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Linde Gaz Türkiye, KAGİDER’DEN 

‘Fırsat Eşitliği Modeli’ sertifikası aldı 

Küresel endüstriyel gaz ve mühendislik şirketi Linde, kadın istihdamını öne çıkaran insan 

kaynakları politikaları ve hem yönetimde hem üretimde etkin rol alan kadın çalışanların 

güçlenmesi için yaptığı çalışmalar neticesinde, KAGİDER tarafından verilen “Fırsat Eşitliği 

Modeli” Sertifikası’nın sahibi oldu. 

Endüstriyel gaz ve mühendislik alanında global liderlerlen biri olan Linde, istihdamda ve insan 

kaynakları yönetiminde gözettiği eşitlikçi politika ve cinsiyet eşitliğine yönelik uygulamaları ile 

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından “Fırsat Eşitliği Modeli” (FEM) 

sertifikasını almaya hak kazandı. KAGİDER’in yönettiği sıkı değerlendirme süreci sonrasında 

sertifikaya değer görülen Linde Türkiye, sektörüne örnek olurken kadın çalışanlar için 

uygulanan politikaların önemine de dikkat çekmiş oldu. 

Çevrimiçi düzenlenen sertifika törenine KAGİDER Başkanı Emine Erdem, KAGİDER Yönetim 

Kurulu Üyesi Esra Bezircioğlu, KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Beylem Leblebici Birsen, Proje 

ve Uluslararası İlişkiler Yöneticisi Begüm Bayrak ile Linde Gaz Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı 

ve Genel Müdürü Mert Alper Kumbaracı ile Eşit ve Tek Takım Linde Türkiye ekibi  katıldı. 

Sertifikayı Linde Gaz Türkiye Genel Müdürü Mert Alper Kumbaracı’ya, KAGİDER Başkanı Emine 

Erdem takdim etti. 

Emine Erdem: ‘Bugüne kadar 40 şirket bu sertifika ile fırsat eşitliği duyarlığını kanıtladı’ 

Törende konuşma yapan KAGİDER Başkanı Emine Erdem, daha önce Fırsat Eşitliği Modeli 

(FEM) Sertifikası almaya hak kazanan 39 kurum olduğunu ifade ederek, ‘’Linde Gaz, FEM 

sertifikası almaya hak kazanan 40. Şirket oldu. Kendilerini fırsat eşitliğine, cinsiyet eşitliğine 

yönelik farkındalık ve duyarlıkları nedeniyle tebrik ediyorum. Fırsat eşitliği, sadece kadınların 

iş dünyasında eşit fırsatlara erişmesini sağlamaz. Aynı zamanda şirketlerin büyüme hedeflerine 

ulaşmak için ellerindeki insan gücünü en verimli şekilde değerlendirmelerini sağlar. Makro 

ölçekte ise ülkenin kalkınma serüveninin dinamosu olur” dedi. 

 

Mert Alper Kumbaracı: ‘Fırsat eşitliğine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz.’  

FEM sertifikasını teslim alan Linde Gaz Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 

Mert Alper Kumbaracı ise şunları ifade etti: “Linde olarak dünyada 100’ün üzerinde ülkede 

operasyonlarımıza devam ediyoruz.  Markamızı tanımlayan ve en önem verdiğimiz 

değerlerimizden biri “Kapsama”. Çeşitliliğin gücüne inanıyoruz ve kapsayıcı şirket kültürümüz 

ile eşit ve tek takım olarak operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Fırsat eşitliğinin dünyamızda ve 

ülkemizde gelişmesine katkıda bulunan, bir şirket olmaktan da ayrıca gurur duyuyoruz. 



Bugün teslim aldığımız FEM sertifikası ile bu anlayışımızı taçlandırmanın gurur ve 

mutluluğunu bir arada yaşıyoruz. Linde Türkiye olarak fırsat eşitliğini savunmaya ve 

sektörümüzde öncü olacak uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz. ” 


