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DÜNYAYA BAĞLAN, PAYLAŞ,
DEĞİŞTİR...

PWN İstanbul, kadınların iş hayatında
sürdürülebilir bir şekilde var olmaları ve

yükselmelerini destekleyen gönüllü bir kuruluş
ve küresel bir ağ'ın parçasıdır.



Aileniz ve

sevdiklerinizle

sağlıcakla

kalın. Lütfen

bizi takip

etmeyi

unutmayın ve

desteğinizi

esirgemeyin.

Sevgilerimle...

Aylin Olsun
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Değerli PWN İstanbul Dostlarım,
Zorlu bir süreci geride bırakırken ya da bırakmayı
çok arzu ederken sizleri sağlık ve huzur dileyerek
selamlamak istiyorum.

COVID-19 döneminde, ayrı iken birlikte olmak yeni
iletişim yaklaşımımız oldu. Global bir pandemi ile
ilk defa, odağında bu kadar “İNSAN” olan,
öngörülemeyen bir dönem geçiriyoruz. Hepimiz
uzun bir dönem evimizdeydik.

İronik bir şekilde, global bazda tüm kartlar yeniden
karıldı. Dünya kendi içinde yeni bir düzene, “Yeni
Normal”e geçmek için çabalıyor. Doğa bu sürece
bizden çok daha hızlı uyum sağladı, ozon deliğinin
kapandığına, hava kirliliğinin azaldığına şahit
olduk; fakat halen ekonomik, siyasi, sosyal alanda
büyük bir belirsizlik var. Gerek global gerek yerel
alanda, bağlantılı olmak her zamankinden daha
önemli.  Yeni Normali paylaşarak, konuşarak,
yaratıcılığımızı ve pozitif enerjimizi kullanarak hep
birlikte yaratacağız.

Krizde evlerimizde iken, kullanmadığımız kasları
kullanarak, çok daha çevik ve yaratıcı çözümleri
hayata geçirdik. Tabi ki özellikle sivil toplum
kuruluşları bu dönemde süreçten her açıdan
olumsuz etkilenen kurumlar oldu. Biz PWN Istanbul
olarak, tüm enerjimizi etkileşimimizi arttırmaya,
üyelerimizle birlikte olmaya ve destek olmaya
verdik.

   Dernekler masasından aldığımız bilgi doğrultusunda
dernek genel kurulları 31 Temmuz 2020’ye kadar ertelenmiş
durumda. Fiziksel bir araya gelmeler bir süre daha sınırlı
olacak gibi gözüküyor. Bu dönemde Arzu Demirel
liderliğinde, Pazarlama Çalışma Grubu Lideri Sevda Solak ve
Üye Etkileşim Grubu Lideri Işık Şerifsoy destekleri ile PWN
İstanbul TV Instagram ve Zoom yayınları, düzenli e-bültenler
ile üyelerimizi birbirine tanıtmaya ve etkileşimi arttırmaya
odaklandık.  Sizde bu paylaşıma katılmak ve katkı sağlamak
istiyorsanız lütfen önerilerinizi istanbulepwn@gmail.com
adresine iletin.

Herşey birlikte güzel. 
Bültenimizi keyifle okumanızı; katkılarınızı, yorumlarınızı
paylaşmanızı rica ediyorum.



Sanat; kendi içinde kalabalıklarla
yaşamak... Bu dönemde; bizi biz yapan
anlamı yaşatma cesaretini elden
bırakmadan, değişerek dönüşerek    ve
idealleri yeniden çerçeveleyerek
nihayete varmak... Sanatın en incelikli
ve hassas geçidi belki de bir kırılma
noktası. Her şey birlikte güzel. 

Özlem Abacı, Devlet Opera Sanatçısı, 

PWN İstanbul Üyes�

Sevda Solak, İlet�ş�mc�, T�mePR

Ajans Başkanı, PWN İstanbul Üyes�

H A Z İ R A N  2 0 2 0  |  Z A M A N A  D A İ R

Yaşanmayanı yaşadığımız bu günlerde ‘duygusal

zekası’ öne çıkan, hızlı ‘stratej� üret�p’, hızlı ‘karar

alab�len’, gereğ�nde ‘esnek’ olab�len l�derler� çok

sev�yoruz. 'Güven' hayatımızın merkez�nde

duruyor. ‘Dürüstlük’, ‘şeffaflık’, ‘açıklık’ ve ‘anlam’

temel arayışlarımız. Hep�m�z üzer�m�zdek�

karamsarlığı b�r�ler�n�n almasını, ‘bel�rs�zl�ğ�’

b�r�ler�n�n aydınlatmasını bekl�yoruz. ‘Çev�k’ ve

‘enerj�k’ olmaya, ‘paylaşmaya’, ‘�let�şmeye’ çok

�ht�yaç duyuyoruz...



