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Asla vazgeçme
Kendini yorgun hissetsen bile,

Başarı senden kaçsa bile,
Bir hata sana zarar verse bile,

Hatta ihanet sana acı verse bile,
Bir hayal yok olsa bile,

Gözyaşları gözlerini yaksa bile,
Kimse gayretini fark etmese bile

Nankörlük ödülün olsa bile,
Anlayışsızlık seni gülmekten alıkoysa bile,

Ve hatta herşey hiç bir şey olsa bile,
Vazgeçme….

YENİDEN BAŞLA..
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MÜJDELİ HABERLER
yıldızlar grup

“İSTANBUL KARTAL ESENTEPE 2. ETAP ARSA SATIŞI 
KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ”  SÖZLEŞMESİ 

İMZALANDI…

Emlak Konut tarafından ihale edilen, İs-
tanbul Kartal Esentepe 2. Etap Arsa Sa-

tışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi  ihalesi için 
en uygun teklif olarak ilan edilmiş olan tek-
lifimiz çerçevesinde İdare ile Yapım Sözleş-

mesi imzalanmış bulunmaktadır. Gelecek 
günlerde keyifli haberleri tüm çalışanları-
mızla paylaşacağız ve daha büyük başarıla-
ra hep birlikte imza atacağız. Tüm şirketimi-
ze hayırlı olmasını dileriz..
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YENİ YIL YENİ HEDEFLER
Yeni bir yılda tüm dünyayı etkisi altına alan salgının bir an önce bit-
mesini, yeni yılın sağlıklı ve keyifli geçmesini temenni ediyoruz. 2021 
bitiyor, yepyeni bir yılı karşılamaya hazırlanıyor ve umutlarımızı yeni-
den yeşertmek ve motivasyonumuzu güçlendirmek için yeni bir yıla 
başlıyoruz.

2022 yılında, yepyeni 12 ay ve tam 365 gün boyunca siz kendinize nasıl 
bir yol seçeceksiniz. Daha önce kendinize yeni yıl hedefleri koymuş 
muydunuz? Siz de kendi içinizde değişimi yeni yıl hedefleri ile başla-
tabilirsiniz. Bu bağlamda sizlere rehber olması için 2022 yılı kişisel 
hedefler ağırlıklı bir listeyi sizler için derledik. Hayat yolculuğunuz-
da benliğinizi hep bir adım yukarıya taşıyabileceğiniz, yeteneklerinizi 
keşfedebileceğiniz, hedeflerinizi gerçekleştirebileceğiniz mutlulukla, 
sağlıkla ve huzurla dopdolu geçirebileceğiniz sevgi dolu bir yıl diliyo-
ruz. Mutlu Seneler…

1. Sağlıklı beslenin. Araştırmalar sağlıklı beslenen 
bireylerin daha yaratıcı olduğunu söylüyor.

2. Sevdiğiniz insanlara daha çok zaman ayırın. On-
larla vakit geçirmek motivasyonunuzu daha fazla 
arttıracak ve harekete geçmenizi sağlayacaktır.

3. Daha çok okuyun yeni bakış açıları edinin. Unut-
mayalım ki okumak düşünceyi besleyen ve geliş-
tiren ana kaynaklardandır.

4. Kendinize bir ajanda edinin. Planlı yaşamak 
enerjinizi arttırırken çalışmalarınızın ve hayatı-
nızın daha sistemli ilerlemesine katkı sağlaya-
caktır.

5. Hedeflerinizi not alın. Gerçekleştireceğiniz her 
hedef için kendinizi ödüllendirin tüm bu süreç 
motivasyonunuzu arttırmakla birlikte sizi mutlu 
edecektir.

6. Farklı yerler keşfedin, unutmayın ilham veren 
yeni yerler keşfetmek size tarif edilemeyecek 
kadar eşsiz zamanlar sunacaktır.

7. İnsanlarla tecrübe paylaşımı yapın, onların hi-
kayelerini dinleyin ve sürekli öğrenmeye gayret 
edin. Her bir hikaye size farklı perspektiflerden 
bakmayı da öğretecektir.

Yeni Yılda Daha İyi Bir Sen İçin 7  Hedef
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Yapılışı: Yumurta akı ve şekeri 5 dk çırpıtıktan sonra pudra şekerini de ekleyip 
3 dk daha karıştırılır ve gıda boyası eklenir ve şanti torbasına doldurularak sıkıp 
yarım saat bekletildikten sonra 120 derecede 15 dk pişirilir, pişirdikten sonra iç 
harcı içine koyularak birleştirilir.

Salih Usta'dan 
Enfes Bir Tarif Daha...

