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Serüvene Ortak 
Olabiliriz…



İLK İŞ BABALIK...

 — Yeni Babamız Sadıkcan Gündüz 
Duygularını Bizimle Paylaştı.

Laren yeni doğduğunda baba olmanın nasıl 
bir his olduğunu pek hissetmesem de ya-

vaş yavaş öğreniyorum. Baba olmak bana göre 
dünyanın en güzel duygusu. Kızımızın doğduğu 
ilk günlerde biraz sıkıntılı zamanlar yaşasak da 
çok şükür o dönemleri atlattık. Bebeğimiz şim-
di 3 aylık oldu, özlemenin, birini kendinden çok 
sevmenin ne demek olduğunu hissettirdi… İyi 
ki doğdu ve iyi ki anne babasının biriciği oldu. 
Allah isteyen herkese nasip etsin..

 — Yeni Babamız Anıl Göçer  Duygularını 
Bizimle Paylaştı.

Hiç unutamadığımız dünyaların bizim oldu-
ğu 13 Şubat günü eşimin mesajıyla bebe-

ğimizin olacağını öğrendim, öyle heyecanlıydık 
ki cinsiyetini öğrenmek için günleri saydık ve 
sonunda kızımızın olacağını öğrendik. 23 Eylül 
günü kızımızı kucağımıza aldığımızda hayattaki 
tek ve en büyük mutluluğun kızımız olduğunu 
anladık, kızımız artık kollarımızda.. iyi ki gelmiş 
hayatımıza bir ömür sağlıkla sıhhatle birlikte 
olmak dileği ile güzel kızım.. 
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ARAMIZA YENİ KATILAN FİNANS MÜDÜRÜ’MÜZ 
GÜN ARSLANYIKAR İLK İZLENİMLERİNİ BİZİMLE PAYLAŞTI

Bize kendinizden bahsedecek olursanız  Gün 
Arslanyıkar kimdir? Nerede doğup büyümüştür?

1981 yılında, 2 çocuklu bir öğretmen ailesinin ilk 
çocukları olarak Ankara Yenimahalle’de dünyaya 
geldim. Çocukluğum ve ilk gençliğim de burada 
geçti. Yine üniversite eğitimi için Ankara’da Baş-
kent Üniversitesi’ne ve yüksek lisans eğitimi için 
Bilkent Üniversitesi’ne devam ettim. Ailem Tar-
suslu olmasına rağmen, iş seyahatleri, staj veya 
askerlik gibi zorunlu durumlar dışında tüm haya-
tım Ankara’da geçti diyebilirim. 

Şirketimizi öncesinde tanıyor muydunuz?

Yıldızlar Grup’u inşaat sektöründe görev aldığım 
için öncesinde de tanıyor, sektörün büyük firmala-
rından birisi olduğunu biliyordum. Ancak ne den-
li büyük bir yapı olduğunu Grup bünyesine dahil 
olunca daha yakından gözlemleme fırsatı elde 
ettim. 

Aramıza katılalı çok kısa bir zaman oldu, Yıldız-
lar ile ilgili ilk izlenimleriniz nelerdir? 

Gündelik mesaimiz 
genelde yoğun koş-
turmaca ile geçiyor. 
Buna rağmen şir-
ket genelinde ade-
ta bir aile ortamı 
olduğunu fark et-
tim. Birçok birimden 
farklı insanlarda bu 
aynı ailenin parçası olma 
duygusu ve aidiyetin olması 
dikkatimi çekti. Bunu çok değerli bulduğumu söy-
leyebilirim. 

Ayrıca şirkette yoğun sistemli bir ERP kullanımı 
olduğunu ve bu konuda prosedürlerin ciddiyetle 
uygulandığını gözlemledim. İşimiz gereği finans 
biriminde raporlama ve planlama yaparken çok 
fazla çeşitte veriye ihtiyaç duymaktayız. Elimizde-
ki veri kalitesi işimizin kalitesini doğrudan etkile-
mektedir. IFS sistemine gerek emek gerekse de 
maddiyat olarak ciddi seviyede yatırım yapıldığını, 
etkin şekilde kullanıldığını görmek benim için se-
vindirici oldu. 

