler 
koleji’nin eski başkanıdır. onlarca derginin 
yönetim kurulunda yer almış, düzinelerce 
kitabın yazarlığı ve editörülüğünü yapmış, 
2014’te nobel Barış ödülü’ne aday 
gösterilmiştir. 

Brian Chossek, “amaç, Vizyon ve değerler”i 
stratejiye, yeniliğe, operasyon ve taktiklere 
bağlayarak mali yönden baştan sona olumlu 
sonuçlar yaratmaya yardımcı olan güvenilir 
bir rehber, kaynak ve gerçekleştiricidir. 
çalışmaları, kâr amacı güden ve gütmeyen 
küçük, orta, büyük kuruluşların finansal 
hedeflerine sürdürülebilir ve kendini yöneten 
mükemmeliyet anlayışıyla ulaşmalarını sağlar. 

“uyanma ve nedenle (amaçla) Bağlantı 
kurma” alanında tanınan bir liderdir. 
Bugünlerde nihai kâr ve toplam gelirleri 
güçlendirmek için “amaç, Vizyon ve değerler”i 
kullanırken edindiği deneyimleri paylaştığı, 
kendileri için daha büyük iş amaçları 
belirleyip onlarla bağlantı kuran şirketlerden 
gelecekte neler bekleyebileceğimizi anlattığı 
iki kitap yazmaktadır.

ımpact 7 Generations’ı kurmadan önce 
Chossek, bir sağlıklı yaşam şirketinin 
başkanlığıyla operasyon direktörlüğünü 
yapmış, şirket ode magazine’in organik 
sektöründe ilk 20 listesine girmiş, Brian’ın 
çalışması nY times ve diğer dergilerde 
yayımlanmıştır.

He is an emeritus Professor of Psychiatry at 
the University of Virginia, an emeritus Training 
and Supervising Analyst at the Washington 
Psychoanalytic Institute, the founder and the 
first President of the International Dialogue 
Initiative. Dr. Volkan holds Honorary Doctorate 
degrees from Kuopio University, Finland, 
from Ankara University, and from eastern 
Psychoanalytical University, St. Petersburg, 
Russia. He is the former Medical Director 
of the University of Virginia’s Blue Ridge 
Hospital, President of the Turkish-American 
Neuropsychiatric Society, the International 
Society of Political Psychology (ISPP), the 
Virginia Psychoanalytic Society and the 
American College of Psychoanalysts. Dr. 
Volkan was nominated for the Nobel Peace 
Prize four times in mid-200os and again in 
2014 supported by letters from 27 countries. 

Brian Chossek is a trusted guide, resource 
and actualizer who helps create top and 
bottom line outcomes by connecting Purpose, 
Vision and Values to strategy, innovation, 
operations and tactics. His work has enabled 
small, medium, and large organizations, 
both for-profit and non-profit, to meet and 
exceed their financial goals while embedding 
a sustainable, self-regulating culture of 
excellence.

Chossek is a recognized leader in the arena of 
Awakening and Connecting the Why (Purpose).  
He is currently writing two books. These books 
share his experiences in utilizing Purpose, 
Vision and Values to drive bottom and top line 
impacts and what we can expect in the future 
of organizations as they adopt and connect 
with their higher calling purpose.

Prior to founding Impact 7 Generations, 
Chossek served as President and Chief 
Operating Officer of a healthy living operating 
company. The company was named a Top 
20 organic company by Ode Magazine and 
Brian’s work was featured in the NY Times and 
other publications. 

Vamık D. 
Volkan
M. D., DLFAPA, 
FACPsa University of Virginia, 
Psikiyatri Emekli Profesörü

M.D., DLFAPA, 
FACPsa University of Virginia, 
Emeritus Professor of Psychiatry

Brian 
Chossek
Impact 7 Generations, 
CEO

Impact 7 Generations, 
CEO

Şimdi Kimiz? Dış ve İç Dünyaların Birbirine Bağlılığı

Who Are We Now? The Intertwining Of External and Internal Worlds

Hücresel Düzeyde Değişim: Amacı Aktif Hale Getirerek ve Yerleştirerek En İyi Performansı Yakalamak

Change at a Cellular Level:  Achieve Peak Performance by Activating and Embedding Purpose
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Fransız fotoğrafçı, gazeteci, muhabir ve 
çevreci Yann arthus-Bertrand, 2005’te kurulan 
GoodPlanet Vakfı’nın Başkanı’dır. 

1994 yılında unesCo tarafından desteklenen 
dünyanın durumu adlı çalışmasına başlamış, 
helikopterler ve sıcak hava balonlarından 
dünyanın en güzel manzaralarını çekerek 
bir resim envanteri oluşturmuştur. Bu 
proje sırasında hazırlanan kitap, dünyaya 
kuşbakışı (la terre vue du ciel) 3 milyon 
kopya satmış ve 24 dile tercüme edilmiştir. 
luc Besson’ın yapımcılığını üstlenmiş olduğu 
ilk filmi “Home(ev)”u çekmiş, film dünya 
çapında 600 milyon izleyiciyle buluşmuştur. 
45 farklı ülkeden, farklı koşullar ve sosyal 
çevrelerden gelen kişilerin röportajlarını bir 
araya getirdiği yeni filmi “Human (İnsan)”da, 
insanın hikayesini tüm çıplaklığıyla anlatma 
başarısına ulaşır.

Hem çevreci hem de fotoğrafçı olarak, 2009 
senesinde Birleşmiş milletler çevre Programı 
iyi niyet elçisi olmuştur.

ahmet naç, 23 nisan gecesi bir çocuk 
bayramında manisa’nın bir köyünde dünyaya 
geldi. ne olmak istediğine bir türlü karar 
veremeyince, tüm meslekleri aynı anda 
yapabileceği tek iş olan öğretmenlikte karar 
kıldı. Şimdilerde öğrencileriyle birlikte 
yapımcı, senarist, yönetmen, ressam, 
sporcu, tiyatrocu, şair, müzisyen, komedyen, 
moderatör, koordinatör, dekorasyon ustası, 
tekniker, tasarımcı, boyacı, rapçi ve yazar 
olarak hayatına devam ediyor.

Boş vakitlerinde ise gözlüğünü ve takım 
elbisesini çıkarıp, pelerinini takarak 
çocukların süper kahramanı oluyor.

Yann Arthus-Bertrand is a French 
photographer, journalist, reporter and 
environmentalist. He is the President of the 
GoodPlanet Foundation which he created in 
2005. 