ğleden sonra iş yoğunluğunun tam ortasında Salih Usta ve İlyas Us-
ta’nın o lezzetli Makaron’ u geldiğinde hepimizin mutluluğu tarif 
edilemez. İşte o harika Makaron tarifini evde de denemek istersiniz 

diye sizlerle paylaşıyoruz.

◊ 80 gr yumurta akı

◊ 160 gr toz şeker

◊ 140 gr badem unu

◊ 50 gr pudra şekeri

◊ Renk vermek için gıda boyası

◊ İç Harcı

◊ 50 gr şekersiz krema

◊ 150 gr sütlü çikolata

Malzemeler

M A K A R O N

7ARALIK  2021

y ı l d ı z l a r  g r u p



Evin tombiş oğlanı Çançi

Evin prensesi Lokum

Güzel kızım Betty, hayatımızı karşılıksız sevgiyle ve ara 
sırada yaramazlıklarınla renklendirdiğin için teşekkür ederiz. 
Minik patilerin hayatımızdan hiç eksik olmasın.  Sevgi 
pıtırcığı kızımız seni çok seviyoruz.

Ewa yı  anlatmak öyle kelimelerle ifade edilebilecek şeyler 
değil.. onu sahiplenmeden önce onunla yaşamanın nasıl 
bir şey olacağını  pek de hayal etmemiştim, şimdi başka 
türlüsünü hayal edemiyorum. Neşeli , heyecanlı, meraklı , 
çok  akıllı   hiç büyümeyen bir kız çocuğu    Melis in en iyi 
oyun arkadaşı , benim en iyi dinleyicim , sırdaşım . Koşulsuz 
şartsız sevgisini gösteren canım Ewa , iyi ki ailen olarak bizi 
seçtin , seninle hayat bir karnaval…

Nergiz Kumbas - Betty

Nihan Akman - Çançi

Nihan Akman - Lokum

Doğumundan beri ailemizin bir parçası olan Miço, 10 aydır 
oğlumla hayatımıza renk, canlılık ve mutluluk katıyor. 
Miço’yu çok seviyoruz.

Neşe Mergenci - Miço

Hayat Onlarla Daha 
Güzel.. Hayvan 

Dostlarımızı Koruyalım, 
Mutlu Bir Gelecek 

Sağlayalım..

Ebru Kılıç - Ewa
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Mocha ailemizin yaramaz, şımarık, heyecanlı, mutlu kızı. 
Sayesinde hayvanlara sevgimiz ve farkindaligimiz fazlasiyla 
artti. Bizi birbirimize yakinlastiran, enerjimizi yukselten, 
kendini zorla sevdiren, kosulsuz sevgiyi ogreten tatli kızımız 
iyi ki girdi hayatimiza :) dunyanin ennn guzel duygusu hayati 
tuylu bi dostla paylasmak iyi ki varlar.

Toffy: Ailemize katılan ilk kedimiz olur kendisi. Çok uysaldır. 
Kızım doğduktan sonra ilgi biraz onun üstünden kızıma kaysa 
da bunu anlayışla karşıladı.  Mestan: İlk kedimiz Toffy’nin  
4 yavrusundan biri. Diğer yavruları sahiplendirdik. Mestan 
bizimle kaldı. Toffy’nin aksine oldukça haraketli ve yaramaz.

Erim İldeniz - Gölge

Erim Bey’in, bu sene kaybettiği  Gölge’yi sevgiyle 
anıyoruz..

Rıfkı’yı Mayıs ayında sahiplendik. Bir can sahiplenmenin tüm 
sorumluluğunu eksiksizce üstlenen kızımın köpeği. Biz anne 
ve baba olarak ona yardım ediyoruz ve bu güzel dostluğa 
şahitlik ediyor, sevgiye ortak oluyoruz. Bir cana yuva 
olmanın ötesinde, sevgisi ve enerjisi ile ailemizin ayrılmaz 
bir parçası oldu. Cana yakınlığı, sıcaklığı, eve geldiğimizde 
gösterdiği kontrolsüz sevinç ve bunun hissettirdikleri tarif 
edilemez. Şımarık ve yaramaz… evimizin neşesi. 

Özlem Gözütok - Rıfkı

Satın Alma
Sahiplen!

Işık Dinçtürk - Toffy ve Mestan

Evimizin kıymetli bebeği bıcırık

Leyla Yılmaz - Bıcırık

Şilan Eren Serdar - Mocha

9ARALIK  2021

y ı l d ı z l a r  g r u p



GAYRİMENKUL GELİŞTİRME DİREKTÖRÜMÜZ 
GÖKHAN ATAÇ’I DAHA YAKINDAN TANIYALIM

Bize kendinizden bahseder misiniz? Gökhan Ataç 
kimdir?