- GENÇLERİMİZİN BAŞARILARI... -
Yönetim Kurulu Başkanı’ mız Sn. Müfit EREN’ in oğlu Erencan EREN İngiltere’de 

The University of Manchester İnşaat Mühendisliği bölümünü kazanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız  Sn. Edip EREN’ in oğlu Ali Aral EREN, Koç 
Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünü kazanmıştır.

Teklif Hazırlama Asistanı’mız  Sn.Sevim MISIRLI’ nın oğlu Onur Emre MISIRLI 
Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü İngilizce tam burslu 

kazanmıştır. 

Gençlerimize  yeni eğitim hayatlarında başarılar dileriz…
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Kız çocuklarımızın 
tüm hayallerini 
gerçekleşt ireceği 
bir dünya 
dileğiyle...
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İLBANK PROJEMİZİN ELEKTRİK İŞLERİ 

KADIN MÜHENDİSLERİMİZE EMANET
 — İlbank Projemizin Elektrik Kısım Şefi Gülsüm Kafes’ in Mühendis olmakla ilgili düşüncelerini 

aldık; İşte detayları..

Elektrik Mühendisliği bölümünü çoğunlukla erkek 
öğrencilerin tercih ettiği bilinir. Siz bir kadın olarak 
bu bölümü isteyerek mi tercih ettiniz, mühendisli-
ğe olan ilginizi nasıl fark ettiniz? Ya da sizi bu mes-
leğe yönlendiren herhangi bir durum/kişi oldu mu?

 – Üniversite sınavına hazırlanırken mühendislik 
istediğimi biliyordum fakat hangi bölüm ola-
cağından emin değildim. Geleceği olan mü-
hendislik bölümlerini araştırdığımda , Elekt-
rik-Elektronik Mühendisliği alanına yönelme 
fikri bende ağır bastı ve tek tercih ettiğim bö-
lüm oldu.   

Üniversite döneminde erkek ağırlıklı bir bölümde 
okumak nasıl bir duyguydu? Size pozitif ya da ne-
gatif etkisi oldu mu? Mesala hocalarınız size pozitif 
ayrımcılık yapıyor muydu?

 – Üniversiteye ilk başladığımda sınıfta tek ka-
dındım , sonrasında dikey geçişle ve üst dö-

nemden eğitimini  dondurmuş bir kadın daha 
geldi. Pozitif ayrımcılık oldu diyebilirim,  biz-
lere daha özenli davranıp yardımcı oluyorlardı 
hatta diğer sınıf arkadaşlarımın ödevlerimi 
bile benim yerime yaptığı zamanlar olmuştur. 
Tek negatif etkisi erkeklerin muhabbet alanı-
na dahil olduğumuzdan konuştuğumuz konu-
lar ; arabalar, futbol vb konulardı. 

Özellikle kadın Elektrik Mühendislerinin genellikle 
Üretim/İmalat sektörlerini daha çok tercih ettiğini 
görüyoruz. Sizin İnşaat sektörünü tercih etmeni-
zin bir sebebi var mı? Tesadüfen mi seçtiniz, yok-
sa üniversite yıllarında şantiyede çalışmaya karar 
vermiş miydiniz?

