


EDİTÖRÜN MESAJI

  
YeniYeni dönemin ilk ayının ardından yine karşınız-
dayız...  Bu ikinci sayımızda Bölgemizin dönem 
hedeflerinden bir kaçını, Bornova Rotaract Kulübü 
dönem saymanı Çağdaş Doğukan Çabuk’un Bölge 
Takımlarında yaşadığı deneyimleri anlatan yazısını, 
Temmuz ayında gerçekleştirilen tüm devir teslim 
törenlerini ve kulüplerden haberleri bulabilirsiniz. 
AğustosAğustos ayında gerçekleşecek tüm kültür sanat etkin-
liklerini detaylı bir şekilde Kültür Sanat Ekimizde 
görebilir ve ayrıca yeni İK Sayısını da dergimiz içinde 
okuyabilirsiniz.
Ağustos sayısını keyifle okumanızı dileriz...

Gizem AYKUT
UR 2440. Bölge, 2017-2018 Dönemi
Rotavizyon ve Sosyal Medya Koordinatörü



Hepimizin bildiği üzere UR 2440. Bölge Rotaract temsilciliği bir Bölge Rotaract Temsilcisi 
ve 22 bölge görevlisi çalışma arkadaşı tarafından oluşuyor. Bunlar ana komiteler, Rotary 
Rotaract İnteract ilişkileri komiteleri ve BRT yardımcıları gibi çeşitli alt bölümlere ayrılıyor. 
Hepimizin heyecan ile beklediği Asamble bayrak töreninde açıklanan yeni dönem bölge 
görevlileri dönemlerine başladıklarında bazı komitelerde yapılan işlerin yoğunluğu 
nedeni ile çalışma arkadaşlarına ihtiyaç duyuyorlar. İşte konu buraya geldiğinde biz 
değerli rotaractörler giriyor devreye. Her sene temmuz ayı içerisinde yayınlanan takım 
başvurularıbaşvuruları heyecanla geçerken takım başvurusu sonrası seçim heyecanı başlıyor. Bölge 
takımında olmak hem yeni arkadaşlar yeni bir çalışma ortamının verdiği heyecanı art-
tırırken hem de içinde bulunduğumuz bölgeye beraber kol kola çalıştığımız kulüplere ve 
aslında bir sivil toplum kuruluşunun ulaştığı her kişiye daha rahat hizmet götürme şansı 
veriyor. Kulüplerin yapacağı projelerde ve organizasyonlarda onlara destek olurken bir 
bölge takımı üyesi olarak hali hazırda o kulübün bir üyesiymiş gibi destek olmanın gü-
zelliğini yaşıyorsun. Diğer kulüplerin ihtiyaçları olduğu zaman ilgili takım koordinatörüne 
ulaşarak destek alması takım koordinatörünün kendi takımı ile destek olması kulüpler 
arası iletişimi de güçlendiriyor. Tüm bunların yanı sıra takım arkadaşların ile takım olmak 
nedir bunu anlamak bazen kendi kulübün ile yaşadığın güzel anları daha fazla kişiye 
ulaşması takımdaki iki farklı kişi sayesinde kulüplerin kaynaşması anlamına bile gelebili-
yor. 

Bölge Takımında Görev 
Almak



Bölge Takımında bulunmak bölge ekibinin çalışma faaliyetlerini daha yakından takip edip 
bir bölge görevlisinin nasıl çalıştığını anlamanı sağlıyor. Bunu anlamak gelecek dönemle-
rde bölge ekibinde görev almak için bir zemin hazırlıyor. 2016 – 2017 döneminde bölge 
takımında görev almış 2017 – 2018 döneminde bölge koordinatörü olmuş olan değerli 
dönem koordinatörlerimiz bunun en gerçek örnekleridir. Geçtiğimiz dönem Kurumsal 
İletişim Ve Tanıtım koordinatörlüğünde görev almış ve güzel bir dönem geçirmiş olan 
Ayşe Kanıt 2017 – 2018 dönemi Kültür Sanat ve Hobi Grupları Koordinatörü olarak yeni 
dönemdedönemde fark yaratmak için çalışmalarına başlamıştır. Aynı Zamanda Rotavizyon takımın-
da bulunup bu Dönem Rotavizyon ve Sosyal Medya Koordinatörlüğünü devam ettiren 
Gizem Aykut’ta fark yaratacağı dönemde çalışmalarına başlamıştır. Bu dönem takım baş-
vuruları kapanmış olsa da gelecek dönemlerde bölgemizin açacağı birbirinden çeşitli 
takımlara başvurularınızı yapmayı unutmayın. Bu güzel ve başaralı takımlar sizleri bekliy-
or olacak. 

