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32. ANKARA FİLM FESTİVALİ’NDE 
PLAKETİMİZİ ALDIK…

 — T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle ve Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı 
tarafından düzenlenen, 32. Ankara Film Festivali açılışı 4 Kasım’da Cermodern’de gerçekleşti. 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle ve 
Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından 
düzenlenen, 32. Ankara Film Festivali açılışı  4 Ka-
sım’da Cermodern’de gerçekleşti.

Festivalin heyecan uyandıran Ulusal Yarışmalar bö-
lümü, uzun, belgesel ve kısa film dallarında yarışa-
cak 2020 – 2021 yapımı filmlerin Ankara galalarına 
ev sahipliği yaparken; 5 yıldır Türkiye sinemasının ye-
nilikçi projelerini keşfeden Proje Geliştirme Desteği, 
ilk ya da ikinci filmini çekecek sinemacılara destek 
olacak.

Törende Festival destekçilerine teşekkür plaketleri-
nin takdimi yapıldı. Şirketimizin desteğinden dolayı 
teşekkür plaketi, şirketimiz adına İnsan Kaynakları 
Müdürümüz Özge Güzen Hanım’a takdim edilmiştir. 

Törende  Perihan Savaş, Gani Müjde ve Erendüz Ata-
sü’ye Onur Ödülleri takdim edildi. Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Sn. Mansur Yavaş ve Festival Baş-
kanı İrfan Demirkol festival destekçilerine teşekkür-
lerini iletmiştir.

32. Ankara Film Festivali’nin son gününde yapılan tö-
rende, “Ulusal Uzun”, “Belgesel” ve “Kısa Film” dal-
larında ödüller sahiplerine verildi.

Ulusal Uzun Film Yarışması’nda Emre Kayiş’ın yönet-
tiği “Anadolu Leoparı”  filmi “En İyi Film” seçildi.

Belgesel kategorisinde Aslı Akdağ’ın “Bekleyiş” adlı 
yapımı “En İyi Belgesel “ seçildi. 

“En İyi Kısa Film” ödülüne, Can Merdan Doğan’ın yö-
nettiği “Stiletto” filmi layık görüldü.
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PROJE MÜDÜRÜMÜZ BARBAROS KOSİF İLE KEYİFLİ BİR 
SOHBET YAPTIK….

 — Zekeriyaköy Köy Projemizde Proje Müdürü olarak görev yapan Barbaros Bey’in şirketimiz ile ilk tanışması, 
2009 yılına uzanıyor.  Şirketimiz bünyesinde genç bir mühendis olarak işe başlayan Barbaros Bey, 2010 
yılında görev yaptığı projenin bitmesi ve o yıl baba olması sebebiyle,  İstanbul’da kalması gerekti ve 
aramızdan ayrıldı. Aradan geçen yıllarda  bir çok önemli projede mesleki gelişimini sağlayarak, 10 yıl 
sonra yeniden aramıza katıldı. Kendisi ile yaptığımız söyleşide; yeniden şirketimiz bünyesinde olmasını, 
Proje Müdürlüğü görevinin zorluklarını ve özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri konuştuk… 

Barbaros Bey, yukarıda bizim özetle bahsettiğimiz 
Şirketimizle tanışma hikayenizi ve yeniden bizimle 
birlikte olmanızı bir de sizden dinleyelim…

 – Şirketle tanışmam 2009 yılında oldu. İlk olarak 
Şahin Toğantemur ile YTU Davutpaşa Kam-
püsü Kız Öğrenci Yurdu projesinde başladım. 
2010 yılında ilk çocuğum doğmuştu ondan 
dolayı şehir dışına çıkamadım ve üzülerek ay-
rıldım. Yıllar sonra, Yıldızlar İnşaat İstanbul’da 
iş alınca tekrar çalışma fırsatım oldu. Aradan 
geçen yıllara rağmen, tekrar işe başladığım-
da şirkete adapte olmakta hiç zorlanmadım. 
Aradan 10 yıl geçmişti ama kendimi çok rahat 
hissettim. Hiç yabancılık çekmedim. Alışma 
sürecim 1 gün sürdü diyebilirim.

Zamanla yarışın olduğu, zorlu ve stresli bir iş yapı-
yorsunuz. Bu zorlu süreçte stresinizi yönetmek için 
uyguladığınız özel yöntemler var mı?

