
Departman 

Sistemi



İNSAN KAYNAKLARI
SOSYAL
SORUMLULUK

SOSYAL MEDYA

ORGANİZASYON PROJE PLANLAMA KURUMSAL İLİŞKİLER

ANA DEPARTMANLAR



Ş
eh
ir
le
r

Ekip İçi

Koordinasyon

E
ğ
itim

İnsan Kaynakları

Alt Birimler

Şehirler ve bölge

yapılanması süreçlerinin

koordinasyon ve takibi,

finteraktif ve ekip içi eğitim

süreçlerinin planlama ve

yönetimi, ekip içi

koordinasyon ve izin,

puantaj takipleri, 2 ekip

lideri, alt ekip üyesi sayısı

şehirlere bağlı



Kurumsal

Sosyal

Sorumluluk

Ekip içi Sosyal

Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk

Alt Birimler

Ekip içinde ve şehirlerde

yapılacak sosyal

sorumluluk projelerine ek

olarak, belirli kurum

işbirlikleri sayesinde

kütüphane kurulumu gibi

projelerin üretimi ve

koordinasyonu, 1 ekip

lideri, 2 ekip üyesi
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İçerik Üretimi

P
aylaşım
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kib
i

Sosyal Medya

Alt Birimler

Youtube için özellikle

odaklanacak, tasarım içerik

ve paylaşımların aylık

takviminin belirleneceği ve

denetleneceği bir ekip,

alanlarda uzmanlaşarak

süreç yönetimi ile bir ekip

lideri, üç kişi ekip üyesi 



Fintour

Case Study Teknik Gezi

GFK On Air

Organizasyon

Alt Birimler

GFK On Air, Fintour

beşprojelerinin devam

etmesine ek bünyesine

teknik gezi ve case

studylerin eklenmesi

gereken bir birim, planlama

ve etkinlik anının süreç

yönetimi, görev dağılımı,

kontrol ve koordinasyonun

sağlanması görevleri ile iki

ekip lideri, beş-altı ekip

üyesi
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Proje Planlama

Alt Birimler

Ekonomi Bülteni

AR-GE

Organizasyon temelli

projeler dışında kalan tüm

çalışmaların sürdürülmesi,

ekip üyelerinin koordine

edilmesi ve araştırma

geliştirme ile projelerin

iyileştirilip, yeni projeler

bulunması süreçleri 4 ekip

lideri, projelerin gidişatına

göre ekip üyesi



Sponsorluk

Pazarlama

Kurumsal

Süreç

Yönetimi

Kurumsal İletişim

Alt Birimler

GFK adına sponsorluk

görüşmeleri, konuşmacı

bulma ve sene içi network

yönetme, toptalent gibi

kurumlara ilanlarımızı

pazarlama gibi süreçlerin

yönetimi, 1 ekip lideri, 3

ekip üyesi



Başkan

İnsan Kaynakları
Departman Lideri

Sosyal
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Departman Lideri

Sosyal Medya
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Organizasyon
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Proje Planlama
Departman Lideri
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