                                                                                               Çağdaş Doğukan Çabuk
                                                                                Bornova Rotaract Kulübü 2017 2018 Saymanı

Bölge Takımında Görev 
Almak



Toplum Hizmetleri ve Projeler Koordinatörlüğü bünye-
sindeki dönem hedeflerimizden biri “Temiz Enerji - 
Karbon Ayak İzi” oranını düşürmektir.  
Peki bunu nasıl projelerle yapabiliriz? İşte bir kaç fikir...

Geri dönüşüme uygun olan ürünlerle sergi/defile 
düzenlenmesi ve toplumda farkındalık yaratılması

Çocuklarla birlikte fidan dikmek ve su tasarrufu, temiz 
çevre gibi konularda çeşitli eğitimlerle onları küçük 
yaşta bilinçlendirmek

Bisiklet veya toplu taşıma kullanımının önemine 
dikkat çekici etkinlikler düzenlemek

Beyaz eşyaların, elektronik atıkların, plastiklerin geri 
dönüştürülmesi üzerine kampanya oluşturulması

Hem alışverişlerde hem ev gereçlerinde toplumu geri 
dönüşümlü materyallere yönlendirmek 

 İnsan tüketimine uygun olmayan ancak gıda güvenliği 
riski taşımayan gıdaları hayvan barınaklarına, kul-
lanılamayan gıdaların ise geri dönüşüme gönderilmesi

Karbon Ayakizi



Yılın Rotaractörü

 Her projede, etkinlikte veya partide boy gösterdiğini mi düşünüyorsun? 
En aktif, en eğlenceli, en yaratıcı Rotaractör sen misin? O zaman hiç vakit 
kaybetmeden 2440. Bölge Rotaract Temsilciliği, Kulüp Hizmetleri ve Pro-
jeler Koordinatörlüğünce başlatılan Yılın Rotaractörü uygulamasına katıl!

Peki neymiş bu 
Yılın Rotaractörü bi göz atalım....

Kulüp Toplantılarına aksatmadan katıl! 
Hatta Rotary toplantılarına da katıl!!
Ortak Toplantılara da katıl!
Kulübüne misafir üye getir, onu üye yap!
Proje sun, proje yap, devamlılığını sağla!!!
HappyHappy Hour’lara, Ocakbaşlarına katıl, 
düzenle, hepsine git onlarda sana gelsin 
kaynaşın canım ;)
Yurtiçi yetmeez; Uluslararasına da açıl! 
Efenim REM’miş EUCO’ymuş git bunlara! :)
Eğitimleri kaçırma Akademi candır! Eğitim 
de ver!
VeVe tabi ki en sevdiğimiz; Rotavizyon’a yazı 
gönder. Bol bol gönder hiç çekinme :)

2440. 
BÖLGE’nin 
tanınan yüzü 
sen misin?



4 Temmuzda Ege Rotaract 
Kulübü her sene olduğu gibi bu 
yılda Sıcak yuvam engelli 
bakim merkez'indeki büyükler-
imizi unutmadı ve ziyaret etti. 
Kendilerine hediyelerini takdim 
etti.