Işık Şer�fsoy, Engage & Grow

Global CEO, PWN İstanbul Üyes�
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Özel zamanlarda yeni liderlik becerileri

geliştirmek gerekiyor. Bu dönemde en öne

çıkan “şefkatli liderlik” oldu. Çalışanlarını, iş

arkadaşlarını sadece ürettikleri ile değil

bütünsel olarak ihtiyaçları, ortamları,

yaşadıkları ile ele alan, onlara kalpten liderlik

yapan liderler sonuç aldı ve almaya devam

edecek. Şefkatli liderliğin zayıflık değil asıl güç

olduğunu yaşıyoruz hep birlikte

Pandemi döneminde ben... Önce etkisiz, sessiz,

zorunlu kabul, panik, bolca el yıkama, çokça

dezenfektan ve en çok da şaşkınlıkla haberler,

whatsaap yazışmaları ile kendimizi ve dünyayı algılama

halim… Sonrası hızlı uyanış, kabul mevcut duruma hızlı

uyum, sokakta ve işte olma, çok çalışma,

yapmadıklarıma zaman ayırma, biriken her ne varsa

temizleme, her anlamda fırsatları, fırsatçılıkla

karıştırmadan faydaya çevirme dönemi ile tüm

olumsuzlukları arkada bıraktım. Üstünü örttüğüm ya da

görmediğim durumlar ile karşılaşıp yeni yollar arama

zamanının başındayım. Başa gelen her ne varsa

çözümü ile geliyor. Bu dönemi de çözümü görme ve

uygulamayla geçiriyorum.

Münteha Adalı, Güvensan Tes�s H�zmetler� CEO,

 PWN İstanbul Üyes�
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COVID-19 KRİZİNDE STRATEJİ YAKLAŞIMIMIZ: 
�Ş VE BİREYSEL YAŞAMLARIMIZIN LİDERLERİ
OLMADA İLK ADIM

Çoğumuzun
evlerden teknoloji odaklı çalıştığı,
kimimizin korkarak işyerlerine gidip
işyerinden çalıştığı, hemen hemen her
gün uluslararası ve ulusal düzeyde
korona salgınına ilişkin haberleri
izleyerek ağırlıklı, korku, endişe ve
kaygı dolu günler geçirdiğini
zannettiğim Covid-19 krizini
yaşadığımız bu günlerde, her türlü
olumsuz dışsal ve içsel faktörlere
rağmen kendimize daha çok
dönebilme şansını da
deneyimlediğimiz özel bir dönemden
geçiyoruz.
 

Neredeyse her gün hepimiz bu
dönemin “asla bir daha eskisi gibi
olmayacak bir sürecin başlangıcı”
olduğunu, “büyük değişim ve
dönüşümlerin dönüm noktasında
olduğumuzu”, duyuyoruz ve
okuyoruz. “Yeni normaller” ile
tanıştırılıyoruz ve belki de 

deneyimliyoruz. Yine bugünlerde, söz
konusu virüse yönelik yeterli bilimsel
bilgiye sahip olmadığımız gerçeği ile
yüzleşiyoruz. İş ve toplumsal yaşamın
yeni düzenine yönelik belirsizlik ve
adaptasyon sorunsalı ile mücadele
ediyoruz. Bireysel iş ve yaşam
pratiklerimize baktığımızda da bilip de
uygulamadığımız ya da hiç
bilmediğimiz sanal gerçeklilere dayalı
çalışmayı ve ilişkileri sürdürmeyi
deneyimliyoruz.

