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Çeşitlilik ve
Dahiliyet Rehberi

Vodafone olarak biz, dünyada ve Türkiye’de birbirinden
farklı insanlar için iletişim çözümleri üretmekten gurur
duyan, çalışanları da dünyadaki çeşitliliği yansıtan bir
şirketiz.
Tüm çalışanlarımızın farklılığına ve katkısına
saygıyla yaklaşan, çeşitliliği gözeten dahil edici
kültürü oluşturmaya kararlıyız.
Hazırladığımız rehberin, tüm bireylere saygıyla yaklaşılan
profesyonel ve adil bir çalışma ortamının güvencesi
Çeşitlilik ve Dahiliyet kültürünü güçlendirmesini
amaçlıyoruz.
Vodafone Çeşitlilik ve Dahiliyet Rehberi; İnsan Kaynakları,
Kurumsal İlişkiler departmanları ve Ebru Nihan Celkan
tarafından hazırlanmıştır.
Bu çalışma başka bir yayında kullanılamaz, çoğaltılamaz
ve aynen yayınlanamaz.
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Herkes İçin Çeşitlilik ve
Dahiliyet @Vodafone
Çeşitlilik ve Dahiliyet kültürü çalışanlarımız, ortaklarımız ve birlikte
çalıştığımız topluluklar için daha iyi bir gelecek inşa etmemize imkan
sağlar.
Irkınız, ulusunuz, kültürel geçmişiniz, cinsiyetiniz, yaşınız, medeni
durumunuz, cinsiyet kimliğiniz ve yöneliminiz, inancınız veya görüşleriniz
ne olursa olsun, herkese eşit fırsat sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu tür
bir çeşitlilik, ancak herkesin saygı gördüğü, kendileri gibi davranabildiği
ve ait olduklarını hissettikleri türden dahil edici bir kültürün olduğu yerde
sağlanabilir. Ancak o zaman çalışanlarımız, iş ortaklarımız, çalıştığımız
topluluklar ve müşterilerimiz için daha iyi bir gelecek inşa edebiliriz.

Çeşitlilik
… toplumda ve çalışma ortamımızda birçok eşsiz insanın varlığıdır.

Dahiliyet
…herkesin farklı bakış açısına ve geçmişine saygı duyulan bir ortamın
sağlanmasıdır.

Aidiyet
…kabul edilmek, takdir görmek ve ekibin parçası olduğunu hissetmek
anlamına gelir. Aidiyet insani bir ihtiyaçtır. Bireylerin sağlık, mutluluk ve
huzurunu artıran önemli bir etmendir.

Vodafone her bir bireyin tam ve anlamlı katılımını sağlayan dahil edici
uygulamaları hayata geçirir ve çeşitliliği teşvik eder.
Vodafone’da çeşitlilik ve dahiliyet yaklaşımı herkes içindir.
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VODAFONE Çeşitlilik ve Dahiliyet
Yaklaşımı
A. 5 Temel İnancımız
1. Kültürel çeşitliliği ve katılımcılığı artırmak bizim işimiz için iyi olanı ve doğru olanı yapmaktır.
2. Bireyler kariyerlerine kendileri yol verirler… Rol modeller, ortaklar, mentorlar, liderler ve
Vodafone bireylere ilham ve destek verebilir.
3. Kariyer planlamaları daima liyakat esasına ve eşitlik anlayışına göre şekillendirilir.
4. Dahiliyet yaklaşımımızı artırmak için tüm çeşitlilik başlıklarına
(cinsiyet, ırk, yaş, yetenek, engellilik vb.) açık davranmalıyız.
5. Liderler bilinç dışı ön yargılarının farkında olmak konusunda daima pozitif bir gayret
içinde olmalıdır.

B. İlkelerimiz
Açık Diyalog kuruyoruz
Farklı değerler, fikirler ve bakış açıları hakkında bilgi
edinmeye özen gösteriyoruz.
İş birliğini teşvik etmek için farklı diyalog kanallarını
her zaman açık tutuyoruz.
Katılımcılığı artırmak için diyaloğu cesaretlendiriyoruz.

