BASIN BÜLTENİ
Türkiye Personel Yönetimi Derneği Ege Bölge Şubesi olarak Ege bölgesinde İnsan Kaynakları ve Personel
yöneticileri arasında mesleki işbirliği ve sosyal dayanışmayı kurmak, güçlendirmek ve geliştirmek; çalışma
yaşamında işveren-işgören ilişkilerinin olumlu ve yasal koşullar içinde gelişmesini sağlamak ve çalışma
barışını gerçekleştirmeye katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.
Organik tarımın çıkışı tarım uygulamalarının bozulması ve kendi doğal dengesini kaybetmeye başlamasıyla
ortaya çıkan süreçte olduğu gibi . Özellikle yaşanan ekonomik krizde İK nın doğasını derinden etkilemiş
olması ve doğal olan süreçlerin bozulmasına yol açmıştır.
İK takımları, çalışanları ve yöneticileri bu dengenin bozulmasından oldukça fazla etkilenmiş ve hatta
kaybedişler başlamış olması, bizim temamızda da aynı organik tarımda olduğu gibi bu temelleri daha da
kuvvetli kurulması, bu tür olağan yaşantımızda yaşanabilecek olanlardan etkilenmeyecek hale gelmesi
mecburiyetidir.
Bu doğal süreç içerisinde İK nın yapması gerekende insanların doğal yönlerini ortaya çıkarmak, gelişmesini
ve bastırılmamasını sağlamak, insan karakterinde olan doğallıkların insanı zenginleştireceğinin çalışanlara
aktarılmasını sağlayarak hem kişisel gelişim hem de şirket gelişiminin artırılabileceğini insanlara aktarmaktır.
Bu planlı faaliyetlerimiz kapsamında Türkiye'nin insan yönetimine yön verenlerin en büyük buluşmasına
hem izleyici hem de oyuncu olarak katılma amacından hareketle PERYÖN-Türkiye Personel Yönetimi
Derneği Ege Şubesi olarak Türkiye’nin farklı bölgelerinden İnsan kaynaklarını yönetenleri, insan kaynakları
danışmanlarını, akademisyenleri, insan kaynakları uygulamalarındaki iş ortaklarını, kurum ve kuruluş üst
düzey fonksiyonel yöneticileri, firma sahiplerini, çalışma yaşamındaki kurumsal tarafları, ulusal ve
uluslararası konuşmacıları bir araya getireceği 8nci EGE İNSAN YÖNETİMİ ZİRVESİ’ni İzmir Hilton Otel de
13-14 Mayıs 2010 tarihlerinde gerçekleştirecektir. Ana teması “İnsan Yönetiminde OrganİK Olmak” olan iki
günlük zirve kapsamında vizyon sağlayacak ana oturumlar, paralel oturumlar, paneller ve keyif oturumları
olacaktır.
Geçmiş yıllarda başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve konularında uzman Türkiye’de ve dünyada
tanınmış pek çok konuşmacının yer aldığı yerli ve yabancı konuşmacıları ve zengin içeriğiyle insan
yönetimine yön verenlerin gelişme yolculuğunda katkı sağlamayı bu yılda sürdürecektir. Pek çok sponsor
firma ile işbirliği içinde gerçekleşecek zirveye, geçmiş yıllarda başarıyla gerçekleştiği gibi yaklaşık 400
katılımcının iştirak etmesi beklenmektedir.
Zirvemizle ilgili değerli görüşleriniz bizlere destek ve katkı sağlayacaktır.
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