Kulüplerden Haberler

Ege Rotaract Kulübü 
Anıtkabir Ziyareti

 1 Temmuz'da  Ege Rotary ve 
Rotaract ailesi olarak Anıtkabir 
ziyaretimizi gerçekleştirdiler.

Ege Rotaract Kulübü 
Sıcak yuvam engelli bakim 
merkezine ziyaret 

Ege Rotaract Kulübü 
Happy Hour



Kulüplerden Haberler

 Efes Rotary ve Rotaract Ailesi; dönemin 2. toplantısını yüksek bir 
katılımla, birlikte düzenledi. Lütfi Guvernör ve Rotary bölge görevlilerinin 
katılımı ile gerçekleşen toplantıda Efes Rotaract Kulübü 4 üyesinin emek-
lilik törenini gerçekleştirdi. Aynı zamanda yeni üye alım töreni de yapıldı.  
 Kulübe değer katacak projelerde; Sinem Top'a başarılar diliyoruz. 
Hayata +1 Değer Kat projesi kahramanlarından Can Ayan’a; Dokuz Eylül 
Rotaract Kulübü’'nün düzenlediği fotoğraf yarışmasında kazandığı ödül, 
DoDokuz Eylül Rotaract Kulübü geçmiş dönem başkanı Mustafa Onur Şeker 
tarafından takdim edildi. 

Efes Rotary & Rotaract 
Kulüplerinden Ortak Toplantı



Kulüplerden Haberler
2017-18 Döneminin 
ilk ocakbaşı etkinliğini 
üyeleri Huriye ve 
Murat ÖZDEMİR’in ev 
sahipliğinde "Bebek 
Kokusu" konsepti ile 
gerçekleştirdiler. 
BebeğimizBebeğimiz Deniz ar-
amıza hoş geldin.

Güzelyalı Rotaract Kulübü, keyifle geçen 2016-2017 döneminde 
gerçekleştirdiği 23. Rotaract Konferansının yorgunluğunu atmış bir şekilde 
yeni dönemi Bölge ekibi, Rotaryenler ve emekli üyelerininde yoğun bir 
katılım gösterdiği toplantı ile açtı.

Bebeğimiz Deniz ar-
amıza hoş geldin.
Bebeğimiz Deniz ar-
amıza hoş geldin.

Delikliçınar Rotaract Kulübü 
Ocakbaşı

Delikliçınar Rotaract Kulübü 
Happy Hour

Güzelyalı Rotaract Kulübü, keyifle geçen 2016-2017 döneminde 
gerçekleştirdiği 23. Rotaract Konferansının yorgunluğunu atmış bir şekilde 
yeni dönemi Bölge ekibi, Rotaryenler ve emekli üyelerininde yoğun bir 
katılım gösterdiği toplantı ile açtı.

Güzelyalı Rotaract Kulübü, keyifle geçen 2016-2017 döneminde 
gerçekleştirdiği 23. Rotaract Konferansının yorgunluğunu atmış bir şekilde 
yeni dönemi Bölge ekibi, Rotaryenler ve emekli üyelerininde yoğun bir 
katılım gösterdiği toplantı ile açtı. Güzelyalı Rotaract Kulübü 

Yeni Dönemi Açtı



Kulüplerden Haberler

Urla Rotaract Kulübü 
Basında

Güzelbahçe Rotaract Kulübü dönemin ilk eğitimini Rotaract Akademi 
işbirliğinde eğitmen Yasemin Kalkancının "Miras Payları" konulu eğiti-
mi ile gerçekleştirdi.

Güzelbahçe Rotaract Kulübü 
Miras Payları Eğitimi



Kulüplerden Haberler

2016 – 2017 Dönemi 
ve 2018 – 2018 
Dönemi Yönetim Kurulu 
üyeleri ile ortak toplantı 
gerçekleştirdiler.

Nilüfer Rotaract Kulübü 
dönemin ilk komite 
başkanları toplantısını 
gerçekleştirdi. Toplantı-
da dönem hedefleri ve 
yapılması planlanan 
projeler hakkında 
konuşuldu.konuşuldu.

Nilüfer Rotaract Kulübü 
Yönetim Kurulu Toplandı

Nilüfer Rotaract Kulübü 
Komite Bşkanları Birarada



Kulüplerden Haberler

Balıkesir Rotaract Kulübü yeni döneme hızlı bir başlangıç 
yaparak, dönemin ilk iki happy hour’ını gerçekleştirdi.