Yaratıcılık için alan açıyoruz
Çeşitlilik ve dahiliyetin getireceği yeni fikirleri
işimizin gelişimi için değerlendiriyoruz.
Şirketimizin farklı departmanlarından, çalışan seviyelerinden,
profesyonellik alanlarından gelen yeni fikirlere değer
verdiğimiz bir çalışma ortamı yaratıyoruz.
Müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarını anlamak ve yaratıcı çözümler
bulmak için kültürel çeşitliliğimizi artı değer olarak görüyoruz.

5

Dahil Edici kültürümüzü derinleştiriyoruz
Şirketimizin bütün katmanlarında, iş performansımızı en verimli şekilde
ortaya koymak için çeşitlilik ve dahiliyet yaklaşımına dair farkındalığı
artırmaya özen gösteriyoruz.
Yöneticilerimizin ve profesyonellerimizin yaptıkları her işe dahil
edici yaklaşımlarını entegre etmelerini destekliyoruz.

Benim için neden önemli?
İnsan olarak;

-

Kendinizden farklı insanlarla bir arada olarak dünya görüşünüzü zenginleştirin,
hayatı algılama kapasitenizi artırın.

-

Farklılıklarla yaratıcılığınızı harekete geçirin.

-

İnsanların görünüşlerine göre değil, eylem ve sözlerine göre karar alın.

Sizden farklı insanları tanıma ve anlama çabasıyla dünyadaki korku ve
olumsuzluğun azalmasını sağlayın, uzlaşma kültürüne katkıda bulunun.

Yönetici olarak;

Profesyonel olarak;

- Açık görüşlü bir rol model olun.

- Fikirlerinizi güvenli ve saygılı bir

-

- Farklılığınızı destekleyen bir

-

Değişim yaratın.
Farklı iş gücünü yöneterek liderliğinizi
güçlendirin.
Kültürel çeşitliliği olan, etkileşimi
güçlü, yüksek performanslı ekipler
kurarak verimliliği artırın.
Dahil edici iş gücünü yaratıcılık için
teşvik edin.

- Hızla yargılama yerine anlama

yaklaşımıyla ilişkileri güçlendirin.

ortamda paylaşın.

organizasyonda tam potansiyelinizi
ortaya koyun.

- Özgün becerilerinizi yaratıcı

çözümler bulmak ve performansınızı
artırmak için kullanın.

- Çevrenizde kültürel çeşitliliği

artırarak farklı fikirler ve bakış
açılarıyla zenginleşin.
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C. Uygulamalarımız
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamak
Vodafone Grup olarak 2030 yılına kadar yönetimde ve liderlik rollerinde
kadın oranının %40’a çıkarılması için iş birimlerini destekliyoruz.
Kariyerine ara vermiş çalışanların iş hayatına tekrar dönüşü için ReConnect
programını devam ettiriyoruz.
Kadınlar ve liderlik konusunda sürekli eğitim çalışmaları yürütüyoruz.
Toplumsal cinsiyet eşitliği ve bilinç dışı ön yargı konularında eğitim ve seminerler
düzenliyoruz.

