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ONIFORMAU bir mes
lek olduğu için bizim 
mesleğimiz çok ıor. 

Vatanda~ sUrekll da
yatma gelirtyoruı, .şu
nu yap. bunu yapma 
diyoruz. Şimdi biz bu 
eğitimlerle en azından 
kendimizi vatandaş ye
rine koymayı öğrendik . 
Ona gore davranınca 
esnafın yaklaşımı da 

değişiyor. Esnafla lllJk iterlmiışlmdJ 
çok daha iyı. Ayrıca eve de yansması 
oluyor am.a tek tarattı olduğu için yine 
de çok iıe yaramıyor. 

BİZDEKİ DEĞİSİKLİKTEN 
ESNAF ÇOK MEMUN 
Mustafa Albıynık , __ 

BU eğilimin bize ayrı
calık getirdiğine inanı

yorum. Esnan.a, aile
mizle iletişimde çok 
faydasını gördük. Her 
wbah söy\.ediğlmlz an
dımızda olduğu gibi bu 
eğitim sayesinde ken
dimlzın çok degertl ol
duğunu, hizmet verdi
ğimiz vatandaşların 
ı;:ok değertl olduğunu 

hlssediyoruL Bu da esnafla olan ileti
şimimize yansıyor. Esnaf da bizdeki 
bu olumlu dl!ğişıkUkten dolayı çoğu 
uman ~.şınyor. Yani aldığımız eğiti
min çok katkıii oluyorve bu da esnafa 
olumlu yansıyor. 

Zabıta artık empati kuruyor 
Fatih Belediyesi 

zabıtaları kisisel 
geliş im _eğ it im i 
alıyor. iletişim 

üzerine 
yoğunlaşan 

eğitim sayesinde 
esnafla ilişkilerini 

düzelten 
zabıtalar, 

öğrend iklerini 
evde de uyguluyor 

• ERCAN ____ ,, 

" BEN değerliyim, karşımdaki 
değerli bır ınsan, başanlı bir ileti
şimle vatandaşun.ııa hi.zmet edece
ğim" Fatih Belediye~i zabıtaları 
her sabah1 hep birLiktc bu sözleri 
yüksek sesle söylcrek işe başlıyor. 
Çünkü onla r kişise l gelişim eğitimi 
(NLP eğitimi) alıyor. Fatih Beledi
yesi zabıtalara bu eğitime geçen yı l 

ağustos ay ı nda başlamış. NLP 
Elitmcni Saliha Kocaccnk, o gün
den beri zabııalara her hafta iki sa
ate yakın ders veriyor. Zabıtalar 
tam kadro derslere giriyorlar ve 

pür dikkat cğilmenlcn Salıhn t,;,c,. 
caccnk'i din liyorlar. 

NLP eğinneni Saliha f\OC31Xnk, 
zabıtalar için kİ$İSc.i gch~iın ctıtımı
nin gerekli o lduğunu ı.,wunuyor 

"Zabıtalar halkla iÇ ıçc ,Uijl)Or. 
OnJarın lu:mlilcrıni gclışurmc lcn 
gerekiyor ki hıı lkn dnha ıyı ilı'>kı 
kursun, daha ıyı hwnc ı venin.·• J(j. 
şise l gc l i~ ı nı eğiumiıı in ~·ok kap'-.ım
lı o lduğunu ve zah ııulara hu cg,itı 
min tamamını vcrmcııın mun1kiııı 
oldad ığını dile getiren Kocuecnk, 
özellikle ıleusimc _)'oğun lil$tıkhırını 
söylüyor. Kocacc:nk, •· ııctısım çok 
önemli bır konu llc ıi~ım dcrslen 

\ı:nrkcn ı;:ıdccc ı~c:rlc ılgilı ut.mı 
deg.ıl, aile ı çı ılcıışim \'C \()\)'al çevre 
ıle ilctışımı de öğretıyoruı. UeLl.$1• 
mın temel ilkelerinden h~la"amk 
tlınkmc hccc.rılerim., kcndım · tanı
ma kunulanru ışlcdıt. Buguıılcrık 
kendilerini na.ı;ıl ifade edcbilecekle
rı nı Oğrcııyonırn" dıyor. 

Bu yılı n sonuna kadar eğilimin 
devam cdcceJini ifodc eden Saliha 
Kncaccnk, ilk eği l ime başladığında 

::u~k -~öt:r~~it1~•il~~•~~~J:li~~ 
&.\dece işlerinde değil. özel yaşam-
1.ırında da goruncc SC\·meyc başla
d ılar" d ı)'or 

Öğrendiklerini 
evde uyguluyorlar 

NLP t§ilm•nl Saliha Kocacenk, bugüne 
kadar verdi§I e§ltlmln tıbıtalır Oterlndekl 
etkisini de ftiyte açıklıyor: "iletişimde 
bı,arıtırı ıntı , kendilerini değerti 

h ls.sedtyorlfır, sorunlan çözme konusunda çok 
istekliler, gerek hizmet verdikleri valanda!Fla, 
gerek arkadaşlarıyla gerekse ailesiyle 
llett,imlerlnde çok olumlu de~lşlklikler var. 
Aldıkl•rı klflHl gelişim eğitimi onların 
kendilerine gOvenlni de sağladı . Nerede sorun 
yaJadıklarını ve bu sorunların kendll,rinl 
lfıde edememekten kaynaklandığ ını 
dOşOnmeyt başladılar ve bu yüzden de 
kendilerini ifade etme istekleri arttı. Aile içi 
l t,tı,ım derslerinde, bazı zabıtalar da kendinı 
ifade etme konusuna evde daha fazla dikkat 
etmıy. bafladıklarını söylüyor.· 

Zabıtaların her sabah işe başl.ırken 
ıöy\ed i klerl sözlere de değinen Saliha 
t(ocıcenk. · eız: bu sözleri kendilerine 
ozgüvenlt ri gelmesi için saytettiriyoruz. 
Faydasını da görilyorlar• diyor. 
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