Balıkesir Rotaract Kulübü
Happy Hour

Balıkesir Rotaract Kulübü
Happy Hour



Kulüplerden Haberler

Rotary, Rotaract ve Interact 
Kulüpleri  yeni dönemin ilk 
gününde Anıtkabir’i ziyaret 
ettiler. Saygı duruşunun ar-
dından Ulu Önderimiz Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün mo-
zolesine çelenk bırakıldı.

Dönemin 2., Nilüfer Rotaract Kulübü’nün 469. Toplantısı Olağan Genel 
Kurul toplatısı olarak gerçekleştirildi.

Nilüfer Rotaract Kulübü 
Anıtkabir Ziyareti

Nilüfer Rotaract Kulübü 
469.Toplantı



Kulüplerden Haberler
 Devir Teslimler
Kulüplerden Haberler

Nilüfer Rotaract Kulübü

Bodrum Rotaract Kulübü



Kulüplerden Haberler
 Devir Teslimler
Kulüplerden Haberler

Balıkesir Rotaract Kulübü

Salihli Sardes Rotaract 
Kulübü



Kulüplerden Haberler
 Devir Teslimler
Kulüplerden Haberler

Göztepe Rotaract Kulübü

İnegöl Rotaract Kulübü



Kulüplerden Haberler
 Devir Teslimler
Kulüplerden Haberler

Denizli Rotaract Kulübü

Çanakkale Rotaract 
Kulübü



Kulüplerden Haberler
 Devir Teslimler
Kulüplerden Haberler

Urla Rotaract Kulübü

Delikliçınar Rotaract 
Kulübü



Kulüplerden Haberler
 Devir Teslimler
Kulüplerden Haberler

Çekirge Rotaract Kulübü

Güzelbahçe Rotaract 
Kulübü



Kulüplerden Haberler
 Devir Teslimler
Kulüplerden Haberler

Marmaris Rotaract 
Kulübü

Didim Rotaract Kulübü



Kulüplerden Haberler
 Devir Teslimler
Kulüplerden Haberler

Dokuz Eylül Rotaract 
Kulübü

Bursa Rotaract Kulübü



Kulüplerden Haberler
 Devir Teslimler
Kulüplerden Haberler

Gündoğdu Rotaract 
Kulübü

Gemlik Rotaract Kulübü



Kulüplerden Haberler
 Devir Teslimler
Kulüplerden Haberler

Yıldırım Bayezid Rotaract 
Kulübü

İzmir Rotaract Kulübü



ROTAWORLD

İzmirİzmir Rotaract Kulübü Misafir üyesi Ege 
Atis 4.07.2017 tarihinde ABD Spring-
field Rotaract Kulübü\'nün toplantısına 
katılım göstermiştir. Toplantıda İzmir 
Rotaract Kulübü’nü, ritüellerini ve pro-
jelerini anlatan bir sunum 
gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda 
bayrak değişimi yapmıştır.

 Güzelbahçe Rotaract Kulübü 
dönemin ilk Kardeş Kulüp An-
laşmasını Rotaract Wilanów 
International-Warsaw 
Kulübü ile imzaladı.

Güzelbahçe Rotaract Kulübü 
Kardeş Kulüp Anlaşması

İzmir Rotaract Kulübü 
ABD Springfield Rotaract Kulübü 
Toplantı Ziyareti ve Bayrak 



Karşıyaka Rotaract Kulübü 
 Brew Mood Coffee & Tea

 %20 İndirim

Karşıyaka Rotaract Kulübü 
Adres Belli, %15 indirim 

(Bu indirim sadece alkollü 
içeceklerde geçerli olup Cuma ve Cumartesi günleri hariçtir)