Prof. Dr. Ref�ka Bakoğlu, Marmara Ün�vers�tes�

İşletme Fakültes�, PWN İstanbul Üyes�

Salgının üzerimizdeki sosyal ve
psikolojik etkilerini bir yana
bırakıyorum, sadece bu teknoloji
odaklı sanal çalışma ve yaşama
deneyimi bile tek başına;

rutinlerimizden çıkmaya, belki de pek
çoğumuz için iş- özel yaşam dengesini
kaybetmeye, ikisi arasında sınırların
kaybolup “24 saate sığmayan zaman”

sendromunu yaşamaya ve iş
yükümüzün artmasına yol açarak, yeni
mücadele ve belki de stres, alanları
yaratmış olabilir. Doğal olarak bir de
yoğun internet ve teknoloji
kullanımından dolayı yavaş yavaş
ödün verdiğimiz fiziksel ve ruhsal
sağlığımızı ve kısa vadede
vücudumuzda biriken stresi ve belki
de böyle devam ederse, çok yüksek
olasılıkla yoğun teknoloji
kullanıcılarının şikayetçi olmaya
başlayacağı baş ağrıları ve yorgunluk
halini, kısaca kendimizden ödün
verdiğimiz ruhsal- fiziksel sağlığımız
ve dengesindeki bozukluk riskini de
dikkate almamız gerekir. Çalışan
insanlara, özellikle iş kadınlarına,
yönelik hazırladığım bu yazıda,
özellikle Covid-19 krizi nedeniyle
içinde bulunduğumuz olağan üstü
dönemde bireysel yaşam ve iş
yaşamımızda strateji yaklaşımlarımızı
gözden geçirip bugünden gelecek
mimarimizi oluşturmaya yönelik nasıl
bir yatırım yaptığımıza dikkati
çekeceğimi umuyorum.



  Öncelikle, içinde bulunduğumuz duygu durumlarını
görmeye, kabul etmeye gereksinim bulunmakta ve bu
halin içinde olmamız nedeniyle yaşadığımız tüm
duygu durumları için öncelikle kendimize şefkat
göstermeye ihtiyacımız var.  Bence olanı kabul ile
ilerlemek, zamanın anlardan oluştuğunu yeniden fark
etmekle başlamak gerekir. Eve sığdırmaya çalıştığımız
yalnızlıklarımız, izole bir şekilde yaşama ve iş yapma
zorunluluklarımız, beyni büyük vücudu küçük bir
oluşa neden oluyorsa dengemizi kaybediyor
olduğumuzun işaretidir. Bu durumda, bireysel olarak
temel stratejimiz; “akıl, ruh ve beden sağlığımızı
sağlamak olan temel misyonumuzu” gerçekleştirmiş
olduğumuzdan emin olmaktır.  Özellikle,
bütünlüğümüzü yüksek derecede yitirme tehdidi
altında olduğumuz bu dönemlerde aktif ve pasif
faaliyetlerimizi dengeleyerek temel misyonumuzu
yerine getirmiş olmamız hayati bir değere sahiptir.
Bunun için önerim; gün içinde işte ya da evde aktif
olarak yaptıklarınızın (hareket etme, spor, dans,
yemek yapma, evinizi/ odanızı düzenlemek, bir eser
üretme, yeni bir proje yapma, yazı yazma, sanatın
herhangi bir dalını aktif olarak yapma -resim yapma,
şarkı söyleme, ritim çalışması yapma, şiir/
öykü/denemeler yazma vs hangisi size uygunsa- vb.)
pasif olarak yaptıklarınıza (televizyon izleme, kitap
okuma, toplantılarda dinleyen olma, bilgisayar
başında çalışmak, ders dinleme vb.) en azından eşit
olmasını sağlamanız olabilir. 

  Pratik olarak, bilgisayar başında 45-50 dakika hareketsiz kalmışsanız, vücudunuzu ve
kendinizi uyaracak basit esneme, yürüme, mümkünse hatta nefes egzersizleri yapmak
vs., güne yoga, mindfulness, nefes egzersizi, spor, dans yaparak başlama ya da gün
içinde mutlaka bunları yaparak zihinden bedene yönelmenize, güne enerjik başlayıp
gün içinde dengenizi korumanıza ve böylelikle beden ve zihin birlikteliğini sağlayıp ana
gelmenize ve kendinizi dengelenmenize destek olacaktır. Böylesi bir bilinçli
farkındalıkla bedende ve anda kalmayı sağlamış olmak, kendi bireysel deneyimimin de
gösterdiği üzere, her zaman, ama özellikle covid19 salgının yaygın olduğu bu
dönemde, bizim zihinde kalıp kaygı, korku, kaygı ve stres gibi olumsuz etkilere karşı
dayanıklılığımızı arttıracaktır. 

