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LEAD Network Türkiye Başkanı

Aysun ZAMAN

LEAD Network Türkiye
Merhaba

Değerli Üyelerimiz

Elbette güzellikler taçlandıkça zenginleşir LEAD Network Türkiye olarak

emeklerimizin karşılığı olan “Outstanding Chapter Ödülünü bu zorlu yılda kazanmış

olmaktan gurur duyuyoruz. Tüm bu başarıları yönetim kurulumuz, komitelerimiz ve

gönüllülerimizle gerçekleştirdik. Derneğimizin gelişimi adına emek veren herkese

teşekkür ediyorum.

Her ne kadar hayalim bir gün bu ve benzeri derneklere ihtiyaç kalmaması olsa da

hayal ettiğim döneme ulaşmak adına yapabileceğimiz çok şey olduğunu biliyorum.

Derneğimize ve en önemlisi üyelerimize değer katacak çalışmalarımıza Kurumsal

destekçilerimizin, gönüllülerimizin katkılarıyla 2021 yılında da devam edeceğiz.

Mesajı
videolu
izlemek için
kodu okutun
veya tıklayın



LEAD Network

Helayne Angelus

LEAD Network Türkiye
Merhaba

Değerli Üyelerimiz

Büyük bir onur ve takdir ile Türkiye Chapter’ını mükemmel başarıları için

tebrik ediyorum ve bu konuda tek olmadığımı 4.5 oranında üye

memnuniyetinden de anlayabilirsiniz. Bir kez daha Türkiye Chapter’ı

perakende ve tüketici sektöründeki kadınları geliştirme alanında yaptıkları

çalışmalardan dolayı kutluyorum. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir 2021

diliyorum.

Mesajı
videolu
izlemek için
kodu okutun
veya tıklayın



MİSYON & VİZYON
LEAD Network Türkiye

Hakkımızda

LEAD Network Türkiye olarak 2015 yılında 5 kişi ile çalışmalara başlamış ve 2017 yılında derneğimizi

kurarak resmi kimliğimizi kazanmış bulunuyoruz LEAD Network kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum
kuruluşu olarak, yalnızca Perakende ve Tüketici Malları sektörüne odaklanmasıyla Avrupa ve Türkiye’de

benzersizdir.

Misyonumuz, Türkiye’de yetenekli kadın işgücünü perakende ve tüketici malları sektörüne çekmek, elde
tutmak, bilgi, tecrübe, eğitim destekleri sağlamak ve kadın liderlerin sayısını, itibarını, etkilerini

arttırmalarında destekleyici olarak sektörümüze katkıda bulunmaktır.
LEAD Network, kurumların sahip oldukları yetenek havuzunun tamamının potansiyelini arttırmalarıyla daha

sürdürülebilir değerler yaratacaklarına inanmaktadır. Vizyonumuz, erkek ve kadınların potansiyellerinin

tamamını içinde bulundukları kuruma katkıda bulunmak için kullanmalarına imkan tanındığı ve böylelikle
çalıştıkları kurumları daha üst bir seviyeye taşıyarak değer katmalarını sağlayacak işgücünde çeşitliliğe

ulaşmaktır. İçinde bulunduğumuz iş dünyasının karşılaştığı zorluklar karşısında daha etkin ve verimli
çözümler üretebilmek için daha fazla sayıda kadının liderlik rollerine taşınmasının gerekliliğine inanıyoruz.

Kadın – erkek üyelerimiz ile birlikte çalışmalarımıza inanç ve
kararlılıkla devam ediyoruz.



GLOBAL BÜYÜME
RAKAMLARI

%184.3489.635

Üye Sayısı Net Promoter 
Oranı

Etkinlik Memnuniyet
Oranı

% LEAD Network 
Perakende Sektörünün

Lider 50 Firmasından üye
oranı

%194.575780TÜRKİYE BÜYÜME
RAKAMLARI



YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER

CEYDA KAPTAN
BAŞKAN YARDIMCISI
Stratejik Planlama & 
Pazarlama Direktörü / Tchibo
Türkiye

AYSUN ZAMAN
BAŞKAN
FMCG Pazarlama Direktörü / 
Migros A.Ş

FÜSUN TAVUS MUMCU
AVRUPA PARTNER BAĞLILIĞI 
DİREKTÖRÜ
LEAD Network Avrupa

BANU YARAN KILIÇ
ETKİNLİK & İLETİŞİM KOMİTE 
BAŞKANI
Grup Kurumsal İletişim
Müdürü / Lila Group

BERRİN KULELİ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Kurucu & Genel Müdür / 
Piramit Danışmanlık A.Ş

FİLİZ BÜLBÜL
SAYMAN & SPONSORLUK 
KOMİTE BAŞKANI
Kurucu & Yönetim Kurulu
Başkanı / Dolpfin Mali 
Müşavirlik & Proje Yönetimi



YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER

NESLİHAN NİGİZ ULAK
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Genel Müdür / Barry Callebaut 
Türkiye

GAYE SUNERLİ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
E-Ticaret Direktörü & TCCAR 
Yönetim Kurulu Üyesi / P&G 
Türkiye

RÜYA ÖZDEMİR ÇİÇEK
ÜYE İLİŞKİLERİ KOMİTE BAŞKANI
Genel Müdür / MİNİSO TÜRKİYE 

TUBA KARA ALBEK
EĞİTİM KOMİTE BAŞKANI
Senior Vice President –
Human Resources Business 
Partnership/ ING Bank

ZEYNEP FERTAN
GENEL KOORDİNATÖR
LEAD Network Türkiye



ETKİNLİK
KOMİTESİ



2
Kahvaltı

22
Webinar

Online
LEAD to LEAD Lansman

30
CEO

Colgate ve Palmolive ev sahipliğinde 
KONDA Araş^rma ve Danışmanlık Şirke_ 
genel Müdürü Bekir Ağırdır’ın Toplumsal 

Dönüşümde Kadının Rolü konulu 
konuşmasını yap^ğı senenin ilk kahval^sı 

düzenlendi.