 – Stres yönetimi ile ilgili özel bir yöntem uygu-
lamıyorum. Özel hayatımda ailemle vakit ge-
çiriyorum. Teknem vardı, satmadan önce tek-
nemde olmak beni rahatlatıyordu. Aslında iş 

benim için bir stres kaynağı değil. Anlık sinir-
lenebiliyorum ama stresin etkilerini gün boyu 
yaşamıyorum. Anlık kızgınlıkları stres olarak 
değerlendirmiyorum. Benimle çalışanlar ko-
nuları kişiselleştirmediğimi bilir.

Şantiyede çalışanların motivasyonunu sağlamak, 
sorunlarını çözmek için neler yapıyorsunuz. Kendi-
nize özgü yöntemleriniz var mı?

 – Ben yıllardan beri şantiyede abi kardeş ilişkisi 
kurmaya çalışıyorum. Personelimle bu iliş-
kiyi kuramazsam çalışamıyorum. Çalışanlar, 
karşılarında kişisel ve iş sorunlarını konuşa-
bildikleri birilerini gördüklerinde motivasyon-
larını kaybetmiyorlar. İş dışında arada organi-
zasyonlarda görüşüyoruz. Bazen özel günlere 
katılım sağlıyorum. Evlilik yıl dönümlerinde 
özel günlerinde personele izin veriyorum.  An-
layış gösteriyorum. Bayan çalışanlara karşı 
pozitif ayrımcılık göstermeye gayret ediyorum. 
Bayanların evlerinde de görevleri olduğunu 
düşünerek hareket etmek zorundayım. Özel 
günlerde izin isterlerse işin durumuna bak-
madan izin vermeye gayret ediyorum. 

5KASIM  2021

y ı l d ı z l a r  g r u p



İyi bir Proje Müdürü olmak için, olmazsa olmaz üç 
tane kişilik özelliği saymanızı istesek, hangi özel-
likleri söylersiniz?

◊ İyi bir dinleyici olmak. (İdare, yükleniciler ve 
personel için.)

◊ Çözümcü olmak.
◊ Çalışkan ve kararlı olmak.

 – Müdürün pozisyonu itibari ile kişisel imtiyaz-
larının olduğunun düşünülmesini istemem. 
Örnek olmak gerekiyor. Ben işlerimi yetiştir-
mek için erken gelip geç çıkıyorum, bu tem-
poda başka türlü yetişmiyor.  Çalışanlardan 
da geç saatte çıkmalarını beklemiyorum ama 
işlerini bitirme öngörüsü ile çalışmalarını is-
terim. Ancak, çalışanların mesai kavramıyla 
değil, işi bitirmeye odaklanarak çalışmalarını 
isterim. Gereğinden fazla kalmalarını değil 
verilen işi bitirmelerini önemsiyorum.

Şu an yapmış olduğunuz mesleğinizi seçmeseydi-
niz hangi mesleği yapmak isterdiniz?

 – Ben çok küçük yaşlardan beri Bilgisayar Mü-
hendisi olmayı isterdim. Yazılım yapmak, uy-
gulama geliştirmek isterdim. Daha önceden 
uygulama geliştirme yapıyordum. Artık yo-
ğunluktan yapamıyorum. Belki emekli olunca 
yapabilirim.

Hep iş konuştuk birazda özel hayatınızı öğrenmek 
isteriz. Biliyoruz ki, 4 harika kız çocuğunuz var 4 kız 
babası olmak nasıl bir duygu önce onu dinleyelim…

 – Duygusal olarak çok tarif edilecek bir şey değil. 
Çocuklarla iken bambaşka bir duyguda oluyo-
rum. İlk çocuğum olduğunda inanılmazdı, çok 
güzel duygular yaşamıştım. Sonra bu duygu 4 
kız ile çok çok arttı. Bekarken kızım olsun isti-
yordum, bir kız çocuk hayalim vardı. Benim bir  
erkek kardeşim var. Kız çocuklarının babala-
rıyla olan ilişkilerine imrenirdim. Ama 4 çocuk 
benim için inanılmaz sürpriz oldu. 

Kızlarınızla nasıl vakit geçiriyorsunuz?