Kanımca, ancak bu şekilde akıl-ruh-beden- bütünlüğümüzü sağlayıp farkındalıkla anın
içinde olmayı, yaptıklarımıza odaklanmayı gerçekleştirdikten sonra, sağlıklı bir şekilde
gelecek mimarisi için “bugün” strateji yaklaşımlarımızın nasıl olabileceğini konuşacak
veya artışacak hale gelebiliriz. Çünkü merkezileşmişlik/dengelenmişlik, sakinlik ve içe
dönüklük hali, öncelikle kendinizin yere sağlam basmasını sağlayarak yaşamınızın ve
işinizin liderleri olma şansınızı yükseltecektir.
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Eser: Köln’de Kunsthandlung

Goyert’�n önünde, Hahnen Sokağında

sanatçısı bel�rs�z eser.



 

Bu noktada geleceğe ilişkin umudumuzu korumamızın ve gerçekçi düşlerimizin
(vizyonumuz) varlığının hayati değeri olduğunu vurgulamaya ihtiyaç var. Sizi ısıtan ve size
enerji veren bir “güneşiniz” yoksa sağlıklı bir şekilde ilerlemeniz zor olacaktır. Umut yoksa o
güneşi görmeniz de onunla ısınmanız da düşük ihtimal sanki. En azından strateji literatürü
açısından öyle.  Ben, klasik çerçevede stratejiyi çok basitçe, “kalbiniz ve kafanız
göklerdeyken ayaklarınızı sağlam bir şekilde yere/ toprağa bastırma, yürütme ve hatta
koşturma sanatıdır (“bilime dayalı sanat”)” şeklinde tanımlarım. Anlaşıldığı üzere, bu
çerçevede stratejinin bilime dayalı bir sanat olduğu yaklaşımı bulunmaktadır. Bireysel
yaşamınızda ve/veya işlerinizi yaparken bir sanatçı gibi önünüzdeki tabloyu boyamanız
mümkün mü? Bu nasıl olabilir? En azından adeta iyi bir klasik bir ressam gibi olanı
mükemmel bir şekilde boyayabilir miyiz? Bu dönemde, bu şekilde boyayabilmek mümkün
mü? Bu ve benzeri sorulara   cevap vermek, bunu yapabilmek için gerekli ön adımları
gündeme getirmek için yazdığım bu yazının amacını aşmakta. Bir sonraki yazımızın konusu
bu olsun.

Biraz önce ifade ettiklerimi biraz daha teknik bir dille
yeniden gündeme getirecek olursam: Covid19 Krizi
yaşadığımız bu zamanlara kadar, klasik olarak strateji;
akılla, mantıkla, bilimsel analizlerle oluşturulup gelecek
hayaline (vizyona) hayatın içinden oluşanlarla birlikte
tasarlanan stratejiyi şekillendirerek ilerlemeyi
önermektedir. Bu hala değerli ve bana sorarsanız sağlam
bir şekilde ilerlemek için hala güvenli ve güvenilir bir
yoldur.  Ancak belki bu dönemi daha farklı açılımlarla
geçirebilmek, bir yandan kendi özgün kaynaklarımızı daha
aktif hale getirerek kendi sınırlarımızı açarken diğer
yandan harika bir yepyeni tabloyu yaratabilmek, yepyeni
opsiyonları oluşturabilmek için strateji yaklaşımı nasıl
olmalı sorusunu tartışmak ve yeni cevaplar üretmek
gerekli. Bu, ancak daha farklı, yeni bir yaklaşımı gündeme
gitmemiz ile mümkün olabilir. Örneğin, belki stratejinin
bilime dayalı sanat yerine sanata dayalı bir bilim olduğu
ya da olması gibi. Her iki yaklaşımın, sizin yaşamınıza
birebir temas edecek şekilde nasıl olacağı konusu bir
sonraki birlikteliğimizin konusu olsun. İşlerinizin ve
yaşamınızın liderliğinde bilimsel bir sanatçı olmanın veya
belki de bir sanatçı gibi şekillendirerek yaşamınızı ve
işlerinizi bilimini yapmanızın yollarının neler olduğunu
tartışacağımız bir sonraki yazılarımızda görüşmek
dileğiyle…
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Koronalı günler�n akıl- ruh ve beden

bütünlüğünü sağladığınız, �çsel d�ng�nl�k,

sak�nl�k ve merkez�lenm�şl�k hal� �le Kend� 

özgün kaynaklarınızı akt�f hale get�rd�ğ�n�z,

duygusal olarak dayanaklı olduğunuz gelecek

hayal�n�z �ç�n bugünden daha çok �çsel

kaynaklarınızı kullanarak yepyen� açılımlar

yaptığınız key�fl� deney�me dönüşmes�

d�lekler�mle..

