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Ne yaparsanız yapın vazgeçmeyin. 
Vazgeçerseniz tek   yapabileceğiniz şey 

şikâyet etmek olacaktır. Zamanında büyük   
şikâyetçiler tanıdım. Kimileri için bu bir 

tutkuydu, kimileri   içinse bir sanat...  
          

                                                         (Molly Ivins) 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

YÖNETİMDEN 
Amerikalı uzman Joan Llyod'dan öfkesini kontrol edemeyen 
yönetici tipleri.  
  Küskün. Bir şeye öfkelendikleri zaman somurturlar, 
konuşmayı reddederler, kendilerini ofislerine kapatırlar. 
Etrafındakiler ise o kendisine gelene kadar boşuna uğraşırlar. 
Çalışma arkadaşlarından onu pohpohlayarak yaralı egosunu 
tamir etmesini ve neşelendirmesini beklerler. Ancak bir süre 
sonra etrafındakiler bu oyundan sıkılır ve onu saygı görmeyi 
hak etmeyen küçük bir çocuk olarak değerlendirme başlar.  
  Kabadayı. Böyle bir tiple karşı karşıya kalmak istemezsiniz. 
Sizi herkesin ortasında küçük düşürür sonra da alıngan 
olduğunuzu söylerler. Bu taktik bazıları üzerinde işe yarasa da 
uzun sürmez, bu tür yöneticiler eninde sonunda iyi çalışanları 
kaybederler.  
  Mağdur. Çalışanlar için yaptığı onca fedakarlıktan sonra 
çalışanların ona minnet duymamasını anlamazlar. Oysaki o 
gerektiği zaman erken çıkmalarına izin vermiş, yılbaşında 
hediye almıştır. Ancak bu tür davranışlar genellikle geri teper.  
  Çığırtkan. Bağırıp çağırmalar, kapı çarpmalar sona 
erdiğinde çığırtkan rahatlar ancak çalışanlar daha beter hale 
gelmiştir. Bu tipler streslerini başkalarına bulaştırırlar ve 
çalışanlarından onu tolere etmesini beklerler.  
  Nişancı. Tansiyon arttıkça sözler acılaşır. Her önüne gelene 
kötü sözler sarf etmeye başlar, kimse onun atış alanı içine 
girmek istemez. Hata yapmamak için büyük çaba harcayan 
çalışanlar, bu stres altında maalesef daha fazla hata yaparlar.  
  Ezici. Bu tipler sinirlendiğinde etraflarında olmazsanız daha 
iyi olur. Kağıtlar havada uçuşur, çöp kutuları tekmelenir, masa 
yumruklanır. Korkutucu bir davranış olmasının yanında geri 
tepen de bir davranıştır. Kimse saatlerce sağlıklı düşünemez, 
bu öfkenin kendilerine yönleneceğinden korkarlar. Kimse 
öfkenin nedenini hatırlamaz ama gördükleri uzun süre 
akıllardan silinmeyecektir.  
  Çamur atan. Onlara göre tek çözüm olayın müsebbibini 
bulmak ve bir daha tekrarlamamalarını sağlamaktır. Ancak 
hatalar yanlış yönlendirilmiş bilgilerden ortaya çıkar. Kimse 
sabah uyanıp da "Kim bilir bugün ne hatalar yapacağım" 
demez.  
Bunlar öfkesine hakim olamayan yöneticilerin gösterdiği 
davranışlardan bazıları. Ancak gerçek bir yönetici enerjisini 
etrafındakilere saldırmaktan çok probleme odaklanma ve 
çözüm aramaya yöneltir. 
 
Ahmet KURT 

BİR HİKÂYEM VAR… 

HİKÂYE  
Yıl 1978 Hasan ve Benim birlikte çalıştığımız yer Kamu 
binalarının oluşturduğu bir kampüs, Binalardaki ofislerin 
camları birbirine bakıyor. C blokta (T)  merkezi var Bu 
merkezde ise yaklaşık 50 genç kız çalışıyor. (T)  merkezine 
gittiğimizde o kadar güzel kızın arasında dolaşırken 
ayaklarımız bir birine dolanıyor. Terlemiş ve yüzümüz 
kızarmış bir şekilde Bakım görevimizi yapıp çıkıyoruz. 
 