 – Kızlarımla çok zor vakit geçiriyorum. Hafta 
içi çok göremiyorum.  Ben gittiğimde uyumak 
üzere ya da uyumuş oluyorlar. Sabahta çok 
erken çıkıyorum. Cumartesi çok nadir erken 
çıkarsam sinema, park vb. yerlere gidiyoruz. 
Sadece Pazar günü tüm gün vakit geçirebiliyo-
ruz aslında. Oyunlar oynuyoruz, dışarıda vakit 
geçiyoruz, evde çadır kuruyoruz, çadırın içeri-
sinde oyun oynuyoruz, playstation oynuyoruz. 
Çocuklar o an ne istiyorsa onu yapıyoruz.

Size bir başkasının asla yaptıramayacağı ama kızla-
rınız isterse, “ hayır” demiyeceğiniz bir şey var mı?

 – Yok. Kızlarım isterse her şeye ikna olurum. 
Hayır desem de  sadece 1 hafta sürer 1 hafta 
sonra ikna olurum. Kızlarımın istediği her şeyi 
elimden geldiğince yaparım.

Size bir başkasının asla yaptıramayacağı ama eşi-
niz isterse, “ hayır” demiyeceğiniz bir şey var mı?

 – Eşim isterse de her şeye ikna olurum. Hayır 
desem de sadece 3-5 gün  sürer 3-5 gün  son-
ra ikna olurum. Benim hayatımda çocuklarım 
çok önemli bir yere sahip ama eşimin yeri be-
nim için çok ayrıdır. Dünya bir yana eşim bir 
yana. Çok anlayışlı bir eştir, benim hayattaki 
en büyük desteğimdir. 

Kızlarınızın hangi mesleği seçmesini istersiniz?

 – Ben çocuklarım sevdikleri bir işi yapsınlar is-
terim. Ben ve eşim işimizi severek yapıyoruz. 
Kızlarım da sevdikleri işi yapsınlar.  Sanatçı, 
doktor, mühendis, işletmeci vb. hangi mes-
leği isterlerse seçebilirler. Her zaman benim 
desteğim arkalarında olacak. Mutlu olmaları 
benim için en önemlisi. Aşık oldukları işi ya-
parlarsa başarı da gelir bence. Ama içimden 
geçen kızlarımın doktor olması. Tabi onlar da 
isterse.

Bir özelliğinizi değiştirme şansınız olsaydı, hangi 
özelliğinizi değiştirmek isterdiniz? 

 – Çok ani çıkışlarım olabiliyor. Bazen fazla ileri 
mi gittim diye düşünüyorum. Çalıştığım kişi-
ler kişisel olmadığını bilir, ama insanların çe-
kinmemesini isterim. Ama eskisi gibi değilim 
eskiden herkes bir yere kaçardı benden. Yıllar 
içerisinde kendimi törpüledim ama istediğim 
seviyede henüz değil. Kendimi biraz daha yu-
muşatmak isterim.

Bir özelliğinizi  başkalarına verme şansınız olsaydı, 
hangi özelliğinizi vermek isterdiniz?

 – Ben oldum olası kendimi bildim bileli çözüm 
odaklı birisi olmaya çalıştım. Nasıl çözerim 
diye bakarım. Çalıştığım kişilerin de öyle ol-
masını isterim. Problemi yarattıysam da baş-
kalarının çözmesini istemem, ben çözmek is-
terim. Problemin kaynağıyla değil çözümü ile 
ilgilenirim, çözümün kaynağı olurum. Hayatta 
çok az şeyden korkarım. Ama arkamdan so-
runu bıraktı denilmesi beni çok rahatsız eder. 
Çözüm odaklı olma özelliğimi vermek isterim.
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ÇANAKKALE RES 
İŞLETME ŞEFİMİZ SUAT 
ASLAN BEY’İ YAKINDAN 
TANIYALIM…

 — Suat Bey, 10 yılı aşkın süredir 
şirketimizde çalışıyorsunuz Diyarbakır 
Kulp HES İşletmemizde uzun yıllar 
görev yaptıktan sonra Çanakkale RES 
İşletmemize geçtiniz. Sizinle hem enerji 
sektörü hakkında hem de Hidroelektrik 
ve Rüzgar Enerji Santrallerinin zorlu ve 
güzel yanları hakkında sohbet etmek ve 
sizi daha yakından tanımak istiyoruz …

Suat Bey, bize RES İşletmesi hakkında bilgi ve-
rir misiniz? Şuan kaç MW kurulu gücümüz var? 
Üretimimiz beklentilerimizi karşılıyor mu?

