
Liderlik Nedir?
Liderlik nedir? Bu soruyu anlamak ve anlatmak için düşünülmüş, 
çalışılmış, söylenmiş pek çok teori ve analiz var. Birini seçip bu 
yazımda paylaşıyorum. “Liderlik, ortak amaçlar için birleşen 
insanları, amaçlarını gerçekleştirmek için güdüleme, etkileme ve 
davranışlarını ve çabalarını gönüllü olarak amaçlara yönlendirme 
sürecidir. (Gürsel & Negiş, 2003)” Katılır mısınız bu tanımlamaya? 

Ben, bu tanımı doğru kabul etmekle birlikte, dikkatinizi en 
başta sormamız gereken soruya çekmek isterim. Lideri tek 
başına irdeleyeceğimiz yani “liderin kim olduğu” sorusuna. 
Lider, öncelikle kendisine liderlik edebilecek vasıfları taşımalı, 
davranışları sergilemeli ve kendi lideri olmalıdır. Eğer bu daha 
mümkün olmamışsa, başka insanlara liderlik etmesi mümkün 
müdür?

Aslında, “Liderlik eğitimlerine” tam da bu soru ile başlarız. Kişinin 
kendisine liderlik etmesi nasıldır?

Yukarıdaki tanımı referans alarak kişinin kendisine uyarlarsam, 
kendi liderin olmak şu şekilde tarif edilebilir: “Kendi amacını 
gerçekleştirmek için, kişinin kendisini güdülemesi, davranışlarını 
ve çabasını gönüllü olarak bu amaca yöneltmesi.”

Bu tarife göre bize, öncelikle bir amaç gerekiyor o halde. Eğitim 
veren ve koçluk yapan, çokça liderle temas halinde olan biri 
olarak bu birikimim ile eklemeliyim ki; amaç ile ilgili, karışıklık, 
bulanıklık, kaygı hatta farkındalıksızlık yaşanabiliyor. Siz en son 
ne zaman hayatta olma, işe gitme, kendinizi ilerletme amacınızı 
düşündünüz?

Amacımı bildiğimi, bulduğumu ve bu 
amacı akıllı-smart bir hale getirdiğimi 
farz edelim. SMART “Specific Measurable 
Accepted Realistic Timely” sözcüklerinin 
bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş ve hedefleri tanımlama 
kriteri olarak kullanılan bir terimdir. SMART’a göre ölçülemeyen 
bir hedef, hedef değildir! Hedef kesin ve net tanımlanmalıdır. 
Hedef ölçülebilir olmalıdır. Bu arada amacı smart bir hedef haline 
çevirebilmenin de başlı başına bir beceri olduğuna inanıyorum.

Bir kontrol edin siz de isterseniz, amacınız yeterince akıllı mı? 
Şimdi bu akıllılaştırdığım amaçla, yemek tarifi verir gibi liderlik 
tanımını kurgulayalım.

Bir tutam amacı, büyük bir cam kaseye koyun. Cam olması 
şeffaflık açısından önemli. İçine ölçümleme, planlama, 
sorgulama ve 1 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık takvimler ekleyin. İyice 
yoğurun. Ortaya çıkan akıllı hedefinizi bir hafta serin bir 
köşede dinlendirin. Bu süre içerisinde gidip gelip yoklayın ki 
sertleşmesin, hatta arada istek, merak, heyecan ekleyin ki 
gönüllük kıvamına ulaşsın. Sonra bunu gözünüzün göreceği 
bir yere koyun ama havasız bırakmayın ki, beslensin oksijenle, 
yaşamaya gelişmeye devam etsin. Her sabah 1 doz niyet 
ederek çalın ağzınıza zihninize. Akşam da gelip tekrar gözden 
geçirerek minik bir tat testi ile günü sonlandırın. 

Peki sizin beslediğiniz bir liderlik çöreğiniz var mı? Siz 
kendinize, kendi amaçlarınıza nasıl liderlik yapıyorsunuz? 
Yoksa koşuşturma halinde olduğunuzdan fast-food ile mi 
besleniyorsunuz? 
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Pandemi ile birlikte yoğunlaştırılmış dijitalleşme çağına çok hızlı bir geçiş yaptık. Gayrimenkul sektörü de bu değişim ve 
dönüşüm sürecinin içinde tam yol alıyor. Hepimizin bu hıza ayak uydurması ve uyum sağlaması gerekiyor. Bu nedenle, sizlerle 
sektörümüze dair son gelişmeleri paylaşmak üzere hazırladığımız GKL Bizden Haberler’in ikinci sayısında, ana konumuzu 
‘Teknoloji’ olarak belirledik. 

Bu sayıdaki konuk yazarımız Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney’in “Yoğunlaştırılmış Dijitalleşme Çağına Merhaba” 
başlıklı yazısında, gelecek 20 yıl içerisinde karşı karşıya kalacağımız çok farklı bir dünyaya ilişkin ipuçları bulacaksınız. 

