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

SÖZLEŞMESİ İMZALANDI…
 — Emlak Konut tarafından ihale edilen, İstanbul Kartal Esentepe 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı 

Gelir Paylaşımı İşi  ihalesini şirketimiz kazanmıştır. 

MÜJDELİ

HABER

Bu ihale ile şirketimiz prestijini bir kat daha art-
tırarak, Türkiye’nin önemli yatırımcılarından biri 

olma yolunda önemli bir adım daha atmıştır.  

“Y001 Yelen Yatırım Projesi”, “Y002 Gökbel Hibrit 
GES Yatırım Projesi” ardından,  “Y003 İstanbul Kar-
tal Esentepe 1.Etap Yatırım Projesi” proje koduyla 

açılışı yapılan, yatırım projelerimizin artmasının he-
yecanını yaşıyoruz.

Bu proje ile birlikte İstanbul’da yeni organizasyonel 
yapılanma çalışmalarına başlanmıştır. Gelecek gün-
lerde keyifli haberleri tüm çalışanlarımızla payla-
şacağız ve daha büyük başarılara hep birlikte imza 
atacağız.
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İnsana Saygı Ödülünü, ‘Kariyer.net müşterisi olan 
30.000’den fazla işveren arasından iş başvurularını 

en hızlı sürede ve en yüksek oranda yanıtlayan, en 
çok başvuru alan ve en çok istihdam yaratan şirketler 
almaya hak kazanmaktadır.

Şirketimiz ‘Kariyer.net İnsana Saygı Ödülü’nü’ alma-
ya hak kazanan sayılı firmalar arasında yer alarak, 
4.kez ödül almıştır.

İK Müdürü’nden mesaj: İsmi “İnsana Saygı” 
olan bir ödülü 4. kez almış olmak, ekip olarak 
bizi çok mutlu ediyor. Sürekli büyüyen ve ge-
lişen bir şirket olmamız ve dinamik bir sektör 
olmamız nedeniyle, istihdam sayımız birçok 
sektöre göre çok daha fazla. Buna bağlı ola-

rak; yayınladığımız ilan sayısı, aldığımız baş-
vuru sayısı ve görüşme yaptığımız aday sayısı 
ortalamanın oldukça üzerindedir.

İnsan Kaynakları departmanı olarak; görüş-
me yaptığımız adayları her zaman süreçten 
haberdar etmek, adaylarımıza olumlu veya 
olumsuz dönüş yapmak, sorularını cevap-
lamak ve ulaşılabilir olmak benimsediğimiz 
bir  ilkedir. “İnsana Saygı Ödülü”nü aldığımızı 
görüp firmamıza başvuru yaptığını söyleyen 
adaylarımızın olması, ödülü bizim için önemli 
kılmaktadır. Şirketimize hayırlı olmasını diler, 
emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşek-
kür ederim.

İNSANA SAYGI ÖDÜLÜ’NÜ 
KAZANDIK…

 — Șirketimizin, Türkiye’nin lider online işe alım platformu olan Kariyer.net’in en prestijli 
ve köklü İnsan Kaynakları Ödülleri arasında yer alan “İnsana Saygı Ödülü”ne layık 
görüldüğünü memnuniyetle duyurmak isteriz.
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Abdullah Günal Bey’i yakından tanıya-
lım…
Mali İşler Direktörümüz Abdullah Günal 
Bey, yoğun iş temposunda bize vakit ayı-
rarak Amerika’da geçirdiği öğrencilik ha-
yatını, deneyimlerini, hobilerini ve özel ilgi 
alanlarını bizimle paylaştı…

Öğrencilik yıllarında Amerika’da bulun-
duğunuz yıllardan bahseder misiniz?
Amerika’da geçirdiğim 4 yıl boyunca çok 
tecrübe edindim. Hayat tecrübesi olarak 
çok şey öğrendim. Yabancı dil öğrendim. 
Newyork’ta MBA yaptım. 