 – İlk mezun olduğumda hem kadın hem tec-
rübesiz olduğumdan dolayı negatif ayrımcı-
lıklarla karşılaştım diyebilirim. Örneğin yine 
taahhüt & bakım vb gibi işler yapan firma yet-
kilisi bir kadın olarak fabrikalara yanında beni 
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götüremeyeceğini çalıştığımız yerlerde genel-
de hep erkek çalışanlar olduğunu söylemişti. 
Daha sonrasında satış mühendisliği alanında 
çalışmak zorunda kaldım. Başarılıydım ancak 
yine de tam olarak istediğimin bu olmadığını 
biliyordum. Satış mühendisliği yaparken yine 
fabrikaları ve tesisleri görüyordum. Bu süreç-
te İzmir Havalimanı’na tüm şalt tesislerinde 
revizyonlar gerektiren büyük bir satış ger-
çekleştirdim ve taahhüt sektöründe iş yapan 
bir firma ile bu iş kapsamında işin tamamen 
içinde oldum. Onlarla çalıştığım bu dönemde 
istediğimin kesinlikle taahhüt sektörü oldu-
ğuna karar verdim ve satış mühendisliğinden 
ayrılıp bu sektöre yöneldim ve bu firma ile yine 
hem ofis hem şantiyeler tarafında çalışmaya 
devam ettim. Her ne kadar çok yoğun bir tem-
po olsa da bir taraftan öğrenirken bir taraftan 
başarılı olmak tüm yorgunluğumu alıyordu 
ve inanılmaz bir haz ve mutluluk veriyordu ve 
bundan sonraki süreçte sadece şantiyelerde 
çalışmak istediğime kesinlikle kararımı ver-
miştim ve halen aynı haz, heyecan ile devam 
ediyorum. 

Kadın Elektrik Mühendislerin şantiyeleri tercih et-
tiği düşünülmezken, İlbank şantiyemizin  Elektrik 
Ekibi 4 kadın çalışandan oluşmakta.. Bu kadar  ka-
dın meslektaşın bir araya gelmesi hakkında neler 
söylersiniz?

 – İlk defa karşılaştığım bir durum ve deneyim 
diyebilirim, tabi ki bu durum beni çok gurur-
landırıyor.

Kadın çalışanların ağırlıklı olarak saha değil ofi-
si tercih ettikleri yönünde bir algı var sizce doğru 
mu?

 – Her ne kadar benim için öyle olmasa da evet, 
genelde algı o yönde .

Şantiyede karşılaştığınız stres faktörleri nelerdir? 
Bu streslerle başetmek için nasıl bir yöntem izli-
yorsunuz?

 – Şantiyeler işin yetiştirilmesi için hızlandırıl-
masını ve yoğunlaştırılmasını, işin planlanan 
süresinde ve bütçesinde bitirilmesi için çeşitli 
kısıtlamaları beraberinde getirmekte ve stres 
bu işin doğası gereği oluşmaktadır. Bu stres-
le baş etmek için özellikle uyku düzenime ve 

yeterli miktarda uyumaya , sağlıklı ve dengeli 
beslenmeye dikkat ediyorum. 

Son olarak, Aile üyelerinize ya da arkadaşlarınıza 
bu mesleği seçmelerini tavsiye eder miydiniz? On-
lara ne söylemek isterdiniz?

 – Evet ederim. Mezun olduğumuzda istisnalar 
haricinde işverenler mezun olunan okul veya 
not ortalamasını sormuyorlar. Haklı gerekçe-
lerle, sunduğu pozisyona uygun olup olmadı-
ğımız veya ne kadar donanımlı bir mühendis 
olduğumuz ile ilgileniyorlar. Bu nedenle, okur-
ken ve mezun olduktan sonra, gerek mesleki 
olarak gerekse yabancı dil anlamında ken-
dimizi ne kadar geliştirdiğimiz ve piyasanın 
beklentilerini mesleki anlamda ne kadar ye-
rine getirebildiğimiz bizi kariyer yolunda iyi 
noktalara taşıyor.  Mesleğimiz hemen hemen 
her sektörde sınırsız olanaklar sunabilen çok 
keyifli bir mühendislik dalı olduğunu söyleye-
rek bitirebilirim.
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Başarılı liderlerin ancak başarılı ekipler ile 
yükselebilecekleri inancıyla, sizler için ekip 

performansını yükseltecek ipuçlarını aşağıda derledik. 