In 1994 he started a thorough study on the 
state of the earth sponsored by UNeSCO. As 
part of the study, he made a picture inventory 
of the world’s most beautiful landscapes, 
taken from helicopters and hot-air balloons. 
The book from this project, earth from 
Above (‘ la Terre vue du ciel’ ) sold over 3 
million copies and was translated into 24 
languages. Following from this success, he 
released his first movie, “Home” produced 
by Luc Besson. “Home” has now been seen 
by 600 million people around the globe. His 
new film “Human” to be released in 2015. 
“Human” is a mix of interviews of people of 
all conditions and backgrounds living in 45 
different countries, and aerial images sought 
throughout the world.

Considered an environmentalist as much 
as a photographer, he became a goodwill 
ambassador for the United Nation’s 
environment Program in 2009.

Ahmet Naç was born in a village of Aksihar 
district of Manisa province in western Turkey 
on the night of April 23, National Sovereignty 
and Children’s Day. He decided to be teacher 
in the end so that he could do all kinds of 
works after he could not decide what to do.  
Nowadays, he lives his life along with his 
students as a producer, screen writer, director, 
artist, sportsman, actor, poet, musician, 
comedian, moderator, decoration expert, 
technician, designer, painter, rapper and 
writer. 

In his leisure time, Ahmet takes off his glasses 
and suit and he wears his Superman cape to 
be the hero of the children.

Yann 
Arthus-Bertrand   
GoodPlanet Foundation, Başkan, 
Ödüllü Direktör,Fotoğrafçı, 
Gazeteci ve Çevreci

GoodPlanet FoundationPresident, 
Awarded Director, Photographer, 
Journalist and Environmentalist

Ahmet 
Naç
Öğretmen

Teacher

Human Cebinizdeki Erikler

Plums in Your Pocket
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1968 doğumlu olan alp, 1989 yılında ankara 
Üniversitesi siyasal Bilgiler Fakültesi 
uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun 
oldu. 1991-1997 yılları arasında Garanti 
Bankası a.Ş. teftiş kurulu Başkanlığı’nda 
çalıştı. 1997-1999 yılları arasında Garanti 
Bankası a.Ş’de eğitim müdürü olarak görev 
yaptı. 2000-2003 yılları arasında Humanitas 
doğuş İnsangücü Yönetimi a.Ş. bünyesine 
geçen alp, eğitim, Üst düzey Yönetici 
Geliştirme, mali ve İdari İşler, operasyondan 
sorumlu Genel müdür Yardımcısı olarak 
çalıştı. 2003-2005 yılları arasında tansaş 
Perakende mağazacılık ve tic. a.Ş. İnsan 
kaynakları Yönetimi Genel müdür Yardımcısı 
olarak görev yaptı. 2005-2006 yılları 
arasında sütaş’da İnsan kaynakları Yönetimi 
Genel müdür Yardımcısı oldu. 2007 yılında 
Finansbank a.Ş’de İnsan kaynakları Grup 
Yöneticisi olarak çalışmaya başlayan alp, 
2010 Haziran ayında İnsan kaynakları Genel 
müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Hakan 
alp halen bu görevi sürdürmektedir.

Galatasaray lisesi’nin ardından Boğaziçi 
Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun 
olan Fatih uysal, kariyerine 1999 yılında 
danone’de başladı. uysal, şirketin türkiye 
ofisinde birçok farklı markada sorumluluklar 
üstlendi ve 2006 yılında danone Group Genel 
merkezi’ne (Fransa) Global Pazarlama müdürü 
olarak atandı.  Burada geniş bir coğrafyada 
40’a yakın ülkeye pazarlama stratejilerinin 
oluşturulması ve uygulanması konusunda 
destek verdi. 2010 yılında Vodafone 
bünyesinde Pazarlama direktörü olarak 
göreve başlayan uysal, bu süreçte birçok 
farklı segmentin ve projenin lansmanına 
liderlik etti.  uysal, Şubat 2017  itibariyle 
online ortamdaki en büyük insan kaynakları 
platformu olan kariyer.net’te Genel müdür 
olarak görev yapıyor. 

Born in 1968, Hakan Alp was  graduated from 
Ankara University, Faculty of Political Sciences 
with a degree in International Relations 
in 1989. He worked  at Audit Department  
between 1991 and 1997 at Garanti Bank where 
he also served as Senior Vice President in 
charge of Training and Development between 
1997 and 1999. He worked  for Humanitas 
Doğuş Human Resources Management 
as executive Vice President in charge of 
Training, executive Development, Finance and 
Administration, Operation between 2000 and 
2003. He was the executive Vice President  
of Human Resources  at Tansaş Retail Chain 
between 2003-2005. He joined Sütaş as 
executive Vice President, Human Resources 
Department between  2005-2006. In 2007, he 
became the  Senior Vice President in charge 
of Human Resources at Finansbank. He was 
assigned as executive Vice President as of 
June 2010.

Fatih Uysal graduated from Galatasaray High 
School and took his university degree at 
Boğaziçi University Business Administration 
department. He joined Danone in 1999, 
and spent the first 7 years of his career 
by assuming different roles at marketing 
department. He was appointed as Global 
Marketing Manager and moved to Paris, 
Danone headquarter, in 2006 and supported 
40 countries to develop and implement local 
marketing strategies.  He joined Vodafone 
Turkey in 2010 as marketing director and 
coordinated several launches and projects.
Fatih Uysal is appointed as General Manager  
& CeO in February 2017 by Kariyer.net, the 
biggest online Human Resources Platform in 
Turkey.

Hakan
Alp
QNB Finansbank, 
İnsan Kaynakları 
Genel Müdür Yardımcısı

QNB Finansbank,
Human Resources 
Executive Vice President

Fatih  
Uysal
Kariyer.net, 
Genel Müdür, CEO

Kariyer.net, 
General Manager, CEO

Vaziyet Kıyametten az önce ise, Müşterek Gaye Tam da Şimdi! 

If There is an Upheaval, It is The Right Time for Unity Around Common Purpose!

İK Dijitaleşmenin Neresinde? 

What is The Role of HR in Digitalization Process?
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1987 yılında tiyatroya başladı, 1994 yılında 
Beşiktaş kültür merkezi’ni kurdu. 1999 yılına 
kadar yazar, yönetmen ve oyuncu olarak 
tiyatro ve televizyon işlerinde çalıştı.

Yazar, yönetmen ve oyuncu olarak İlk filmi 
“Vizontele”yi, Vizontele tuuba, organize 
İşler, neşeli Hayat, kelebeğin rüyası ve ekşi 
elmalar filmleri izledi. Bahman Gobandi’nin 
“Gergedan mevsimi” filminde monica 
Bellucci ile başrolleri paylaştı. rol aldığı “Bir 
zamanlar anadolu’da” filmi, 64. Cannes Film 
Festivali’nde Jüri Büyük ödülü’nü aldı.

russel Crowe’un yönetmenliğini üstlendiği 
“the Water diviner” filmdeki rolüyle 
avustralya’nın oscar’ı olarak kabul gören ve 
“australian academy of Cinema and television 
arts“ tarafından verilen “en İyi Yardımcı erkek 
oyuncu” ödülünü kazandı.

