
*Bu sunumda yer alan yazılı ve sözlü görüş ve değerlendirmeler sunumu yapan 
kişi/kişilerin kişisel değerlendirmeleri olur TEID’in görüşünü yansıtmamaktadır.

TEİD Etik ve İtibar Derneği
Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Çalışma Grubu Çalıştayı

Arzu Deniz Aksoy
Ocak 2020











https://www.youtube.com/watch?v=4R3f2F1GaVs
https://www.youtube.com/watch?v=sFGnN_oyybU
https://www.youtube.com/watch?v=7G0OUHnCudw
https://www.youtube.com/watch?v=CkuDy_UvsZk

https://www.youtube.com/watch%3Fv=4R3f2F1GaVs
https://www.youtube.com/watch%3Fv=sFGnN_oyybU
https://www.youtube.com/watch%3Fv=7G0OUHnCudw
https://www.youtube.com/watch%3Fv=CkuDy_UvsZk


D + I Ligi kurun
Kurumlarda Çeşitlilik ve Kapsayıcılığı teşvik etmek üzere aksiyonlar almak gerekir.

• Yönetim Ekibi bu konuda kilit bir rol oynamak zorundadır, kurum içinde içselleştirilmesi konusunda çalışılmalıdır.   

• Yöneticilerin, günlük çalışma hayatında çeşitliliği olabildiğince geliştirme ve arttırma çabalarını desteklemek gerekir. 

• Yöneticiler, çeşitli kişilikler, geçmişler ve deneyimler ile çeşitli çalışma tarzlarını teşvik etmenin kurumların ekonomik
başarısı için çok önemli olduğunu artık biliyorlar. 



Kurumların “Çeşitlilik + Kapsayıcılık” konusuna
yatırım yapması için 9 ana neden

1. Daha önce bilinmeyen bir ortamda sistemin sağlamlığı. 
Bir kuruluşun iç karmaşıklığı, içinde faaliyet gösterdiği sistemin dış karmaşıklığına uygun olmalıdır. Geleceğe yönelik
kuruluşlar, D+I tecrübe ederek bunu başarabilir.

2. Daha iyi karar verme ve daha fazla yenilik.
Çünkü eğer herkes aynı geçmişe, deneyime ve görünüme sahipse, onların yeni fikirlerle ortaya çıkma ihtimalleri
düşüktür. Çünkü pek çokinsan kendi konfor alanından çıkmak istemez, bu iyi hissettirmez. 

3. Gelişmekte olan pazarlara/segmentlere daha iyi erişme ve bunları anlama. 
Ekibinizi olabildiğince çeşitli yapın ve müşterilerinizin tercihlerini tam olarak kavramak ve hatta tahmin etmek için
içeriden edindiğiniz bilgileri kullanın.

4. Çalışanların daha fazla ilgisi ve daha iyi muhafaza edilmesi. 
Nerede çalışmayı tercih edersiniz - eşsizliğinizin gerçekten değer gördüğü bir yerde? Ya da benzerliğin tema olduğu bir
yerde mi?



5. İş gücünün daha fazla katılımı ve üretkenliği. 
Çünkü hepimiz hoş karşılandığımızda, takdir edildiğimizde ve mutlu hissettiğimizde daha iyi sonuçlar veriyoruz. 

6. Çeşitliliğin katılımıyla başarılı birleşme ve devralma şansı daha fazladır.
Herkesin kendini değerli hissetmesi gerekir - özellikle yeni bir şirketle birleşme sürecinde.

7. Yasal uyumlulukla daha iyi risk yönetimi. 
Evet, D + I'ye yatırım yapmak risk ayrımcılığını ve olası davaların neden olacağı zararı önemli ölçüde azaltabilir.

8. Yatırım fonlarına tam erişim. 
Her geçen gün daha fazla yatırımcı, şirketin sürdürülebilirlik çabalarının bir parçası olarak D + I aktiviteleri talep ediyor. 

9. Fırsat eşitliği
Tüm çalışanlar için fırsat eşitliği, adil ve çekici bir işveren olarak tanınmasına / markalanmasına katkıda bulunur.

Kurumların “Çeşitlilik + Kapsayıcılık” konusuna
yatırım yapması için 9 ana neden





1.Kuşak

2.Cinsiyet

3.Engelli & Hasta & Eski Hükümlüler

4.Kültürel Farklılıklar

5.Eğitim Farklılıkları
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https://www.youtube.com/watch?v=8VY457e5Hgg&t=87s

Cinsiyet
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Cinsiyet



Engelli, Hasta, Eski Hükümlü



Kültürel Farklılıklar



Eğitim Farklılıkları



İş Hayatında Çeşitliliğe Nasıl Bakılıyor?



Farklı Özellikteki İnsanların «Yönetici» Olarak Görev Yapmasına Bakış



Epilepsi (Sara) Hastalığı İle İlgili Sosyal Davranışlar





İlişki kimliği rId9 olan resim yolu dosyada bulunamadı.



Teşekkürler

Arzu Deniz Aksoy
Cep :  546-4663787



Kadınların İş Dünyasında Yaşadığı Zorluklar

İnsan Kaynakları  ve İletişim Yöneticilerinin 
Görüşleri

10 farklı sektörde, 31 değişik şirketten görüş alınmıştır.



Kadınların İş Dünyasında Yaşadığı Zorluklar
Halkın Görüşü



İş Hayatında Yaşanılan Olumsuzluklar
Halkın Görüşü



Dijital Yetkinlik Gerektiren Pozisyonlarda Kadın Adaylara Bakış
Halkın Görüşü



Pozisyonlara Cinsiyet Ayrımında Bakış
Halkın Görüşü