 7 
1

2

İPUCU

EKİBİNİZİN
PERFORMANSINI
YÜKSELTECEK

“Bir araya gelmek bir başlangıçtır, 
beraberliği sürdürmek bir ilerlemedir, 

beraber çalışmak ise başarıdır.” 

- Henry Ford

Bir lider olarak ekibinizin performansını geliştirecek yön-
temleri bulmanız ve süreçle birlikte gerektiğinde de mev-
cut uygulamaları yenilemeniz gerekiyor. 

Ekip performansı iş hayatı için tamamen “etkiye tepki” mo-
delidir. Nasıl ki ekip performansı şirketin başarısına, hizmet 
kalitesine, ciro artışına, şirket içi motivasyon ve inancın 
artışına etki ediyorsa; şirketin dışarıdaki başarısı, 
kârlılık oranı, yönetici başarısı, hizmet ve ürün 
kalitesi gibi birçok etken de ekip performansı-
nı en çok etkileyen konulardan biri.

Ekiplerimizin performansının yükselmesi 
bu kadar önemli ve değerliyken bizler bu 
performans artışına nasıl pozitif etkiler 
sağlayabiliriz? Peki, hem sürece daha 
hakim olabilmek hem de ekibin perfor-
mans artışı için başka neler yapılabiliriz? 7

TİPS
Enerjik toplantıları ihmal etmemek

İletişim, bilgi akışının aktifliği ve sosyal ortamlar 
insan psikolojisinde pozitif tutumları arttırmaktadır. 
Bu noktada en önemli konulardan biri “kopukluk” 
olmasına izin vermeden düzenli bir iletişim ağı kur-
mak en önemli adımdır.

Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz içindir algısını 
unutturmamak

Hedefler verilirken çoğunlukla bireysel verilse de 
muhakkak tüm ekibin de etkileneceği ve etkileyece-
ği büyük ve ortak bir hedef daha olmalıdır. Bu, çalı-
şanların ekip olduklarını ve bazen birbirleri için de 
mücadele etmeleri gerektiklerini hatırlatmanın en 
güzel yoludur.
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Hedefler konusunda objektif ve şeffaf olmak

Hedeflerin şeffaf, açık, akılda kalıcı, ulaşılabilir olması konusunda hem-
fikiriz. Bunun yanında bu hedefler konusunda ekip arkadaşlarınızla el sı-
kışmanız ve kabul görüldüğünden emin olmanız bu süreci kolaylaştıracak 
önemli detaylardandır. Ekip arkadaşlarınızın inanmadığı ve güven duyama-
dığı bir hedefe koşması, bu süreçte gerçekçilikten sizleri uzaklaştırabilecek 
önemli bir konudur.

İşi heyecanlı ve eğlenceli bir hale getirmek

Her ne kadar büyüsek de içimizdeki çocuğun bazen oyunla-
ra ihtiyacı olabiliyor. İşte tam da bu noktada elinizdeki fırsatı 
değerlendirme zamanı. Hedeflere ulaşmak için kurgulanmış 
oyunlar inşa edebilirsiniz. Bu tatlı rekabet hem ekibinize ener-
ji katacak hem de hedefe ulaşmayı eğlenceli hale getirecektir.

Buddy’lik sisteminden yararlanmak

Ekip arkadaşlarınızın birlikte çalışmalarına olanak 
sağlayabilecek bir diğer sistem ise buddy’liktir. Bu 
sistem, kişilerin zayıf yönlerini geliştirmek, doğruyu 
pekiştirebilmek ve birbirleriyle daha güçlü bir bağ ku-
rabilmeleri için güzel bir kaynak sağlayacaktır.

Koçluk ve geri bildirim kültürünü aktif olarak kullanmak

Koçluk ve geri bildirim, sizlerin tecrübe ve deneyimlerinizi du-
rum ve vakalara göre ekip arkadaşlarınıza aktarabilmenin en 
güzel yoludur. Bu sayede hem ekibinizin gelişimine ışık tutabi-
lir hem de düzenli takip ederek onları yönlendirebilme şansını 
yakalamış olacaksınız.