He started to play in theatres in 1987 and 
established Beşiktaş Culture Center in İstanbul 
in 1994. erdoğan worked as author, director 
and player in many theater plays and TV shows 
until 1999. 

His first movie “Vizontele” was followed 
by others: Vizontele Tuuba, Organize İşler 
(Magic Carpet Ride), Neşeli Hayat (Jolly Life), 
Kelebeğin Rüyası (The Butterfly’s Dream) and 
ekşi elmalar (Sour Apples). He was co-star 
with Monica Bellucci in the movie “Rhino 
Season” directed by Bahman Gobandi. He 
acted in the movie “Once Upon a Time in 
Anatolia”; the film was awarded Jury Grand 
Prize at 64th Cannes Film Festival. 

Yılmaz erdoğan was awarded for the Best 
Supporting Actor by Australian Academy of 
Cinema and Television Arts with this role in 
the movie “The Water Diviner” directed by 
Russel Crowe. This award is considered to be 
the counterpart of Academy Awards Oscars of 
Australia.  

Yılmaz
Erdoğan
Oyuncu, Yazar,
Yönetmen

Actor, Author,
Director

Yılmaz Erdoğan’dan Delişim Çağrısı

A Call for Crazy Development from Yılmaz Erdoğan

karsu, hayli genç yaşta keşfedilmiş, dikkat 
çekici bir hızla yükselmiş, henüz 24 yaşında 
olmasına rağmen defalarca Carnegie 
Hall’da konser vermiş, north sea Jazz 
Festival, ankara Caz Festivali ile İstanbul 
Caz Festivali’nde yer almış, yeteneğinin 
sınırlarını sürekli genişleten genç ve 
heyecan verici bir hediyesi amsterdam’ın 
dünyaya... antakya kökenli müzisyen sadece 
yetenekli bir şarkıcı ve piyanist değil aynı 
zamanda bir besteci, aranjör ve şarkı sözü 
yazarı. İsmini iyice duyurmasını sağlayan, 
bütün besteleri kendisine ait “Confession” 
albümünün ardından 2015’te yayımlanan 
“Colors” albümüyle de yaratıcılığını 
nasıl yenileyebildiğini ortaya koydu. Caz 
ağırlıklı, funk, soul, blues ve reggae ile 
zenginleştirilmiş müziği Brezilya’dan 
Belçika’ya dünyanın pek çok noktasında 
ayakta alkışlandı. 

karsu, bu yıl Hollanda’nın en prestijli müzik 
ödülü edison’u kazanan ilk türk sanatçı oldu!

even though Karsu is 24 years old and was 
discovered when she was too young, she 
proceeded step by step and gave many 
concerts in Carnegie Hall, participated in 
North Sea Jazz Festival, Ankara Jazz Festival 
and İstanbul Jazz Festival. She is a young and 
exciting gift from Amsterdam to the world and 
expands her talent’s borders continuously. 
Karsu is not only a singer and a pianist but 
also a composer, arranger and songwriter 
of Turkish descent (from Antakya province 
in Southern Turkey). Following her album 
“Confession” whose all compositions belong 
to her made Karsu heard everywhere, she 
renewed her creativity with her album “Colors” 
in 2015. Her music enriched with jazz, funk, 
soul, blues and reggae was applauded loudly 
around the world from Brazil to Belgium.

Karsu is the first Turkish singer awarded this 
year by edison which is the most prestigious 
music award in Holland!

Karsu
Müzisyen

Musician

Yeni Neslin Kodu: Elini Kaldır! 

Code of New Generation: Hold Your Hand Up!
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iŞ’te Koro ve Levent Yüksel

zirve’yi eşsiz bir performansla noktalamaya 
hazırız. 

Büyük markaların yetenekli seslerini bir araya 
getiren İş’te koro, zirve’nin ikinci gününde 
levent Yüksel’in katılımıyla benzersiz bir 
konser verecek. 

Bu keyifli konseri kaçırmayın.

iŞ’te Koro ve Levent Yüksel

feat.

İnsan kaYnakları zİrVesİ 2017 / konser                                                                                  HUMAN ReSOURCeS SUMMIT 2017 / CONCeRT
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İnsan Kaynakları Zirvesi 
2016’dan Fotoğraflar
Photographs from Human 
Resources Summit’16
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denge merkezi eğitim
denizbank
denizli çimento
denso otomotiv
dentaş
derin eğitim
detal limited
deteks kimya
deutsche Bank
deva
dHl
dışbank
diasa
dicle elektrik
digiturk
divan İstanbul
divan Palmira
doğa koleji
doğadan Gıda Ürünleri
doğan Hayat sigorta
doğan online
doğuş Holding
doğuş İnşaat
doğuş medya Grubu
doğuş otel
doğuş otomotiv
domino’s Pizza
donanma komutanlığı
doppio studio
doruk una değer katma Gıda
döktaş
dragoman dil teknolojileri
dupontsa
düzey tüketim
dyo Boya

E
eczacıbaşı Baxter
eczacıbaşı Beiersdorf
eczacıbaşı esan
eczacıbaşı Girişim Pazarlama
eczacıbaşı Hijyen Ürünleri
eczacıbaşı Holding
eczacıbaşı İlaç
eczacıbaşı İntema
eczacıbaşı İpek kağıt
eczacıbaşı karo seramik
eczacıbaşı menkul değerler
eczacıbaşı monrol
eczacıbaşı özgün kimya
eczacıbaşı sağlık Hizmetleri
eczacıbaşı Vitra
eczacıbaşı Yapı Gereçleri
eczacıbaşı zentiva
edenred
eF uluslararası dil okulları
efes Bira Grubu
efes Pazarlama
efes Pilsen
eFınst dil okulları
eGo elektrikli aletler
ekin kimya
eksim Yatırım Holding
eldor
Elemental
elginkan Holding
elmor tesisat malzemeleri
embawood mmC
ender mağazaları
enerjisa
enerjisa elektrik
enerjisa enerji
Enerya Gaz
engelsiz kariyer

Enocta
entegre Harç sanayi
Entek Elektrik Üretimi
Entes
ePs-dönper danışmanlık
Erak Giyim
er-Bakır
erdemir madencilik
ereğli demir çelik
eren Holding
ericsson türkiye
Erikli
ernst & Young
esan eczacıbaşı
escada
esP-training Centre
Etay Giyim
eti Gıda
eti Şirketler Grubu
eureko sigorta
euro Gıda
eurobank tekfen
Evyap
excellere danışmanlık
eyüboğlu eğitim kurumları