 – 1975 yılında Erzincan’ da dünyaya geldim fa-
kat babamın görevi nedeniyle  aynı yıl İstanbul’ 
a yerleştik. Babam da İnşaat Mühendisi ve ai-
lenin tek çocuğuyum. İnşaat  Mühendisliğini 
tercih etme sebeplerimden biri de babamdır. 
Üniversite tercihlerimden 4’ ü Mimarlık, 1’ 
i inşaat Mühendisliğiydi. Okulu bitirip staja 
başladıktan sonra Şantiyede çalışmanın be-
nim için uygun olmadığını farkettim. Aslında 
insan ilişkilerinin ön plana çıktığı mesleklerin 
benim için daha  uygun olduğunu anladım. 
Fen lisesi mezunu olduğum için de sayısal 
puan ağırlıklı bölümleri tercih etmek duru-
munda kalmıştım. Ancak Mühendislik eğiti-
minin analitik düşünce yeteneğine sahip ol-
mak açısından hep faydasını gördüm.

 İş hayatıma Meteksan Sistem ve Koç Siste-
min İçişleri Bakanlığı için yaptığı MERNİS 
PROJE’sinde Sistem Mühendisi olarak görev 
alarak başladım. Türkiye Cumhuriyeti vatan-
daşlarına kimlik numarası veren ekibin bir 
parçasıyım. Görevim gereği neredeyse tüm 
Tüm Türkiye’yi dolaştım. Özellikle insanları-
mızı tanımak açısından bana çok faydası oldu 
bu sürecin. Bu proje dolayısı ile bir dönem An-
kara’da yaşamış oldum, Ardından Türkiyenin 
3. GSM opreatörü ARİA’da çalıştım. Ardından 
aynı kurumun Kurumsal Çözüm Ortağı olarak 
ticari hayata atıldım. Bu süreçte, İnşaat  Mü-
hendisi olarak farklı sektörlerde çalışırken 
insanlardan hep neden kendi mesleğimi yap-
madığım sorusunu aldım.

 Askerliğimi tamamladıktan sonra en azından 
kendi mesleğimle ilgili bir sektörde çalışmak 
adına Sinpaş’ın Satış Yönetmenliği ilanına 
başvuru yaptım. O tarihte yetkinliklerimle Sin-
paş bünyesinde Satış Müdürü olarak da göre-
ve başlayabilirdim fakat bunu tercih etmedim. 
Genç arkadaşlarımın da bu yazıyı okuyacağını 
düşünerek belirtmek isterim ki işin tüm sü-
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reçlerine hakim olmadan Satış Müdürü ola-
rak başlamam durumunda istediğim başarıya 
ulaşamama olasılığım olduğunu öngördüm. 
İyi ki de öyle olmuş kısa süre içerisinde zaten 
yönetsel görevler almaya başladım. 5 yıl için-
de Satış Pazarlama Hukuk Lojistik ve İK de-
partmanlardan sorumlu Genel Müdür Yardım-
cısı oldum. 4 yıl bu görevi sürdürdükten sonra 
kendi isteğimle şirketten ayrıldım. 2014 Sin-
paş’ta birlikte görev aldığım Sinpaş GYO İcra 
Kurulu Başkanı Ömer Faruk Çelik liderliğinde  
‘evdekifırsat.com’u kurduk ve kurulumun 2. 
Yılında satış pazarlama şampiyonu olduk. Aynı 
anda 9 farklı lokasyonda 24 adet projenin pa-
zarlama ve satış süreçlerini yönettim. Tabi bu 
süreçler takım çalışmasına yatkın, çalışma is-
teği ve heyecanı olan yetkin çalışma arkadaş-
larımla birlikte başarıya ulaştı. Hiçbir başarı 
tek başına elde edilmiyor. Örneğin şampiyon 
bir sporcunun da yanında antrenör, ailesi, 
destekçileri var.

 Hayattaki en büyük başarınız nedir derseniz 
“babalık” diyebilirim .İnsanın hayatındaki en bü-
yük projesi iyi evlatlar yetişmektir .Büyük proje-
dir, emek ve zaman gerektirir Ben de kızlarım 
gözümün önünde büyürken onlara yeterince 
zaman ayıramadığımı farkettim ve profesyonel 
iş hayatımı bırakarak iş planımı olabildiğince 
kendimin düzenleyebildiğim danışmanlık firma-
mı kurdum. Gayrimenkul geliştirme sektörüne 
yeni adım atan firmalara ve mevcut Gayrimen-
kul Geliştirme şirketlerine Proje geliştirme 
pazarlama satış satış sonrası alanında danış-
manlık hizmeti verdim. Bunun yanı sıra Kadir 
Has Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ser-
tifika programından gelen eğitmenlik teklifini 
değerlendirerek eğitmenlik yaptım.