İş Hayatında Kadını Güçlendirme Programlarımız
Çalışma hayatında fırsat eşitliğini desteklemeye yönelik verilen eğitimler,
şirketimizin Kurumsal Çeşitlilik ve Dahiliyet stratejisi kapsamında planlanmıştır.
Eğitim programlarının amacı, kadınların iş hayatında kendilerini daha iyi ifade
edebilmeleri, kendi potansiyellerini fark etmeleri ve kariyer yolculuklarındaki
olası engelleri aşmaları yönünde daha fazla beceri ve farkındalık kazanmaları
gibi önemli nedenlere dayanmaktadır.
Çeşitlilik ve dahiliyet hedeflerimiz doğrultusunda, yeni işe alımlarda kadın
çalışanlara eşit fırsatlar tanımaya gayret ediyoruz.
ReConnect programı kapsamında kariyerine belli sebeplerle ara vermiş
profesyonellerin iş hayatına geri dönmesini sağlamayı hedefliyoruz.
Genç Yetenek Programımız Discover kapsamında teknolojide 60%, toplam
işe alımlarda 50% kadın oranı hedefiyle istihdam çalışmalarımızı
yürütüyoruz.
İş hayatında kadını güçlendirme programlarımız kapsamında farklı seviye
ve fonksiyondaki kadın çalışanlarımız için Gelişim Programları tasarlıyor
ve uyguluyoruz.
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Türkiye’nin sürdürülebilir geleceğinin inşasında kadınların ekonomik hayata
katılımına büyük önem veriyoruz. Teknolojide Kadın & Satışta Kadın
istihdamını artırmanın ilk adımı olarak her yıl kadın odaklı stajyer programlarımız
ile gençlere mezuniyet öncesi deneyim fırsatı sunuyoruz.

Women in Red Ödülü ile 2 senede bir Uluslararası Kadın Haftası etkinliklerimiz kapsamında şirketimizde kadınlara ilham olan ve onları
destekleyen kadın liderleri seçiyor ve tebrik ediyoruz.
Kadınların girişimcilik yoluyla ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmesine
katkıda bulunabilmek amacıyla Girişimcilikte Önce Kadın projesini Türkiye
Vodafone Vakfı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Bilişim Vakfı iş birliğiyle
hayata geçirdik. Projeyle, girişimci kadınların el emeği ürünlerinin dijital
teknolojilerin getirdiği yeniliklerle kolayca satılmasına ve hobi olarak başlanan birçok çalışmanın gelir getirici bir faaliyete dönüşmesine olanak
sağladık. 81 ilde 37 bin kadının başarı hikayesine destek verdik.
Türkiye Vodafone Vakfı’nın Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü ve İŞKUR iş birliğiyle hayata geçirdiği “Dijital Benim İşim” projesiyle, 18 yaş üstü kadınların dijital topluma dahiliyetlerini sağlamayı ve bilgi
teknolojileri eğitimi almış kadınların iş gücüne katılmasını amaçlıyoruz. Bu
projeyle, teknolojinin gücünü kullanarak kadınları meslek sahibi yaparken,
dijital toplum hedefimize de bir adım daha yaklaşmış olacağız. “Dijital Benim
İşim” projesi ile 2020/21 eğitim döneminde 12 ilde, 12 bine yakın kadına
ulaşmayı hedefliyoruz.
Ev içi Şiddet Politikası çalışmalarımızla şiddete karşı sıfır tolerans duruşumuzu gösterdik, çalışmalarımızı hem çalışanlarımız hem de toplumumuz için
getirdiğimiz çözümler ve destek mekanizmalarıyla başlattık.
Kırmızı Işık uygulamamız ile şiddete maruz kalan ya da kendini tehlikede
hisseden kadınlara yardımcı olmaya ve ilgili mercilere ulaşmalarını
sağlamaya çalışıyoruz.

Çeşitli ve Kapsayıcı Kültürü Güçlendirmek
Tüm çalışanlarımız için Toplumsal Cinsiyet eğitimleri gerçekleştiriyoruz.
Uluslararası Kadın Haftası’nda her yıl farklı seminerler düzenliyoruz.
Şirket içi çalışma grupları ile herkes için dahil edici bir iş ortamı için çalışıyoruz.
Bilinç dışı ön yargı eğitimleri organize ediyoruz.
Çeşitlilik ve Dahiliyet anketi yaparak çalışan deneyimini ölçümlüyoruz.
Özel gereksinimli çalışanlarımız için online ve ofis içi tüm süreç ve araç gereçlerimizi
erişilebilir kılıyor ve farkındalık eğitimleri düzenliyoruz.
Ebeveyn çalışanlar için okul başlangıç ve karne günlerinde izin uygulaması
gerçekleştiriyoruz.
Ebeveyn izni uygulamamız kapsamında babalara da 16 hafta ücretli izin desteği
sağlıyoruz.
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Neden Vodafone
Çeşitlilik ve Dahiliyet Rehberi?
Kültürümüz
Kültürel çeşitliliğin yarattığı artı değerin ortaya konduğu, iş gücünün
çeşitlenmesinin üretimimize yapacağı olumlu katkının fark edildiği ve
fırsat eşitliğinin yaratıldığı bir ekosistem sağlamayı amaçlıyoruz.