 – Gülpınar RES İşletmemizde şu an için 
35 MW kurulu gücümüz mevcut, bunun 
lisanslandırılmış 25MW’ lık kısmı ile üretime 
katkı sağlamaktayız. Önümüzdeki dönemlerde 
ilave güç artırımı ile rüzgâr parkımızı 
daha da büyüterek 160MW’a çıkarmayı 
hedeflemekteyiz. 

 – Rüzgâr türbinlerini karadaki gemilere benzet-
mekteyim, karada rüzgâra yelken açıyoruz ve 
enerjiye dönüştürüp medeniyet havuzuna bir 
noktada katkı sağlamış oluyoruz ve bu güzel 
bir duygu.

 – İlk işletme yılı olan 2020 yılında yıllık toplam 
üretim değerimizin Fizibilite değerlerinin üze-
rinde gerçekleşmesi bizleri mutlu etti. İnşal-
lah kazasız belasız bereketi ile yolumuza de-
vam ederiz.

Enerji sektörünün geleceğini nasıl görüyorsunuz?   
Elektrik üretimi için kullanılan bildiğimiz kaynak-
lar dışında (Su-rüzgâr- güneş vb.), gelecek nesiller 
hangi kaynaklardan faydalanacak? Enerji piyasası 
güncel bilgileri hakkında bizi biraz bilgilendirir mi-
siniz?

 – Sektörde enerjinin üretim teknikleri üzerin-
deki dönüşüm baskısının, küresel iklim de-
ğişikliklerinden dolayı daha da artacağı ve 
temiz enerji olarak Güneş enerjisinin öne 
çıkacağı öngörülebilmektedir. Güneş, Dün-
yamız üzerinde etki ederek rüzgâr dâhil tüm 
hayat/enerji kaynaklarını oluşturmaktadır. 
Güneşimizi enerji üretim odaklı açık kaynak 
olarak görmekteyim. Bu nedenle güneş ener-
jisi odaklı üretim sektörünün daha da pratik-
leşeceğini ve hayatın her alanına yayılacağını, 
bununla beraber yer küreden bağımsız uzay 
boşluğunu Güneş kaynaklı üretim üssü olarak 
kullanılabileceğimizi düşünmekteyim. 

 – Enerji piyasasında, üretilen değerler ile tüke-
tim bileşenleri arasında optimum dengenin 
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sağlanması hedeflenmektedir. Bunu terazinin 
iki kefesinin dengelenmesi gibi düşünebiliriz. 
Şu an için piyasa yapıcılar, saatlik bazda çö-
zünürlük ile yönetmekte fakat ileride bunun 
daha hassas zaman dilimlerine evrileceğini 
düşünmekteyim.

İşletmede çalışmanın çeşitli zorlukları olduğunu 
biliyoruz. İşletme çalışanlarının motivasyonları-
nı sağlamayı nasıl başarıyorsunuz? Çalışanlar ile 
ilişkilerinizden bahseder misiniz? 

 – İş ve sosyal hayatımızda çözüm odaklı, pozitif 
bir bakış açısıyla her zaman yapıcı olmamız 
gerektiğini düşünüyorum. Ortak payda olarak 
tüm çalışanlarımızı bir araya getiren İşletme-
mizin önemini ve bir aile olduğumuzu, canlı 
tutmaya çalışıyoruz. 

 – Önemli bir diğer nokta ise bilgi akışı ve pay-
laşımı. Herkes bu noktada üzerine düşeni ya-
pıyor. Paylaştıkça çalışanlar arasındaki bağlar 
da güçleniyor. Bir aile olmanın temelini işte bu 
bilgi zemini oluşturmaktadır.

Siz de eşiniz ve çocuklarınızla Diyarbakır-Kulp’tan 
sonra Çanakkale Gülpınar’a taşındınız. Şehir de-
ğiştirmek nasıl bir duygu biraz anlatır mısınız?

 – Oldukça güzel bir duygu, eşim ve çocuklarım 
açısından iyi geldiğini söyleyebilirim. Onlar ve 
herkes için her şeyin en iyisini diliyorum.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü iste-
yerek mi seçmiştiniz?  Tercihleriniz arasında farklı 
bir meslek var mıydı?