Coca Cola İçecek ev sahipliğinde Prof. Dr. 
Mar Lou O’Neil’in Türkiye’de Yaşamın 
Cinsiye_ konulu konuşmasını yap^ğı 

kahval^ gerçekleş_rildi. 

Covid -19 önlemleri sonucunda Webinarlar
aracılığıyla üyelerimizle buluşmaya karar 
verdik bu kapsamda  birbirinden kıymetli 

konu ve konuşmacılarla toplam 22 
Webinarı kurumsal üyelerimizin de ev 

sahipliğinde gerçekleştirdik. Aralık ayında 
son webinarımızda Kaan Sekban’ı 

ağırlayarak seneyi biraz da eğlenerek 
kapattık.

Eğitim komitesi ile LEAD to
LEAD Mentorlük Programının 

3.sünün Lansmanını online 
olarak düzenledik.

2020 yılında Türkiye Chapterı olarak ilk kez Eylül 
ayında 30 CEO’nun katıldığı CEO Roundtable
etkinliğimizi yaptık ve yurtdışı ve yurtiçinden 

kıymetli konu ve konuşmacılarla biraraya gelerek 
iyi uygulama örneklerini dinledik. CEO’ların farklı 

gruplar halinde önyargıları tartıştıkları 
oturumlarla sektörümüze çeşitlilik ve kapsayıcılık 

anlanında değer kattık.

ETKİNLİK KOMİTESİ

2020’DE NELER BAŞARDIK



Happy
Hour

2020 LEAD Network Global 
Konferansında Turkey Chapter Happy

Hour etkinliğini düzenledik ve 
katılımcılarla samimi bir ortamda bir 

araya geldik. Ayrıca gönüllü 
buluşmamızı gerçekleştirdik.

ETKİNLİK KOMİTESİ

2020’DE NELER BAŞARDIK

2000
Kişi 4.5

2020 yılı içinde tüm 
etkinliklerimizle toplam 2000 

kişiye ulaştık.

Etkinliklerimiz sonrasında etkinlik 
değerlendirme anketlerine devam 

ettik. Yılı memnuniyet puanı
olarak 4.5 ortalama ile kapattık.



CEO ROUNDTABLE
ETKİNLİK KOMİTESİ

30
CEO

CEO Roundtable
Sektörümüzün çok
önemli 30 CEO’sunun
katkılarıyla ön yargıları
konuştuk.



WEBINARLAR
LEAD Network Türkiye

Bilgi için kodu okutun veya tıklayın

2020 YILI WEBINARLARIMIZ
ETKİNLİK KOMİTESİ

27
KONUŞMACI



GLOBAL WEBINARLAR
ETKİNLİK KOMİTESİ

16
WEBINAR

GLOBAL WEBINARLAR
LEAD Network

Bilgi için kodu okutun veya tıklayın



FOTOĞRAF & VİDEOLAR
LEAD Network Türkiye

Tüm fotoğraflar için kodu okutun veya Nklayın

ETKİNLİKLERİMİZDEN
ETKİNLİK KOMİTESİ



GLOBAL KONFERANS
ETKİNLİK KOMİTESİ

636
KATILIMCI

MADRID



HEDEFLERİ

ETKİNLİK KOMİTESİ

4
Sosyal

Etkinlik

3
İyi Uygulama

Paylaşımı

1
CEO Yuvarlak

Masa Toplantısı

10
Webinar

4.5
Etkinlik

Memnuniyet
Oranı

2021



İLETİŞİM
KOMİTESİ



52
Mailing

8+
Duyuru

12
Basın Bülteni

LEAD Network Türkiye olarak 2020 yılında üye 
iletişimi için aylık bültenler ile bilgilendirme ve 

duyuru e-postaları ile üyelerimizle haftada en az 
bir temasta bulunduk. Bu bültenlerin İngilizce 

versiyonlarını global ile paylaştık.

Etkinlik ve komitelerin duyurularını 
hazırladık. 

Aylık toplantılarımızın basın bültenlerini 
hazırlayıp, medyaya servis ederek ulusal 

ve sektörel yayınlarda yer aldık.

İLETİŞİM KOMİTESİ

2020’DE NELER BAŞARDIK



2020 yılında Türkiye Chapterı olarak düzenlediğimiz 
CEO Roundtable etkinliğine dair bir sonuç raporu 
yayınladık ve CEO’larımızdan kurumlarını temsil 

etmeleri için rol modeller çıkarmalarını talep ekk. 

İLETİŞİM KOMİTESİ

2020’DE NELER BAŞARDIK

Eğitim komitesi ile LEAD to LEAD Mentorlük
Programının 3.sünün Lansmanına dair Sosyal 
medya iletişim planı hazırladık ve mentee ve 

mentorlerimizi de dahil ederek çok güçlü 
paylaşımlarda bulunduk.

30+
CEO

20 bin+

Etkileşim
2 bin

Kişi

2020 yılında lokal sosyal medya stratejimizi 
ve yapımızı yeniden düzenledik ve daha etkili 

takibine, yönetimine başladık.



2020 yılı içinde tüm etkinliklerimizle 
toplam 2 bin kişiye ulaş^k.

Etkinlik Memnuniyet Oranı Etkinliklerimizin kalitesi ile diğer 
ülkelere rol model olduk ve farklı 

ülkelere stratejimizi anlattık.