Hedef kitlelerimize ulaşmak için hepimiz dijitalin gücünden faydalanıyoruz. Bu alanda en büyük destekçimiz olacağına 
inandığımız ve GKL olarak kısa süre önce güçlü bir iş birliğine imza attığımız Türkiye’nin yeni nesil dijital etkinlik, sektörel içerik 
ve iş birliği platformu Digital Network Alkaş’ı, Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer GKL Bizden Haberler’e anlattı. 

Platform olarak gurur duyduğumuz çalışmalardan biri de mentorluk programımız. Mentorluk Çalışma Grubumuzda, 
bugüne kadar 84 menti ve 57 mentor eşleşerek kendileri için yeni bir farkındalık sürecine adım attı. Yeni dönem mentorluk 
programımızda ise “Nesiller arasında neyin tersinden bakmaya ihtiyaç var?” sorusuna yanıt aramak için “Gayrimenkul 
Sektöründe Nesiller Buluşuyor! Tersine Mentorluk” yöntemini uygulamaya karar verdik. Sektörün liderlerinin gençlerden 
mentorluk alacağı bu yeni modeli kurgularken, tersinden bakmak isteyeceğimiz birkaç tema üzerinde durduğumuzu fark ettik: 
Bu temalar yeni liderlik modeli, iletişim tarzı ve teknoloji -dijital dünyayı okumak, ilk öne çıkanlardı. Bugüne kadar mentorluk 
süreçlerindeki her adımı büyük heyecan ve hevesle yürüten çalışma grubumuzun, yeni dönemdeki bu heyecanlarını buradan 
sizlerle de paylaşmak istedim. 

Kişisel Gelişim odaklı eğitim, GKL olarak hep yoğunlaştığımız ve öncelik verdiğimiz alanlardan biri oldu. GKL Eğitim Grubumuz 
ise gayrimenkul sektöründe çalışmakta olduğu kurumdaki profesyonel hayatını derinleştirmek isteyenler için “Teknoloji” ve 
“Sürdürülebilirlik”; kendi işini kurmak, geliştirmek isteyenler için “Girişimcilik” ve iş hayatındaki zorlukları yenmek amacıyla 
bireysel gelişime ihtiyaç duyanlara ise “Kişisel Gelişim” odaklı eğitimleri, 
GI Group, Özyeğin Üniversitesi, Deloitte ve Döngüsel Ekonomi Platformu 101 
gibi farklı kurumlarla bir araya gelerek, yeni dönem eğitim program 
takvimimizi oluşturdular. Çok yakında GKL web sitemizde ve sosyal 
medya hesaplarımızda, bu eğitimlerin duyurularını göreceksiniz.  

İçeriklerimizi yine özenle seçtik ve ekip olarak büyük bir keyifle hazırladık. 
Üçüncü sayımızda görüşmek üzere, keyifli okumalar...

Sevgi ve saygılarımla
Didem Hiçyorulmazlar
GKL Başkanı

Yoğunlaştırılmış dijitalleşme çağı, yakın 
gelecekte yeni inovasyon ve gelişimler 
vadediyor. İnsansız hava araçları, hassas tıp, savunma sanayi 
ve uzay havacılığında yapılan yenilikler bunlara örnek olarak 
gösterilebilir. Bu yenilik ve ilerlemelerin etkilerini üretim, 
tüketim, sosyal alan ve politikalarda görmek mümkün. Peki 
yapılan ilerlemeler tam neyi hedefliyor, gelinen son nokta 
nedir? Bunlara detaylı olarak bakmak önemli.

Yazan:
Zehra Öney
Teknolojide Kadın Derneği 
Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı

Yoğunlaştırılmış Dijitalleşme Çağına 
“Merhaba”
Yaklaşık iki senedir pandemi ile mücadele eden dünyamızda, 
çalışma hayatımızdan sosyal hayatımıza kadar birçok konuda 
değişiklikler meydana geldi. Tüketim alışkanlıklarımız ve 
ihtiyaçlarımız pandemiye paralel olarak farklı bir gelişim 
gösterdi. Bu nedenle eğitim, iş, sağlık hatta günlük hayatta 
dijital araçların önemi hızla arttı. Bu beklenmeyen durumlar 
karşısında yoğunlaştırılmış dijitalleşme çağına geçiş yaptık. 
Tüm sektörlerin yeni çağa adaptasyon ve uyum sağlama 
süreçleri başladı. Yoğunlaştırılmış dijitalleşme çağı; yapay 
zeka, nesnelerin interneti, savunma sanayi, nanoteknoloji, 
biyoteknoloji ve robotik gibi çalışmaların hızlanmasına ve 
gelişmesine neden oldu.

Başta teknoloji ve sanayi alanlarını kuşatan bu yeni dönüşüm, 
tüm insanlığı ekonomik ve sosyal alanda belirgin bir şekilde 
etkiledi. Rekabet gücünü elinde tutmayı hedefleyen şirketler; 
teknolojik güç dengesini lehlerine çevirmek için yeni 
programlar ve çalışmalar oluşturmaya başladı. Küresel alanda 
oluşan bu rekabetle beraber teknoloji hızlı bir değişkenlik 
gösterdi.

www.gayrimenkuldekadinliderler.org

gayrimenkuldekadinliderler

Yazının devamı için tıklayın.

