
2019-2020 Strateji Planı
GAYRİMENKULDE KADIN LİDERLER PLATFORMU 



NASIL BAŞLADI?



Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu (GKLP), 
Urban Land Institute (ULI)  “Women’s Leadership Initiative  (WLI)” Türkiye ayağı olarak, 
2016 yılında faaliyetlerine başlamış ve gayrimenkul sektörünün önde gelen 
sivil toplum kuruluşlarını “kadın” başlığı altında bir araya getirerek kurulmuştur. 
GKLP, gayrimenkul sektöründe çalışan kadınların çalışma hayatlarındaki sorunlarının ve 
ihtiyaçlarının belirlenmesi, somut ve uygulanabilir çözüm önerilerinin geliştirilebilmesi amacıyla, 
sektörünün öncü kadın yöneticilerinin katkılarıyla oluşturulmuştur.  



MİSYON



Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu’nun misyonu, gayrimenkul sektöründe kadın 
istihdamını ve kadın yönetici sayısını; sektördeki kadınların varlığını ve etkinliğini artırmaktır. 
Gayrimenkulde kadın liderliği ile; kadının kendine, iş hayatına, iş arkadaşlarına ve çalışmakta 
olduğu şirketine liderlik etmesi ve iş/yaşam dengesini sağlaması ifade edilmektedir.



2020 VİZYONU



Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu’nun 2020 yılı için vizyonu, gayrimenkul sektöründeki 
kadın çalışanların ihtiyaçlarını anlamak ve çözmek için gerekli güç birliği olunacak bir 
platform yaratmak; sektördeki kadınların iş yaşamlarında seslerini daha çok duyurmaları, 
çeşitli platformlarda daha yoğun temsil edilmeleri ve kendilerini ifade edebilmeleridir. 
Bu vizyonu gerçekleştirmek için, öncelikle gayrimenkul sektörünün her alanındaki kadın 
çalışanların durum ve ihtiyaçlarının tespit edilmesini hedefleyen kapsamlı bir anket çalışması, 
2017 yılının ilk yarısında gerçekleştirilmiştir. 17 Mayıs 2017 tarihinde anket sonuçları basın 
ve sektörün önde gelenlerinin katılımı ve desteği ile paylaşılmış ve yoğun ilgi ile 
karşılanmıştır. Çıkan somut bilgiler ışığında 2020 yılına kadar ulaşılmak istenen 
altı ana hedef belirlenmiştir:



1. Araştırma ve rapor üreten bir platform olmak;
2. Kadını liderliğe hazırlamak üzere mentorluk programı ve eğitimler organize etmek;
3. Temsil ve görünürlüğün artırılması için kadın kanaat önderlerini bir araya getirmek;
4. Karar alınan masalara kadınların oturabilmelerini sağlamak üzere kamu ve özel sektör 
nezdinde farkındalık yaratmak;
5. Sektörde çalışan kadınların beklenti ve ihtiyaçları konusunda referans noktası olmak.
6. Gayrimenkul ve inşaat sektörünün yönetim kurullarında yer alan kadın sayısını artırmak.

Bu hedeflere ulaşmak için aşağıdaki Proje Grupları oluşturulmuştur.



“Araştırma ve Bilgi Yönetimi” Proje Grubu



AMAÇ
 Gayrimenkul sektörünün her alanındaki kadın çalışanların durum ve ihtiyaçlarının tespit 
edilmesi;
• Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu’nun hedefleri doğrultusunda, stratejilere yön 
vermek ve ilgili paydaşlarla paylaşmak amacıyla farklı kaynaklardan birincil ya da ikincil 
araştırmalar yapmak ve bilgi paylaşımında bulunmak;
• Kadın başlığı içinde yurt içi ve uluslararası yapılan tüm araştırmaları düzenli olarak takip 
etmek ve raporlamak.

AKSİYON ADIMLARI
• 2019 yılında 3 aşamalı bir araştırma projesinin sektörle paylaşılması planlanmaktadır. 



“Yönetim Kurulunda Kadın” Proje Grubu



AMAÇ
• Sektörde kadın varlığının özendirilmesi ve kadın lider sayısının artırılmasının desteklenmesi; 
• 2025 yılına kadar, gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren şirketler arasında yönetim kurulunda 
kadın üyesi olmayan şirket kalmaması; 
• Yönetim kurullarındaki kadın üyelerin oranının %30'a ulaşması.