Çekirge Rotaract Kulübü 
 Punch Balat Spor Salonu

 %15 İndirim

Güzelbahçe Rotaract Kulübü 
Yeni Adım Eğitim
%10 indirim

Güzelbahçe Rotaract Kulübü 
 Galoppa Yachting
 %10 indirim

Çiğli Rotaract Kulübü 
 Altın Ev Mobilya
  %10 İndirim

İndirim Anlaşmaları



Kültür Sanat Eki
Ağustos Sayısı











































Değerli Rotaractör Dostlarım;
İşİş hayatına yeni atılan gençler olarak, yeni yeni 
yöneticilik pozisyonlarına geliyoruz. Eğitim ha-
yatından iş hayatına geçerken bizlere yardımcı 
olması amacı ile genç başarılı yöneticilerde 
olması gereken özellikleri sizler için derledik. 
Prof. Dr. Acar Baltaş’ın “Yeni Yöneticinin El 
Kitabı” kitabından özetlediğimiz bu sayımızda 
kkonu ilginizi çektiyse, kitabı alıp okumanızı 
şiddet ile öneririm.
Keyifli okumalar dilerim.

“Başarılı ekibin pek çok eli ama tek bir beyni 
vardır.” B. Bethel
“ Başarı, ulaşılması gereken bir sonuç değil, 
sürekli gelişen bir süreçtir.” A. Robbins

Yağız Burak GÖKÇE
UR 2440. Bölge, 2017-2018 Dönemi
Meslek Hizmetleri ve Projeler Koordinatörü



1. Değişime İstekli Ol

Liderin görevi, çalışanlar için bilinmez olanı belirgin ve üstesinden gelinebilir kılmaktır. 
Değişim ve belirsizliğin tehdit değil de fırsat olarak algılanması için size düşen, çalışan-
ların geçmişte başarılı olmalarına yol açan kişisel özelliklerini ortaya koymanız, gelecek-
teki engellerle zorlukları aşmak için aynı özellikleri nasıl kullanmaları gerektiğini bulma-
larını sağlamanızdır. Bunu başarabilirseniz, çalışanlar kurum içinde her türlü değişikliği 
istek ve coşku ile karşılayacaklardır. Bunu başarabilmek için ekibinize şu üç soruyu 
yöneltin:
• Geçmişte sizi başarılı kılan özellikleriniz nelerdi?
• Hedefler ve onlara ulaşma yolundaki engelleriniz nelerdir?
• Geçmişte bizi başarılı kılan özelliklerimizle önümüzdeki engelleri nasıl aşar, hedefler-
imize nasıl ulaşırız?
“ Bugüne kadar işinizi hep aynı şekilde yapmışsanız, büyük ihtimalle yanlış yapıyorsunuz 
demektir.”  C. Kettering
“Eğitimli insan nasıl öğreneceğini ve değişeceğini öğrenmiş insandır.” C. Rogers

Genç Başarılı Yöneticilerde 
Olması Gereken 7 Özellik



2. Karşılıklı Bağımlılığı Teşvik Et

Karşılıklı bağımlılığın gelişmesine en büyük engel, ego çatışmasıdır. Diğer ekip yöneticil-
eri ile bu tür çatışmalardan kaçının. ABD eski başkanı Bill Clinton “ Yaşadığımız dünyada 
düşmanlarımızı öldürerek bitiremeyeceğimiz açıktır. Bu nedenle dostluğa yatırım yapmak 
akıllıcadır.” demiştir. Benzer bir durum iş hayatı içinde geçerlidir. Pazarlama bölümü satış 
bölümünü yok ederek, satış finans ve muhasebeden kurtularak, üretim bölümü kaliteden 
kurtularak işlevini sürdüremez. Her birim diğerine duyduğu ihtiyacın farkında olmalı ve 
sorunlarını, kurum adına yararlı sonuçlar alacak biçimde çözmeye gayret etmelidir.
• Diğer bölümlerle anlaşmazlık durumunda önce sorunu anlamaya çalışın.
• Çalışanlar ya da ekipler arasında çıkabilecek olası çatışmaların kişilik çatışması değil, 
fikir çatışması olmasını sağlayın.
• Ekibinizi eğitin.
“Tek bir taştan duvar olmaz” Türk Atasözü
“Bir arının tek başına bal yaptığı görüşmemiştir.” T. Hood