YÖNETİCİLERİMİZİN 
BİLİNMEYEN 
YÖNLERİ…

 — MALİ İŞLER DİREKTÖRÜMÜZ ABDULLAH 
GÜNAL BEY İLE KISA BİR MOLA…
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Öğrencilik yıllarınızda  hiç parasız kaldınız mı?
Hiç paranız oldu mu diye sorarsanız daha doğru 
olur. Hem çalıştım hem okudum. Zorluklar çok ol-
gunlaştırdı beni. Hayata bakış açım değişti. Olayları 
ve hayatı değerlemem değişti.

Sizi hayatta bir adım öne taşıyan şeylerin neler 
olduğunu düşünüyorsunuz?
Yaşadığım tecrübeler.

Hayatınız boyunca yaşadığınız en heyecan verici, 
en güzel tecrübe nedir?
İkizlerimin (kızımın ve oğlumun) doğduğu gün be-
nim için çok heyecan verici özel bir gündü.

Stresinizi Yönetmek için neler yapıyorsunuz?
Spor yapıyorum. Bazen de yalnız kalmayı tercih edi-
yorum. Bu yalnızlık tek başına kalmak anlamında 
değil ama. Yani arkadaşlarımla ve ailemle vakit ge-
çirmek bana iyi geliyor.

Günde rahatlamaya ve kendinizi bütün streslerden 
arındırmaya sadece bir saatiniz var. O bir saatte ne 
yapardınız?
Spor yapmak beni çok rahatlatıyor. Deniz kenarında 
olmak beni çok dinlendiriyor.

İnsanlar hangi cümleyi ya da kelimeyi daha sık söy-
lesin istersiniz?
Özür dilemek. Özür dilemenin erdem olduğunu dü-
şünüyorum.

Siz hangi cümleyi ya da kelimeyi daha sık söyler-
siniz?
Özür dilemek.

Asla yapmam dediğiniz şeyler var mı?
Kul hakkı yemek.  Adil olmak isterim. Kul hakkı ye-
mek istemem. Bir kusurum olursa da özür dilerim.

Kendinizde neyi değiştirmek isterdiniz? Ya da han-
gi özelliği eklemek isterdiniz?
Mükemmel bir insan değilim ama hayat mottola-
rımdan bir tanesi gelişmek. Kendime hep bir şeyler 
katmaya çalışıyorum. Hayatımıza kattığımız her bir 
değerin bizim için artı olduğunu düşünürüm.

Hangi mevzu açıldığında sıkılırsınız?
Ortamı olmayan konular açıldığında, konu dışına çı-
kıldığında sıkılırım. Futbol maçı seyrederken işle il-
gili konular konuşursak sıkılırım.

Şu anki mesleğinizi yapmasaydınız hangi mesleği 
seçerdiniz?
Spor alanında yönetici olurdum.

Hobileriniz/ İlgilendiğiniz Sporlar: Hayattaki her şey-
den zevk alırım. Basketbol, tenis, futbol, yüzme.

Tuttuğunuz Spor Takımı: Galatasaray.

En Sevdiğiniz Araba Markası: Her zaman bindiğim 
araba.

En Sevdiğiniz Yemek: Yemek seçmem her yemeği 
severim.
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İŞ GELİŞTİRME VE TEKNİK OFİS DİREKTÖRÜMÜZ 
ALİ BARU ALSIRT BEY, İSLAM KALKINMA BANKASI’NIN 
ÖZBEKİSTAN’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN 46. YILLIK 
TOPLANTISI’NA KATILDI…

 — İslam Kalkınma Bankası 46. Yıllık Toplantısı, 57 ülkenin Maliye, Ekonomi ve 
Planlama Bakanları ile üst düzey yöneticilerinin katılımıyla  4 Eylül’de Özbekistan’da 
gerçekleştirilmiştir. 