AKSİYON ADIMLARI
• Mevcut durumu değerlendirmek için BIST 400 içinde yer alan gayrimenkul ve inşaat 
sektöründeki şirketlere (ULI, GYODER ve Türkiye Müteahhitler Birliği üyesi şirketlere de) ulaşarak, 
bütünsel ve kapsamlı bir araştırma yapılması;
• Araştırma sonuçlarının sektörle paylaşılması;
• Şirketlerin üst düzey yöneticileriyle birebir görüşmeler yapmak suretiyle farkındalık yaratılması;
• Vaka şirket çalışması yapılması.



“Mentorluk” Proje Grubu



AMAÇ
• Gayrimenkul sektöründeki kadın çalışanların, sektördeki liderlerin bilgi ve deneyimlerinden 
faydalanması;
• Farklı deneyim ve disiplinlerdeki kadın çalışanların bir araya gelmesi;
• Mentilerin her seviyede ihtiyaç duyduklarını ifade ettikleri profesyonel yetkinliklerin geliştirilmesi;
• Mentilerin, kariyerlerinin her aşamasında özel/iş hayatı dengesinin farkındalığının ve 
aksiyonlarının geliştirilmesi; daha bilinçli, disiplinli, güçlü yönlerinin ve değerlerinin farkında olarak, 
iç gözlem yeteneklerinin desteklenmesi;
• Mentilerin profesyonel yaşamda ihtiyaç duyabilecekleri iletişim ağlarını geliştirmelerine katkı 
sunulması.
AKSİYON ADIMLARI
• Senede en az bir grup için mentorluk programı oluşturmak;
• Mentorlara ve mentilere özel eğitim, webinar, vb. sağlamak;
• Mentorluk programlarının süreç ve sonuçlarını takip edip raporlamak.



“Kurumsal İlişkiler”  Proje Grubu



AMAÇ
• Kamu, özel sektör ve STK’lar nezdinde bağlantılar sağlamak.

AKSİYON ADIMLARI
• Kamu ile ilişki kurulması (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı);
• Sektörün ileri gelen STK’ları ile ilişki kurulması;
• Yurt içinde ve dışındaki kadın dernekleriyle (WLI, Turkish Woman International Network, 
Kagider vb.) ilişki kurulması.



“Eğitim“ Proje Grubu 



AMAÇ
• Gayrimenkul sektöründe çalışan kadınların kariyer gelişimlerini desteklemek; varlıklarını ve 
etkinliklerini artırmak.

AKSİYON ADIMLARI
• İhtiyaç dahilinde farklı eğitimler düzenlenmesi;
• Seçilen kadın liderler için sektör konferanslarına, eğitim ve seminerlerine (ULI Paris, ULI Türkiye, 
Gyoder, AYD, vb.) ücretsiz giriş imkanının araştırılması;
• Üniversitelerle ilişki kurulması (Kariyer günleri, Öğrenci kulüpleri, vb.). 



“Kadın Kanaat Önderleri” Proje Grubu 



AMAÇ
• “Sektördeki kadınların varlığını ve etkinliğini artırmak” misyonu doğrultusunda; alanında kanaat 
önderi olan kadın çalışanların, sektörü ilgilendiren konu ve sorunlarda fikirlerine başvurulmasını; 
konferans, zirve ve benzeri toplantılarda yer almasını sağlamak üzere çalışmalar yapmak;
• GKLP’nin misyonuna katkıda bulunacak sektör içi ve dışı kadın liderlerle buluşmalar düzenlemek.

AKSİYON ADIMLARI
• GKLP İcra Kurulu’ndan başlamak üzere iş birliği yapılan kurumlarda ve sektördeki kadın kanaat 
önderlerine ulaşarak platforma ve etkinliklere davet etmek;
• Web sitesi üzerinden isimlerini ve uzmanlık konu başlıklarını duyurmak;
• Sektör konferansları ve paneller başta olmak üzere, her platformda kadınların temsiline yer 
verilmesi için ilgili komitelerle iletişime geçmek.



“Organizasyon ve  İletişim” Proje Grubu 



AMAÇ
Sektördeki kadınların varlığını ve etkinliğini artırmak amacıyla ve farkındalığı yükseltmek 
misyonuyla yapılacak organizasyonlara öncülük etme; iş dünyasıyla dijital, yazılı, görsel ve sosyal 
iletişim kanallarını yönetmek. 

AKSİYON ADIMLARI
• Her takvim yılı başında yıllık etkinlik takvimini oluşturmak; beklenti, hedef, bütçe ve kaynakları, 
ilgili proje grupları ile paylaşmak;
• Komite etkinliklerine destek olmak, bütçe ve kaynaklar ile ilgili PG ile birlikte çalışmalar yapmak;
• Görsel ve yazılı basında görünürlük sağlamak, dijital mecralarda yer almak.