F
Fabulaphotos
Fako İlaç
Fako-actavis İlaç
Fark turizm ve İşletmecilik
Farplas
Faurecia Polifleks
Fen Bilimleri merkezi
Ferring İlaç
Ferro döküm
Festo
Filiz Gıda
Finans emeklilik
Finans Yatırım menkul değerler
Finansbank
Flaying Chef
Fnss savunma sistemleri
Fokker elmo lojistik
Ford otomotiv
Formalis Bilgi teknolojileri
Fortisbank
Fortune
Fraport ıC İçtaŞ
Frito lay
Funika Holding

G
Galatasaray İnsan kaynakları
Gama endüsti Holding
GaP Güneydoğu tekstil
Garanti Bankası
Garanti Bilişim teknolojileri
Garanti Emeklilik
Garanti Factoring
Garanti Filo
Garanti leasing
Garanti mortgage
Garanti ödeme sistemleri
Garanti sigorta
Garanti teknoloji
Gemplus
Gfk türkiye
Gıdasa
Gilette
Gima
Glaxosmithkline
Global Bilgi
Global menkul değerler
Globalpiyasa.com

Gloria Hotels & resorts
Go Native
Goldaş kuyumculuk
GPtW
Grafton recruitment türkiye
Grammer koltuk sistemleri
Greenpeace
Groupama emeklilik
Groupama sigorta
Groupe seb İstanbul
Güneş sigorta
Güney2m
Gürok turizm

H
H.Bayraktar Yatırım Holding
Habertürk Gazetecilik
Hafele
Halk Yatırım
Halkbank
Hay Group
Hayat kimya
Hayes lemmerz Jantaş
HC trading
Hdı sigorta
Hedef alliance Holding
Hedef Gıda
Helikon Yayıncılık
Hema endüstri
Hempel
Henkel
Hennes & mauritz
Hergüner danışmanlık
Heriş seramik ve turizm
Herlikon
Hexagon
Hill ınternational
Hillside su Hotel
Hisar eğitim Vakfı
Honda türkiye
HoreCa
Horizon
House of Human
Hr dergi
Hr Venue
HrsP
HsBC Bank
HsBC Yatırım
Ht kariyer
Hugo Boss
Huhtamaki İstanbul
Humanica
Hunca
Hürriyet İk

ı-İ
ıBa lojistik
ıbimsa
ıCd türkiye
ıCF türkiye
ıkea
ımC danışmanlık
ımkB
ımperial tobacco
ınC türkiye
ınditex
ınG emeklilik
ınta mühendislik
ınta speaceturk
ınta uzay sistemleri
ıntendis İlaç
ınter limousine
ınter Park
ınter travel
ıntertech Bilgi İşlem

ır emniyet ve Güvenlik 
Sistemleri
ısı emerging markets
ıss tesis Yönetim
İ.e. ulugay İlaç
İdea
İdo
İGdaŞ
İhlas Holding
İlsan İlaç
İltek media
İma danışmanlık
İnci Holding
İnfomag Yayıncılık
İnka
İnlier
İnmedye reklam
İnnova Bilişim
İnteltek
İpekyol
İpragaz
İsdemİr
İsG uluslararas Havaalanı
İstanbul aydın Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İstanbul kültür ve sanat
İstanbul memorial Hastanesi
İstanbul teknik Üniversitesi
İstanbul ticaret odası
İstanbul Yelken kulübü
İstek İstanbul eğitim Hizmetleri
İsviçre sigorta
İş Bankası
İş Faktoring
İş Gayrimenkul Yatırım ortaklığı
İş kavramları danışmanlık
İtÜsem

J
Jll turkey
Johnson & Johnson
Johnson diversey
Jones lang lasalle
JP morgan Chase Bank
Jtı

k
k Partners
k.V.k teknoloji Ürünleri
kalder
kale Holding
kale seramik
kalebodur seramik
kalekalıp makine
kaleseramik çanakkale
kansal altan Boya
kanyon
kar Gıda
karaca
kareik
kariyer.net
karsan
karsan otomotiv
katılım Bankası
kavrakoğlu
kaynak Holding
kent Gıda
kerevitaş
keskinoğlu tavukçuluk
kFC Gıda
kıbrıs İktisat Bankası
kıbrıs mobiletelekomünikasyon
kıraça Holding
kibar Holding
kktCell
klimasan

0-9
2a akademi
3m

A
aad danışmanlık
abalıoğlu tekstil
abalıoğlu Yem
abank
aBB elektrik
abbott laboratuvarları
abdi İbrahim İlaç
aC nielsen
accenture danışmanlık
Accor Services
acıbadem mobil sağlık
acıbadem sağlık Grubu
actavis İlaçları
actifit
açeV
açık sınıf
adana çimento
adecco
adel kalemcilik
adisa
adler
advansa sasa Polyester
aGt ağaç
aıG sigorta
ak enerjik Üretim
ak Gıda
ak Portföy
ak Yatırım menkul değerler
akademi dadı
Akal Tekstil Sanayi
akbank
akbank düşünce kulübü
akçansa çimento
akdemir dayanıklı 
tüketim malları
akfel Pazarlama
akG Yalıtım
akgün Bilgisayar
akıllı İlişkiler
akkim Holding
akkim kimya
akkök san. Yatırım Geliştirme
Aknet
aksa akrilik kimya
aksigorta
aksoylar makine
aktif Yatırım Bankası
aktifbank
Aktops Tekstil
akyapak makine
akzo nobel
alarko turizm Grubu
albaraka türk katılım Bankası
albayrak Holding
alcatel-lucent

ald automotive
alexion İlaç
alimex alüminyum
alke turizm
allergan İlaçları
Allianz
allied domecq
alternatif Bank
alternatif Yatırım
altı zincir İğne ve 
makine sanayi
altınyıldız
amak-ı Hayal
american life
amerikan Hastanesi
amgen İlaç
anadolu Cetelem 
tüketici Finansman
anadolu efes
anadolu endüstri Holding
anagold madencilik
analiz danışmanlık
aneltech
ankara metrosu
Ant
aon
arap türk Bankası
arbelan
arçelik
arçelik-lG
arçeV
areva t&d enerji
arıkanlı Holding
Aria
Arkas
arkas denizcilik
Aroma
art Craft
artı Group
arup mühendislik
arzum
as değerlendirme
asaş Filtre
Aselsan
Askaynak
assan aluminyum
assan demir
Assessment Systems
Assistt
astel kağıtçılık
astrazeneca
ataman turizm ve Yayımcılık
atasay kuyumculuk
atasun optik
atatürk Havalimanı
atölyedeyiz
attaş alarko
atÜ turizm İşletmeciliği
autoliv Cankor

