Değerli PERYÖN üyeleri ve gönüllüleri,
Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Ege Şubesi olarak, bu yıl 12.sini düzenlediğimiz İnsan Yönetimi
Zirvesi’ni; üyelerimizin oyları ile belirlenen “MUTLULUK” ana teması ve LADES OLMAM ÇÜNKÜ
“MUTLULUK AKLIMDA” sloganımız ile 15 - 16 - 17 Ekim 2015 tarihlerinde İzmir Mimarlar Odası Mimarlık
Merkezi’nde gerçekleştireceğiz. Bu yıl aynı zaman da PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Ege
Şubesi olarak 20. kuruluş yıldönümümüzü de zirve tarihlerinde düzenleyeceğimiz gala gecesi ile
kutlayacağız.
Geçen sene 350 katılımcı, 7si panel 13 oturumda Türkiye ve dünyanın sayılı şirketlerinden İnsan
Kaynakları uygulayıcıları olan üst düzey yöneticilerin ve çalışma dünyasından 34 konuşmacının katıldığı
ve İK mutfağını uygulamalar, güncel gelişmeler, sorular ve cevaplar ile masaya yatırarak şirketlerin
gelecek vizyonlarında İK MUTFAKTA NE VAR teması ile farklı bir bakış açısı yarattığımıza inanıyoruz.
Bu yıl ise “MUTLULUK” ana teması altında mutluluğu farklı konular, bakış açıları, yenilenen uygulamalar,
ile yeni fikirlerin üretilmesini, tartışılmasını, öğrenilmesini ve insan kaynakları alanında liderliğimizi
sürdürmeyi hedefliyoruz.
Ege Bölgesi’nin alanındaki en büyük organizasyonu olan İnsan Yönetimi Zirvesi ile her yıl Şirketlerin
Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Üst Düzey İnsan Kaynakları Yöneticileri,
İnsan Kaynakları Müdürleri, İnsan Kaynakları Uzmanları, Tüm Departman Yöneticileri, İnsan Kaynakları
Uygulamalarındaki İş Ortakları, Üst Düzey Eğitim Yöneticileri, Eğitim Müdürleri, Akademisyenler,
Danışmanlar, Öğrenciler başta olmak üzere insan yönetimi profesyonellerini uzman konuşmacılar ve
sektörün önde gelen firmaları ile bir araya getiriyoruz.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da bir şirkette satıştan üretime kadar pek çok alanında etkin olan İnsan
Kaynaklarına dair; yasal düzenlemeler, insan kaynakları fonksiyonları, motivasyon, performans
değerlendirme, kariyer planlaması, yetenek yönetimi, özlük hakları olmak üzere şirket bütününü ve
başarısı ilgilendiren pek çok önemli konunun zirve programında yer almasını planlıyoruz.
15 - 16 - 17 Ekim 2015 tarihlerinde üç gün olarak gerçekleştirmeyi planlanladığımız etkinlik programında;
1. gün 4 çalıştay, 2. gün zirve açılış ve 6 oturum, aynı gün akşam 20. Yıl kutlaması, 3. Günde de ise 6
oturum ile şirketlerin geleceğinde büyük rol oynayan mutluluğu birbirinden değerli fikir önderleri ile
gündeme taşıyacağız.
Bu yıl 12.si gerçekleştirilecek olan İnsan Yönetimi Zirvesi; çalışan mutlu, işveren mutlu, aileler mutlu; o
zaman herkes mutlu fikrinden yola çıkarak hazırlanan üç günlük programı çerçevesinde farklı bakış açıları
ile farklı gelecek vizyonları açma yönünde yol gösterici olacağına inandığımız Zirvede sizleri aramızda
görmekten “MUTLULUK” duyacağız.
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