Düzenli bilgi akışı ve raporlama sistemi kurmak

Ekip içerisinde herkesin güncel akışı takip edebileceği, hedefe gide-
ceği yolu, ekibin neresinde kaldığını gözlemleyebileceği bir raporla-
ma ve iş akış sisteminin kurulması, ekip içi bilgi alışverişinin sağlıklı 
ilerlemesi, insanların cesaretlenmesi konusunda önemli katkılar 
sağlayacak başka bir konudur.

Aslında farkındalık en önemli detaydır. Ufak detayların büyük ba-
şarıları getireceğini fark etmek en büyük başlangıçtır. Performans 
gelişimini sağlayabilmek için yukarıda sıraladığımız basit, ama etkili 
olan bu detaylar size önemli bir yol haritası olacaktır.
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Salih Usta'dan 
Enfes Bir Tarif Daha...

“Spesiyal Bisküvi”

ğleden sonra iş yoğunluğunun tam ortasında 
Salih Usta’nın o lezzetli Spesiyal Bisküvisi gel-

diğinde hepimizin mutluluğu tarif edile-
mez. İşte o harika tarifin detayları..

Yapılışı:
Malzemeler (10 kişilik servis)

◊  800 gr bisküvi

◊  250 gr tereyağ

◊  250 gr şekersiz krema

◊  150 gr bal karamel sos

Yapılışı: Bisküviler merdane ile ezilir, oda sıcaklığın-
daki tereyağ, bal karamel sos ve krema karıştırılır, 
oluşan karışıma bisküviler eklenerek iyice karıştı-
rılır, oluşturulan karışım tepside yağlı kayıt üzerine 
bastırılarak yerleştirilir ve buzdolabına kaldırılır. 

Yarım saat buzdolabında bekledikten sonra eşit şe-
kilde dilimlere ayrılır ve benmari usulü eritilen çiko-
lata soslarına batırılarak 15 dk daha buzdolabında 
bekletilir, sonrasında servise hazırdır.
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SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNDE AKTİF ROL ALAN 
TEKLİF HAZIRLAMA UZMANIMIZ GÜLŞAH ÇAKMAK’IN 
PROJELERİNİ DİNLEDİK…
Her Birimiz Bu Serüvene Ortak Olabiliriz…
‘Sosyal sorumluluk’ çok geniş bir kavram. Gülşah 
Çakmak için ‘sosyal sorumluluk’ ne anlam ifade 
eder?

 – Herkesin eşit imkanlara ulaşabilmesi için 
atacağımız her adım ve katkıdır. Maddi manevi 
herşeyi kapsayabilir.  Bireysel ya da küçük bir 
meblanın katkı sağlamayacağını düşünme-
mek gerekir, toplu hale gelince bu yardımlar 
çok güzel yerlere ulaşıyor.

Üyesi olduğunuz sosyal sorumluluk kulübü ile ilk 
ne zaman tanıştınız?

 – Her zaman bu tür faaliyetleri gerçekleştirecek 
bir imkanım olsun istedim. Üyesi olduğum ku-
lüple tanışmadan önce bireysel olarak yürüt-

meye çalıştım. Aslında kız çocuklarına burs ile 
bu sürece dahil oldum. Destek için çok yüksek 
meblalara gerek olmadığını fark ettim. Kız ço-
cukları benim için çok özel, kız çocuklarımıza 
burs ile yola çıkan yolculuğum kulüp üyeliğine 
kadar gitmiş oldu. 2,5 sene önce bir arkada-
şım vasıtası ile de  kulüple tanıştım. 

Gönüllü olarak yer aldığınız  projeler nelerdir? Ça-
lışma hayatınızın dışında İnşaat Mühendisliği son 
sınıf öğrencisi olduğunuzu biliyoruz, tüm süreçleri 
aynı anda yürütmek yorucu olmuyor mu?