Avea
Aventis
Avita
aviva sigorta
Avivasa Emeklilik
Avon
axa sigorta
aydınlı Hazır Giyim
aygaz
aymar Yağ
Azercell
azerfonllC
azersun

B
Back-up
Bak ambalaj
Bakioğlu Holding
Balnak nakliyat ve lojistik 
Hizmetleri
Baltaş
Bank Pozitif
Bankalararası kart merkezi
Barilla Gıda
Barsan Global lojistik
Barut oteller Grubu
BasF türk kimya
Başak Hayat sigorta
Başaran
Batıçim
Baxter
Bayer
Bayraktar Yatırım Holding
Bd Güzellik merkezi
Beckman
Becton dickinson
Bee Goddess
Beğendik
Bekaert
Beko
Beksa
Benetton Giyim
BenQ mobile
Beone Project
Berlitz dil merkezi
Bersay İletişim
Best Fm
Best transformer
Betebe mozaik
Beymen
Bıçakçılar tıbbi Cihazlar
Bıs çözüm ve entegrasyon
Bileşim Yazılım ve 
Bilişim danışmanlığı
Bilge adam
Bilim İlaç
Bilkent Üniversitesi
Bimsa
Bimtaş
Bintur turizm
Biomeks İlaç
Birkman reaching Further
Birleşik oksijen
Birmot
Bizebiz
Blackberry
Blanchard ınternational
Bluechip
BnP ak dresdner Bank
BnP Finansal kiralama
BnP Paribas Cardif
Boehringer ıngelheim
Bolu çimento
Borusan Birleşik Boru
Borusan Holding

Borusan lojistik
Borusan makine
Borusan mannesmann
Borusan otomotiv
Borusan telekom
Bosch
Bossa
Boyner Büyük mağazacılık
BP türkiye
Brand ıQ
Brisa Bridgestone
Bristol-myers squibb
British american tobacco
British Council
British side
BsH ev aletleri
Bufer legrand
Burgan Bank
Burgan Yatırım

C-ç
Cadbury
Cafer sadık abalıoğlu Holding
Callus
Calyon Bank
Cam merkezi
Canan kozmetik
Canon
Cargill
Carning kablo ve sistemleri
Carrefour
Cdm İletişim
Cemre Bitkisel
Centrum
Ceylan ıntercontinental
Cisco
Citibank
Class eğitim
Clockwork
Cms Jant
Cnn türk
Coca Cola İçecek
Coca Cola meşrubat Pazarlama
Cognis kimya
Colgate Palmolive
Copyright dijital Baskı merkezi
Corning kablo
Coşkunöz Holding
CP standart Gıda
Credit agricole ındosuez 
türk Bank
Crown
Csa Holding
Cummins
çağdaş Holding
çalık enerji
çelikord
çiçek sepeti
çimko çimento
çimsa

d
daiichi sankyo
daimler Chrysler
danone
danone Hayat
danone tikveşli Gıda
dante
darüşşafaka
datateknik Bilgisayar sistemleri
dBe davranış Bilimleri 
enstitüsü
ddı taurus
deloitte danışmanlık
delphi otomotiv
demisaş

İnsan Kaynakları Zirvesi’ne 
Bugüne Kadar Katılan Firmalar
Companies which have 
participated in Human Resources 
summit to date
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koç allianz Hayat ve emeklilik
koç allianz sigorta
koç Bilgi
koç Finans
koç Finansman
koç Holding
koç sistem
koç Üniversitesi
koç zer
koç.net
koçbank
koleksiyon tasarım
kombasan alışveriş merkezi
konica minolta
konventus
kordsa
köprü Yönetim danışmanlığı
kPmG türkiye
kraft Foods
krea digital marketing
kumport
kuraldışı Yayıncılık
kursan Plastik
kuveyt türk
kuzey Yeminli mali müşavirlik
kültür a.Ş.
kültür ve turizm Bakanlığı

l
lafarge asian çimento
lanxess kimya
lBt Varlık Yönetim
lcWaikiki
legrand elektrik
levi strauss
lG klima
li & Fung mümessillik
liberation
liberty sigorta
lidya madencilik
link İçecek
linkedin
logo Yazılım
loreal turkey

m
maC mars athletic Club
magic life kartanesi
mais motorlu araçlar
maksimum akademi Grup
man türkiye
management Centre europe
maquet Cardiopulmonary
mardin çimento
mare motivasyon
markafoni
marks & spencer
maro teknoloji
marsa
marshall
masist
masters training ınternational
mavi Giyim
mavi okyanus
may tohumculuk
mayr meinhof Graphia
mazars-denge
med İlaç
mediaCat
medianova
medtronic
medya takip merkezi
meko
menderes tekstil
mercedes-Benz Finansman türk

mercedes-Benz türk
mercer
merck sharp dohme
merill lynch Yatırım Bank
merkez Yayın Holding
metalog eğitim araçları
meteksan
metrans makine
metro
metro Group Buying
mey İçki
microsoft türkiye
migros
mikes mikrodalga elektronik
milli Prodüktivite merkezi
milliyet İk
minerva eğitim
mnG Bank
mobilizm
modus
mogaz
momento
mondelez
monitera
monster türkiye
motiva turizm organizasyon
motorola
mountrain outdoor academy
mr. smokey Work team
mudo
multi Gayrimenkul
multinet
mustafa nevzat İlaç
my Company tV

N
navitas eğitim danışmanlık
Ncell
neosbime
Nestle
netaş telekomünikasyon
netsis Yazılım
new Holland trakmak
nexans İletişim
nielsen araştırma Hizmetleri
Nike
nisan Psikolojik danışmanlık
nn Hayat emeklilik
nobel İlaç
Nokia
norm llC
nortel network netaş
Novartis
novo nordisk
numil
nuri erikoğlu Holding

o-ö
odC
odeabank
odeon tours
oerlikon
olmuksa
omsan lojistik
optimist Yayınları
optimum medya
oracle
ordu Yardımlaşma kurumu
orfin Finansman
organik kimya
organon İlaçları
orim Cam
orma
orta anadolu Holding
otı

oti Holding
otokar
otokoç
otomotiv lastikleri
otoyol sanayi
oyak teknoloji
oyak Yatırım menkul değerler
oytek
öykü lojistik
özgörkey Gıda Ürünleri