Aramıza katılalı kısa bir zaman oldu, Yıldızlar ile 
ilgili ilk izlenimleriniz nelerdir? 

 – Şirketimiz samimi bir izlenim bıraktı ve bu 
izlenimi ilk etapta bir şirketin yaratması hiç 
kolay değildir aslında. Bir kurumun kapısın-
da karşılayan asistan ve güvenlik görevlisinin 
tavrı aslında şirketin genel tavrını yansıtır. İlk 
merkez ziyaretimde girişte ki arkadaşlar çok 
yardımcı güler yüzlü ve saygılı bir tavır sergi-
lemişilerdi.

 Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardım-
cımız ile uzun bir sohbette tanışmış olmak 
benim için büyük bir şanstı. Çok anlayışlı ve 
tevazu sahibiydiler, bu yaklaşımlarını görüp 
etkilenmemek mümkün değildi, hep aklımda 
kalacak bir husustur. 

 Şirketimizde saygının ve anlayışın önde tutul-
duğu bir yapı var. Çalışanlar birbirine saygılı, 
anlayışlı ve çözüm odaklılar. Yıldızları daha 
önce tanımıyor olmamın nedenini yollarımızın 
kesişmediğine bağlıyordum fakat Üst Yöneti-
cilerimizi tanıyınca tek sebebin bu olmadığını 
anladım. Yönetimimizin bu kadar büyük işler 
başarıp aynı zamanda mütevazi ve naif olması 
buna etkenmiş.

Gayrimenkul piyasasında ev fiyatlarının çok yük-
seldiğini görüyoruz, siz bu konu hakkında neler 
söylersiniz? Ev alacaklara tavsiyeleriniz nelerdir? 
: )

 – Günümüzde yaşamın maliyeti yükseldi. Ev fi-
yatlarının da yükselmesine şaşırmamak ge-
rek.

 İnsanın en önemli 2 zaruri ihtiyacı beslenmek 
ve barınmak ne yazık ki günümüz koşullarında 
ikisinin de maliyeti çok arttı. Barınma ertele-
necek bir ihtiyaç değil. Ertelemek çözüm de 
değil maliyetler hep artacak dolayısıyla fiyat-
larda hep artacak.

 Eğer ev alacak bir paranız varsa veya kredi 
kullanabilme imkanınız varsa kredi oranların 
bakmaksızın bütçenize uygun evi almalısınız. 
Bilinenin aksine ev kredi oranı düşükken de-
ğil yüksekken alınmalı. Kredi oranının yüksek 
olduğu dönemlerde satıcıların fiyat esnekliği 
fazla olur. İyi bir pazarlıkla kredi maliyetinin 
önemli bir kısmını daha evi alırken çıkarırsı-
nız. Kredi oranı düştüğünde satıcıların fiyat 
esnekliği azalır. Fiyatta pazarlığa kapalı olur-
lar. Zaten yüksek oranla aldığını krediyi oran-
ları düştüğünde refinanse etme imkanınız da 
olur.

 Eğer kirada yaşıyorsanız ki kiraya ödenen para 
altı delik kumbara atılan para gibidir. Bunun 
yerine eğer imkan varsa ev almak daha man-
tıklıdır. 
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ALTI ŞAPKALI 
DÜŞÜNME TEKNİĞİNİ DUYDUNUZ MU?

 — Altı Şapkalı Düşünme Tekniği Edward De Bono’nun 1985’te yayınlanan kitabıdır. 

Beyaz şapka (Boş 
sayfa): Tarafsız 

şapkadır. Görüşülen 
konu ile ilgili net 
bilgi ve raporlar 

ortaya konur.(ob-
jektif)

Sarı şapka (Güneş): 
İyimser şapkadır. O 
işin avantajları orta-

ya konulur. Övgü, 
olumlu görüşler 
söylenir.(objektif)

Siyah şapka (Yargıç 
cübbesi): Kötümser 
şapkadır. Eleştiri, 

olumsuz görüşler ile 
görüşülen konunun 

riskleri, gelecekte do-
ğuracağı problemler 
ortaya çıkar. modus 

tollens (objektif)

Mavi şapka (Gökyüzü): 
Serinkanlı şapkadır. 
Düşünce sistematize 
edilir. “Büyük Resim,” 
“İdareci şapka,” “Meta 
şapka,” “düşünmenin 

düşünülmesi”, tüm 
süreci (gözden ge-

çirme)

Kırmızı şapka (Ateş): 
Duygusal şapkadır. Gö-
rüşülen konu ile ilgili 
olarak, kişilere hiçbir 

dayanağı olmadan, 
sezgi, fikir ve duygu-
larını söyleme fırsatı 

verir.(sübjektif)