Prof. Dr. Ref�ka Bakoğlu

Bu çerçevede öncelikle, bir çağdaş stratejist olarak, anın içinde kalarak yani
bugün yaptıklarınızla gelecekle ilişkimizi ne şekilde ayarlamamız gerektiği
konusunu özenle yeniden düzenlemeye ihtiyaç olduğuna dikkati çekmekle
başlamak isterim. Nitekim yukarıda bahsettiğim üzere, bu yazımın amacının
tam merkezinde “gelecek ile şu an arasında ne şekilde bağ kurmamız
gerektiğinin” tartışılması bulunmaktadır.  Söz konusu olan ister bireysel
ister sadece iş yaşamınız düzlemindeki stratejileriniz olsun, her düzeyde
strateji özde; gelecek ile bugün, gök ile yer, hayaller ile “gerçekler”, kalp ile
beyin ve hatta sanat ile bilim arasında bağ kurmaya dayalıdır. 
 

Eser: Mehmet

Tek�rdağ



Türkiye’de halihazırda görülen Koronavirüs (COVİD-19) salgını sürecinde, bazı şirketler
kendi inisiyatifleri ile birlikte faaliyetlerini geçici bir süreliğine ara vermiş, yaklaşık
149.382 işyeri T.C. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kapatılmış, bazı kurumlar iş
faaliyetlerini kademeli bir şekilde azaltmış veya evden çalışma biçimine geçmişlerdir. Bu
çalışmamızda, Covıd-19’un çalışma hayatına etkilerine genel hatlarıyla değinilecek ve
bu dönemde sıklıkla uygulama alanı bulan kısa çalışma sistemine değinilecektir.
İşverenler özellikle bu zorlu süreçte kurumu ayakta tutabilmek ve iş ilişkisini sona
erdirmemek amacıyla birçok fedakarlıkta bulunmaktadır ve bu durum da iş görme
şekillerini ve çalışma hayatını doğrudan etkilemektedir. Özellikle anılan genelgeyle
faaliyetlerine geçici süre ile ara verilen otel, restoran zincirleri gibi kurumlar da dahil
olmak üzere bazı şirketler, iş mevzuatında açıkça düzenlenmeyen ücretsiz izin verme
kurumunu yoğun bir şekilde uygulamaya başlamışlardır. Bu durum şüphesiz ki işveren
ve işçi ilişkisini oldukça etkilemiştir.  Bu dönemde iş yaşamında sıklıkla uygulanan
önemli bir husus da 30.04.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Kısa Çalışma ve
Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik çerçevesinde öngörülen kısa çalışma
sistemi olmuştur. Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarih olan 2011 tarihinden günümüze
değin bu kadar fazla uygulama alanı bulmamıştı. Bununla ilgili olarak da uygulamada
yaşanan birtakım sıkıntılar ve öngörülen mevzuatın tüm personeli kapsamaması şirketler
açısından işletmesel kararların alınmasında oldukça zorlayıcı oldu. 
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COVID-19’UN ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ



Bunun yanında tabii ki mücbir sebep nedeniyle
bazı işçilerin işine son verildi ve hatta toplu işten
çıkartmalar da gündeme geldi. Bu noktada, kısa
çalışma sisteminden kısaca bahsetmek
gerekmektedir. Koronavirus süreci gibi zorlayıcı bir
sebepten ötürü işyerindeki haftalık çalışma
sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında
azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın
işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az
dört hafta süreyle durdurulması hallerinde,
işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara
çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan
bir uygulamadır. Bunun yanında, işçilerin
ödenekten yararlanabilmesi için; işverenin kısa
çalışma talebinin uygun bulunması, İşçinin kısa
çalışmaya tabi tutulması ve kısa çalışmanın
başladığı tarih itibarıyla son 60 gün hizmet akdine
tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle
prim ödeme şartlarını taşıması gerekmektedir. Bu
hafta yasalaşması öngörülen tasarı ile birlikte, kısa
çalışma ödeneğinden yararlanılması için bazı
kolaylıklar öngörülmüştür. Şöyle ki, özellikle kısa
çalışma ödeneğinin verilmesi için ilgili müfettiş
raporu önemlidir, ancak halihazırda birçok kurum
tarafından bu yönde başvurular yapıldığı için talep
yoğunluğu nedeniyle söz konusu inceleme süresi
bir hayli vakit aldığından, kısa çalışmada, başvuru
sonucu beklenmeden “beyana dayalı olarak”

ödeme yapılabileceği gündemdedir. Ayrıca, kısa
çalışma ödeneğinden faydalanma şartlarını
taşımayan işçiler için de ücretsiz izinde
bulundukları veya işsiz kaldıkları dönem kadar
günlük 39,24 TL tutarında ödeme yapılması
gündemdedir.  Kısa çalışma uygulamasının temel
amacı istihdamın korunmasıdır. Mevzuata uygun
kısa çalışma yapılması halinde işçilerin rızasına
ihtiyaç duyulmayacaktır. İşçiler, bu dönemde kısa
çalışma kapsamında mevzuata aykırı olmayan
uygulamalar nedeniyle,  iş sözleşmesini İş
Kanunu’nun 24. maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve
(f) bentleri uyarınca haklı nedenle
feshedemeyecek; işverenden, temerrüde
düşmediği için çalışılamayan sürelerin karşılığında
ücret talep edemeyecek ve çalışılması gereken
sürelerde işi yapmaktan
kaçınamayacaktır.
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Av. N�l Merve Çel�kbaş Şeker, LL.M.,

Çel�kbaş Hukuk Bürosu, 

PWN İstanbul Üyes�



İş Yaşamında Cinsiyet Eşitliği ve İletişim Dili Söyleşisi

PWN İstanbul’un Anadolu Sigorta çalışanlarına yönelik hazırladığı “İş Yaşamında Cinsiyet

Eşitliği ve İletişim Dili Söyleşisi” konulu söyleşi 9 Mart’ta gerçekleşti.  İletişimci, TimePR

Ajans Başkanı ve PWN Üyesi Sevda Solak moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide; Fark

Holding CHRO, PWN İstanbul Başkanı Aylin Satun Olsun “İş Yaşamında Cinsiyet Eşitliği

ve Cinsiyet Dengeli Liderliğin Neresindeyiz?” ve Psikolog, Profesyonel Koç̧, DBE
Kurumsal Gelişim Merkezi Yöneticisi, PWN İstanbul Üyesi Ayşegül Horozoğlu “İş

Yaşamında Cinsiyet Kalıpları, Pozitif İletişim ve Pozitif Psikoloji Üzerine” birer konuşma

gerçekleştirdiler. 

“Cinsiyet Dengeli Bir İş Yaşamı” için önemli adımlar atan Anadolu Sigorta’ya katkılarından

dolayı teşekkür ederiz.

BİZDEN HABERLER



100. Yılında 23 Nisan’da Muazzez İlmiye

Çığ ile Buluştuk

Halk Egemenliğinin ilan edilerek TBMM'nin

açılışının 100. yılında, 23 Nisan 2020 Ulusal

Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, hepimize

ilham veren bir isim, Dünyaca Ünlü

Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ ile Zoom'da

söyleşi şansı elde ettik. Yüce Atatürk'ü

saygıyla yaddettiğimiz bu buluşma, zaman

tünelinde bir yolculuk gibiydi... Muazzam

Muazzez'in bize en önemli tavsiyesi ÇOK

OKUYUN ve ÇOK ÇALIŞIN oldu!

EGD ile “Yeni Çalışma Ortamı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” Söyleşisi gerçekleşti 

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), PWN İstanbul -Profesyonel İş Kadınları Derneği ve

Kadın Girişimciliğini Destekleme Zirvesi iş birliğinde COVID-19 sonrası “Yeni Çalışma

Ortamı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” etkinliğinde 9 Haziran’da bir araya geldik. 

