Bir Hikayem Var

İş Ortamında Kadın
Kadınlar, anne, eş, çalışan, evlat gibi
birbirinden farklı ve bazen ça8şan rolleri, aynı
anda üstleniyor ve çok güzel yöne>yor. Ancak
hem kendileri, hem de çevreleri yapılanları ya
görmüyor veya yeteri kadar Drsat verilmiyor,
sonuçta da kadınlar iş dünyasında hak eFkleri
pozisyonlara gelemiyor. Oysa ki kadınlar, kendi
özgün halleri ile ih>yaç ve isteklerini dile
ge>rebildiklerinde, özgüvenlerini
koruyabildiklerinde ve yap8klarının farkına
varıp, açıkca dile ge>rebildiklerinde
kariyerlerinde hızla basamakları çıkabiliyorlar.

Bir Hikayem Var

Bu atölyede amaçımız:
Kadın çalışanlarımızın
1) Yap<kları, başardıkları işlerin farkına
varmalarını sağlamak
2) Bunları özgürce dile geGrebilmek için
hikayeleşGrme sana< ile tanışmalarını sağlamak
3) Konuşmacıyı ve birbirlerini dinleyerek güven
duygularını ar<rmak.
Yöntem:
2 Saatlik online zoom çalışması şeklinde
yapılacak<r. İnterakGf çalışmalar ile
farkındalık ar<rılacak<r.
Konuşmacı:
Tijen Mergen

Bir Hikayem Var - Program Akışı
Farkındalık Çalışmaları
Aidiyetlerimiz üzerine sohbet, birbirimizi tanıma
Neden kendimizi ifade edemiyoruz?
Engeller?
Kadınların içgüdüsel engelleri, sizin için hangisi geçerli?
Kırılganlıklarımız
Destek isteme cesareH, kaIlımcıların deneyimleri
Hikayelerin gücü
Anlatmakta zorlandığımızda hikayeler nasıl yardım ediyor?
Karşımızdakini etkileme hikayeleri yapısı
Uygulamalı grup çalışması, “Böbürlenmiyorum, gerçek hikayemi anlaIyorum.”
Bireysel ve Grup Egzersizi
Ben neleri başardım?

Bir Hikayem Var – Fiyat Tekliﬁ

2Saat Online Atölye
Fiyat: 7.000 Tl + KDV
Küçük gruplar ile (15-24) daha etkileşimli çalışılabilir
Daha kalabalık gruplar için zoom ortamında yapılması tavsiye edilir.
Bu durumda zoom odaları ile grup egzersizi yapılabilir.

Mergen, 1984 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Müh. Bölümü'nden Yüksek Lisans
Tijen Mergen Tijen
derecesiyle mezun olmuştur. NCR Türkiye'de SaMş Müdürlüğü ve NCR Orta ve Doğu Avrupa

Fasilitatör

Profesyonel Koç,
YöneRm Danışmanı,
Hikaye AnlaMcısı

Bölgelerinde çeşitli üst düzey yöneRcilik görevlerini üstlenmişRr. 1998-2003 yıllarında AppleBilkom A.Ş.'de Genel Müdür olarak hizmet vermiş olan Mergen, burada farkındalık üzerine
gelişRrdiği ve "iCan" adını verdiği kısa ﬁlm ve müzik yarışması ile %49 pazar bilinci sağlayarak IPRA
ödülünü almışMr. Mergen, 2000 yılında, Bilkom A.Ş.'nin Komili Holding'den KoçHolding'e devri
Uzmanlık Alanları:
sürecinde de akRf rol almış ve sürecin başarı ile tamamlanmasını sağlamışMr. Aynı yıl, Dünya
Yöne%ci Koçluğu
Organizasyon ve İlişki Sistemleri Gazetesi tarabndan ilk defa verilen “Yılın Profesyonel İş Kadını” ödülünü almışMr.
2004-2010 yılları arasında Doğan Gazetecilik bünyesinde Pazarlama ve İş GelişRrme Grup Başkanı
Koçluğu - Takım Koçluğu
Liderler İçin Hikaye AnlaCmı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev alan Tijen Mergen, kurumun gazetelerinin saMş ve pazarlama
‘İşte Mutluluk’ Çalışmaları faaliyetlerinin yöneRminin yanısıra, yazılı basının dijital dönüşümünde de öncü rol oynamşMr.
İşveren Markası Hizmetleri Türkiye’de son dönemlerde en başarılı sosyal sorumluluk projesi olarak kabul edilen ‘’Baba Beni
Okula Gönder’’ kampanyasının liderliğini üstlenmişRr. 2010-2013’de, Hürriyet Gazetecilik’de
Değişim Yöne%mi
Pazarlama Grup Başkanı ve İcra Kurulu üyesi olarak görevini sürdüren Mergen, SaMş ve Pazarlama
Stratejik Planlama
faaliyetlerinin yanısıra, cinsiyet eşitliğĭ gibi toplumun en önemli sorunlarını gündeme geRrerek,
Stratejilk Pazarlama
Haklı Kadın Plaiormu’nun kuruluşunda etkin rol almışMr. 2013-2017 yılları arasında Doğan
SaCş Yöne%mi
Gazetecilik AŞ’de YöneRm Kurulu Üyesi olarak görev alan Mergen, Ekim 2013’de Tek Girişim Ltd.
Proje Yöne%mi
Yüksek Performans Takımları adı ile kendi şirkeRni kurarak, çalışma hayaMna girişimci olarak devam ek. Aynı dönemde Adler
InternaRonal Koçluk SerRﬁkasyon Programını tamamlayarak üst düzey yöneRci koçluğu yapmaya
Oluşturma
başladı. Çalışan mutluluğunun kurum başarısındaki önemini vurgulamak ve yöntemlerini
Mentörlük ve Mentörlük
öğretmek üzere Power Of Happiness Plaiormu’nu kurdu. “Kendine liderlik, takımına liderlik ve
Sistemleri Kurulması
kurumuna liderlik” başlıkları alMnda bir çok atölye ve seminerler düzenlemekte, çalışan
Dijital Dönüşüm
memnuniyeR üzerine projeler gelişRrmekte, organizasyonlar düzenlemekte ve danışmanlık
Dijital Pazarlama
Kurumsal Performans Yöne%mi vermektedir. Beş yılı aşkın süredir Bahçesȩhir Üniversitesi SBF’de Yüksek Lisans öğrencilerine
Pazarlama ve Dijital Dönüşüm dersleri veren Mergen, Kagider’de Başkan Yardımcısı, Çağdaş
Müşteri İlişkileri Yöne%mi
Yaşamı Destekleme Derneği’nde de yöneRm kurulu üyeliğini yürütmektedir.

CONNECT
Her türlü sorunuz ve isteğiniz için bize ulaşabilirsiniz:
tijen@powerofhappiness.org
www.powerofhappiness.org
Tel: +905305176133
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