İLETİŞİM KOMİTESİ

2020’DE NELER BAŞARDIK

2 bin
Kişi

4.5 Rol
Modellik



Bunlara ek olarak tüm özel günlerde 
Başkanımızdan üyelerimize mesajlar 

yayınladık. 

İLETİŞİM KOMİTESİ

2020’DE NELER BAŞARDIK

8+
Mesaj

3+
Kampanya

Etkinlik ve İletişim komitelerini birlikte 
çalıştırdık, yardım ve farkındalık kampanyalarına 

imza attık, sosyal medyada da destekledik.



52
Mailing

12
Aylık Bülten

2
Ulusal Basın

Röportajı

10
Webinar

2.5K
SM Takipçi

HEDEFLERİ

İLETİŞİM KOMİTESİ

2021



ÜYE İLİŞKİLERİ
KOMİTESİ



780
Üye

%27

2020 Yılı Üyelik Sayısı Hedefi 620 
Gerçekleşen 780

% 27 Perakendeci vs Global %25

%21 Servis Sağlayıcı vs Global %25

%52 Üretici vs Global %50

ÜYE İLİŞKİLERİ KOMİTESİ

%21

%52

Perakendeci
Servis

Sağlayıcı

ÜreSci

45
Kurum

Görüşmesi

2020 Yılında toplam  45 kurum ile 
görüşme gerçekleştirildi. 

2020’DE NELER BAŞARDIK

%71 -
%29

%71 - %29 Kadın – Erkek Oranı vs %81 - %19 
Erkek Global



ÜYE İLİŞKİLERİ KOMİTESİ

HEDEFLERİ

%70-%30
Kadın – Erkek Üye

Oranı

%25 Perakendeci%20 -
%50

Kurumsal & Bireysel Üye
Artışı

1000
Üye

%25 Servis Sağlayıcı

%50 Üretici

2021



ÜYE İLİŞKİLERİ KOMİTESİ

KURUMSAL ÜYELERİMİZ
202O



EĞİTİM
KOMİTESİ



44
Mentor

44
Menti

%39 -
%61

3. Dönem LEAD to LEAD 
Mentorluk Programı

LEAD Network Türkiye ve 
Koç Üniversitesi işbirliği ile

Mentor – Menti Ortalama 
Görüşme

Kadın  – Erkek  Mentor
Oranı

EĞİTİM KOMİTESİ

2020’DE NELER BAŞARDIK

4
Eğitim

Programı

MCT işbirliği ile Hazırlanan 
Eğitim Programları

Mini 
MBA
Lansmanı

4
Görüşme



EĞİTİM KOMİTESİ

HEDEFLERİ

%65-%35
Erkek – Kadın
Mentor Oranı

2
Ekinoks Eğitimi

4.0
Eğitim

Memnuniyet
Oranı

50
Mentor

50
Menti

LEAD Network Türkiye

1. Dönem

Mini MBA

2021



LEAD to LEAD 
Mentorluk Programı

3.
DÖNEM

EĞİTİM KOMİTESİ

Detaylı bilgi için QR kodu okutun



SPONSORLUK
KOMİTESİ



2020 yılında gerçekleştirilen 2 kahvaltı 
etkinliği sponsorluğu 

2020 yılında gerçekleştirilen 
webinarlara sponsor olan firma sayısı

2020 yılında gerçekleştirilen LEAD to
LEAD etkinliğine sponsor olan firma sayısı

SPONSORLUK KOMİTESİ

2020’DE NELER BAŞARDIK

2
Sponsorluk

8
Webinar Sponsorluğu

2
LEAD to LEAD 
Sponsorluğu



EY sponsorluğunda gerçekleştirilen 
DSC etkinliği

SPONSORLUK KOMİTESİ

2020’DE NELER BAŞARDIK

1
Diversity Score Card

2
Dernek Bağışı

TED ve TEGV adına yapılan 
bağış sayısı



SPONSORLUK KOMİTESİ

HEDEFLERİ

4
LEAD to LEAD Mentorluk

Programı Eğitim Sponsorları

10
Webinar veya Aylık

Kahvaltılı Buluşma Etkinlik
Sponsorları

Dijital
Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
Konferansı Sponsorları

8
LEAD Mini MBA Eğitim

Sponsorları

2021



SPONSORLUK KOMİTESİ

ÜYELİK BEDELLERİ

400 TL
BİREYSEL ÜYELİK

4000 TL
KURUMSAL ÜYELİK

2020 2021

450 TL
BİREYSEL ÜYELİK

5000 TL
KURUMSAL ÜYELİK



SOSYAL SORUMLULUK
PROJELERİMİZ



Türkiye Eğitim Gönüllüleri 
Vakfı’na derneğimiz 

gönüllüleri adına bağışta 
bulunarak 45 çocuğumuzu 

nitelikli eğitim ile 
bulusturduk.

2019 –2020 eğitim 
döneminde Üniversiteli 1 

KızÖğrenci’nin tam yıl Eğitim 
bursu, 2018 –2019 eğitim 

döneminde1 öğrencinin yarı 
Eğitim dönemi bursu 

denreğimizce karşılandı 

DERNEK BAĞIŞLARIMIZ

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları
Günü’nde Kartal Emrullah Turanlı
Çocuk Evleri Sitesi için bir destek

kampanyası başlattık. Bu kampanya
vesilesiyle, kasım ayı sonuna kadar

toplanan yardımlarla, kurumda
eğitim hayatına devam eden 66 kız

öğrencinin eğitim ihtiyaçlarına
destek olduk.