 – Küçüklüğümüzden beri abim ile elektrik-
li araçlar yapar, sürer yüzdürür ve çok keyif 
alırdık. Aslında elimiz yatkındı bu tür şeylere 
diyebilirim. Meraklıydık da. İmkan oldu ve bu 
mesleği icra edebilecek durumdayız şimdi. 
Farklı bir meslek yine bu olurdu .

Farklı bir meslek seçme şansınız olsaydı, hangi 
mesleği seçerdiniz?

 – Bilimsel çalışmalar yapabileceğim bir labora-
tuvarım olmasını ve hayatımı orada zerreleri 
tanımak ve araştırmak ile geçirmeyi çok ister-
dim.

Çalışma hayatında öğrendiğiniz ve mesleğe yeni 
başlayanlara tavsiye edeceğiniz önerileriniz neler-
dir?

 – Okumak, okumak, okumak.

 – Ve içimizde var olan merak duygusunu her 
zaman canlı tutmak. Merak bize ait olan iyi 
bir öğretmen gibidir. Bir öncüdür aslında. 
Bu noktada mesleki olarak kendi alanında 
yaptığı işi öğrenebilmek için nasıl öğrene-
bileceğinin yöntemlerini dahi ortaya koya-
rak bu şekilde kendini tamamlayabileceğine 
inanıyorum. Aynı zamanda bu güçlü ener-
ji, mühendislik profesyonelleşme düzeyine 
de etki ettiğinden dolayı hayat boyu sıkı 
çalışıp çok şey öğrenmelerini tavsiye ederim. 
Hayat bir sermaye ve bizim bunu çok verimli 
kullanmamız gerekir.

Hobileriniz, ilgilendiğiniz bir spor dalı var mı?

 – Uzak Doğu sporları ile uzunca bir geçmişim 
oldu maalesef devam ettiremedim. 

Futbolla ilgilenir misiniz? Hangi futbol takımını tu-
tuyorsunuz?

 – Sadece Galatasaraylıyım o kadar. Futboldan 
çok anlamam takip etmiyorum ama imkan 
dahilinde halı saha maçlarına yok demem.

Boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? İz-
lemekten keyif aldığınız TV programları nelerdir?

 – Aslında zamanımın büyük kısmını çocuklarım 
ile geçiriyorum onlara anca yetebiliyorum.

 – Doğa ile iç içe kitap okumak müthiş keyif ve-
riyor bana.

 – Sinema ve belgesel yapımlarını takip ederim, 
birçok açıdan güncel kalmamı ve farklı açıdan 
bakabilmeme katkı sağlayabiliyor.

Kendinizde en sevdiğiniz ve en sevmediğiniz bir 
özelliğinizi söyler misiniz?

 – En sevdiğim özelliğim meraklı olmam, farklı 
yönlerden bakabilmem diyebilirim.

 – En sevmediğim yanım aşırı merhamet ve em-
pati kurmam, bazen üzebiliyor.
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İLBANK PROJEMİZİN İSG ŞEFİ YAZGÜL HANIM, ANNE 
OLMANIN MUTLULUĞUNU BİZLERLE PAYLAŞTI…

Hakikatli bir emek süreci, hakikat-
li bir yorgunluk ve aslında bazı 

şeyler başka türlü olsa hakikatli bir 
zenginleştirici deneyim. Tam da bu 
nedenle hiç de uhrevi olmayan, tam 
tersine tamamen bu dünya ile ilgili 
olan materyal bir deneyim annelik.

Çok değil 4 ay 13 gün önceki ben , 
bugünkü benin neler yapabildiklerine 
,tahammülüne ve hızına baksa muh-

temelen  bir yerlere not alıyor olurdu. 
Gün geçtikçe daha da olağanlaşan bir 
olağanüstü emek harcayarak  “ anne-
lik etme” nin neye benzediğini öğren-
meye ve anlamaya çalışıyorum. Ve an-
ladım ki hep anlamaya çalışacağım…

Tarifi zor güzel duyguları bana yaşat-
tığın için teşekkür ederim Renas ‘ım 
… Hayatı yaşanabilir kılan tüm anne-
lere selam olsun ….

Ahmet Deniz Bebek Hos Geldin...

Renas Bebek Hos Geldin...

Gökmen Bebek Hos Geldin...

