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Girişimci kadınlar 
nasıl ilham oluyor?

EY Girişimci Kadın Liderler Programı™ 
2021
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Girişimci Kadın Liderler™ 
aranıyor!
Kadın girişimcilere bu zorlu dönemde, sonrasında ve gelecekte 
destek olmaya devam ediyoruz. EY Girişimci Kadın Liderler™ 2021 
programı, iddialı kadınlardan oluşan yeni liderler arıyor ve girişimci 
kadınlara ihtiyaç duydukları danışmanlık ve kaynak erişimi 
sağlayarak potansiyellerinin tamamını ortaya koymalarına ve 
geleceklerini yeniden şekillendirmelerine katkı sağlamayı 
amaçlıyor.

oranında ortalama yıllık büyüme

kaydettiğini,

Girişimci Kadın Liderler Küresel Etki Araştırması'nın sonuçları

bu programın oldukça faydalı olduğunu gösteriyor                                                                                                                                                                     

oranında bordrolu çalışan sayısı

bakımından büyüdüğünü söylüyor.

Neden katılmalısınız?

Girişimci Kadın Liderler programı kapsamında kadın girişimcilerden 
oluşan uluslararası bir ağa katılarak yıl boyunca aşağıdaki 
amaçlarla tasarlanmış özel bir programa dahil olabilirsiniz:

•   İş stratejileri ve uygulamaları hakkında en güncel sorular, 
araştırmalar ve yönetim konuları ile ilgili bilgi edinmek

•   Potansiyel ortakları, stratejik iş birlikleri, müşterileri ve 
tedarikçileri etkin bir şekilde tanımlamak ve potansiyel sermaye 
kaynaklarına giden yolları bulmak için gerekli becerileri geliştirmek 
•   Bire bir desteğe erişim avantajı elde etmek
•   Liderlik ve iş becerilerini güçlendirmek, kıdemli danışmanlarla ve
deneyimli girişimcilerle toplantılar yaparak büyüme fırsatlarını 
belirlemek
• Kurumsal yöneticiler, yatırımcılar ve medya arasında hem 
kendileri hem de şirketleri için görünürlüğü artırarak olası yeni iş 
birlikleri ve fırsatlar yaratmak
•   48 ülkede 750'den fazla kadın girişimci ve ilham veren rol 
modellerinden oluşan küresel bir topluluğa dahil olmak

 %77 
'si programın yol gösterici ve rol model edinme
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 konusunda yardımcı olduğunu belirtiyor.

Girişimci Kadın Liderler'e katılanların programa katıldıktan sonra
şirketlerinin;

 %35 

 %166
Girişimci Kadın Liderler'e katılanların

hulya.kavak
Typewriter
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Kriterler
Başvuranların katılabilmesi için aşağıdaki kriterleri karşılamaları gerekir:

1. Kadın liderlerin:

•   En az %25 şirket hissedarı olması ve yönetimsel olarak ana karar
vericilerden birisi olması

•   İşlerini büyütmeyi hedeflemesi

•   Program dahilinde düzenlenecek oryantasyon
toplantısına ve yıl içinde gerçekleştirilecek diğer eğitim ve
geliştirme etkinliklerine katılmayı taahhüt etmesi 

2. İşletmelerin:

   •   Son iki yılda en az yıllık 3 milyon TL cirosu olması

   •   Merkezinin Türkiye’de olması

   •   En az 3 yıldır faaliyet göstermesi

3. Seçilmiş olan adayların aşağıdaki etkinliklere katılımı: 

•   Ekim 2021’deki üç günlük (günde 3-4 saat) Sanal
Oryantasyon Toplantıları (tarihi belirlenecektir)

•   Kasım 2021 ile Haziran 2022 arasında aylık bir saatlik
sanal oturumlar

Not: Tüm konferanslar ve oturumlar İngilizce olarak düzenlenecektir.

EY Girişimci Kadın Liderler™ programı başvuru formunu doldurmak için
www.ey.com/ tr_tr/ ey-turkiye-girisimci-kadin-liderler-programı adresini ziyaret edebilirsiniz.

Son başvuru tarihi: 31 Ağustos 2021

Nasıl başvurabilirsiniz?
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 *EY Girişimci Kadın Liderler 2021 programı bu yıl EMEIA
bölgesi genelinde düzenlecek olup, program dili İngilizce'dir.