Genç Başarılı Yöneticilerde 
Olması Gereken 7 Özellik



3. Güven Ortamı Yaratın

Ekip içinde güven duygusunun varlığından siz sorumlusunuz. Ekip içinde güven ortamı 
yaratmak için kendinize güven duymanız, güvenilir olmanız ve ekip üyelerine güven duy-
manız gerekir. 
• Kendinize güven duymak.
• Güvenilir olarak algılanmanız.
• Başkalarına güven duymak
Güvenin egemen olduğu bir ortamda enerji ilişkilere değil, işe odaklanır. İşler daha hızlı 
yapıldığı için de maliyet düşer. Ekibin performansı, yapılan işin ve alınan kararların kalite-
si daha yüksektir. Düşünce farklılıklarından yararlanan, sinerjik bir ortam egemendir.
Ekibiniz için güven ortamı oluşturmak için;
• O sırada aranızda bulunmayanların hakkını koruyun.
• Ekibinizde yer alanlara insan olarak ilgi gösterin.
• Sözünüze sadık olun.
“ Rakipleriniz şirketinizin ürünlerini, sistemlerini, yapısını ve stratejilerini kopyalayabilirl-
er, ancak şirketinizdeki güven ortamını ile çalışanlarınızın performanslarını koplayama-
zlar.” S. Covey
“Liderlik, temelini güvenden alır. Güven biterse lider de gider.” J. Maxwell

Genç Başarılı Yöneticilerde 
Olması Gereken 7 Özellik



4. İyimser ve Yapıcı Ol

Lider olarak göreviniz, çözüm bulmaktır. En zor durumda bile hedefi ve başarıyı çalışan-
larınızın gözünde canlandırmayı başarabilmelisiniz. Bu nedenle en sıkıntılı durumlarda 
kaygınızı denetlemeniz ve ekibin moralini yüksek tutmanız gerekmektir. Bu da kuvvetli 
bir kişiliğe sahip olmakla mümkündür. 
HerHer yönetici girdiği ortamda bir etki yaratır. Kimi yöneticiler giderken mutlu ederler, kimi-
leri de gelirken mutlu eder. Ekibinizin performansını arttırmak için gelirken mutlu eden 
bir yönetici olmanız gerekir. Varlığı ile mutlu eden bir yönetici olmak için, çalışanlarınıza 
enerji vermeli, içlerini ve önlerini aydınlatmalısınız. Bu da çalışanlarınızın doğrularını ya-
kalamanız, güçlü yönlerine odaklanmanız ve açık ya da örtülü bir şekilde, onlara değerli 
olduklarını hissettirmeniz ile mümkündür.
• Olumlu konuşun.
• Kaygınızı denetleyin.
• Duygularınızı kontrol edin.
“ İnsanları etkilemek için en önemli araç gülümsemektir.” D. Carnegie
“İyimser, yaranın üstünde kabuk: kötümser, kabuğun altında yarayı görür.” W. Shake-
speare