P-Q
P&G
Park Hyatt
Paşabahçe
Paynroll
Pdr anadolu
Pegasus
Pendik nişasta
People toplantı ve etkinlik 
merkezi
Peppers and rogers Group
Pepsi
Pera danışmanlık Hizmetleri
Perakende kariyer
Perfetti Van melle
Peryön
Petes makine
Petrofer endüstri Yağlar
Petrol ofisi
Peugeot otomotiv
Pfizer
Pharmabrains
Pharmacia
Philip morris
Pınar et ve un
Pınar su
Pınar süt
Plante Young
Platform Bilgi
Plato Grup
Poldy
Polimer
Portaxe
Pos
Posco assan
Praktiker
PricewaterhouseCoopers
Proaktif kurumsal Hizmetler
Profil ınternational
Profilo teira
Project House
Prokon GFk
Prolink
Pronet
Pulse elektronik
Quattro

r
randstad
real
reklamVerenler derneği
renaissance İstanbul
renault mais
rexam Paketleme
riotur madencilik
ritim terapi
ritz-Carlton
roche
roketsan
rolakosta
rota ofset
rota Yayınları
royal Yönetim danışmanlığı
roza çukurel
rönesans Holding

rönesans türkmen
rumeli telekom
s-Ş
s.oliver turkey
saba - up İnsan kaynakları
sabah İşte İnsan
sabancı Holding
sahibinden.com
saklıköy
sandoz İlaç
sanko Holding
Sanko Tekstil
sanofi aventis
sanofi Pasteur
Sanovel
Sanset
santa Farma
saP
sardes nikel madencilik
sarmak makine
sarten ambalaj
sasa dupont sabancı Polyester
savunma sanayi müsteşarlığı
savunma teknolojileri
sBs
sCa Yıldız
schenker arkas
schering alman İlaç
schering Plough
schneider electric
schott orim Cam
sealed air
Secretcv.com
securitas
seher Gıda
Sensormatic
sensormatic Güvenlik
sentro Yabancı dil Hizmetleri
servier İlaç
set Group Holding
setur
shape master
shaya kahve
shaya mağazacılık
sırma Grup
Siemens
sinpaş
sistem Grubu
sistem ve Galata Yayıncılık
sistem Yayıncılık
Socar
sodexo
sofra Grup
softtech
solvay İlaç
sony eurasia Pazarlama
soyak Yapı İnşaat
söktaş tekstil
speed City
spengler Fox
standart Bank İstanbul
stepstone temsilciliği
stFa
stok seyahat turizm
stratejik Yönetim sistemleri
sulzer
sunexpress
superonline
süperlik Boru
sürat kargo
sütaş
Synovate
Şahinler

Şapka danışmanlık
Şekerbank
Şensezgin-kurmuş
Şişecam

T
t.C. merkez Bankası
tack ınternational
tadım
taG taurus Group
tai tusaş
tansaş
taşar Holding
taV Havalimanları Holding
Tayeks Tekstil
tBWa
teB türk ekonomi Bankası
tefal
teGeP
teı- tusaş motor sanayii
Tek Özel
teknika İletişim
teknoloji Holding
Teknosa
tekstil Bankası
telephone doctor türkiye
Teleset Elektromekanik
teletaş
Telia Sonera
Tellcom
Telsim
tem dağıtım
tema
Temsa
tesan - livescribe
tetaş tekstil
tetra Pak
tezcan dağıtım
Tezcan Galvaniz
tezman Holding
thames Water
the lifeco
the marmara
the shell Company
thomas ulus. çöz. dan.
tHY
tırsan
tİm danışmanlık
tns Piar
tofaş
tohum kart
torgem Gemi İnşaat
toros tarım
total oil toyiki
toyota motor
toyota otomotiv
ToyotaSa
toys’r’us
Trakmak
trakya Cam
trane klima
trexta deri
tseV
t-system
TTNET
turab turizm
turcas Petrol
turkasset Varlık Yönetim
turkcell
turkish airlines
turkland Bank
tusaş motor sanayi
tüp merserize tekstil
tüprag

tüpraş
türk demirdöküm
türk dış ticaret Bankası
türk Henkel
türk Philips
türk Pirelli kablo ve sistemleri
türk Pirelli lastikleri
türk standartları enstitüsü
türk telekom
türk traktör
türk tuborg
tÜrkaBroad eğitim 
danışmanlığı
türkerler Holding
türkiye Bankalar Birliği
türkiye Finans katılım Bankası
türkiye İş Bankası
türkiye kızılar derneği
türkiye korunmaya muhtaç
türkiye sinai kalkınma Bankası
türkiye spastik çocuklar Vakfı
türksped

u-Ü
uCB Pharma
ulkar Holding
unıCeF
unilever
united
unitim
universal kart Hizmetleri
university of Central asia
uzel Holding
uzel makine
uzel Park danışmanlık
Ülker

V-W-X
Va tekstil
Vaillant
Vakıf emeklilik
Veri Park eğitim ve Yazılım
Verus
Vestel
Viking kağıt
VkV koç
Vodafone
Volkswagen
Wella
WestlB aG
Winwin kurumsal ödeme 
Sistemleri
Working mother
Workshop
Wyeth İlaç
Xerox
XınG türkiye

Y
Yandex
Yapı kredi Bankası
Yapı kredi emeklilik
Yapı kredi koray
Yapı kredi sigorta
Yapı merkezi Holding
Yased
Yaşar Birleşik Pazarlama
Yaşar Holding
Yataş
Yatırım Finansman menkul 
değerler
Yazaki otomotiv
Yeni Şafak
Yenibiris.com
Yenigün İnşaat
Yerinde masaj

Yıldız Holding
Yılport Holding
Yibitaş lafarge
Ykk metal
Ykm Giyim
Yordam danışmanlık
Yorim Cam
Yudum Gıda
Yurtiçi kargo

z
za Giyim
zara
zentiva
zePa
zer merkezi Hizmetler
ziraat Bankası
ziraat Hayat ve emeklilik
ziraat sigorta
zorlu Holding
zorlu korteks Perde
zorlu linens
zurich sigorta
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DECODING THE NEW AGE
Yönetİm, Yenİ çağın kodları İle Yenİden YazılıYor!

İNsAN KAyNAKlArI ZİrVEsİ 2017 / Human ResouRces summit 2017

DECODING THE NEW AGE OF MANAGEMENT
15-16 ŞUBAT / fEBrUAry 2017

İnsan kaynakları Fuarı eventus a.Ş. tarafından 5174 sayılı kanun gereğince türkiye odalar Borsalar Birliği – toBB denetiminde düzenlenmektedir.

this exhibition is organized pursuant to law no. 5174 and with the authorization of the union of Chambers and Commodity exchanges of turkey (toBB).