Bizim çalıştığımız B blok ile (T) merkezinin olduğu bina 
arasında 20 m lik  bir sokak ve sokak içerisinde  yoğun yaya 
trafiği var insanlar sağa sola koşuşturup duruyor. O günlerde 
14 Şubat hatırladığım kadarı ile sevgililer günü olarak 
kutlanmıyor ya da biz bilmiyorduk. Günlerden 14 Şubat Hasan 
bizim binanın camından sarkmış sokakta koşuşturan insanları 
izliyor. Bir ara sokakta yürüyen vatandaşlardan birinin 
kendisine yönelik hakaret dolu bağırma sesi ile irkiliyor ne suç 
işledim diye düşünürken diğer taraftan da karşı binada  (T) 
merkezinin içerisindeki keyif dolu kahkahalara bir anlam 
vermeye çalışıyor. (T) merkezinde çalışan genç kızlardan 
birisi soyulmuş portakal kabuğunu alıp camdan sokaktan 
geçen vatandaşlara atıp geri çekildiğini kendisine bağıran 
hakaret eden vatandaşında derdinin bu olduğunu anlıyor ve 
(T)  merkezini arayıp arkadaşlar yaptığınız ayıp diye uyarmak 
istiyor. Ancak (T) merkezindekiler eğlencenin doruğundalar 
hiçbir uyarıyı dikkate almadıkları gibi Hasan a müdahale 
etmeye çalıştığı için hakaret ediyorlar. Hasan da keyifler 
bozulmasın diye tatlı bir kahkaha ile hakaretlere karşılık 
veriyor. Eğlenmenin ve mutluluğun doruğundaki kızlardan biri 
Hasan ın tatlı kahkahaları üzerine sen nasıl birisin biz hakaret 
ediyoruz sen gülmeye devam ediyorsun, camın önüne gel de 
yüzünü görelim diyor. Hasan memnuniyetle deyip camın 
önüne geliyor. Hasanı camın önünde gören (T) personeli 
kızlar büyük bir şaşkınlıkla Hasan ile konuşmak üzere açık 
olan telefona koşuyorlar. Hasan’ın gördünüz beni şimdi ne 
söyleyeceksiniz deyince, içlerinden biri benimle evlen diyor.  
Bu aşk hikâyesinin devamı önümüzdeki sayıda… 
 
Ahmet KURT 



TEHLİKE VE RİSK KAVRAMLARI 
TEHLİKE: Çalışma ortamında ölüm, hastalık, yaralanma 
veya hasara neden olabilecek potansiyel durum veya 
kaynaktır. 
RİSK: Tehlikenin yol açabileceği zararın derecesi ile 
gerçekleşme olasılığının bileşkesidir. 
 

TEHLİKE RİSK 
Kapalı ortamda çalışma Bir tank içinde kaynak yapan 

çalışanın yangına maruz kalması 
ya da kaynak gazından 
zehirlenmesi 

Elektrik enerjisi İzolasyonu yetersiz ya da hatalı 
elektrikli bir iş ekipmanını 
kullanan çalışanın elektrik 
şokuna kapılması 

Elle taşıma Ağır yükleri elle taşıyan 
çalışanın, kas- iskelet sistemi 
hastalıklarına yakalanması 

Gürültü Sürekli olarak yüksek seviyede 
gürültülü işlerde çalışanların 
kalıcı işitme kaybına uğraması 
(Maruziyet etkin değeri 85 
db(A) ve üzeridir.) 

Yanıcı gaz Oksi-yanıcı gaz sistemi ile 
çalışan işçinin kazaya uğraması 

Yüksekte çalışma Kişinin yüksekten düşmesi veya 
malzeme düşmesi 

 
YANKI 
Bir babayla sekiz-dokuz yaşlarındaki oğlu dağlarda yürüyüşe 
çıkmışlardı. Çocuğun ayağı birden kaydı ve düştü. İncinen 
ayağının sıkıntısıyla haykırdı:  "Aaaahhhhhhhhh!" 
 Sesi karşı dağlardan yankılanıp aynen geri döndü: 
"Aaaahhhhhhhhh!" Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamış 
olan çocuk çok şaşırdı ve merakla bağırdı: "Kimsin sen?!" Cevap 
gelmekte gecikmedi: "Kimsin sen?!" 
Çocuk bu cevaba öfkelendi: "Korkak!" 
Cevap aynıydı:"Korkak!"                        
Bunun üzerine babasına donup sordu: "Neler oluyor baba, 
anlamıyorum?". Babası gülümsedi ve "Dikkat et oğlum" dedi. 
Sonra da karşı dağa doğru bağırdı:"Her şey çok güzel!" 
Dağdan gelen ses cevapladı:"Her şey çok güzel!" 
"Seni seviyorum!": "Seni seviyorum!" 
Çocuk hâlâ hayret içindeydi, ama yine de anlayamamıştı. Daha 
sonra babası açıkladı: 
"insanlar buna 'yankı' derler, ama o aslında hayat’ın ta 
kendisidir." Söylediğin ya da yaptığın her şeyi aynen sana iade 
eder. Hayatımız, yapıp-ettiklerimizin bir yansımasından başka 
bir şey değildir. Dünyanın daha sevgi ve adalet dolu olmasını 

istiyorsan, kendi kalbini sevgi ve adaletle doldurmalısın. 
Başkalarının şefkatli olmasını istiyorsan, senin şefkatli olman 
gerekir. Bunu her şeye uygulayabilirsin: "Hayat ona ne 
verdiysen, onu sana aynen iade eder." 
14 Şubat Sevgililer Gününüz kutlu olsun! 