İş Geliştirme ve Teknik Ofis Direktörümüz Ali Baru 
Alsırt Bey, toplantıya katılmış olup aynı zamanda bir 

panelde konuşmacı olarak da yer almıştır. Ali Baru 
Alsırt Bey, toplantıda pandemi sonrasında İslam Kal-
kınma Bankasının üstüne düşen görevler, fırsatlar ve 
Müteaahitler açısından faydalarının neler olacağı ko-
nularının konuşulduğunu iletmiştir.

Ali Baru Alsırt Bey, İslam Kalkınma Bankası ‘nın CE-
O’su Oussama Kaissi ile görüşme sağlayarak şirke-
timizin önümüzdeki dönem için yaptığı çalışmaları ve 

hedeflerimizi  aktardığını iletmiştir. Görüşmenin çok 
olumlu geçtiğini belirten Ali Baru Alsırt Bey, Doğu 
Avrupa’da, Ukrayna’da Romanya’da ve diğer hede-
fimizde olan Ülkelerde işbirliği olanaklarının birlikte 
değerlendirilmesi halinde fikir birliği içinde oldukla-
rını söylemiştir.

Ali Baru Alsırt Bey, bu görüşmenin orta ve uzun va-
dede faaliyet göstereceğimiz farklı projelerde büyük 
avantaj sağlayacağını değerlendirdiğini iletmiştir.
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ğleden sonra iş yoğunluğunun tam ortasında Salih Usta ve İlyas Us-
ta’nın o lezzetli Sufle’si geldiğinde hepimizin mutluluğu tarif edile-

mez. İşte o harika Çikolatalı Sufle’nin tarifini evde de denemek 
istersiniz diye sizlerle paylaşıyoruz.

Yapılışı:
Malzemeler (6 kişilik servis)

◊ 5 Yumurta

◊ 125 gram şeker

◊ 250 gram çikolata

◊ 250 gram tereyağ

◊ 300 gram un

Sufle tarifi için ilk olarak, Yumurta 
ve şeker çırpılır.  Sonrasında tere-
yağ eritilir. Eritilen tereyağa un ve 
eritilmiş çikolata eklenir.

Hazırlanan karışım tatlı kaseleri-
ne paylaştırılır. 180 derece ısınmış 
olan fırında 7-8 dakika pişirilir. 
Dilerseniz dondurma ile servis 
yapabilirsiniz. Sufleniz sunuma 
hazırdır.
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 — Teklif Hazırlama Uzmanımız Çiğdem Alcar Dikdere, 2019 yılında Salih 
Dikdere ile dünyaevine girmişti. Ağustos ayında bu evlilikten Defne 
adında çok tatlı bir kız çocukları dünyaya geldi.

DUYGULARINI BİZİMLE PAYLAŞTI…

ÇİĞDEM HANIM,

İlk kez anne olan Çiğdem Hanım, Bebeği ile 
ilgili duygularını bizimle paylaştı:

21 Aralık günü, benim ve eşim için kızımızın 
varlığını öğrendiğimiz ilk gündü bizim için 
kelimelerle anlatılmayacak kadar büyük bir 
mutluluktu bu mucizeyi öğrenmek. Gebeliğim 

boyunca sıkıntılı süreçler geçirsem de çipil 
gözlü pamuk kızımı kucağıma verdiklerinde 
bütün o zorluklar bir anda bitiverdi. Şimdi kı-
zım Defne’nin 3. Haftası ve anne olmanın ne 
kadar zor ama bir o kadar da güzel olduğunu 
kızımın sayesinde öğreniyorum. Benim güzel 
kızım Defnem iyiki seni doğurmuşum.

