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İşte Kadın
Anne, eş, çalışan gibi pek çok rolleri olan kadınlar,
bu birbirinden farklı ve bazen ça:şan rolleri,
en iyi şekilde yönetmeye çalışıyor.
Çocuğu olmayan çalışan kadınların
çocuk sahibi olmak için biyolojik saat ile kariyer
planlaması arasında sıkışıp kalmaları,
çocuğun kariyerlerine zarar vermesi endişeleri,
iş, eş ve çocuklar arasında
dengeyi kuramama korkusu,
günümüz dünyasında çalışan kadının en büyük
kabusu. Oysaki kadınlar, kendi özgün halleri ve
hayatlarının değişik dönemlerindeki
ihGyaç ve isteklerini dile geGrebildiklerinde
son derece yara:cı, verimli ve fark yaratan
bir çalışan proﬁli oluyorlar.

Amaç:

İşte Kadın

Kadın çalışanlarımıza farklı rollerinde,
zorlandıkları noktalarda,
ilham veren öyküler ile,
hayatlarını kolaylaşGracak ve günlük hayaRa
uygulayabilecekleri bazı ipuçları vermek.

Yöntem

Yarım günlük bir Atölye Çalışması veya
3 ha<a; ha<ada bir öğlen veya akşamüstü
2 saat şeklinde planlanacak.
Konuşmacıların gerçek hikayeleri ve
iş dünyasında rol model olan
bazı kadınlardan örnekler ile konular anlaGlacak.
İnterakHf çalışmalar ile farkındalık arJrılacakGr.

Koçlar: Tijen Mergen ve Ferah Lök

İşte Kadın - Program Akışı
Grup Çalışması :Yaşamın evreleri
Hangi biyolojik evredeyim?
Hangi psikolojik evredeyim?
Hangi rolleri oynuyorum?
Yaşamımı Dolu Dolu Yaşamaya Engel Olarak Gördüklerim
Fiziksel Engeller
Duygusal Engeller
Hikayeler ve yaşanmışlıklar
Sahaya çıkma cesareti
Kırılganlıklarımız
Destek sistemleri
Kadınların içgüdüsel engelleri
Hem kariyer hem çocuk olmaz inancı
Mükemmel olma isteği
Saygı duyulmak değil, beğenilmek arzusu
Grup Çalışması :Yasamıma Zenginlik Getiren Kaynaklarım neler?
Elimdekiler, bu güne getirdiklerim neler?
Yaratabileceklerim neler?
Destek Sistemlerim neler?

İşte Kadın - Fiyat Teklifimiz

3 hafta, 2 şer saat olarak yapılacak grup çalışmalarının
Fiyatı 10.000 TL + KDV online
14.000 TL + KDV yüzyüze
olacaktır.
Grup çalışmaları on line ortamda veya
yüzyüze yapılabilecektir. Yüz yüze yapıldığı ortamda
mekan ve yol giderleri yukarıda verilen rakama dahil olmayacaktır.

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,
Yönetim Danışmanı,
Eğitimci

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.

Ferah Lök, MSC, ACPC, PCC
Profesyonel Koç, Storyteller,
Yöne2m Danışmanı, Eği2mci
Uzmanlık Alanları:
Yönetici Koçluğu
Organizasyon ve İlişki Sistemleri
Koçluğu - Takım Koçluğu
Liderler İçin Hikaye Anlatımı
‘İşte Mutluluk’ Çalışmaları
İşveren Markası Oluşturma
Hizmetleri
Değişim Yönetimi
Stratejik Planlama
Satış Yönetimi
Hizmetler Yönetimi
Proje Yönetimi
Yüksek Performans Takımları
Oluşturma
Organizasyonel Gelişim
Eğitimler
Mentörlük ve Mentörlük
Sistemleri Kurulması
Kurumsal Performans Yönetimi
Müşteri İlişkileri Yönetimi

Kendini sürekli geliştirmek ve birikimini insanların ve kurumların gelişimi için aktarmak
konusundaki hevesi ve kararlılığı ile iş hayatını şekillendiren Ferah, hem kurumlara hem de
bireylere gelişimlerinin her noktasında katkıda bulunmaktadır.
Orta ve lise eğitimini Robert Kolej’de tamamlayan Ferah, İTÜ mezunu Yüksek Endüstri
Mühendisidir. Ferah, uzun kariyer yolculuğuna ilk adımını IBM’de attı. 20 yıl süren bu
yolculuğunda yönetici olarak Satış, Pazarlama ve Hizmetler alanlarında rol alıp takımlara liderlik
yaptı. Satış Direktörü olduğu IBM’den 2006 yılında girişimci olarak hayallerini gerçekleştirmek
üzere ayrılan Ferah, o günden beri yönetim danışmanlığı, eğitim ve koçluk alanında yöneticiler
ve takımlar ile çalışıyor. Liderlik, performans ve kariyer gelişiminde birey ve kurumların en özgün
liderlik stillerini oluşturmaları sürecine destek oluyor. Takım koçluğunda takımların içinde
bulunduğu sisteme bütünsel bir yaklaşımla bakan Ferah, istenilen değişimi yaratabilmek için
daha yaratıcı, dayanışmacı ve cesur liderlerin ve takımların oluşumuna katkıda bulunuyor.
Koçluk ve Mentorluk Hizmetleri, kurum kültürü, çalışan mutluluğu, bağlılığı, işveren markası
çalışmaları ve İş Hayatında Hikaye Anlatımı özellikle odaklandığı alanlardan bazıları.
Insead’ın düzenlediği Satış Yöneticiliği programını tamamlayarak Satış - Bölge Yöneticisi
Sertifikası ve Adler International Koçluk Sertifikasyon Programını tamamlayarak ACPC ve
International Coach Federation’dan PCC ünvanını alan Ferah, aynı zamanda takım koçluğu
alanında Organization and Relationship Systems Coaching, Transaksiyonel Analiz, Medical
Coaching ve Supervisor Coaching sertifikalarına sahiptir. Ayrıca profesyonel hayatı boyunca
uluslararası ortamlarda çok sayıda Liderlik ve Değişim Yönetimi eğitimi almıştır ve ACT
(Accelerate Change Together) Programı dahil olmak üzere pek çok alanda sertifika sahibidir.
2500 saati aşan koçluk deneyimini uzun ve başarılı bir profesyonel iş hayatı ile birleştiren sayılı
koçlardandır. Çalışmalarını kurucusu olduğu Power of Happiness Platformu ve Coaching Atelier
bünyesinde sürdüren Ferah, aynı zamanda Adler Coaching and Business Training’in Fakülte
Liderlerindendir. Ferah, ICF üyesidir.
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Her türlü sorunuz ve isteğiniz için bize ulaşabilirsiniz:
poh@powerofhappiness.org
www.powerofhappiness.org
Tel: +905337641364
Tel: +905305176133
Maslak, İstanbul
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