Verimliliğimizin Artması ve Müşterimizi Anlamak
Birçok çalışma, çalışanların saygı ve değer gördükleri yerlerde daha güçlü
ilişkiler geliştirdiğini, süreçlere katılımlarının arttığını ve aidiyet duygularının
yükseldiğini göstermektedir.
Bu durum çeşitlenen müşterilerimizi anlamak için de geçerli.
Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin farklılıklarını artı değer olarak görüyoruz.

Mükemmel Müşteri Deneyimini Sunmak
Herkes için erişebilir olan ve seçim olanağı sağladığımız
servis ve ürünler geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bunu öncelikle
topluluğumuzun üyelerinin farklılıklarına pozitif yaklaşımla
gerçekleştirebiliriz. Farklılıklara eşit yaklaşım sayesinde
yaratıcılığımızı artırmayı ve değişen, dönüşen ihtiyaçlara
uygun servis ve ürünler şekillendirmemizi sağlayacak bir
çalışma alanı yaratmayı hedefliyoruz.

Kültürel Çeşitliliği ve Dahil
Edici yaklaşımı benimseyen
şirketler en yetenekli kişileri
ekiplerine dahil edebiliyor,
müşteri sadakatini ve çalışan
memnuniyetini artırıyor.
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Amerika ve İngiltere merkezli
şirketlerde kültürel çeşitlilik ve
mali performans arasında
doğrusal bir ilişki var. Amerika
merkezli şirketlerde üst düzey
yöneticilerde kültürel çeşitliliğin
%10 artmasıyla EBIT
(faiz ve vergi öncesi kazanç)
%0,8 artarken, İngiltere merkezli
şirketlerde bu oran %3,5 olarak
saptanmıştır.

Kültürel Çeşitlilik açısından ilk
çeyrekte yer alan şirketlerin
ulusal ortalamaların üzerinde
finansal getiri elde etme
olasılığı %35 daha yüksektir.

Çeşitlilik ve Dahiliyet Yaklaşımı
Nedir?
Kültürel Çeşitlilik
İnsanları ve insan gruplarını birbirinden ayırmak için kullanılan kimliğe
dair boyutlardır. (Cinsiyet, ırk, yaş, tecrübe, fiziksel kondisyon vb.)
Kültürel çeşitlilik ırk, etnik kimlik, cinsiyet, yaş, din, cinsel yönelim,
öğrenme farklılıkları, aile durumu, eğitim, ulusal köken, engellilik
boyutlarını ve daha da fazlasını bünyesinde barındırır.
Her birey farklı algı, perspektif, iş deneyimi, yaşam biçimi ve
kültürünü kendisiyle beraber taşır ve bulunduğu alana getirir.
Kültürel çeşitliliğe dair başlıklar ve içerikler önümüzdeki yıllarda
artmaya devam edecek.
Başarılı kurumlar çalışanlarının çeşitliliğini açık iletişim ve
uyuma dair yaptıkları yatırımlarla artı değere dönüştürebilecekler.
Kültürel çeşitliliğe açık yaklaşım hayatın her alanında her bir bireyin
katkısıyla ve her bir bireye katkı sağlayarak artı değerler yaratır.

“

Ebeveynlerin erken yaşlarda
çocuklarına içinde güzelliği ve
gücü barındıran çeşitliliği
öğretmelerinin zamanı geldi.
Maya Angelou | Yazar

“

”

Güç farklılıklarda gizlidir,
benzerliklerde değil.

”

Stephen R. Covey | İş Yönetimi Uzmanı

“

Kültürel çeşitlilik yeni icatların
motor gücüdür. Dünyayı
zenginleştiren yaratıcılığın
ortaya çıkmasını sağla.