“Gayrimenkulde Nitelikli İnsan Kaynağı” 
Proje Grubu 



AMAÇ
Sektörde insan kaynakları alanında objektif ve kurumsal bir zemin oluşturmak üzere çalışmalar 
yapmak.

AKSİYON ADIMLARI
• Vaka çalışmaları yapılarak, örnek firmaların deneyimlerinin rapor haline getirilip sektördeki 
firmalara duyurulması (Kadınlar için sürdürülebilir kariyer planlama çalışmalarının desteklenmesi, 
doğum sonrası işe dönen kadınlara esnek çalışma saatleri, yarı zamanlı çalışma alternatifleri 
sunulmasına ilişkin farkındalık oluşturulması.)



“Fon Yaratma “ Proje Grubu



AMAÇ
 GKLP faaliyetleri için fon oluşturacak çalışmalar yapmak.

AKSİYON ADIMLARI
• GKL üyelerinden ay bazında bağış toplanması ve toplanan tutarların gerektiğinde plaket, hediye, 
broşür vs. yaptırılması için kullanılması, 
• Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren diğer derneklerle iş birliği yapılabilecek ortak hedeflerin 
çerçevesinin kurulması, bu derneklerden sağlanan fon ile proje gruplarının organizasyonlarına bütçe 
havuzu oluşturulması, 
• Proje gruplarının organizasyonları için farklı sponsorluklar (mekan sponsorluğu vs.) alabilmek 
amacıyla proje grupları ve kurumlarla paylaşılabilecek sponsorluk dosyası hazırlamak, 
• Kadın girişimcileri desteklemek amacı ile ulusal veya uluslararası kurumların verdiği fonları 
araştırmak ve bu fonlara başvuru için yapılacakları belirlemek.



YÖNETİM
PROJE GRUBU BAŞKANLARI



2019-2020 dönemi için ULI Gayrimenkulde Kadın Liderler Proje Grubu Başkanları şu şekilde belirlenmiştir: 
Neşecan Çekici (Başkan)                                                           
Pınar Ersin Kollu  
(Kurucu Başkan, “Kadın Kanaat Önderleri ve Nitelikli İnsan Kaynağı “ Proje Grubu Bşk.)
Ayşe Hasol Erktin 
Elvan Oktar (“Araştırma ve Bilgi Yönetimi” Proje Grubu Bşk. )
Şenay Azak-Matt (“Yönetim Kurulunda Kadın” Proje Grubu Bşk.)                   
Buket Hayretci (“Mentorluk” Proje Grubu Bşk.)
Fatma Çelenk (“Kurumsal İlişkiler”  Proje Grubu Bşk.)
Melda Bayraktaroğlu (“Eğitim“ Proje Grubu Bşk.)
Ümit Türüdü Şen (“Organizasyon ve  İletişim” Proje Grubu Bşk.)
Harika Uyanık Tanrılı (“Fon Yaratma “ Proje Grubu Bşk.)



- Proje Grubu Başkanları (PGB),  gayrimenkul sektöründe çalışan ve sektöre değer katan 
kişilerden oluşur. 
- Başkan ve PGB’de Urban Land Institute Üyesi olma şartı aranır.      
- PGB, üç haftada bir düzenli olarak toplanır. Başkanın katılamaması halinde toplantıyı 
görevlendirilen kişi (Proje Grup Başkanları’ndan) yönetir.
- PGB üyeleri, bir takvim yılında gerçekleşen toplantıların en az yarısına katılmalıdır.        
- PGB iki senede bir oylama yöntemiyle yeni bir başkan seçer. Başkan, üyelerin yarıdan bir 
fazlası sabit kalmak kaydıyla yeni çalışma grupları ve danışma grubu isteklilerini belirler. 



DANIŞMA GRUBU ÜYELERİ



- Danışma Grubu üç ayda bir (Ocak, mart, haziran, eylül aylarının ilk cuma günü) düzenli olarak 
toplanır. GKLP faaliyetlerinde PGB‘ye destek vermek üzere çalışmalar yapar. 
- Danışma Grubu üyeleri, Başkanın ve PGB’nin yönlendirmesiyle görev alabilecekleri gibi, proje 
gruplarında da çalışabilirler. 
- PGB toplantılarına, Danışma Grubu’ndan katılmak isteyen her üye iştirak edebilir.
- PGB Başkanı aynı zamanda Danışma Grubu’nun başkanıdır.



TEŞEKKÜRLER