Yeşil şapka (Bitki): 
Yenilikçi şapkadır. Ko-
nuyla ilgili alternatifler 

ve yeni yaklaşımlar 
araştırılır. ‘her şey 
uyar’ (spekülatif)

BEYAZ ŞAPKA

SARI ŞAPKA

SİYAH ŞAPKA

MAVİ ŞAPKA

KIRMIZI ŞAPKA

YEŞİL ŞAPKA

01

01

01

01

01

01

De Bono, insanların birkaç farklı şekil ve yaklaşım-
la kavrama ve düşünme eylemini gerçekleştire-

bildiğini incelemiştir. Bu yaklaşımlar hakkında teori 
geliştiren yazar, insanların düşünme alışkanlıkları ile 
kendilerini kısıtlayarak, sadece bir veya iki yaklaşım-
la düşünme eylemini gerçekleştirdiğini gözlemlemiş-
tir. De Bono, farklı yaklaşımların tanımlanması ve bu 
yaklaşımların nasıl kullanılabileceğinin öğretilmesi 
durumunda, insanların bu yaklaşımları kullanarak, 

toplantılarda ve takım çalışmalarında çok daha üret-
ken olabileceğini öne sürmüştür.

Yazar, yanal düşünmeyi destekleyici olarak, bir soru-
nun çözümünde belli bir yaklaşımın adaptasyonunu, 
yanal düşünmenin hayata geçirilmesi olarak tarifle-
mektedir. Altı farklı yaklaşım tanımlamış ve her bir 
yaklaşımı farklı renkte şapkaların takılması ile sem-
bolize etmiştir.

De Bono’nun altı şapkası:
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Altı şapkalı düşünme tekniğinin ana amacı:

◊ düşünme sürecine odaklanıp geliştir-
mek

◊ yaratıcılığı cesaretlendirmek, paralel 
ve lateral düşünme

◊ iletişimi iyileştirme

◊ karar verme sürecini hızlandırma

◊ tartışmalardan kaçınma

Örneğin, bir sorunun incelenmesi ve çözüm 
üretilmesine dair bir toplantı düzenlenecek 
olursa, böyle bir toplantıda, çözüm için, Altı 
Şapkalı Düşünme Tekniğinin kullanılması 
mümkündür. Önce sorun incelenir, sonra çö-
züm önerileri üretilir ve daha sonra eleştirel 
değerlendirmelerin sonucunda uygun çözüm 
seçilir. Toplantı, herkesin, Mavi şapkanın top-
lantıyı nasıl idare edeceğini, nasıl hedef ve 
amaçlara ulaşılacağını duyuracağı beklentisi 
ile başlar. Tartışma Kırmızı şapkanın sorunu 
çözümü ile ilgili fikir ve tepkileri toplama dü-
şüncesi ile devam eder. Bu faz gerçek çözüm 
için kısıtların geliştirilmesi için de kullanı-
lır. Tartışma, fikirler ve muhtemel çözümler 
üretmesi için Yeşil şapkaya geçer. Daha sonra 
tartışma, bilgi üretmeyi düşünen Beyaz şapka 
ile çözümleri eleştirmeyi düşünen Siyah şap-
ka arasında gider gelir.

Herkes herhangi bir anda belli bir yaklaşıma 
odaklandığı için, grup, bir kişinin (Kırmızı şap-
ka) duygusal tepki göstermesinden ya da baş-
ka bir kişinin (Beyaz şapka) objektif düşün-
meye ve yine bir başka kişinin (Siyah şapka) 
yaklaşımlara eleştirel olmaya çalışmasından 
çok daha fazla işbirlikçi olacaktır.
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Ney Çalma hikayeniz nasıl başladı?

 – Ortaokul dönemimde babam Marmara Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesinde görev yapıyor-
du. Kendisini ziyaret ettiğim günlerde Tasavvuf 
Müziğinde yine Öğretim Görevlisi olan bir ho-
canın tesadüfen ney üflediğine şahit oldum ve 
sesi duyduğumda çok etkilendim. Kendisinin 
yanına giderek ben de ney çalmak istiyorum 
dedim ve bana ‘ ney çalınmaz üflenir evlat ‘ 
dedi ve ney üfleme hikayem başlamış oldu.

Bunun için özel bir eğitim aldınız mı?

 – Öncelikle kendim çalışarak öğrenmeyi dene-
dim, ney de sesleri çıkarmak çok zordur, diğer 
müzik aletlerine göre nota dizilişi de farklıdır. 
Bunun için de birkaç hafta kursa gittim, tabi 
o zaman yaşım da küçük olduğundan futbol 
gibi farklı alanlara ilgim kaydığı için kursu 
bıraktım. O süreçte ara ara kendim üfleyerek 
sesleri çıkardıkça keyif almaya başladım. İlk 
kez Üniversite dönemimde bir arkadaşımın 
da tavsiyesi üzerine toplu ders alma imkanım 
oldu fakat kurs beni tatmin etmedi, kendim 
ney üflemede baya yol kat etmişim bunu fark 
ettim.  İş hayatımda fırsat buldukça özel ders 
almaya gayret ettim ama zaman ayırmakta 
mümkün olmadı. Video eğitimleri ile kendimi 
geliştirmeye devam ediyorum.