”
”

Justin Trudeau | Kanada Başbakanı

“

Ön yargılarınızdan vazgeçmek
için asla geç değildir.
Henry David Thoreau | Yazar
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Dahil Edici Yaklaşım
Bireylere değer verme, saygı gösterme ve desteklemenin davranış
yaklaşımı olarak benimsenmesidir.
Dahiliyet, her bireyin ihtiyaçlarına odaklanmak ve her insanın
potansiyelini tam olarak ortaya çıkarıp başarılı olmasını yaratacak
koşulların sağlanmasıyla ilgilidir.
Dahil edici yaklaşımın yansımaları organizasyon kültürü,
uygulamaları ve bireyler arası ilişkilerin düzenlenmesiyle ortaya çıkar.
Dahil edici yaklaşım kültürel çeşitliliği barındıran çalışma ekiplerini
güçlendirmek ve desteklemek için önemlidir.

“

Endüstrimizde birçok insan kültürel çeşitlilik anlamında farklı
deneyimlere sahip değil. Dolayısıyla birbirine bağlayabilecekleri
noktalardan haberdar değiller. Sorunlara geniş bir perspektiften
bakmaktan çok, doğrusal çözümler buluyorlar. İnsanlık
tecrübesini daha geniş çerçevede kapsadığımızda daha iyi
tasarımlar yaratacağız.
Steve Jobs | CEO, APPLE

“

”

Kültürel çeşitlilik üzerine düşündüğümde aklıma
‘kapsayıcılık’ kelimesi geliyor. Ve zaman sadece kadınların ve
erkeklerin dahil edilmesi değil, daha büyük bir kapsayıcılığın
vaktidir. Coğrafi konumunuz, yaklaşım tarzınız, öğrenme
biçiminiz, yöntemleriniz, yaşınız – kapsayıcılık oldukça
geniş düşünülmelidir.

”
”

Ginni Rometty | CEO, IBM

11

“

Bir araya gelmek başlangıç, bir arada kalmak gelişim,
bir arada çalışmak ise başarıdır.
Henry Ford | İş İnsanı

1

2

İçsel Kültürel Çeşitlilik

Dışsal Kültürel Çeşitlilik

Yaş
Cinsiyet
Cinsel yönelim
Zihinsel | Fiziksel özellikler
Etnik köken
Irk

Medeni durum
Aile durumu
Görünüm
İş tecrübesi
Eğitim geçmişi
İnanç
Eğlence kültürü
Kişisel alışkanlıklar
Gelir seviyesi
Coğrafi konum

Çeşitlilik ve Dahiliyet
Yaklaşımı Tanımları
Ön yargı
Olgusal bir kanıta dayalı olmadan birileri veya bir şeyler hakkında
görüş oluşturmaktır.
Bu haliyle geliştirdiğimiz tutum (genellikle olumsuz) bilgisizlikten
kaynaklanmaktadır.
Olgusal gerçeğe dayanmadan geliştirdiğimiz bu tutumlar kişi ya da
gruplarla aramıza mesafe koymamıza yol açmaktadır.
Olgusal gerçeğe dayanmayan ön yargılar aracılığıyla cinsiyet, yaş, ırk,
engellilik, din, cinsel yönelim veya görüşe dayalı sebeplerle bir kişi veya
gruba karşı hoşnutsuzluk geliştirebilirsiniz.
Ön yargılarımız davranışa dönüştüğünde ayrımcılık söz konusu olur.