25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele ve Dayanışma

Günü’nde UNWOMEN tarafından başlatılan
16 günlük aktiviteye biz de sosyal media 

hesabımızdan destek verdik

SOSYAL MEDYA SOSYAL AKTİVİTELERİMİZ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde global 
olarak başladlan IWD kampanyasına destek

verdik ve #eachforequal eSkeS ile
fotograflarımızı sosyal media hesaplarımızda

paylaşdk.

11 Ekim Dünya Kız Çocukları
Günü’nde sosyal medya

hesabımızdan aktivite planı
paylaşarak etkileşim yarattık



DIVERSITY SCORE CARD PROJESİ

Katkılarıyla

Türkiye’de ilk kez perakende ve tükeVm ürünleri sektöründe uygulanacak gender 
diversity scorecard şirketlerin kendilerini sektör ile karşılaşWrmalarına, kendi
skorlarını görmelerine, Yrsat eşitliğine ulaşmak için hedef ve eylem planları

gelişVrmelerine yardımcı olacak bir etkinlik olarak gerçekleşVrildi



DIVERSITY SCORE CARD PROJESİ
BİRİNCİLERİ 

%

Üretici Perakendeci Diğer



CEO PLEDGE PROJESİ

3
FİRMA



CEO PLEDGE İMZALAYAN FİRMALAR

Özgür TORT
CEO / Migros Ticaret A.Ş.

LEAD Network Avrupa’nın üyesi ve LEAD Network Türkiye’nin aktif
üyelerinden biri olarak, iş yerlerinde sağlanan cinsiyet ve fırsat

eşitliğinin toplumsal düzlemde de dönüştürücü etki yaratacağını
düşünüyoruz. Hepimizin sorumluluk alması gereken bu alanda, 
LEAD Network’ün ‘üst düzey görevlerde kadın yönetici oranını

artırma’yı hedefleyen CEO Taahhüdüne Migros adına imza
atmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kadınların liderlik rollerinde

ilerlemesiyle iş dünyasının zorluklarla daha iyi mücadele edeceği
vizyonunu destekliyor ve bu ilham verici girişimin cinsiyet eşitliği ve

kapsayıcılık alanında sektörümüzde itici bir güç oluşturacağına
yürekten inanıyorum.

Alp ÖĞÜCÜ
CEO / Lila Group

CEO Pledge’in kurumsal şirketler düzeyinde başlatmış olduğu bu
hareketin kadın -erkek fırsat eşitliği anlamında toplumsal düzeyde

de karşılık bulacağına yürekten inanıyorum. Lila Group olarak, 2019 
mayıs ayında CEO Pledge’i Türkiye’de imzalayan ilk kurum olmaktan

dolayı gurur duyuyoruz. Kadın çalışan ve yönetici sayımızı 2023 
yılına kadar %5 artırma yönündeki taahhüdümüzün tüm sektör için
örnek teşkil etmesini canı gönülden arzu ettik; kendimize adeta bir

kurumsal vatandaşlık görevi bildik ve her fırsatta biz de CEO 
Pledge’in önemine değindik. Bu anlamlı oluşum ile bizleri tanıştıran

kurumsal destekçisi olduğumuz LEAD Network’e teşekkürlerimi
sunuyorum.

Burak BAŞARIR
CEO / Coca-Cola İçecek

Faaliyet gösterdiğimiz 10 ülkede kadın çalışanlarımızı desteklemek ve
güçlendirmek amacıyla koşullarını iyileştirme ve profesyonel gelişimlerini

hızlandırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu doğrultuda 2015 yılında
Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne (WEP) taraf olduk. Kadın Liderlik

Çalışma Programımız ile kadın yöneticilerimizin liderlik yetkinliklerini
geliştirmeyi amaçlıyoruz. Son olarak, üst yönetim ekibimiz ve ülke genel
müdürlerimiz ile LEAD Network taahhüdünü imzalayarak 2025’e kadar
yönetici pozisyonlarında çalışan kadın sayısını artırma sorumluluğunu

üstlendik. Cinsiyet eşitliğini sağlamak yolunda verdiğimiz bu taahhüt ile
duruşumuzu güçlendirerek, ekonomi ve iş dünyasında kadın oranını

artırma kararlılığına katkı sunduğumuza inanıyorum. Tüm iş dünyasını
benzer taahhütlerle duruşlarını güçlendirmeye davet ediyorum. Hayatın
her alanında eşitliği kutlayacağımız günlerin çok yakın olmasını dilerim.



Outstanding Chapter 
Award

LEAD Network Türkiye 
olarak 2020 yılı başarılarımız 
Global’de “Outstanding 
Chapter Award” ile 
taçlandırıldı. Tüm 
üyelerimize katkıları için 
teşekkür ediyoruz.



CEO
KOTASYONLARI
Pandemi döneminde verdikleri mesajları ile derneğimizin 

faaliyetlerine ve sektörümüze desktekleri için değerli 
CEO’larımıza teşekkürlerimizle…



CEO KOTASYONLARI

“Yaşadığımız bu istisnai günlerde, hepimize yeni 
sorumluluklar düşüyor. Milyonlarca vatandaşımızın

evlerinde olduğu dönemde, bizlere de önemli bir kamu
hizmeti: “en temel ihtiyaçları karşılama görevi” düştü. 
Görevimizi hakkıyla yerine getirmek için A101 olarak

50.000 çalışanımız ile her kademede işimizin
başındayız.”

Mete ZADİL
CEO / Arzum

“Arzum olarak Covid-19 pandemisinin ilk gününden bu
yana, hep birlikte, dayanışma ile bu zorlu günleri

aşacağımızın altını çizdik. Sağlığı her şeyin önünde
tutarak, 'Evde Kal'an tüketicilerimizin yanında olmaya

devam ettik. Siper maske üretimimizle sağlık
çalışanlarına ve saha ekiplerine destek verdik.”