İnsan Kaynakları Fuarı 2017
15 - 16 Şubat, İstanbul

lütfi kırdar kongre ve sergi sarayı

Human Resources Fair 2017
February 15 - 16, İstanbul

ıstanbul Convention & exhibition Centre

Fuara Bugüne Kadar 
Katılan Firmalar 
Companies which have 
participated in Human 
Resources Fair

ınka

ınter Park

ınter travel

ınterlimousine

ısı emerging markets

İdo

İnda - çözüm odaklı Psikolojik danışmanlık

İnfomag Yayıncılık

İnmedya reklam

İskenderiye kitap

İstanbul aydın Üniversitesi

İstanbul Business school

İstanbul Yelken kulübü

İtÜ kariyer merkezi

İtÜsem

Jtı tütün Ürünleri

kaçuv

kalder

kariyer.net

kavrakoğlu

kechi sailing

kobilife

koç sistem

koç Üniversite Hastanesi

konuşarak öğren

konventus

koru İstanbul

korunmaya muhtaç çocuklar Vakfı

köprü Yönetim danışmanlığı

krea digital marketing services

kref.net

kuraldışı Yayıncılık

kültür ve turizm Bakanlığı

leb-i deryalar

liberation

linkage

linkedin

livcon learning academy

logo Yazılım

lösev

lumi dizayn

m2s marketing to sales

maC mars athletic Club

maksimum akademi Grup

mall report

manifesto

mare motivasyon

masist

masters training ınternational

mavi okyanus

mazars-denge

mediaCat

medianova

medistate kavacık Hastanesi

mercer

mercury

metalog eğitim araçları

microsoft

migros

milliyet İk

mobilizm

modus

momento

monitera

monster türkiye

mooF

motiva turizm organizasyon

mountrain outdoor academy

mr. smokey Work team

mtm medya takip merkezi

multinet

my Company tV

my oxford english

neosbime naturel Ürünler

nutricia

odC

ogoo digital

okuyan us

optimist Yayıncılık

oracle

oytek

Park Hyatt

Paynroll

Pdr anadolu

People toplantı ve etkinlik merkezi

Perakende kariyer

Peryön

Pharmabrains

Pharmacise

Photoshoter

Pin araştırma

Platform Bilgi

Poldy İnsan kaynakları

Portaxe

Pozitif tv

Print Center

Project House

Quattro

randstad

reklamverenler derneği

renaissance İstanbul

riot Games

ritim terapi

ritz-Carlton

roche

rolakosta

rota Yayınları

saba - up İnsan kaynakları

sabah İşte İnsan

saklıköy

Salt

saP

Secretcv.com

sentro Yabancı dil Hizmetleri

shape master

Simworks

sistem ve Galata Yayıncılık

sistem Yayıncılık

Smartiks

sodexo

sophia Hr

Sorwe

speed City

srl danışmanlık

starbucks

Stepstone

Synovate

Şapka danışmanlık

tablet akademi

tack ınternational

tahincioğlu

teachCast With oxford

teB türk ekonomi Bankası

teGeP

teknika İletişim

telephone doctor türkiye

tem dağıtım

tema

tepe servis Card

tesan - livescribe

tezcan dağıtım

the Business english academy

the lifeco

thomas ulus. çöz. dan.

tİm danışmanlık

tns Piar

toçeV

tofaş

tohum kart

towers Watson

tseV

ttm associates

turkish Win

türk Hava Yolları

türk standarları enstitüsü

türk telekom

tÜrkaBroad eğitim danışmanlığı

türkiye spastik çocuklar Vakfı

unıCeF

unilever

united

Vakıf emeklilik

Verne media

Verus

Visionteractive

Vodafone

Waytosay

Willis towers Watson

Working mother

Workshop

XınG türkiye

Yased

Yeni Şafak

Yenibiris.com

Yenidenbiz

Yerinde masaj

Yeşilırmak

1,618

Accor Services

acıbadem mobil sağlık Hizmetleri

actifit

ac turkey

açeV

açık sınıf

adecco

adisa danışmanlık

adler

akademi dadı

akbank düşünce kulübü

akıllı İlişkiler

amak-ı Hayal

amerikan Hastanesi

analiz danışmanlık

Ant

artı Bir danışmanlık

arzum

Assessment Systems

ataman turizm ve Yayımcılık

Atasay

atölyedeyiz

Avea

Avita

Back-up

Baltaş

Bd Güzellik merkezi

Bee Goddess

Beone Project

Beqom

Berlitz dil merkezi

Best Fm

Bıs çözüm ve entegrasyon

Biletino

Bilge adam

Bin Yaprak

Birkman reaching Further

Bizebiz

Blackberry

Blanchard ınternational

Bluechip

Borusan Premium Fk

Brand ıQ

British side eğitim Hizmetleri

BsH ev aletleri

Bsı Group

BtC Bilişim Hizmetleri

Cdm İletişim

Centrum

Class eğitim

Clockwork

Cloud4succes

Cnn türk

Coca Cola

Copyright

Corporate sailing academy

Crm akademi

çekÜl

dale Carnegie akademi

dante

darüşşafaka Cemiyeti

dBe davranış Bilimleri enstitüsü

ddı turkey - taurus Group Consulting

denge merkezi eğitim

divan İstanbul

diyetkolik.Com

doğan egmont Yayıncılık

doppio studio

down sendromu derneği

dq denetim ve Belgelendirme

dragoman dil teknolojileri

eczacıbaşı Holding

eczacıbaşı sağlık Hizmetleri

edenred

eF uluslararası dil okulları

eFınst dil okulu

egemenoğlu Hukuk Bürosu

eğlence mühendisleri

Eleman.Net

Elemanonline.net

elemental danışmanlık

engelsiz kariyer

Enocta

ePs-dönper danışmanlık

Erikli

esP training Center

Etkinlik.com.tr

excellere danışmanlık

Event Gates

Fabulaphotos

Favori reklam

Finansbank

Fitpass

Flaying Chef

Fm data İletişim danışmanlığı

Formalis Bilgi teknolojileri

Fortune

Free music technical

Galatasaray İnsan kaynakları

Garanti Emeklilik

Genom

Genbil software

Gfk türkiye

Giftibox

Glaxosmithkline

Global & Procue Yönetim

Globalpiyasa.com

Go Native

Gobito Bilişim

Goodworks

Grafton recruitment türkiye

Grand Hyatt

Great

Greenpeace

Habermetre

Habertürk Gazetecilik

Hareket Candır

Hay Group

HBs İk danışmanlığı

Helikon danışmanlık

Helikon Yayıncılık

Herlikon

Hisar Hastanesi

House of Human

Hr Venue

Hrdergi

HrsP

Ht İnsan kaynakları

Ht kariyer

HumanGroup

Humanica

Hümanist kitap Yayıncılık

Hürriyet İk

ıBm

ıCd türkiye

ıCF - uluslararası koçluk Federasyonu

ınC türkiye

ında

ınfinity teknoloji

ana sponsorlar / main sponsors
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kapalı devre tV Yayınında reklam
Closed Circuit TV Advertisement

2.500 € + kdV (Vat)

konferans çantasında Firma Broşürü
Company Brochure in the Conference Bag

2.500 € + kdV (Vat)

İnsan kaynakları Fuarı kataloğunda ilan 
Human Resource Fair Catalogue Advertisement

1.000 € + kdV (Vat)

İnsan Kaynakları Fuarı’na Neden Katılmalısınız?