 – Yorulduğum dönemler oldu tabii, fakat sonu-
cunun güzel olduğunu görmek tüm yorgunlu-
ğumu bitiriyor.
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Devam eden bir çok projemiz var; Projelerimizden 
kısaca bahsedecek olursam;

 – Okullar da açıldığından üniversite öğrencile-
rine burs veriyoruz, bunlardan 1 tanesi şehit 
çocuğu, şehit çocuklarına öncelik veriyoruz. 

 – Devam eden bir diğer projemiz “ Bir İşin Ol-
sun”… Bu projemiz ile çalışmaya ihtiyacı olan 
işsiz veya ek iş ihtiyacı doğan kadınlarımıza iş 
imkanı sağlıyoruz. Kısacası meslek edindir-
me kursları ile onlara devamlılığı olan mes-
lekler edindiriyoruz. Bu kurslardaki tüm araç 
gereçleri, eğitim salonlarını biz sağlayıp dü-
zenliyoruz, herşey bizim sorumluluğumuzda.  
Projelerimizde mantık; devamlılığının olması, 
örnek verecek olursam bir köy öğretmenimi-
zin başvurusu ile kendisinin de görev yaptığı 
köye bir çok besi hayvanı alıp köylülerin üre-
tim yapmalarına yardımcı olduk.

 – Özellikle Afrika bölgesine aşı temini sağladık.

 – Pandemi döneminde olduğumuzdan yaklaşık 
50 solunum cihazı teminini Türkiye geneli bazı 
hastanelerimize ulaştırdık.

 – Yangın ve sel felaketlerinde ihtiyaç sahiplerine 
destek olduk. Afet bölgelerinde kulüp üyeleri-
mizin yerinde oluşturduğu listelere göre alım-
lar yaptık ve bölgeye ilettik. 

 – Çayyolunda engelli çocuklarımız için bir re-
habilitasyon merkezi açtık, bu çocuklarımız 
okullarından mezun olduktan sonra iş bul-
makta zorlandıkları için onlara bu rehabilitas-
yon merkezinde pastacılık, aşçılık vb. meslek 
edinme eğitimleri verdik.

 – Yurt dışında eğitim almak isteyen lise öğrenci-
lerimiz olursa yurtdışı değişim programları ile 
farklı ülkelere 1 yıl süreli çocuklarımızı eğiti-
me gönderiyoruz.

 – Otizm vakfına destek oluyoruz.

 – Bu projelere ek olarak dönem dönem EBA 
dan da eğitim süreci yürütüldüğünden bir çok 
okula bilgisayar desteği sağladık. Okullara 
EBA sınıfları oluşturduk..

Projelerinizin kaynağına nasıl ulaşıyorsunuz? Ta-
lepler size direkt olarak mı geliyor yoksa araştır-
malar neticesinde mi karar veriyorsunuz?

 – Kulübümüze gelen başvuruları değerlendiri-
yoruz, referans yolu ile bize ulaşan yardıma 
muhtaç insanlar da oluyor. Şehit çocukları 
ve yakınları tabi ki önceliğimiz, bunun dışında 
Türkiye’ nin her bölgesinde kulüp üyelerimiz 
olduğundan sürekli irtibat halindeyiz. Çeşitli 
dönemlerde toplantılar da düzenleyerek ge-
rekli kararları alıyoruz.

Yer aldığınız kulüpteki üyeleri nasıl belirliyorsu-
nuz?  Dahil olmak isteyen her kişiye kapılarınız 
açık mı?

 – Kulüp üyesinden birinin referansı ile kulübe 
giriş yapabiliyorsunuz. Öncelikle aday üye sta-
tüsünde değerlendirip ilerleyen süreçte tüm 
kulüp üyelerinin de onayı ile asıl üye oluna-
bilmekte.

Sosyal sorumluluk projeleri  gönüllülük  esasına 
da dayandığından deneyimleriniz ve gözlemleriniz 
bizim için önemli, sizi en çok etkileyen projeler ne-
lerdir? 