*2021 döneminde gerekli katılımı sağlayamayacağını
düşünenler, katılım sağlayabilecekleri sonraki bir döneme
başvurmayı düşünmelidir.

http://ey.com/be/winningwomen
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Yeni uluslararası ilişkiler, yeni bilgiler ve
profesyonel içgörüler elde etmeyi umarak EY
Kadın Liderler programına katıldım. Pandemi
sebebiyle her birimiz için çok daha faydalı
oldu; EY uzmanlığı ve sınıf arkadaşlarımın
desteğine ek olarak çok da eğlendik. Var olan
koşullara rağmen neredeyse normal hissettik.
Romualda Stragiene
CEO, BIOK laboratorija, Litvanya
2019 Sınıfı

“

EY Kadın Liderler programı, bana olağanüstü
kadın girişimcilerle fikir alışverişi yapma ve
uluslararası düzeyde ağımı genişletme fırsatı
sağladı. Ayrıca, hala "arkadaş" olarak da
ulaşılabildiğim EY profesyonellerinden değerli
bilgiler edindim.

Manuela Lindlbauer
Kurucu & Genel Müdür, LindlPower, Avusturya
2019 Sınıfı

“

Bu programın bana ve şirketime sağladığı
fırsatlar oldukça fazla. Dünya çapındaki
Kadın Liderler ağı, EY’nin de desteğiyle,
dünyanın her yanından birçok şey
öğrenebildiğim kadın yönetimindeki şirketlere
erişim olanağı kazandırdı.
Bevin Mahon
Kurucu ortak & Genel Müdür, Dental Tech Group, İrlanda
2019 Sınıfı

“

2019 Yılı EY Kadın Liderler'in bir 
parçası olmak benim işimde çok büyük
etki yarattı; çok geniş bir uluslararası 
kadın girişimciler ağına ve profesyonel 
büyüme desteğine erişmemi sağladı.

Sarah Davis FCIOB MIo
CEO, Skills4Stem Group, İngiltere 
2019 Sınıfı

“

EY Girişimci Kadın Liderler™ Avrupa 2021



EY | Daha iyi bir çalışma dünyası oluşturmak

EY olarak amacımız; müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplum için değer 
yaratırken aynı zamanda sermaye piyasalarında güvenin ve daha iyi bir 
çalışma dünyasının oluşmasına katkıda bulunmaktır.

Dünya çapında 150’den fazla ülkede, sahip olduğumuz veri ve teknoloji 
ile hizmet veren ekiplerimizle, denetimde güveni sağlarken 
müşterilerimizin gelişmesine ve dönüşmesine destek oluyoruz.

Bağımsız denetim, danışmanlık, hukuk, kurumsal finansman, strateji ve 
vergi hizmetlerimizle iş dünyasının karşılaştığı zorluklara yeni çözümler 
sunacak doğru soruları soruyoruz.

EY adı küresel organizasyonu temsil eder ve Ernst & Young Global Limited’in her biri ayrı birer tüzel 
kişiliğe sahip olan, bir veya daha çok, üye firmasını temsil edebilir. Sınırlı sorumlu bir Birleşik Krallık 
şirketi olan Ernst & Young Global Limited müşteri hizmeti sunmamaktadır. Kişisel Verileri Koruma 
Kanunu (KVKK) kapsamında; EY’ın kişisel verileri nasıl topladığı, kullandığı ve bireylerin sahip olduğu 
haklara dair bilgilere ey.com/tr_tr/privacy-statement adresinden ulaşabilirsiniz. EY üye şirketleri yerel 
kanunların yasakladığı bölgelerde hukuk hizmeti sunmaz. Daha fazla bilgi için lütfen ey.com adresini 
ziyaret edin.

EY Turkey, Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Orjin Maslak İş Merkezi, No: 27, Kat: 1-5, 34485, 
Sarıyer, İstanbul
 
© 2021 EY Turkiye. Tum Hakları Saklıdır.

Sadece genel bilgi verme amacıyla sunulan bu yayın muhasebe, vergi veya diğer profesyonel hizmetler alanında geçerli bir kaynak 
olarak kullanılması amacıyla hazırlanmamıştır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulmalıdır.
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İletişim:

eww@tr.ey.com

@EY_WFF #WinningWomen 
#WomenFastForward
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