Teknolojinin öncü ismi Elon Musk. “‘Her başarılı erkeğin arkasında 
bir kadın vardır’’ sözünün doğru olduğunu bir kere daha gösteren 
bir kadın var arkasında, annesi: Maye Musk. ‘‘Bir Kadın Plan 
Yaparsa’’ isimli kitabı müthiş bir ilham kaynağı, bir kadının 
gücünün ve potansiyelinin dünyalara bedel olduğunu gösteriyor. 

Asıl mesleği diyetisyenlik olmasına rağmen, aynı zamanda 
modellik de yapan başarılı bir kadın Maye Musk. Bütün 
çocukluğunu ailesi ile beraber “çölde kayıp bir ülke aramaya” 
adamış, çok macera yaşamış ama bütün bunları yaşarken daima 
plan yaparak hareket etmeyi hayatının önemli bir parçası haline 
getirmiş, karanlıkta yürürken el fenerini hep yanında tutacak 
kadar planlı ve kendini koruyabilen bir kadının hikayesini 
görüyoruz onda. Hayatta tüm olasılıkları değerlendirip, 

her zaman yaslanabileceği bir duvarı da yanında tutabilen 
bu kadının hayranlık verici ve öğretilerle dolu bir hikayesi var. 

“Bir Kadın Plan Yaparsa”; hayatı deneyimlerken, iyi şeyler yaşayıp 
dünyayı değiştirecek aksiyonlar almak isteyen kadınların özellikle 
plan yapmasının ne kadar önemli olduğunu bizlere anlatan 
çok değerli bir tecrübe kitabı. Ben herkesin bu kitabı okuyarak 
buradan kendi hayatlarına ışık tutacak noktaları almalarını tavsiye 
ediyorum.

Öneren:
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Ayın Kitabı 
Maye Musk
Bir Kadın Plan Yaparsa
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Pandemi, tüm sektörleri ve iş yapış şekillerini derinden 
etkilerken, dijital değişim ve dönüşümün baş döndürücü bir 
hızla ilerlemesine neden oldu. Beklenenden hızlı gerçekleşen 
bu değişim ve dönüşüm, hedef kitlelerimize ulaşmak için 
dijitalin gücünden faydalanmayı kaçınılmaz kıldı. Alkaş olarak 
biz de dijital dönüşüme hızla ayak uydurduk ve Türkiye’nin 
yeni nesil dijital etkinlik, sektörel içerik ve iş birliği platformu 
Digital Network Alkaş’ı hayata geçirdik. 

 Uzun yıllardır fuarcılık, sponsorluk, etkinlik ve danışmanlık 
çalışmalarıyla özellikle perakende ve gayrimenkul odağında 
20 farklı sektöre hizmet verdik. Şimdi bu hizmetleri ve sahip 
olduğumuz network gücümüzü Digital Network Alkaş (DNA) 
çatısı altında dijitale taşıdık. DNA’yı, iş dünyasının güncel ve 
geleceği yakalayabileceği bir içerik arşivi, network imkânı 
sunan farklı disiplinlerin vizyonlarına katkı sağlayan ortak akıl 
platformu olarak konumlandırdık.

Biliyoruz ki; normalleşme süreci boyunca hız, kolaylık ve 
deneyim yaratmak, hayatımızın odağına yerleşen anahtar 
kelimeler haline gelirken, insana dokunuş unsuru, daha da 
önem kazandı. Alkaş olarak teknolojik gelişmelerle kendisini 
yenileyen ve insana dokunuşu ön plana çıkaranların uzun 
vadede döneme damgasını vuracaklarını öngörüyoruz. 

Ancak bu noktada teknolojinin bir amaç değil araç olduğunu 
unutmamalıyız ve yapılan işi teknoloji ile daha da karmaşık 
hale getirmemeliyiz. Bu yeni çağda, dijitalleşme başlı başına 
bir süreç olduğu gibi uyum sağlamamız gereken, bizi sürekli 
yenilenmeye zorlayan dinamik bir bakış açısı ve iş yapış 
şeklidir. Şirketinizdeki sadece tek bir departmanı etkilemez, 
tüm birimlerini etkileyen bir dönüşümdür.

Bu bağlamda, Alkaş olarak bir yandan Türkiye’nin dijital 
network platformu DNA’nın teknik altyapısını sürekli 
yenilerken, diğer yandan etkinliklerimizi hibrit halde 
düzenlemek üzere geri sayımdayız. 

Alkaş olarak geleceği kucaklamaya hazır hale gelmenin 
formülünü DNA ile sunuyor ve işlerinin her sürecinde 
üyelerimizin yanında oluyoruz. Bir Alkaş geleneği olarak dün 
olduğu gibi bugün ve gelecekte de sektörlerimizin yanında ve 
destekçisiyiz.

Ayın Konuğu 
Yonca Aközer | Alkaş Genel Müdür

Dijital Değişim ve Dönüşümde 
“İnsana Dokunuş”

https://gayrimenkuldekadinliderler.org/blog_yogunlastirilmis_dijitallesme_cagina_merhaba.aspx