YENİ ANNE
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Kanun çalma hikayeniz nasıl başladı?
Kanun çalma hikayem ailem sayesinde başladı aslın-
da. Babam Müzik Öğretmeni. Aynı zamanda bağla-
ma ve keman çalıyor. Hatta çaldığı kemanları kendisi 
yapıyordu. Küçüklüğümden beri bizim evde müzik 
hep vardı. Babam musiki cemiyetlerine giderdi. Türk 
müziği konservatuarında keman ve nazariyat ders-
leri verirdi. Küçükken müziğe pek ilgim yoktu. Lise 
dönemimde müziğe ilgim başladı. Babamların fasıl 
grupları vardı. Enstrümanlar babamın arabasında 
duruyordu. Arabanın bagajında duran enstrümanlar 
ilgimi çekmeye başladı. Evde müzik olunca kulağınız 
o seslere aşina oluyor. Müzik kulağımın çok iyi oldu-
ğunu fark ettim.15 yaşıma kadar hiç ilgim yoktu as-
lında. Sonrasında ilgimi çekmeye başladı.

Niye Kanun?
Kanun, Türk müziğinin piyanosu olarak geçer. 26 ses 
var ve 3,5 oktavlık ses sahası ile geniş bir hareket 
alanına sahiptir. İlk dokunduğunuzda biraz müzikal 
yatkınlığınız varsa kolay melodiler çıkartabiliyorsu-
nuz, sanırım bu da benim kanunla daha fazla vakit 
geçirmeme neden oldu.

Kanun çalmak için eğitim aldınız mı?
Hayır şimdiye kadar hiç ders almamıştım. Evde prova 
yaparak, dinleyerek ve videolar izleyip, kıymetli vir-
tüözleri taklit etmeye çalışarak kendimi geliştirdim. 
Ama şu sıralar 20 haftadır değerli kanun virtüözü Sn.
Göksel Baktagir’den ders alıyorum.

Kanunuzun üzerinde Cananım yazıyor. Özel bir an-
lamı var mı?
Cananım’ın bir hikayesi var tabiki anlatayım. Kanun 
çalmaya çalıştığım ilk yıllarda radyoda duyduğum 
bir eser çok hoşuma gitmişti. Sonra öğrendim ki Sn. 
Göksel Baktagir’in “Cananım” diye enstrümantal 
bir eseriymiş. “Cananım” kanunda ilk çaldığım Sn. 
Göksel Baktagir eseri olduğu için benim için özel bir 
anlam ifade etmektedir. Kız kardeşimin adı olan bu 
kelime tevafuk olacak ki ilerde kıymetli eşimin de adı 
olacaktı. Kanun da zamanla benim adeta bir yarenim 
olduğundan, bu anlamlı kelimeyi enstrümanıma da 
işleyerek içselleştirmiş oldum.

Üniversite döneminizde kanun çalmaya vakit bula-
biliyor muydunuz?
Hem okula devam ettim hem de kanun çalmaya. 
Üniversitedeyken gündüzleri derslere gidiyordum. 
Akşam da korolara katılıyordum. Hafta sonları fasıl 
gruplarına katılıyordum. Hatta katıldığımız fasıllar-
da sahne aralarında ders çalıştığım günleri bilirim. 
Aynı zamanda Üniversite yıllarımda gelir kaynağım 
kanundu.

Şirketimizin

 — Elektrik Koordinatörümüz Okan 
Bağ Bey’in Kanun çaldığını biliyor 
muydunuz?

Gizli
Yetenekleri Hikayelerini Bizimle

Paylaştı...
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MUTLU 

PAZARTESI
.