Diğer müzik aletleri yerine ney i tercih etme sebe-
biniz nedir? 

 – Ney deki en zor konu diğer müzik aletlerinden 
farklı olması, tutuşu, sesi çıkarmak için doğ-
ru açı ve şiddette üflenmesi gerektiğidir. Zor 

olmasının yanında insana huzur ve sakinlik 
veren bir yönü de var. 

Hatta Ney den çok farklı olarak yurtdışında işe 
başladığım dönemde ev arkadaşımdan etki-
lenerek Akustik Gitar da çalmaya başladım. 
Metallica şarkılarını akustik gitarla çalmayı 
çok severim. Ney ile kıyaslandığında iki fark-
lı müzik kültürü de olsa, müzik her yönü ile 
benim için ayrı bir keyif. Fakat Ney üflemenin 
yeri bende her zaman başkadır.

Son olarak İnşaat sektörünün stresli olduğunu he-
pimiz biliyoruz, müzik aleti çalmanın meslek haya-
tınıza ne gibi artıları oldu?

 – Evet stresli bir ortamda çalışıyoruz.  Ney i bu 
bakımdan herkese tavsiye ederim, özellikle 
yoğun iş temposundan çıkıp eve gittiğimde 
Ney üfleyerek huzurlu olduğumu, stresimi 
attığımı hissediyorum. Şantiyede de zaman 
zaman arkadaşlarıma Ney üflüyorum. Hatta 
Proje Müdürümüz Ömer Bey Cumartesi gün-
leri bu etkinliği yapmamızı çok destekler.

Şirketimizin

Gizli    
Yetenekleri

 — Maltepe Projemiz Teknik Ofis Şefi  
Mehmet Akif Yücel’in  Ney üflediğini 
biliyor muydunuz?
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NETWORK SAHİBİ OLMANIN 
KARİYER HAYATINA ETKİSİ!

 — Günümüz dünyasının sağladığı avantajlardan ve dijital dünyanın dinamiklerinden biri olan 
networking,  kariyer hayatını yönlendiren oldukça etkili kavramlardan. Network sahibi 
olmanın kariyer hayatına etkisini aşağıda sizler için derledik.

İlk kez 1980’li yıllarda Amerika’da ortaya çıkan bu 
kavram kısaca; bir kişiden diğerine bilgi, fikir ve 

ilişki taşımak, kişileri birbiriyle tanıştırmak, iş dün-
yasından kişilerle bağlantı kurmak ve kurulmasına 
yardımcı olmak gibi birçok dinamiğin bir araya gel-
mesi ve yarar sağlaması olarak özetleniyor.

İş ağı olarak da adlandırılan networking ile sana fay-
dası olacak kişilerle tanışabiliyorsun, bu kişileri baş-
kalarıyla tanıştırarak sen de onlara yardımcı olabili-
yorsun. Bu sayede yeni  fırsatlar yakalıyor, ilişki ağını 
genişleterek iş dünyasında birçok konuda avantaj 
sağlıyorsun. Yaptığın iş ne olursa olsun network ağın 
genişledikçe, alanında akla ilk gelenlerden biri ola-
rak daha çok iş yapabilme fırsatı yakalayabiliyorsun.

Networking ağı genişledikçe fırsatlar 
artıyor
Networking özellikle bugünün iş dünyasında ol-
dukça önem taşıyor. Rekabetin kıyasıya yaşandığı 
günümüzde, çoğunlukla iş bağlantıları geniş olan 
kişiler diğerlerine karşı büyük avantaj kazanıyor. 
Benzer niteliklere, özgeçmişe sahip profesyonel-
ler için networking ayırıcı bir etken rolü de oynuyor. 
Aynı özelliklerdeki iki kişiden network’ü daha geniş 
olan kişi diğerine birçok konuda fark atarak istediği 
pozisyona ve kariyer hedefine daha hızlı bir şekilde 
ulaşabiliyor.