Haydar Cihan GÖZÜYUKARI, Olcay ŞIVĞA, ÖzkanKARACA, 
Süleyman ERTEM, Bektaş KILIÇ, Fatih YALMAN, Ebru ÇAVUŞ, 

Necip TARAKÇI, Ahmet BEKDEMİR, Mustafa Sadettin KARABAŞ, 
Nurettin DEMİRTAŞ, Fuat Yöret, Ğmit ŞERBETÇİ, Murat 

TURHAN, İbrahim DOLMACI, Yavuz Barboros ÖZSAN, İbrahim 
AKMAN, Cemal TOKA  arkadaşlarımızın DOĞUM GÜNLERİNİ 

KUTLUYORUZ... 

BÜLTEN SUDOKU            GEÇEN SAYI 
  ÇÖZÜMLERİ…   

Konuşmanın yapıldığı 
tarihte henüz 2. Dünya 
Savaşı yapılmadığından 
Dünya savaşını Birinci 
Dünya Savaşı olarak 
tanımlamak sorumuzun 
cevabı idi. Sorumuza 

doğru yanıtı verenler arasındaki çekilişte Sn. Bahattin SOYLU İskender 
PALA’nın OD adlı romanını kazanmıştır. Kendisini Tebrik ederiz. 

ÖDÜLLÜ SORU 
 Altı çizgiyle bu noktaları 
birleştirebilir misiniz? 
Cevaplarınızı 20 Mart 2012 tarihine kadar 
vedatkaya@netmon.com.tr adresine gönderip 
sürpriz hediyeler kazanma şansını yakalayın  

DENİZ OLMALI 
Denizin üstünde ala bulut 
Yüzünde gümüş gemi 
İçinde sarı balık 
Dibinde mavi yosun 
Kıyıda bir çıplak adam 
Durmuş düşünür 
Bulut mu olsam ? 
Gemi mi yoksa ? 
Balık mı olsam? 
Yosun mu yoksa? 
Ne o, ne o, ne o, 
Deniz olunmalı, oğlum! 
Bulutuyla, gemisiyle, 
Balığıyla, yosunuyla…               Nazım Hikmet RAN 

İLK YAPAY CANLILAR YARATILDI 

Araştırmacılar doğalı ile birebir 
aynı olan tamamıyla sentetik ve 
kendi kendini kopyalayarak 
çoğalan sentetik canlı hücreler elde 
etti. Bilim adamlarının “kendi 
kendini kopyalayan dünyadaki ilk 
türler” dedikleri bu canlı hücrelerin 

dünya gezegenindeki anne-babaları bir bilgisayar. 

Bir makine vasıtasıyla tamamen sentetik kromozomlar 
üretilerek, Dr.J. Craig Venter Enstitüsü tarafından 
genetik bilimi’nde dev bira adım atılmış oldu.  Tamamıyla 
laboratuvar bilim adamları tarafından yönlendirilen biyoloji 
mühendisliği  kapsamına giren bu biyolojik buluşun sayısız 
uygulamaları olabildiği söyleniyor. Bilim adamları daha 
şimdiden karbondioksiti tutmak ve biyo yakıt’a dönüştürmek 
için yapay su yosunları yaratmayı planlamaya başladılar. Dr.J. 
Craig Venter Enstitüsü’nün belirttiğine göre; Konuyla ilgili 
diğer uygulamalar arasında ilaç, çevre temizliği ve enerji 
üretimi sayılabilir. 

Fıkra Gibi…  
1960 lı yıllar, Elazığ akıl hastanesinden her nasılsa 423 akıl 
hastası kaçar ve Elazığ’ın cadde ve sokaklarına dağılırlar.  
O zamanın ünlü doktoru Mehmet YAZICI hastanenin 
başhekimidir. “Doktor Bey, ne yapalım?” diye akıl danışırlar. 
Mehmet Bey personeline; “ Bana bir düdük verin ve arkama 
yapışarak gelin !”der. 
Doktor önde birkaç personeli arkasında düt düt diye trencilik 
oynayarak Elazığ’ı dolaşırlar. Bütün deliler kuyruğa girip 
vagon olurlar. Hastaneye geldiklerinde sayı 612 kişidir… 

İLETİŞİM  
vedatkaya@netmon.com.tr;  netmon@netmon.com.tr ;  www.netmon.com.tr 