Çalışanlar kendilerine ait hafta sonunu ge-
çirdikten sonra ellerinden özgürlüklerinin, 

kendilerine ait zamanın alındığı kaygısına gire-
rek kendilerini bu sendroma kaptırmış oluyor. 
Özellikle uykuyu sevenler için çok daha ağır geç-
mektedir bu sendrom. Ancak bu korkulu sendro-
mu atlatmak için bazı ipuçları bulunuyor;

Pazar gününüzü güzel geçirin
Pazartesi sendromu kendisini pazar gününden 
hissettirmeye başladığı için pazar gününüzü 
güzel geçirmeniz oldukça önemli. Kendinize 
ve ailenize bolca zaman ayırın. Kendinizi rahat 
hissettirecek aktivitelerde bulunun ve belki de 
en önemlisi geçirdiğiniz pazar gününün son ta-
til gününüz olduğunu düşünmeyin. Uykuyu se-
viyorsanız pazar günü uykunuzdan fedakarlık 
edin ve öğlene kadar uyumamaya çalışın. Pazar 
gününüzü zinde geçirmek yeni bir haftaya daha 
enerjik başlamanıza yardımcı olur.

Sabah Erken Uyanın
Erken ama ne kadar erken? Sadece en azından 
evden çıkmadan 30-45 dakika kadar önce yatak-
tan çıkmış olun. Araştırmalara göre Pazartesi 
Sendromu’ndan etkilenen insanların büyük bir 
kısmı işe gitmek için son dakikada yataktan çı-
kıyor.

En sevdiğiniz kıyafetleri giyin
Pazartesi sendromunu atlatmanın diğer önemli 
bir yöntemi de kıyafetlerinize dikkat etmenizdir. 
Pazartesi günü işe giderken en sevdiğiniz kıya-

fetlerinizi veya kendinizi en çok şık hissettiğiniz 
kıyafetlerinizi giymeyi tercih edin. Unutmayın 
haftaya şık başlamak kendinize olan öz güveni-
nizi de olumlu yönde etkileyecektir.

Altın Kural: Kahvaltı
Uzmanlar, Sendromdan etkilenmemek için kah-
valtıyı atlamamak gerektiğini öneriyorlar. Güne 
güzel bir kahvaltı ile başlamak bizi gün boyun-
ca zinde tutar ve iş hayatımızdaki başarıları-
mızı olumlu yönde etkiler. Bu yüzden pazartesi 
günleri kendinize güzel bir kahvaltı hazırlayın ve 
bunun tadını çıkarın. Kahvaltınızı ne kadar güzel 
ederseniz gün boyu kendinizi daha iyi ve mut-
lu hissedersiniz. Kahve seviyorsanız sabahları 
güne sevdiğiniz kahve ile başlamak sizi rahat-
latacaktır.

Hafta İçlerine Hafta Sonu Muamelesi Yapın
Hafta sonları yapılacak aktiviteleri hafta içleri-
ne dağıtabilir, hafta içleri de sosyal olunabilir, 
hem hafta içi zihinsel yorgunluk ve stres azalt-
mış olunur hem de hafta sonuna yüklenmemiş 
olunur.

Egzersiz yapın
Uyandığınızda hemen işe gitmektense 5 daki-
ka egzersiz yapmak bedeninize “Uyan!” sinyali 
yolluyor. Böylece hem gün boyu zinde hissedi-
yorsunuz hem de daha sağlıklı bir hayat sahibi 
oluyorsunuz.

 — Haftaya Mutlu Başlayalım…
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 — Microsoft’un kurucularından Bill Gates, pandemi nedeniyle izole bir yaşam 
sürmeye çalıştığımız şu dönemde okunması gereken 4 kitap önerdi. İşte, o 
kitaplar!

Dönem dönem kitap önerilerinde bulunan Bill Gates, bu kez de pandemi döneminde okunması 
gereken kitapları paylaştı.

Yeni Jim Crow: Renk Körlüğü Çağında Kitlesel Hapsedilme

Bill Gates’in önerilerin ilki, sivil haklar avukatı ve hukuk uzmanı Mic-
helle Alexander’ın kaleme aldığı Yeni Jim Crow: Renk Körlüğü Çağında 
Kitlesel Hapsedilme (The New Jim Crow: Mass Incarceration in the 
Age of Colorblindness) isimli kitap.