İDARİ İŞLER UZMANIMIZ İBRAHİM 
BEY, BABALIK DUYGULARINI BİZİMLE 

PAYLAŞTI…

Oğlumuz Ahmet Deniz’i kucağımıza ilk aldığımızda 
çok mutlu olduk. Tarifi imkansız duygular yaşadık. 

Bebeğimizin her anını mutlulukla ve merakla izliyoruz.

Bebeğimize Ahmet Deniz isimlerini verdik. Ahmet ismi 
ile büyüklerimize saygımızı, Deniz ismi   ile ona ait ol-
mayanı kıyıya vurmasını, Deniz gibi tertemiz olmasını 
diledik. 

Anne ve Baba olarak bebeğimiz Ahmet Deniz’in ileride 
insanlığa faydalı olmasını diliyoruz. Annelik ve babalık 
duygusunu yaşamak isteyen herkese kalpten dua edi-
yoruz Allah anne ve baba olmak  isteyen herkese nasip 
etsin.

YÖNETİCİ ASİSTANIMIZ İLGİM HANIM, 
İLK DEFA ANNEANNE OLMANIN 

MUTLULUĞUNU BİZLERLE PAYLAŞTI…

Ben, kızım Tuana’yı çok genç yaşta dünyaya getirdim. 
Annem, hep “Torun başka, evlattan öte” derdi. Ben 

de içimden “Evlattan öte olabilir mi?” diye düşünürdüm. 
Gökmen’i biz canla ve aşkla bekledik. Ancak dünyaya ge-
lince anladım ki evlattan da, candan da, aşktan da öte bir 
şeymiş. Düşünsenize o sizin canınızın canı, siz onu kuca-
ğınıza alınca bunun farkına varıyorsunuz. Çok farklı bir 
duygu ve heyecan.  İşte o zaman anneme hak verdim. Ta-
rifi mümkün olmayan,  yaşanması gereken duygu. Herke-
se bu yaşta nasip olmayan anneanne olma duygusunu da 
keyifle yaşıyorum. Bu duygu ve düşünceler altında,  Gök-
men’ime sağlıklı uzun bir ömür, huzurlu, mutlu, başarılı 
yıllar diliyorum. Ailemize ve ülkemize hayırlı bir evlat ol-
masını temenni ediyorum. Saygı ve sevgilerimle…
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LİDERLER İÇİN ETKİN GERİ BİLDİRİM 
VERMENİN ÖNEMİ

 — Çalışanlarına etkin geri bildirim verebilmek, bir lideri lider yapan en önemli özelliklerden. iş 
hayatında etkili geri bildirim vermenin püf noktalarını sizler  için derledik.

Geri bildirim alan ve veren arasında gerçekleşen 
yapıcı bir görüşme şeklidir. Geri bildirim sadece 

yöneticiden çalışana değil çalışandan yöneticiye kar-
şı da olabilen bir bilgi akışıdır. Burada amaç, orga-
nizasyonun bütün kollarını süreç içine dahil ederek, 
gelişim alanları konusunda farkındalık kazanılmasını 
sağlamak ve buna bağlı olarak da iyileştirme sağla-
maktır.

Birinci önceliğimiz geri bildirim alışverişinin günlük 
iş yaşamımıza katmak olmalıdır. Birlikte çalıştığımız 
ekip arkadaşımız, yöneticimiz ve farklı departman-
larda etkileşim içinde olduğumuz iş arkadaşlarımızla 
yaptığımız geri bildirim alışverişi sayesinde iş yapış 

şeklimiz ve ilişkilerimiz gelişirken, iletişimimiz de 
daha güçlenecektir.

Geri bildirim, iyi bir yönetim aracı olmakla birlikte 
aynı zamanda tamamen tabanında iletişimin yer al-
dığı bir araçtır. Doğru kullanıldığı takdirde hem bi-
reyler hem de departmanlar arasındaki iletişime son 
derece olumlu katkısı olurken, doğru kullanılmadığı 
takdirde de geri bildirim verilen çalışanın motivasyo-
nunu düşürebilir. Burada iletişimden kastımız doğru 
kişiye, doğru şekilde, doğru zamanda, doğru metotla 
geri bildirim verebilmektir. Bu da karşımızdaki kişiyi 
yani geri bildirim verdiğimiz kişiyi iyi tanımakla müm-
kün. İyi tanımadığınız bir kişiye, yani nasıl bir iletişim 
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tarzına sahip olduğunu bilmediğiniz kişiye verece-
ğiniz geri bildirimin herhangi bir yararı olmayabilir. 
Bu nedenle geri bildirimi bilinçli bir şekilde hazırlıklı 
vermenizi tavsiye ederiz. Geri bildirim veriyorum diye 
yola çıkarak karşımızdakine haddini bildirmeye kalk-
tığımızda da amacımızdan son derece uzaklaşacağı-
mızı bilmemiz gerekir.