 – Özellikle kadın ve çocuklarla ilgili tüm proje-
lerimiz benim için en değerlileridir.

Türkiye Geneli Dağıtımını Gerçekleştirdiğimiz Solunum Cihazları
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Sizi en çok heyecanlandıran proje nedir  bu proje 
ile ilgili neler söylersiniz? ‘ Bir insanın hayatına do-
kunduk’ dediğiniz bir anınız oldu mu?

 – Kulübümüz sürekli konser ve etkinlikler dü-
zenlemekte, herkesin bir görevi ve sorumlu-
luğu vardır. Bir insanın değil bir çok insanın 
hayatına dokunduk aslında, örneğin yaşlı bir 
teyzemizi evinden ambulansla aldırmak  bile 
bizim için çok anlamlı.

Sizin için öncelikle dokunmak istediğiniz hayat ki-
min ya da kimlerin olmalıdır?  bir öğrenci mi? Ge-
lir seviyesi düşük bir aile mi yoksa kadın sığınma 
evindeki bir kadın mı? 

 – Önceliğimiz her zaman kadın ve çocukları-
mızdır.. Özellikle kimsesiz çocukların yaşadı-
ğı semt ve okulları araştırıp daha çok destek 
sağlamaya çalışıyoruz. 

Şuanda neler yapıyorsunuz? Hangi projede aktifsi-
niz?

 – Şuan Aktif olarak yer aldığım  engelli rehabi-
litasyon projemizdeki pişirme aktivitesi eği-

timimiz, Çok yoğun olan diğer ekip arkadaş-
larıma da destek veriyorum. Kulübümüzün 
bize yoğunluk yaratan evraksal süreçleri de 
olmakta, dernekler tüzüğüne tabiiyiz, denet-
lendiğimiz için herşeyimiz kayıt altında, tüm 
süreçlerimiz güvenilirlik esasına dayanıyor. 
Bağış yapan kişi yardımının nereye ulaştığını 
görebilmekte.

Şirket ya da bireysel olarak bir sosyal sorumluluk 
projesinde yer almak istersek nasıl bir yol izleye-
biliriz?

 – Bağış yapmak isteyenler şahıs ya da şir-
ket olarak sponsorluk yapabilirler. Buna ek 
olarak düzenlediğimiz etkinlik, konser ya da 
kermeslerden bilet alarak destek olabilirler. 
Benim vasıtam ile bu gibi organizasyonla-
rın duyurusunu şirket içerisinde yapabiliriz. 
Destek olmak isteyen herkese kapılarımız 
açık.

Eba Sınıfımız
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Çalışanlar açısından iş hayatındaki en sıkıntılı ko-
nulardan biri şüphesiz ki yeteri kadar inisiyatif 

alamamak. Çalışanlar inisiyatif almak isterken, bazı 
yöneticiler yetkileri devretme konusunda çekimser 
kalabiliyor. Yetkileri devretmenin bir yöneticiye neler 
kazandırabileceğinin detaylarını sizleler paylaşmak 
istedik…

Yetki devri, çağdaş yönetimin temel işlevlerinden biri. 
Yöneticilerin örgütlerini başarılı, etkili ve verimli bir 
şekilde yönetebilmeleri için astlarına yetki devret-
meleri aslında yönetsel bir gereklilik. Gerektiğinde 
yetkilerini devretmeyi bilen yöneticileri, başarılı yö-
neticiler olarak tanımlayabiliriz; çünkü bu yönetici-
lerin çalışanlarına sunduğu yetkiler, onların daha 
özgüvenli ve sorumluluktan kaçmayan çalışanlar 
olmalarına destek oluyor. İnisiyatif kullanmasına 
izin verilen çalışanlar, yöneticisine, işine ve şirketine 
karşı daha aidiyet duygusu besliyor. Bu durum ekip 
geneline yayıldığında ise başarı kendiliğinden geliyor.