Online networking nasıl kullanılır?
Öncelikle  networking’i işinin bir parçası olarak gö-
rebilir, etrafındaki kişilerle olabildiğince olumlu bir 
iletişim kurmayı hedefleyebilirsin. İnsanların seni 
aramasını beklemeden onları arayabilir, kendini ha-
tırlatarak açılan bir pozisyon için akla ilk gelen kişi-
lerden biri olmayı hedefleyebilirsin. Çekingen olmak 
yerine girişken olmaya çalışmalı, karşındaki kişiler-
de olumlu bir izlenim yaratarak akılda kalıcı olmaya 
bakabilirsiniz. Tanıdığın herkesin network’ünü, ba-
şarılarını, ilgi alanlarını daha yakından takip ederek 
onları daha iyi tanıyarak referans ağını genişletebilir-
sin. Ağını genişlettikten sonra, bu kişilerle iletişimini 
sürdürmeye devam ederek bağını güçlendirebilirsin. 
Örneğin; onlarla ilgi alanlarıyla ilgili makalelerin, 
videoların, sunumların veya konuşmaların linklerini 
paylaşarak bilgi alışverişi yapabilir, mümkünse top-
lantılar yaparak iş olanaklarını konuşabilirsin.

İş ararken online networking iletişimi için kişisel 
web siteni, sosyal medya hesaplarını güncelleme-
lisin. Kendi alanın dışında  iş ilanları  gördüğünde 
bunu ilgilenebilecek iş arkadaşlarınla paylaşarak, 
ileride onların da seninle paylaşmasına ortam ya-
ratabilirsin.  Bunu kolayca yapabilmek için Kariyer.
net’te istediğin alandaki iş ilanını filtreleyip  “pay-
laş”  seçeneğiyle ilanları uygun bulduğun kişiyle 
paylaşabilirsin.
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UZMANLIKTAN YÖNETICILIĞE GEÇIŞTE NASIL 
IYI BIR EKIP LIDERI OLUNUR?

 — Herhangi bir yöneticilik pozisyonunun teknik uzmanlığın yanı sıra farklı ihtiyaçları ve 
vasıfları da içinde bulundurması gerekir. Yöneticiliğe geçiş aşamasında uzman gibi hareket 
etmek, uzun dönemde sorunlara neden olabilir. Bu sorunları bertaraf etmenizi sağlayacak 
önerileri sizin için derledik.

Yöneticiliğe adım atan bazı uzmanlar, bu sürece hızla 
adapte olarak ekibin diğer üyelerinin hem bireysel 

gelişimlerini destekleyecek hem de grup performansını 
arttıracak çözümleri hızlıca hayata geçirebiliyor. Bazı 
yöneticilerin ise bunun için büyük bir çaba gösterme-
si gerekiyor. Üstelik bu durum zaman aldığında ekip 
içerisinde sorunlara neden olabiliyor. Bu geçişin uzun 
sürmesinin getirebileceği sonuçları ve bunu önlemenin 
birkaç yolunu sizin için bir araya getirdik.

Yönetici, uzman gibi davrandığında 
ne olur?
Yönetici olduktan sonra uzman gibi davranmaya devam 
eden yöneticiler, ekip üzerinde strese neden olabilir.

Örneğin;

◊ Teknik uzmanlıklar konusunda her zaman kendi 
fikirlerine öncelik veren bir yönetici ekibine de 
kendisini değersiz hissettirebilir.

◊ Ekip ruhu yaratmak yerine hiyerarşik bir ortam 
yaratır.

◊ Ekipte bulunanlar fikirlerinin dinlenmediğini 
düşündüğünde, bir şeylerin yolunda gitmediği 
hissine kapılabilir. Bu da gelecek dönemde yö-
neticinin kendilerine kötü davranacağını düşün-
melerine neden olabilir.

◊ Tüm kararları veren bir yöneticiye alışan ekip, 
zamanla tüm kişisel inisiyatiflerini kaybeder.

◊ Yönetici, süreçlerin her aşamasında söz sahibi 
olmak istediğinde ekibin çalışma ortamı da bo-
zulur. Ekip, herhangi bir konuda karar almadan 
önce yöneticiyi beklemek durumunda kalır. Bu 
durum da günlük akışı aksatabilir.

Başarılı Bir Yönetici Olmak İçin 6 Fikir 
◊ Yönetici görev tanımını yeniden düşünmeli:  Ön-

celikle bir yöneticinin ekibini iyi iş çıkarmaya teşvik 
eden bir görevinin olduğu unutulmamalı. Teknik uz-
manlık bu noktadan sonra kesinlikle odak noktası 
olmamalı. Takım üyelerinin gelişimini desteklemek 
ve onların da uzmanlıklarını sergilemesini teşvik et-
mek çok önemli.

◊ Güven ortamı oluşturmaya odaklanmalı:  Teknik 
uzmanlığı yeterli olsa da bir yöneticinin ekibine 
sürekli sorular sorarak, fikirlerini sunmaya teşvik 
etmesi gerekiyor. Ekibin bazı konularda deneysel 
davranmasına izin vermek de önemli.