Hangi konular için geri bildirim verilir?
◊ Takdir etmek için yapılan olumlu geri bildirim

◊ Geliştirme amacıyla yapılan yapıcı geri bildi-
rim

◊ Performans iyileştirmek için yapılan yapıcı 
geri bildirim

Geri bildirimin sadece iş yaşamına yönelik bir araç 
olduğunu düşünüyor olabilirsiniz, ama hayatımızda 
özellikle sosyal hayatımızda aile ilişkilerimizde ar-
kadaşlarla olan ilişkilerimizde de geri bildirimi her 
zaman kullandığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz.

Olumlu geri bildirimlerde, yani pekiştirme ve tak-
dir etme üzerine kurulu geri bildirimlerde çalışanın 
mevcut davranışlarını koruması hedeflenmektedir. 
Yani kişi olumlu bir sunum yapmıştır, olumlu bir satış 
görüşmesi gerçekleştirmiştir, projeyi olumlu şekilde 
sonuçlandırılmıştır ve bu süreci gayet iyi bir şekilde 
yönetmiştir. Dolayısıyla bu davranışı hem takdir et-
memiz hem de davranışın devam etmesi için olumlu 
geri bildirimde bulunmamız gerekir.

Başarılı bir lider, takım arkadaşlarının güçlü yönlerini 
ortaya çıkarır ve onları geliştirir. Bu nedenle özellikle 
yöneticilerin pekiştirme ve takdir etme konusunda-
ki geri bildirim becerilerini de oldukça geliştirmeleri 
gerekir. Takdir etmek, yöneticiliğin en önemli faktör-
lerinden bir tanesi. Bu nedenle olumlu geri bildirimi 
önemsememiz gerekiyor.

Asla unutmamak gerekir ki olumlu bir geri bildirim 
kişi de takdir edilme duygusunu tatmin eder. Böylece 
çalışanın işini sahiplenmesini ve özgüvenin artması-
nı sağlar. Özgüveni artan çalışan ise büyük ihtimalle 
daha başarılı sonuçlar alacaktır. Bu durum da başarı 
anahtarlarından bir tanesidir. Geri bildirim görüşme-
lerinin; durum, davranış, etki ve sonraki adım döngü-
sünde yapılması önemlidir.

◊ Gerçekleşen durum ne?

◊ Davranışın etkisi ne oldu?

◊ Davranışın sonucunda ne oldu?

◊ Sonraki adım için ne yapılmalı?

Tüm bu sorulara verilen cevaplar, doğru bir şekilde 
yapıldığı takdirde geri bildirimin amacına ulaşması-
na da büyük katkıda bulunur. Hazırlık bu sürecin en 
önemli adımıdır. Hazırlığın yapılması her iki taraf için 
de görüşmenin daha rahat geçmesini sağlayacaktır.

Unutmayalım ki hiç geri bildirim almayan çalışan, 
gözleri kapalı ok atmaya devam eder ve onu, oku 
hangi yöne ve nasıl atılması gerektiği konusunda bil-
gilendirmeniz gerekir.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Mustafa Kemal ATATÜRK’ü ölümünün 83. Yılında 

saygı ve rahmetle anıyoruz.

İşte Bu Yüzden Onun Adı Atatürk
 – Sabiha Gökçen anlatıyor:

Askeri birlikleri teftişlerimiz sırasında yemeğe oturduğu-
muzda Atatürk bazen 5-10 dakika yemeğe başlamaz, yave-
ri gelip kulağına bir şey söyledikten sonra afiyet olsun der 
yemeğe başlardık. Bir gün bunun nedenini Atatürk’e so-
runca “Sen karışma yemeğine devam et” dedi, iyice merak 
ettim. Gittim yaverine, sen Paşa’nın kulağına ne diyorsun 
da biz yemeğe başlıyoruz? diye sordum. Yaver bana göz-
lerimi yaşartan şu cevabı verdi: Birlikteki tüm Mehmetçik 
yemeğini yedi, şu anda bitirdi. Artık yemeğe başlayabiliriz 
Paşam.
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alih Usta’dan yine muhteşem bir tarif daha. Salih 
Usta, çok lezzetli olan yemeklerinden Çentik Keba-
bı’nın tarifini bizlerle paylaştı…