Görkemli ve Sefil: Blitz Döneminde Churchill, Ailesi ve Direnişin 
Destanı

Bill Gates’in 3’üncü önerisi ise Erik Larson’ın yazdığı Görkemli ve Sefil: 
Blitz Döneminde Churchill, Ailesi ve Direnişin Destanı (The Splendid 
and the Vile: A Saga of Churchill, Family, and Defiance During the Blitz) 
adlı kitap. Gates, ”Olayların gidişatına şüpheyle yaklaşan ve baskı al-
tında görev yapan bir lideri” anlattığı için bu kitabı önemli bulduğunu 
ifade ediyor.

Tuzdan Nefes: Ölümcül Genetik Hastalık, Bilimde Yeni Çağ, Tıbbı De-
ğiştiren Hasta ve Aileler

Gates’in önerdiği 2’inci kitap ise Bijal P. Trivedi’nin yazdığı Tuzdan Ne-
fes: Ölümcül Genetik Hastalık, Bilimde Yeni Çağ, Tıbbı Değiştiren Hasta 
ve Aileler (Breath from Salt: A Deadly Genetic Disease, a New Era in 
Science, and the Patients and Families Who Changed Medicine Fore-
ver) kitabı.

Pandemi Sonrası Dünya İçin 10 Ders

Gates’in son önerisi de Fareed Zakaria’nın yazdığı Pandemi Sonrası 
Dünya İçin 10 Ders (Ten Lessons for a Post-Pandemic World) isimli 
kitap.

KİTAP ÖNERİLERİ
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Yoğun iş temposu içinde kısa bir mola vererek, il-
gimizi çeken eğitimlere katılmak artık çok kolay… 
Pandemi sonrası hayatımıza giren Online Eğitim 
kavramı ile, bir çok eğitime evimizde/arabamızda/
iş yerimizde kolaylıkla katılabiliyoruz. Sizinle kari-
yer.net’in ücretsiz olarak düzenlediği online eğitim 
takvimini paylaşıyoruz.

Aşağıda yer alan online eğitimlerden katılmak iste-
dikleriniz olursa İnsan Kaynakları departmanımız-
la iletişime geçebilirsiniz.

EYLÜL 2021 SEMİNER TAKVİMİ

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

13 EYLÜL 14 EYLÜL 15 EYLÜL 16 EYLÜL 17 EYLÜL

Profesyoneller İçin 
Hitabet 

Bertay Fişekçi 
Eğitim Danışmanlık  

ONLINE  
10:30 - 12:00

&
Çalışan Kaynaklı 

Risklerinizi Doğru 
Yönetmek İçin 
“Background 

Check” Neden 
Önemlidir? 
My Security 

Analytics  
ONLINE  

14:00 - 15:30 

Farkındalık Neden 
Önemli? 

Beral Fişekçi Eğitim 
ve Danışmanlık  

ONLINE  
10:30 - 12:00

&
DiSC Kişilik 
Envanteri – 

Yöneticiler için DiSC 
ile Pratik Yönetim 
Teknikleri Eğitimi 

DISC Profil  
ONLINE  

14:00 - 15:30                                                                                                       

Ayurvedik Günlük 
Rutinlerin 

Dönüştürücü Gücü 
Seren Aydoğdu  

ONLINE  
10:30 - 12:00                             

&
Profesyonel 

Yaşamda İletişim 
Becerileri 

Değişim Ustaları  
ONLINE  

14:00 - 15:30

                                                  
 

Müşteri ile İletişimin 
Sihri 

Selin Kılıç Eğitim ve 
Danışmanlık  

ONLINE  
10:30 - 12:00

&
Bitsin Bu Sorular 

Kariyer.net  
ONLINE  

14:00 - 15:30 
 

Sendika ve Toplu İş 
Sözleşmesi Hukuku 
INDUS Consultıng  

ONLINE  
10:30 - 12:00

&
Motivasyon 

Hakkındaki Şaşırtan 
Gerçek 

Akademika 
Danışmanlık ve 

Eğitim Hizmetleri  
ONLINE  

14:00 - 15:30 
 
 
 