◊ Yönetici öğreten olmalı:  Başarılı yöneticiler ekip 
üyelerinin öğrenmesi için onlara zorlayıcı görevler 
verebiliyor. Birlikte karar vererek ilerlemek her za-
man öğretici olacaktır.

◊ Yanıtlamadan önce basit bir soru sormalı: Ekip üye-
leri bir soruyla yöneticiye geldiğinde cevabı vermeden 
önce; “Emin değilim, sen nasıl olması gerektiğini dü-
şünüyorsun?” gibi basit bir soruyla karşısındakinin 
de fikrini almalı. Yönetici için cevap çok basit ve açık 
olsa da bu soru ekiptekilerin gelişimi için çok başarılı 
bir yönlendirme olacaktır.

◊ Takımı yükseltmeli ve yönetici de öğrenmeye de-
vam etmeli: Büyümeyi ve performansı teşvik eden 
bir yönetici olmak her zaman başarı getirir. Ekip-
tekilere de başarılı olma konusunda rol model su-
nar. Bu nedenle yönetici mümkün olduğunca ekip 
üyelerinin seminerlere ve konferanslara katılmasını 
desteklemeli, öğrendiklerini de diğer ekip üyeleriyle 
paylaşmasını sağlamalı.

◊ Olumlu geri bildirimlerle hem bireyleri hem de 
takımı güçlendirmeli:  Ekipte zor durumlarla baş 
edebilen, inisiyatif alabilen kişilere olumlu geri bil-
dirimler vermek çok önemli. Her çalışan olumlu 
davranışlarının takdir edildiğini görmeli. Bununla 
birlikte yöneticinin bu geri bildirimleri düzenli ola-
rak vermesi de oldukça kritik.
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ARALIK  2021 EĞİTİM TAKVİMİ

Çarşamba Perşembe Cuma Pazartesi Salı

15 ARALIK 16 ARALIK 17 ARALIK 20 ARALIK 21 ARALIK

"Baudrillard'nın 
Kehanetleri 

Online 
10:30 - 12:00 
DiSC Kişilik 
Envanteri – 

Satıcılar için DiSC 
ile Müşterinize 

Uyarlanabilen Satış 
Teknikleri eğitimi 

“Yeni” 
 14:00 - 15:30"

"Profesyoneller İçin 
Hitabet 

10:30 - 12:00 
İşe Alım 

Süreçlerinde 
Kullanılan Psylabs 
Kişilik Envanteri 
ve Yetenek Testi 

Yorumlama Eğitimi 
14:00 - 15:30"

"Ofiste Fitness 
10:30 - 12:00 

180 Derece ve 360 
Derece Performans 

Değerlendirme 
Sistemleri 

14:00 - 15:30"

"Boşluklarındaki 
Zaferler Seni 

Bekliyor 
Online 

10:30 - 12:00 
Çalışan Kaynaklı 

Risklerinizi Doğru 
Yönetmek İçin 

“Background Check” 
Neden Önemlidir?                                                                                           

Online 
14:00 - 15:30"

"Profesyoneller İçin 
Hitabet 
Online 

10:30 - 12:00 
Online Mülakatlarda 

Püf Noktalar                                                                                        
Online 

14:00 - 15:30"

Çarşamba Perşembe Cuma Pazartesi Salı

22 ARALIK 23 ARALIK 24 ARALIK 27 ARALIK 28 ARALIK

"DiSC Kişilik 
Envanteri – 

Yöneticiler için DiSC 
ile Pratik Yönetim 
Teknikleri Eğitimi                                                                  

Online 
14:00 - 17:30"

"Japon Kültürü ve 
Kyoto Sanal Turu 

Online 
10:30 - 12:00 

İş Planlaması ve İş 
Yükü Yönetimi 
14:00 - 15:30"

"Bitsin Bu Sorular 
Online 

10:30 - 12:00 
Pozitif Yönetim ve 

Liderlik 
14:00 - 15:30"

"Kronik Ofis Ağrıları 
ve Egzersiz Önerileri 

10:30 - 12:00 
Performans Sistem 

Kurulumunda 
Karşılaşılan 

Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri 

14:00 - 15:30"

"Çalışan Bağlılığı 
Online 

10:30 - 12:00 
Mor İnek Olmakla 

İlgili Her şey                                                                                      
Online 

14:00 - 15:30"

Aşağıda yer alan online eğitimlerden katılmak istedikleriniz 
olursa, İnsan Kaynakları departmanımızla iletişime geçebilir,  
seçtiğiniz eğitimlere rezervasyon yaptırabiliriz. 

KARİYER NET’ İN ONLİNE 
10. KAT EĞİTİMLERİNE 
SİZLERİ DE 
DAVET EDİYORUZ…
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