İnsan kaynakları 2017 Fuarı’nda iki gün boyunca, 
zirveye katılan öncü firmaların yöneticileri ve 
sektörü yaşayan kuruluşlar bir araya gelecek.

İnsan kaynakları zirvesi 2017’da konferans ve 
fuar organizasyonlarına ek olarak, özel oturumlar, 
çalışma grupları, fuar sunumları ve farklı birçok 
etkinlik yer alacak.

Fuara neden katılmalısınız?

• Yönetim sistemlerinde türkiye ve dünyadaki 
gelişmeleri izlemek,

• Hedef kitle ile buluşarak ürün ve hizmetlerinizi 
tanıtmak,

• Potansiyel yeni müşteriler ile tanışmak,
• Hizmet sunan diğer firmaları somut verilerle 

değerlendirmek,
• Yüz yüze görüşmelerde bulunmak,
• Pazar araştırması ve müşteri analizi yapmak,
• Yeniliklerin, rakiplerinizin ve yönetim dünyasının 

nabzını tutmak için, 

zirvenin en heyecanlı organizasyonlarından biri 
olan İnsan kaynakları Fuarı’na katılma fırsatını 
kaçırmayın!

Why should you attend 
 the Human Resources Fair?

The executives of leading companies that participate 
in the summit and organizations in the industry will 
come together at the Human Resources 2017 Fair for 
two days.

Many events, exposition presentations, workshops 
and special sessions will take place at Human 
Resources Summit 2017 in addition to the conference 
and the fair.

Why should you attend the fair?

• To follow the latest developments in Turkey and 
the rest of the world focusing on management 
systems,

• To meet with your target audience and have the 
chance to present your  products and services,

• To meet with new potential customers,
• To evaluate service providers with tangible data,
• To have face-to-face interviews,
• To have the chance to perform market research 

and customer analysis,
• To feel the pulse of the world of innovations, 

competitors and  executives.

İnsan Kaynakları Fuarı’na 
Hangi Firmalar Katılmalı?

İnsan Kaynakları
İnsan kaynakları danışmanlığı
İşe alım Hizmeti
Beyin avcılığı 

Lojistik
temizlik Hizmetleri
Güvenlik Hizmetleri
araç-Filo Hizmetleri
toplantı ve konaklama Hizmetleri
Yiyecek-İçecek Hizmetleri
sağlık ve sigorta Hizmetleri

Teknoloji ve Yazılım
Yazılım
sunum destek Hizmetleri
masaüstü Yayıncılık

Eğitim
eğitim danışmanlığı
Yönetim danışmanlığı 
Üniversiteler
meslek kuruluşları ve stk’lar

Reklam/Tanıtım/Araştırma
reklam ajansları
Halkla İlişkiler
araştırma

Yayıncılık
Yayın
Yayınevleri
sektörel dergiler
Görsel medya

Düzenleyen

DECODING THE NEW AGE
YÖNETİM, YENİ ÇAĞIN KODLARI İLE YENİDEN YAZILIYOR!
15-16 ŞUBAT 2017

FUAR KATALOĞU

İNSAN KAYNAKLARI ZİRVESİ 2017

Do not miss the Human Resources Fair, one of the 
most, exciting events of the summit.

Which companies should participate 
in the Human Resources Fair? 

Human Resources
HR Consultancy
Recruiting Services
Headhunting
Education
education Consultancy
Management Consultancy 
Universities
Professional Organizations and NGOs
Logistics
Cleaning Services
Security Services
Car-fleet Services
Incentives and Accommodation Services
Catering Services
Health and Insurance Services
Advertisement/Promotion/Research
Advertisement Agencies
Public Relations
Research
Technology and Software
Software
Presentation Support Services
Desktop Publishing
Publishing
Publication
Publishing Companies
Sector Magazines
Visual Media
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İnsan Kaynakları Fuarı 
2016’dan Fotoğraflar
Photographs from Human 
Resources Fair’16
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Daha mutlu müşteri ve çalışanlar
Daha iyi iş sonuçları
Daha iyi bir dünya için

DAHA İYİ YÖNETİM
 
Dünyadaki ve Türkiye’deki deneyimimizle Organizasyonel Gelişim,
Yönetim, Liderlik ve Değişim konularında daha iyi iş sonuçları için
hep yanınızdayız. Global iş ortaklarımızla hedeflerinizi yükseğe,
kurumunuzu hedeflerinize taşıyoruz.

Management Centre Türkiye (MCT) bireylerin gelişimi, 
organizasyonların dönüşümü için daima sizinle. Siz de 
Management Centre Türkiye (MCT) ile çalışarak potansiyelini 
gerçeğe dönüştürenler arasındaki yerinizi alın.

Hukuk Danışmanlığı
Legal Advice

E-Öğrenme Sponsoru
e-Learning Sponsor

Web Tasarım Sponsoru
Web Design Sponsor

Medya Takip Sponsoru
Media Monitoring Sponsor

Servis Sponsoru
Hospitality Services Sponsor

Ana Sponsorlar
Main Sponsors

İletişim Danışmanlığı Sponsoru 
Communication Consultancy Sponsor

Oturum Sponsoru
Session Sponsor

Konser Sponsoru
Concert Sponsor

Sosyal Medya Sponsoru
Social Media Sponsor

İletişim Hizmetleri Sponsoru 
Communication Services Sponsor

Çeviri Sponsoru
Translation Sponsor

Dijital Medya Pazarlama Sponsoru
Digital Media Merketing Sponsor

Dergi Sponsoru
Magazine Sponsor

Sağlık Sponsoru
Health Sponsor

Konaklama Sponsoru
Accommodation Sponsor

Kayıt Sponsoru
Registration Sponsor

Prodüksiyon Sponsoru
Production Sponsor

e-posta Pazarlama Sponsoru
e-mail Marketing Sponsor

Hizmet Sponsoru
Service Sponsor

Mobil Uygulama Sponsoru
Mobile Application Sponsor

Dijital Etkinlik ve Teknoloji Sponsoru 
Digital Event and Technology Sponsor

Araştırma Sponsoru
Research Sponsor

Eğitim Sponsoru
Education Sponsor

Resmi Sponsor
Official Sponsor
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ikzirvesi@mct.com.tr

www.insankaynaklarizirvesi.com

#ik2017
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