EĞİTİM ŞART…

14 EYLÜL 2021
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Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

20 EYLÜL 21 EYLÜL 22 EYLÜL 23 EYLÜL 24 EYLÜL

Sadık Müşteriler için 
Satış’ın Aşk Hali 

Hilal Çatak 
İnsan Kaynakları 

ve Yönetim 
Danışmanlığı Koçluk 
ve Eğitim Hizmetleri  

ONLINE  
10:30 - 12:00 

Değersiz Hissetmeyi 
Aşmak 

Beral Fişekçi Eğitim 
ve Danışmanlık  

ONLINE  
10:30 - 12:00                                                                                                        

& 
Kendi Hikayemizi 

Yazmak 
Akademika 

Danışmanlık ve 
Eğitim Hizmetleri  

ONLINE  
14:00 - 15:30 

Kahramanın 
Yolculuğu 

Değişim Ustaları  
ONLINE  

10:30 - 12:00                                                                             
& 

Şikayet Yönetimi 
Yapabilmek 

INDUS Consultıng  
ONLINE  

14:00 - 15:30

Değerlendirme 
Testleri – Kişilik 

Envanteri ve Mesleki 
Testler eğitimi 

DISC Profil  
ONLINE  

10:30 - 12:00                                               
&                                                                               

İK Analitiği 
Derin Akademi  

ONLINE  
14:00 - 15:30

Kazanan Müzakere 
Uprocs Eğitim - 

Danışmanlık  
ONLINE  

10:30 - 12:00                                                
& 

Mindfulness 
Buğra OYGUR  

ONLINE  
14:00 - 15:30 

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe

27 EYLÜL 28 EYLÜL 29 EYLÜL 30 EYLÜL

Stresle Başa Çıkma 
ve İşte Mutluluk 

Akademika 
Danışmanlık ve 

Eğitim Hizmetleri  
ONLINE  

14:00 - 15:30 

Finansal Sonuçları 
İyileştirmek İçin 

Çalışan Bağlılığını 
Artırmak 

Bertay Fişekçi 
Eğitim Danışmanlık  

ONLINE  
10:30 - 12:00                                                                                      

& 
Sadeliğe ve 

Yaratıcılığa Alan 
Açmak 

INDUS Consultıng  
ONLINE  

14:00 - 15:30 

Ofiste Fitness 
Rota Gelişim  

ONLINE  
10:30 - 12:00                                                                 

& 
Etkili Performans 
Yönetim Sistemi 
Nasıl Kurulur? 
Rota Gelişim  

ONLINE  
14:00 - 15:30 

İşe Alım 
Süreçlerinde 

Kullanılan Psylabs 
Kişilik Envanteri 
ve Yetenek Testi 

Yorumlama Eğitimi 
Pyslabs  
ONLINE  

10:30 - 12:00                                             
& 

Kitap Analizi: Puslu 
Kıtalar Atlası 

Değişim Ustaları  
ONLINE  

14:00 - 15:30 

15EYLÜL  2021
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YENİLEBİLİR ENERJİ 
KAYNAKLARINA 

DAYALI ELEKTRİK 
ÜRETİM TESİSLERİMİZ 

İLE ENERJİMİZ 
GELECEĞİMİZDİR…

16 EYLÜL 2021
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yıldızlargrup

Mahatma Gandi Cad. No: 47  G.O.P.
06700, Çankaya / ANKARA / TÜRKİYE

Tel :+90 312 447 09 19

Tel :+90 312 405 60 80

Faks : +90 312 436 38 02

info@yildizlar.com

www.yildizlar.com

/company/yildizlar-grup

/yildizlargrp

/YILDIZLARGRUP