İş hayatında yöneticilerin ekiplerini verimli, etkili ve 
dinamik bir şekilde yönetebilmeleri için alt birimleri-
ne yetki vermesinin öneminden, yönetim bilimci Her-
bert G. Hicks ise şöyle bahsediyor:

“Yetki devri olmaksızın resmi örgütler var olamazlar. 
Eğer yetki devri olmasaydı, belki yönetici dışında ör-
gütte hiç kimse bir işi yapma hakkına sahip olama-
yacaktı.”

Günümüzde şirketlerde yürütülen işlerin ve işlemle-
rin artması, alanında uzman çalışanlara doğal ola-
rak bir ihtiyaç doğurmuştur. Öyle ki günümüzün di-
jitalleşen iş süreçlerinde yepyeni pozisyonlar ortaya 

çıkmakta ve departmanlar da farklı yönlerde geliş-
mektedir. Hâl böyleyken, tek bir kişinin yani sadece 
yöneticinin tüm sorumluluğu yüklenmesi mümkün 
değil. İşlerin profesyonel bir bakışla, beklentiye uy-
gun ve zamanında çözülebilmesi için iş bölümü şart. 
Bu iş bölümünde her çalışan kendi uzmanlık alanın-
daki işleri yaparken ne kadar özgür bırakılırsa, başa-
rı da o kadar artıyor. URWICK Araştırma Raporu ise 
tüm yetkileri elinde toplayan bir yöneticinin başarılı 
olmasına, hatta işlerin altından kalkmasına pek ola-
nak olmadığı sonucunu ortaya koyuyor.

URWICK Araştırma Raporu’nun ortaya koyduğu diğer 
sonuçlar ise tüm bu anlattıklarımızı destekler nite-
likte. Araştırma sonuçlarına göre;

◊ Yetkileri devreden yöneticiler, çalışanlarının 
gözünde doğal olarak bir saygınlık kazanıyor.

◊ Yöneticiler sorumluluklarını çalışanlarıyla 
paylaştığında diğer önemli işler için zaman 
kazanıyor ve detayları gözden kaçırmıyor.

◊ Yetki devri, mevcut çalışanların terfi sürecine 
sağlam adımlarla ilerlemesini sağlıyor.

◊ İnisiyatif alan çalışanların şirket bağlılığı ar-
tıyor.

Sonuç olarak yetki devri; yönetimde planlama, he-
defleri tespit etme, örgütleme, önderlik ve rehberlik 
etme, denetleme gibi temel yönetim fonksiyonlarını 
ortaya çıkarmaya yardımcı oluyor. Bu nedenle yetki-
lerinizi devretme konusunda çekimser kalmayın ve 
çalışanlarınıza tek başına karar alabilme özgürlüğü 
tanıyın.

İŞ HAYATINDA BAŞARI İÇİN 
YETKİLERİNİZİ DEVRETMEYİ 
BİLİN!

 — Başarılı bir insanın arkasında, daima 
başarılı başka insanlar vardır… Yönetsel 
bir yetkinlik olan yetki devri ile ilgili bazı 
önerileri sizler için derledik. 
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Türkiye’nin en köklü ve saygın film festivallerinden 
“Ankara Film Festivali” bu yıl 32.kez seyircisiyle  

buluşacak. Festival açılış ve onur ödülleri töreni 4 
Kasım Perşembe günü CerModern’de gerçekleşe-
cektir. 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, Dün-
ya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı (Dünya KİV) tara-

fından 4-12 Kasım tarihleri arasında Kızılay Büyülü 
Fener Sineması’nda gerçekleşecek, 32. Ankara Film 
Festivali’nde Ulusal Uzun Film, Belgesel Film ve Kısa 
Film dallarında yarışma heyecanı yaşayacak filmler 
belli oldu.

Keyifle izlemek isteyenler için belgesel, kısa ve uzun 
metrajlı filmleri aşağıda paylaşıyoruz. 

ŞİRKEMİZİN DE SPONSOR OLDUĞU 
32. ANKARA FİLM FESTİVALİ 
BAŞLIYOR… 
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