Erhan BOSTAN
CEO / A101

Orkun GÜL
Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika

Genel Müdürü / AVON
“AVON olarak çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği her 

şeyden önce gelir. Bu nedenle Covid-19 sürecinde
teknolojilerimizi ve evden çalışma uygulamalarımızı

hızlıca yeni duruma adapte ettik. Bu sürecin, hepimizin
hafızalarında kendimize ve ailelerimize vakit

ayırdığımız, ilişkilerimizi güçlendirdiğimiz ve en az
hasarla atlattığımız bir dönem olarak kalmasını ümit

ediyorum.”
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Piero MIRRA
Türkiye Genel Müdürü / Barilla

“Barilla’nın bu olağanüstü dönemde temel önceliği; 
çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliğidir.Bir yandan
toplumun temel gıda ihtiyacını kesintisiz olarak

karşılarken, diğer yandan ortaya çıkan koşullardan
olumsuz etkilenen ihitiyaç sahiplerine ve fedakarca

mücadele eden sağlık profesyonellerine destek oluyoruz. 
Bu zor zamanları elbirliğiyle aşacağımıza inanıyor, 

özellikle kadın erkek yılmadan çalışan Bolu’daki üretim
ekibimize içtenlikle teşekkür ediyoruz.”

Neslihan NİGİZ ULAK
Genel Müdür / Barry Callebaut Türkiye

“Bu zorlu dönemde, ülkemize değer katmak, 
müşterilerimize güvenli kakao ve çikolata ürünleri

sunmak adına üretimimizle gıda zincirinin
sürekliliğine katkı sağlarken, çalışanlarımızın

güvenliğini sağlamak adına da evden çalışma veya
takımlara ayrılma gibi bir dizi önlem alıyoruz. 

Toplumsal dayanışmayla bu süreci atlatacağız.”

Hüseyin BALCI
CEO / Bizim Toptan

“Salgına karşı yürüttüğümüz bu zorlu mücadelede, 
büyük bir sorumluluk ve özveriyle görevinin başında olan

tüm çalışanlarımızla ülkemizin yanındayız.
Bütün süreçlerimizde gerekli tüm tedbirleri aldık ve

titizlikle uyguluyoruz.
Enerjimizi adımızdaki ‘Biz’ den alıyoruz. Ben, Sen, O değil

‘Biz’ oldukça dünyada ve ülkemizde yaşanabilecek her 
türlü olağanüstü durumu rahatlıkla atlatacağımıza

yürekten inanıyoruz.”
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“Bireyler ve kurumlar olarak tüm uyarıları dikkate alarak, 
bu tehlikenin hep birlikte en kısa sürede üstesinden

geleceğimize inanıyorum. Diğer bir yandan, 
motivasyonumuzu kaybetmeden hayata devam

etmemiz çok önemli.  Bunun için, müşterilerimizin
yanında olmaya, yaşama dair güzel şeyler paylaşmaya

devam edeceğiz.”

Eren ÇAMURDAN
CEO / Boyner Büyük Mağazacılık

Zeki ARMAĞAN
Genel Müdür / Burda Bebek

“Burda Bebek olarak, çalışanlarımız ve toplum sağlığını
önceliğimize alarak, anneler ve bebeklerinin ihtiyaçlarını

karşılamak için büyük bir hassasiyetle çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Üretim, operasyon ve dağıtım süreçlerimizin
hijyen ve sağlık koşullarında tüm önlemlerimizi aldık. Ülke

olarak olağandışı gelişen bu süreci elbirliğiyle atlatacağımıza
inanıyoruz. Zorlu geçen bu süreçten daha güçlü çıkmak için

var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” 

Kutay KARTALLIOĞLU
Genel Müdür / CarrefourSA

“Mağazalarımızda hijyen önlemlerimizi aldık, 1,5 mt sosyal
mesafe kuralının uygulanması konusuna hassasiyet

gösteriyoruz. Sağlık çalışanlarına mağazalarımızda indirim
sağlıyor ve öncelikli kasa hizme_ sunuyoruz. Sağlık çalışanları

ve 60 yaş üstü müşterilerimize yönelik olarak “öncelikli
teslimat” uygulamasını da başlawk. Online ödeme ile

müşterilerimizi temassız teslimata yönlendirdik.
CarrefourSA olarak ne lazımsa

yapmaya hazırız.”
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Burak BAŞARIR
CEO / Coca-Cola İçecek

“Coca-Cola İçecek olarak, bu zor günlerde önceliğimiz
çalışanlarımızın sağlığı ve topluma karşı olan

sorumluluğumuz. Bunları ön planda tutarak, ülkemizin
içecek ihtiyacını karşılayabilmek için faaliyetlerimizi
sürdürüyoruz. Başta sağlık çalışanları olmak üzere

hayatımızın doğal akışının bozulmaması için gösterilen
özveri için minnettarız. Bu zor süreçte hem 

çalışanlarımızın, hem de ülkemizin yanındayız; bu
zorluğun üstesinden hep birlikte geleceğiz.”

Ralf PAETZOLD 
Genel Müdür / CHEP Türkiye

Bu küresel belirsizlik ortamında, tedarik
zincirimizin etkin yönetimi, toplumumuzun refahı

için her zamankinden daha kritiktir.
Marketlerde rafların boş kalmaması için durmadan
yorulmadan çalışan her bir tedarik zinciri çalışanına

gerçekten minnettarım.
Depolama, nakliye ve diğer tüm tedarik zinciri

çalışanları – Sizi sevgiyle selamlıyoruz!