Malzemeler (6 Kişilik Servis)

◊ 3 adet patates

◊ 100 gram tereyağı

◊ Domates sosu

◊ Yoğurt 

Köfte için malzemeler;

◊ 1 adet soğan

◊ 5 diş sarımsak

◊ Kimyon, karabiber, tuz, pulbiber

◊ 500 gram kıyma

Çentik Kebabı

Çentik Kebabı Yapılışı

Patatesleri rendeleyip, nişastası gidene kadar suda yıkadıktan sonra patatesler kız-
gın yağda kızartılır. Köftesi hazırlanıp, pişirilir. Kızartılan patatesler servis tabağına 
konulur, üzerine yoğurt ve köfteler  eklenir. Hazırlanan Çentik Kebabı üzerine doma-
tes sosu ve tereyağı dökerek servis yapılır.
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KASIM ONLİNE EĞİTİMLERİMİZ 
Ofiste Fitness Eğitimi 22 Kasım’da

* Ofis Yaşamında Hareketin Önemi

İnsan vücudu Hareket etmek üzere dizayn edilmiştir. 
Maalesef ki ofis yaşamı insan Hareketini kısıtlamak-
tadır. Bu kısıtlamaların vücudumuza zarar vermesini 
engellemek için çalışma hayatımıza Hareket katabi-
liriz. 

* Çalışırken Doğru *Postürü* Koruma

Günlük 8-10 saatimizi bilgisayar ve/veya telefon ek-
ranına bakan insanlar olarak başımıza gelebilecek 

Postürü bozukluklarını basit bir kaç düzenleme ile 
önleyebiliriz.

* Ofis Ortamında Yapılabilecek *Mobilite* Çalışma-
ları

Uyanık olduğumuz sürenin yarısına yakın kısmı-
nı ofiste zaman geçiren insanlar olarak çalışma ha-
yatımızı etkilemeyecek kadar kısa egzersiz hareket-
leri ile vücut mobilitemizi koruyabiliriz.

10:30 - 12:00

22   Kasım   2021Eğitim Tarihi

Eğitim Saati
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PERFORMANS 
DEĞERLENDİRME 
SİSTEMİ
Geri Bildirim Görüşmeleri 
Yapılandırma Eğitimi 22 Kasım’da

14:00 - 15:30

22   Kasım   2021Eğitim Tarihi

Eğitim Saati

Belirli aralıklarla yapılan performans 
değerlendirme sonuçlarının çalışan-

lara doğru şekilde aktarılması oldukça 
önemlidir. Çünkü bir performans sonucu 
geri bildirim görüşmesinde bir yandan ça-
lışanlara yüksek performans gösterdikleri 
alanlar için teşekkür ederken, diğer yan-
dan da “Bu konularda da gelişim alanların 
mevcut” diyoruz. 

Bir kişinin kendisini kötü hissetmeden ama 
gelişim alanlarıyla ilgili farkındalığı artarak 
görüşmeyi sonlandırmak oldukça güçlü bir 
iletişim yapılandırmasından geçiyor.

Bu seminerde de geri bildirim görüşmele-
rinin esaslarını konuşulacak. 
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İŞTE VE 
ÖZEL HAYATTA 
BAŞARI İÇİN
Eril & Dişil Dengenin Önemi 30 
Kasım’da
Evren biz bilinciyle çalışır, yaşamı bir arının 
kanat çırpmasına bağlamıştır. İçinde ki dişi-
li onurlandır kadir erkek ol, içinde ki erili onur-
landır kutsal dişi ol!

- Merkez Eril ve Dişi Enerji Tanımları 

- Yıkıcı Eril ve Pasif Dişil Alanın Etkileri 

- İşte ve Özel ve Hayatta Başarı için Denge 
Sağlama Faktörleri 

Geleceğin Liderliğinde Eril/Dişil Dengenin 
Önemi

10:30 - 12:00

30   Kasım   2021Eğitim Tarihi

Eğitim Saati
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TAAHHÜT, 
ENERJI  

VE  YATIRIM 
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