Genç Başarılı Yöneticilerde 
Olması Gereken 7 Özellik



Kurumsal hayatta etki yaratmak bire bir ilişkilerde karşınızdakini ikna etmekten daha 
farklıdır. İş hayatında sonuç almak amacıyla insanları etkilemede yararlanabileceğiniz 
beş yaklaşım aşağıdaki gibidir.
• Kurumsal Farkındalık: Kendi fikrinize destek sağlamak için kurum içindeki anahtar 
kişileri ikna ederek onların diğerlerini etkilemesini sağlayabilirsiniz. 
•• İlişki Geliştirmek: Desteğine ihtiyaç duyduğunuz insanları kişisel olarak tanımaya vakit 
ayırın. Çünkü insanlar kendilerine dostça yaklaşan kişilerin taleplerini daha olumlu ve 
yapıcı biçimde karşılık verirler.
• İnsanlar Arası İlişkilerde Anlayış: Size göre tartışmasız doğru olan bir konunun, 
karşınızdaki kişide kuşku ve kaygı yaratabileceğini unutmayın. Konuşmanızı karşıdakinin 
kaygısı yönünde yoğunlaştırmak ve anladığınızı dile getirmek sonuç almanızı kolay-
laştırır.
• Uzlaşma: Diğer bölüm yöneticilerinin ihtiyaçları sizinkilerle çelişmesi yüzünden çıkan 
sorunları çözmek üzere, iki tarafı da memnun etmek için müzakere etmeniz ve alternatif 
çözümler üretmeniz gerekir. 
• Mantık Yolu İle İkna: Birçok kişi için tek ve biricik olan bu yöntem, konuyla ilgili verileri, 
somut ve ölçülebilir bilgileri ortaya koyarak ikna etmeyi içerir.
“Gerçek lider, mutlaka büyük işler başaran değil, insanların büyük işler başarmasını 
sağlayan kişidir.” R. Regan
““ Arkasından açtığı yoldan kararlılıkla yürüyen inançlı insanlar bırakabilmek bir liderin en 
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Karar vermek, mutlaka belirsizlik içerir. Hiçbir zaman bütün verilere sahip olarak karar 
vermek mümkün değildir. Çünkü o zamana kadar “karar” karar olmaktan çıkar, olan bitene 
“tepki” olur. Karar verirken öncelikle önümüzdeki belirsizliklerin farkında olun. 
• Olabilecek en iyi ihtimal nedir?
• Gerçekleşmesi muhtemel durum nedir?
• Ortaya çıkabilecek en kötü durum nedir?
Karar verme sürecinde şu üç noktayı göz önünde bulundurun.
•• Baskıyı hesaba katın.
• Alternatif plan hazırlayın.
• Sorumluluk alın.
“ Değerlerinin ne olduğunu bilirsen, karar vermekte güçlük çekmezsin.” R. Disney
“ Başarının sırrı kendi işinizi iyi yapmanızda değil, o işi iyi yapacak doğru adamı bulmanız-
dadır.” A. Carnegie
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Çalışanlarınızın performansından ve iş sonuçlarından siz sorumlusunuz. Çalışmaların 
düşük performansı, bir kurumun iş sonuçları ve rekabet gücü önünde ciddi bir engeldir. 
Düşük performansın başlıca dört nedeni vardır:
• Çalışanın bilgi ve becerisi eksik olabilir.
• İş yapma donanımı yetersiz olabilir.
• Yeterli teşvik olmayabilir.
• Çalışan işini sevmeden ve istemeden yapıyor olabilir.
    
Çalışanlarınızı gözlemlediğinizde şu dört kategoriden birine ait olduğunu göreceksiniz:
• Sürükleyenler: Bunlar hem iş yükünün büyük bölümünü çekerler, hem olumlu tutum 
ve zihinsel katkılarıyla kuruma değer katarlar.
• Yatan Mutlular: Büyük çoğunlukla kurumda uzun süre çalışmış ve onu seven kişilerdir. 
İşlerinden memnun gözükür, ancak fazla çalışmaktan veya performans baskısı altında tu-
tulmaktan hoşlanmazlar.
• Eleştirenler: Daha çok kuruma yeni katılan ve genç olan bu grup, işle ilgili önerilerinin 
bürokrasiye takıldığından şikâyet ederler. İş yapma istekleri yüksek, ancak kuruma 
bağlılıkları düşüktür.
• Sorun Çıkaranlar: Hem işlerinden hem de kurumdan hoşnutsuzdurlar. Çevrelerine de 
sık sık bu olumsuz mesajı verirler. Çalışma iklimini bozarlar. Performanslarının iyi olması 
mümkün değildir. 
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PROJELERDEN VE DUYURULARDAN
HABERDAR OLMAK İÇİN;

FAN PAGE: Facebook.com/Rotaract2440

GRUP: Facebook.com/groups/rotaract2440

Rotaract2440

facebook.com/rotaractakademi