Rauf GÜRBÜZ
Genel Müdür / Colgate-Palmolive Türkiye

“İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreci atlatmamız için emek
veren, başta sağlık çalışanları olmak üzere, herkese

minnettarız. Biz de, kişisel hijyen için gerekli olduğunu
bildiğimiz ürünlerimizin tedariğini sağlayabilmek için, 

öncelikle üretim olmak üzere, çalışmalarımıza
kesintisiz devam ediyoruz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz

ve elbirliği ile bu zor günleri geride bırakacağımıza
inanıyoruz!” 
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Emre KAŞIKÇI
Türkiye ve Orta Doğu Bölgesi Danone Su ve

Danone Entegrasyon Genel Müdürü/ Danone

“Sağlık, su ve gıdanın birincil öncelik olduğu bu dönemde
taşıdığımız büyük sorumluluğun farkındayız. Tüm ülkemizin
sağlıklı ve güvenli suya, gıdaya ulaşabilmesi için biz işimizin

başındayız. Bu zorlu süreci üretimden dağıtıma, satıştan
tüketime kadar uzanan tüm paydaşlarımızla beraber “tek

yürek” olarak geride bırakacağız.”

Alp GÜNVARAN
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri
Grup Başkanı / Eczacıbaşı

“Eczacıbaşı Tükeam Ürünleri Ailesi olarak bu dönemde, 
çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın sağlığı ve esenliği

önceliğimiz. Markalarımızın COVID-19 salgınında virüsten
korunmaya çalışan tükeacilerimize sağladığı faydanın da 

bilinciyle bu mücadelenin bir parçası olmaya devam ediyoruz. 
Böyle günlerde birey, kurum, toplum ve ülke olarak

göstereceğimiz dayanışma iradesi, sorumluluk bilinci ve farklı
bakış açıları bu zorlu süreçten hızlı kurtulmamıza yardım

edeceği gibi hepimizi gelecekte çok daha güçlü hale 
gearecekar.”

Özlem KAYNAK
Genel Müdür / GSK Tüketici Sağlığı

“Başta sağlık çalışanları olmak üzere toplumsal 
düzenin devamı için çalışan tüm üretim ve perakende 

çalışanlarına müteşekkiriz. Daha önce 
karşılaşmadığımız büyüklükteki bu krizi, birbirimizi 

destekleyerek, sağduyulu, temkinli
yaklaşımlarla yöneteceğiz ve kriz bittiğinde güçlenerek 

çıkacağız.  Her koşulda biz varız!”
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Hakan ZOR
İcra Kurulu Üyesi / HARIBO

Tüm dünyanın içinden geçtiği bu zor
dönemde HARIBO hem çalışanlarının
sağlığı için çok sayıda güçlü önlemler

aldı hem de el ele vererek istihdamı ve
tedarik zincirini aksatmadı. Bu günler

geçecek ama ekiplerin özverisi ve
işbirliği hep hatırlanacak.

Güray YILDIZ
Çamaşır ve Ev Bakım Genel Müdürü / Henkel

“İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu çok zorlu koşullarda
biz Henkel olarak çalışanlarımızın, tüketicilerimizin ve iş

ortaklarımızın sağlıklı kalmalarını önceliklendiriyoruz. 
Topluma karşı olan sorumluluğumuzu da hijyenik şartları
sağlamak için gerekli olan ürünlerimizi kesintisiz olarak

üretmeye devam ederek yerine getiriyoruz. 
Bugünlerden yepyeni bir bilinç düzeyine ulaşarak

en kısa sürede çıkılacağına inanıyorum.”

Murat MUTLU
Genel Müdür / Johnson & Johnson Türkiye

“Tüm dünyanın ortak bir soruna çözüm bulmak için
el birliği yaptığı tarihi bir döneme şahitlik

etmekteyiz. Bizler de bu dönemde ürünlerimize
ihtiyaç duyan tüketicilerimiz için üretim & tedarik

zinciri ve perakende sektörünün tüm paydaşları ile el 
ele çalışmaya devam ediyoruz. Birlikte daha güçlü

olduğumuzu biliyor ve Biz Değilsek Kim 
başaracak diyoruz”
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Alp ÖĞÜCÜ
CEO / Lila Group

“Koronavirüs süreci bize sorumluluğumuzun ne kadar büyük
olduğunu ve krize hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha
gösterdi. Tüm çalışanlarımızla toplumun hijyen ih_yacını

karşılamak için seferber olduk. Birlik ve beraberliğimizden
ödün vermeden, el ele, omuz omuza bu zorluğun da 

#üstesindengeliriz”

Boris MINIALAI
Yönetim Kurulu Başkanı / Metro Türkiye

“Metro Türkiye olarak 30 yıldır çalışma arkadaşlarımızın ve
müşterilerimizin sağlığı ile güvenliğini önceliğimize alarak
çalışıyoruz. Bu dönemde de hijyen uygulamalarından stok
yönetimine kadar çeşitli konularda önlemlerimizi alarak

müşterilerimizin doğru fiyat politikasıyla güvenli ürünlere
ulaşabilmelerini sağlamaya devam ediyoruz. 21 şehirdeki 37 

mağazamızda, 4.500 kişilik ekibimiz ve tedarikçilerimiz ile
el ele vererek bu süreci atlatacağımıza inanıyoruz” 

Özgür TORT
CEO / Migros Ticaret A.Ş.

“İçinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde, başta sağlık
çalışanlarımız olmak üzere, sağlık ve güvenliğimizin temin
edilmesi ve haya^n olağan akışının sürdürülebilmesi için

canla başla çalışan herkes bu sürecin gerçek kahramanlarıdır.
Biz de mağazalarımız, dağı^m merkezlerimiz ve online 

operasyonlarımız ile toplumumuzun beslenme ve temel
ih_yaçlarını karşılayabilmek için var gücümüzle çalışıyor, bu

süreci hep birlikte aşacağımıza gönülden inanıyoruz.”
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İhsan KARAGÖZ
Genel Müdür / Mondelez International

Türkiye ve İhracat Pazarları

“Mondelez International’da kesintisiz gıda tedariğini
sürdürme gayesi ile satış ekibimiz 449 araçla eksiksiz

çalışmalarını sürdürüyor. Fabrikamız da üretimine
devam ediyor. Tüm ekibimize Mondelez’in

“Tüketicilerimizi ve Markalarımızı Severiz” ve “Doğru
Olanı Yaparız”  değerlerini yansıttıkları için teşekkür

ediyor, sağlıklı günler diliyorum.”

Ansgar BORNERMANN
CEO / Nestlé Türkiye

Tüm dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen bu zorlu dönemde, Nestlé 
Türkiye ailesi olarak Covid-19 ile mücadeleye tüm gücümüzle destek

veriyoruz. Yaşamın tüm dinamiklerinin yeniden tanımlandığı bu
dönemde en büyük önceliğimiz çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın ve
Türk halkının sağlığı ve güvenliğidir. Bir gıda şirketi olarak taşıdığımız

sorumluluğun farkındayız.  Bebeklerimizin, çocuklarımızın, 
ailelerimizin, hastalarımızın, evcil hayvanlarımızın beslenmesi için gıda

ve su gibi temel ürünleri tedarik etmeye güvenli bir şekilde, var 
gücümüzle devam ediyoruz. Yardımlaşma ve dayanışma ile güvenli ve

sağlıklı bir geleceğe hep birlikte ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu 
mücadelede en ön saftaki sağlık çalışanlarımıza ürünlerimiz ve
koruyucu medikal malzemelerle destek oluyoruz. #birliktevarız

Didem ŞEKEREL ERDOĞAN
Türkiye Genel Müdürü, SVP Analytics APAC EEMEA / 

NielsenIQ
İnsanlık olağanüstü dönemlerden geçiyor …Hepimizin daha fazla birlik
beraberliğe , daha fazla ortak akıla ihtiyacımızın olduğu bu zor günleri

sonunda atlatacağımıza inanıyorum. Hem şahsım hem de NielsenIQ ailesi
olarak umutlarımızı her zaman canlı tutuyoruz.

NielsenIQ ailesi olarak bu zor süreçte başta sağlıklı ve güvende kalmak için
hepimiz seferber olduk. Tüm sektöre NielsenIQ olarak Kadın gücümüzle ve

Ekip ruhu ile ihtiyaç duyulan her konuda destek arzusu içinde bu zorlu
süreci elele geçirme inancı ile her zaman müşterilerimizin yanında olmak

tek hedefimiz.Sahip olduklarımızın bilincinde olmayı ve onların her an 
kaybolabileceğinin farkında olmak sözü bu dönemin bize hediye ettiği en

önemli farkındalık olduğuna inanıyorum.
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Mustafa Birhan HAZER
Genel Müdür / NIVEA Beiersdorf 

Türkiye
“NIVEA Beiersdorf Türkiye’de faaliyetlerimizin her 

aşamasında, çalışanlarımızın ve toplumun sağlığı birinci
önceliğimiz. İçinde bulunduğumuz bu zor zamanlarda, 

büyük özveri ve fedakarlık sergileyen sağlık çalışanlarına
duyduğumuz minnettarlığı göstermek amacıyla farklı
projeler üzerinde çalışıyoruz. Yüksek toplum bilinci ile

en büyük dileğimiz daha da önemlisi inancımız, bu
günleri çok kısa bir zamanda atlatmak ve sağlıklı günlere

kavuşmaktır.

Yılmaz SELÇUK
Genel Müdür / Olmuksan International 

Paper Türkiye
“Yaşadığımız bu zorlu süreçte, üzerimize düşen sorumluluğu yerine
geariyoruz. Çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını düşünerek

aldığımız önlemlerle üreamimize devam ediyoruz.
Olmuksan Internaaonal Paper  ürünleri, Türkiye’nin her bölgesindeki

tükeacilere gıda, ilaç, hijyen ürünlerinin ve acil durum malzemelerinin
ulaşhrılması için gerekli tedarik zincirlerinin kriak önemdeki bileşenleridir. 

Bu ürünlerin aksamadan yerine ulaşmasına katkıda bulunan, özveriyle
çalışan tüm çalışanlarımıza, kahramanlarımıza teşekkür ediyoruz.”

Av. Merter ÖZAY
Özay Hukuk Bürosu

"Bugünün hukuk gündemi belirsizlik, soru ve görüş. 
Doğaldır ki, yarının konuları müzakere ve uyuşmazlık

çözümü olacak. Her iki gündemi de saatlere sığdırarak
değerlendiriyor, müvekkillerimize uzun soluklu yol

haritaları sunuyoruz. Hepimizin
hem fikir olduğu üzere bu günler geçici ancak zamanı

doğru kullanıp değişime ayak uyduranlar daha
güçlenerek ayakta kalacaklar" 
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Selçuk TÜMAY
Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika
Genel Müdürü / Pernod Ricard 

“Bu zorlu süreçte önceliklerimizi şu şekilde belirledik: 
Tüm çalışanlarımızın sağlığının korunmasını her türlü

ticari kaygımızın ötesinde tutuyoruz. Müşterilerimiz ile
ilişkilerimizi hiç aksatmıyoruz, her türlü ihtiyaçlarını
karşılıyoruz ve ticaretlerinin devam etmesine destek

oluyoruz. Uzun vadeli bakış açımızın bir göstergesi olarak
şirketimizi daha da ileri götürecek yatırım kararlarını

almaya devam ediyoruz.”