EGD Başkanı Celal Toprak moderatörlüğünde 9 Haziran’da gerçekleşen söyleşide PWN

İstanbul Başkanı ve Fark Holding CHRO’su Aylin Olsun, Mey Diageo İK Direktörü ve PWN

İstanbul Üyesi Birsen Çevik Akgünlü, Özay Avukatlık Bürosu Kurucusu ve PWN İstanbul

Üyesi Merter Özay ana konuşmacı olarak yer aldı. 

Muazzez İlm�ye Çığ
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Kadınlar İş Dünyasında Parladıkça Araştırması Türkiye Sonuçları Açıklandı

“Kadınlar İş Dünyasında Parladıkça” diyoruz… 

“Eşitlik konusunda gerçekçi olalım” diyoruz… 

“Gerçekçi olun! Akılcı olun!” diyoruz…

Mercer Türkiye’nin, PWN İstanbul stratejik ortaklığında ve PERYÖN - Türkiye İnsan

Yönetimi Derneği araştırma ortaklığında gerçekleştirdiği, ‘Kadınlar İş Dünyasında

Parladıkça Araştırması’nın (When Women Thrive) sonuçları açıklandı. 32’si çokuluslu 68

firmanın katıldığı ve 130 bin çalışanı kapsayan araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye’de

firmaların yüzde 94’ü çeşitlilik ve kapsayıcı iş ortamı uygulamalarının geliştirilmesine

odaklandığını belirtiyor. Bu konuda dünya ortalaması yüzde 81 iken, Türkiye, farkındalık

konusunda yüzde 94 ile daha ileri bir noktada olduğunun işaretini verse de firmaların

yalnızca yüzde 34’ü belgelenmiş ve birden çok yıla yayılmış bir çeşitlilik ve kapsayıcı iş

ortamı stratejisine sahip olduğunu söylüyor. Bu sonuçlar uygulama açısından şirketlerin

daha alınacak epeyce yolu olduğuna dikkat çekiyor.

Araştırmayı indirmek ve detaylı bilgi için link için TIKLAYINIZ

PWN İstanbul TV her Çarşamba Bizi Aydınlattı

PWN İstanbul çatısı altında PWN İstanbul Üyesi, Kurumsal Koç Arzu Demirel tarafından

hazırlanıp sunulan PWN İstanbul TV, COVID-19 salgını sürecinde her Çarşamba sürekli yayın

yaptı. PWN İstanbul TV, üyelerimizi ve iş dünyasını konunun farklı yönleri ile ilgili doğru

bilgilendirmek ve bu dönemin mümkün olan en rahat şekilde atlatabilmesine yardımcı olmak

için farklı konukları ağırladı. Pandemi döneminde toplamda 1000 dakikaya varan

programlarla alanında önde gelen 15 uzmanın katılım gösterdiği ve görüşlerini aktardığı

Instagram söyleşileri bundan sonra da devam edecek. 
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https://www.mercer.com.tr/rapor-makale-arastirma/kadinlar-is-dunyasinda-parladikca-2020-turkiye-raporu.html


AJANDA

PWN Global'de PWN İstanbul Web�narı: "Yen� Dönemde Çalışan Bağlılığı” Sem�ner�

2 Temmuz’da!

PWN İstanbul Üye Etk�leş�m Grubu L�der� ve Engage & Grow Global CEO’su Işık Şer�fsoy,

PWN Global’�n tüm şeh�r networkler�n�n katılacağı b�r sem�ner ver�yor. 

Sem�nerde Şer�fsoy; Cov�d-19 kr�z� sonrası çalışan bağlığı kr�z� yaşayan kurumlar �ç�n

nörob�l�m, NLP ve mot�vasyon b�l�m�nden yararlanılarak gel�şt�r�len grup akt�vasyon

s�stem�, çözüm öner�ler� ve ş�rket/ek�p kültürünü etk�lemen�n �puçları verecek. 

2 Temmuz 2020, Saat 18:00-19:00 (Türk�ye Saat�) arasında "Yen� Dönemde Çalışan

Bağlılığı” üzer�ne gerçekleşecek sem�nere katılmak �ç�n kayıt olunuz. 

Sem�ner D�l�: İng�l�zce

Kayıt l�nk� �ç�n TIKLAYINIZ

https://pwnglobal.net/events/3094-employee-engagement-in-the-new-era.html