Ön yargı Örnek:
Gençler sabırsız
Tecrübeliler yeniliğe kapalı
Kadınlar zorluklara dayanıksız
1

Erkekler kaba
Pazarlamacılar yaratıcı
Mühendisler sıkıcı

Kaynak: Loden, Marilyn, 1995, Implementing Diversity

2

Gordon Allport | Nature Of Prejudice
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Ayrımcılık
Ön yargıların dil, tutum ve davranışa dönüşmesidir.
Belirli bir grubun üyesi olması nedeniyle birinin fırsat, hak ve kaynaklardan
tam ve eşit yararlanmasının engellenmesidir.
Ayrımcılığın yöneldiği kişiler, kişisel özellikleri değil, ait oldukları grubun özellikleri nedeniyle olumsuz tutum ve davranışın hedefi olurlar.
Ayrımcılık cinsiyet, yaş, ırk, engellilik, din, cinsel yönelim veya görüşe göre
yapıldığı gibi iş tecrübesi, eğitim geçmişi, hiyerarşi, gelir seviyesi gibi konularda da yapılabilir.
Ayrımcılık Örnek:
Kuruma yeni başlayan bir gencin genel alışkanlıkları bilmiyor oluşu ve
tecrübesizliği nedeniyle bir proje grubuna dahil edilmemesi.
Kadınlarla ilgili bir projeye erkek çalışanların dahil edilmemesi.
“Spor”, “Kültür-Sanat” gibi başlıklarda gerçekleştirilecek projelerin tek bir
cinsiyet ve yaşa göre tasarlanması.
Mobbing
Bir başkasına rahatsızlık verme, dışlama, aşağılama, küçük düşürme,
gözdağı verme davranışlarını içerir.
Mobbing aşağıdaki aşamalar engellenmediğinde bir sonuç olarak
karşımıza çıkar.
- İsim takma ve şakalar
- Yok sayma ve kaçınma

- Ayrımcılık ve sataşma
- Siber zorbalık ve fiziksel saldırı

Mobbing Örnek:
Yeni başlayanlara “çaylak”, “stajyer”, “0.km” gibi isimler takmak.
Ekibin en tecrübeli olan kişisini “Nasıl olsa katılmaz” vb. düşüncelerle
etkinliklere davet etmemek.
“Kadınlar yapamaz, erkekler anlamaz, eş cinseller takmaz” vb. yargılar
üzerinden kişileri çalışma ve/veya etkinlik gruplarına dahil etmek veya
dışarıda bırakmak.
Günlük iletişimde bir kişi veya kişileri tecrübeleri nedeniyle elektronik
posta gruplarına dahil etmek ve/veya gruplarından çıkarmak.
Şirket içi iletişimde kullanılan dilin tecrübe ve/veya yaşa göre değişiklik
göstermesi.
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Çeşitlilik ve Dahiliyet Yaklaşımı
Tanımları
ŞİDDET
Siber Zorbalık
Taciz
Fiziksel Saldırı

AYRIMCILIK
Cinsiyet - Yaş - Irk Cinsel Yönelim - Etnik Köken Fiziksel & Zihinsel Özellikler Medeni Durum - Eğitim - Aile Durumu Gelir Durumu - İş Tecrübesi - Hiyerarşi

MESAFE
Yok Sayma
Dışlama
Görünmez Kılma

İFADE + DİL KULLANIMI
Lakap
Ad Takma Şakaları
Dedikodu
3

3

Gordon Allport | Nature Of Prejudice
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Çeşitlilik ve Dahiliyet Yaklaşımı
İçin Ortaklıklar
Kültürel Çeşitlilik ve Dahil Edici yaklaşımın gelişimi için farklı geçmişlerden
gelen insanların iş yerini nasıl deneyimlediklerini bilmemiz önemlidir.
Kendi kimliğinizi düşünerek başlayabilirsiniz.
İnsanlar sizi sadece Vodafone çalışanı olarak mı biliyor? Hayır.
Her birimiz bizi oluşturan farklı özelliklerimiz ve geçmişimizle renkli
kimliklere sahibiz.
Ortaklıklar yaklaşımıyla özgün kimlik katmanlarımızın birbirimizle daha
güçlü ilişkiler kurmak için nasıl kullanılabileceğini anlayabiliriz.
Ortaklıklar yaklaşımı farklı bireylerin ve farklı departmanların beraber
daha verimli çalışabilmesi için politikalar, uygulamalar ve prosedürler
oluşturmaya yardımcı olur.
Her bir farklı özellik bir başkası ile ortaklık oluşturma alanı yaratabilir.
Farklılıklarımızı bilmek aynı zamanda ortaklıklarımızı keşfetmenin ve
güçlendirmenin bir yoludur.