Tankut TURNAOĞLU
Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim

Kurulu Başkanı / P&G
“P&G Türkiye ailesi olarak bu zorlu dönemde kendimize 3 

öncelik belirledik: çalışanlarımızın sağlık ve esenliğini
korumak; tüketicilerin ihtiyaçlarına hizmet etmeye devam
etmek ve bu salgından etkilenen toplumlara ülkemizde ve

dünyada destek sağlamak. P&G olarak hep birlikte
bugünlerin de başarıyla üstesinden geleceğimize inanıyoruz

ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”

Ece AKSEL
Genel Müdür ve Kıdemli Başkan Yardımcısı

PepsiCo Türkiye
“PepsiCo olarak çalışanlarımız ve ailelerinin sağlığını önceliğimize

alıyor, bununla birlikte uzmanlığımız doğrultusunda, üretim, lojistik
ve satış ekiplerimizin özverili gayretleriyle, gıda tedarik zincirinin

akışı için çalışıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında ihtiyaç
sahiplerinin bu dönemi daha kolay atlatmalarını sağlayacak şekilde
gıdaya erişimlerine katkıda bulunuyoruz. Bu kapsamda milyonlarca
ihtiyaç sahibine gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulunarak

ülkemize destek oluyoruz.” 



Selim AKİŞ
Genel Müdür/ RB Hijyen Türkiye

“Bu zor günlerde başta sağlık çalışanları olmak üzere, 
ülkemizde hayatın devam etmesini sağlayan herkese
teşekkürlerimi sunuyorum.  Biz RB Hijyen ailesi olarak

daha temiz ve sağlıklı bir dünya yaratma vizyonumuzla, 
tüketicilerimizin temizlik, hijyen ve deterjan ihtiyaçlarını

karşılamak için çalışıyor ve bu zor günleri aşacağımıza
inanıyoruz.”

CEO KOTASYONLARI

Tuba YAPINCAK
Genel Müdür / TchiboTürkiye

“Bu zorlu dönemde, çalışanlarımızın ve
müşterilerimizin sağlığını düşünerek

mağazalarımızdaki operasyonumuza ara versek de, 
internet mağazamız üzerinden 7/24 hizmet vermeye
devam ediyoruz. Perakende sektörü olarak, bu süreci

çalışan, müşteri ve tüm servis sağlayıcılarımızla
birlikte en kısa sürede atlatacağımıza olan inancımız

tamdır. ”

Mete BUYURGAN
CEO / Ülker

“Bu dönemde, gıda üre_cilerine önemli görevler düşüyor. 
İnsan sağlığını ön planda tutup, tüm önlemleri alarak, ülkemiz
ve halkımız için üretmeye, is_hdamı korumaya ve ar^rmaya, 
ürünlerimizi Türkiye’nin dört bir yanına ulaş^rmaya devam

ediyoruz. Sivil toplum örgütleri iş birliğiyle sağlık
çalışanlarımızın ve ih_yaç sahiplerinin yanlarında olmaya

gayret ediyoruz. Elbirliği, gönül birliğiyle zorlukların
üstesinden gelinebileceğini gösteren çok güzel bir ülkeyiz, biz 

de bu güzel ülkenin Ülker’iyiz.”



Mustafa SEÇKİN
Yönetim Kurulu Başkanı / Unilever Türkiye

ve Orta Asya
“Eşi görülmemiş bu günlerde; üretimden lojistiğe, perakendeden

sağlık sektörüne var gücüyle çalışan herkese teşekkürlerimi
sunuyorum. Gıda ve hijyen ürünleri üreten bir şirket olarak, topluma

karşı sorumluluğumuz her zamankinden daha büyük. Tedarik zincirinin
hiçbir aşamasında kırılma yaşanmaması için, en yüksek seviyede
güvenlik tedbirleriyle üretime devam ediyor, ürünlerimizi raflara
taşıyoruz. 81 ilde kamu hastanelerine ulaştırdığımız ürünlerimizle

salgınla mücadeleye katkı sağlıyoruz. 
Bu zor zamanları hep birlikte aşacağız.

CEO KOTASYONLARI

Bülent GÜRCAN
CEO / TeknoSA

“Covid-19’a karşı ülkemizde yürütülen mücadeleye
kurumsal ve bireysel olarak maksimum seviyede

katkı sağlamaya, toplum sağlığı için en üst seviyede
önlemleri hayata geçirmeye öncelik veriyoruz. 

Bununla birlikte, evde önemli bir ihtiyaç haline gelen
teknoloji ürün ve hizmetlerini online kanalımız

üzerinden herkese ulaştırmak için titizlikle
çalışıyoruz. Tüm paydaşlarımızla dayanışma ve birlik

içindeyiz.  Bu salgını birlikte yeneceğiz.”



BASINDA BİZ



Aysun ZAMAN
LEAD Network Türkiye Başkanı

Hepinizin şirketlerinde birlikte çalış1ğı önemli kadın
liderler var, sadece bunları göz önüne çıkarmanız bile 
çok önemli bir adım, bu kadınlar sahneye çık1kça
diğer kadınlara ilham olacak ve kendi kafalarındaki
önyargıları kıracaklardır. Şirketlerinizi konferanslarda, 
panellerde, seminerlerde medyada temsil edecek
kadın liderler seçmeniz çok önemli bir adım olacak. 
Sizlerden de bu konuda destek isDyoruz, kadın
temsilcilerinizi belirleyip bizlerle paylaşmanız halinde
kendilerine LEAD Network olarak eğiDmler
vermeye hazırız…

BİTİRİRKEN…



TEŞEKKÜR
EDERİZ..

Bizi sosyal medyada takip etmeyi unutmayın