Fiziksel Özellik
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Kontrol Listesi
Ekip içi Kontrol Listesi

Evet /Hayır

Daha fazlasını
yapabilir miyim?

Evet/Hayır

Daha fazlasını
yapabilir miyim?

Çalışma arkadaşınızın sorduklarını ve/veya söylediklerini dikkatlice
dinlediniz mi?
Konuya dair kavrayışınızı genişletmek için sorular sordunuz mu?
Konuşma stiliniz ve yaklaşımınızda tercih ettiğiniz dil diyalog kurduğunuz
kişilere uygun muydu?
Çalışma arkadaşınızın sunduğu perspektifi anlamak için dikkatlice dinlediniz mi?
Kendi perspektifinizi çekinmeden sundunuz mu?
Farklılığı keşfettiniz mi?
Farklılığı artı değere dönüştürdünüz mü?
Kelimeleriniz, tavrınız, davranışınız olumlu karşılandı mı?
Farklı departmanların görüşünü aldınız mı? Katılımını sağladınız mı?
Ortak bir çözüm, aksiyon, gelişim planı oluşturabildiniz mi?
Yöneticiler için Kontrol Listesi
Ekibinizin kültürel çeşitliliği ve farklılıkları hakkında bilgi sahibi misiniz?
Dahiliyeti artırmak için toplantı (ve/veya proje) katılımcı listenizi
gözden geçirdiniz mi?
Sizden farklı bir geçmişe ve özelliklere sahip olan (ör: ırk, cinsiyet, cinsel
yönelim, eğitim, kültür, yaşam biçimi vb.) insanlarla nasıl iletişim kurmanız
gerektiğini biliyor musunuz?
Çalışanlarınızı ve özgün özelliklerini tanımak için zaman ayırdınız mı?
Ekibinizdeki bireylerin sunduğu perspektifleri anlamak için çaba
gösteriyor musunuz?
Ekibinizdeki bireylerin aktif olarak fikirlerini paylaşmaları için uyguladığınız
yöntemler var mı?
Çözüme yönelik yaratıcılığı artırmak için farklı seviyeleri temsil eden
ekipler oluşturuyor musunuz?
Ekibiniz içinde kültürel çeşitliliğe ve katılımcılığa uygun davranmayan
bireylere doğrudan geri bildirim verebiliyor musunuz?
Ekibiniz içinde kültürel çeşitliliğe ve katılımcılığa pozitif katkı sağlayan
çalışanlarınızı cesaretlendiriyor musunuz?
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Çeşitlilik ve
Dahiliyetin İzleri
Filmler
Ay Işığı – Moonlight / Yön: Barry Jenkins, Yapım Yılı: 2016
Gizli Sayılar – Hidden Figures / Yön: Theodore Melfi, Yapım Yılı: 2016
Duyguların Rengi – The Help / Yön: Tate Taylor, Yapım Yılı: 2011
Sınıf – Entre les murs / Yön: Laurent Cantet, Yapım Yılı: 2008

TV Dizileri
Collateral / Yaratıcı: David Hare, Yapım Yılı: 2018
How to Get Away With Murder /Yaratıcı: Peter Nowalk, Yapım Yılı: 2014
Grey’s Anatomy / Yaratıcı: Shonda Rhimes, Yapım Yılı: 2005

Kitaplar
Tokyo Uçuşu İptal / Yazar: Rana Dasguptan, Yılı: 2015
Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım / Yazar: Elena Ferrante, Yayın Yılı: 2011
Küçük Şeylerin Tanrısı / Yazar: Arundhati Roy, Yayın Yılı: 1997

Müzik
Morgenland Chamber Orchestra & Syrian Expat Philharmonic Orchestra
Anouar Brahem
Bester Quartet

Dijital Oyunlar
Sims 4
Read Only Memories
Falcon Age
Apex Legands
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