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SİZLER İÇİN YAZDI…

G
HAZIRLAYAN : ÖĞR.GÖR.SALİH DİNÇEL

YORUMSAL SALİH DİNÇEL
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

DEĞERLER
Dünyaca ünlü psikolog Shalom Schwartz,
Değerler için “ Bireylerin kendileri de
dahil olmak üzere diğer insanları ve
olayları nitelendirmek , eylemlerini
seçmek ve meşrulaştırmak için
k u l l a n d ı k l a r ı ö l çü t l e rd i r ” t a n ı m ı n ı
yapmıştır.
Sosyal psikoloji üzerinden
baktığımızda uyarıcı
objelerin içsel ve mutlak
bir değere sahip
o l d u ğ u n u s öy l e m e k
m ü m k ü n d ü r .
Değerlerin köklerini
oluşturan temel
etmenlerden bir kaçı
olarak söylemek
mümkündür.
Genel algı üzerinden
bakıldığında ise
değerler; insanların
önemli gördüğü inançları,
tutumları, yol gösterici
davranışları temsil eden ve yön
veren bir sosyal ve davranış psikolojisi
olarak bahsedilebilir.
Pe k i d e ğ e r l e r h a n g i ka v r a m l a r l a
ilişkilidir ?
Bir çok..
Belki de en belirgini;
“Kültür” ve “Cinsiyet Kültürü”..

Kültür ve Değer ilişkisi açısından en çok
bahsedilen örnek; ABD’de 18 yaşından sonra
ailelerin isteği ile çocukların evlerinden
ayrılması durumudur. Bu bizim kültürümüze
uygun değildir. Bu noktada değerler kültürlerle
bir arada yürürler ve birbirlerini şekillendirirler.
Peki ya cinsiyetçilik üzerinden oluşturulan
değerler yok mu dersiniz?
Bilirsiniz bazı konularda
eşitlikten bahsedilip
k o n u d a t a r a fl a r
sadece canlı/insan
o l a r a k
değerlendirilirken,
bazı konularda
kadınlara veya
erkeklere göre
d e ğ e r l e r
oluşturulduğu
görülür. Yıllar
içerisinde keşke bir
kıyafet mağazasından
cinsiyete göre kıyafet almak
kadar basit olsa diyeceğimiz
türden bir cinsiyet kültürü bizi karşılar.
Cinsiyet kültürü ve cinsiyet davranışı olarak
konuyu burada ayırmak gerekir. Çünkü
cinsiyet davranışları cinsiyet kültürü
değerleri etrafında şekillenmektedir.
Cinsiyet kültüründe eşitlik içermeyen tüm
değerlerin fark edilmesi ümidiyle..
Sevgilerimle

G İ R İ Ş İ M C İ L İ K
T İ P L E R İ
KAYNAKÇA: STOP CHASING, KİMANZİ(2015) VE (http://sbedergi.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/343/files/29-sayi-yazi6-08092018.pdf)

Kimanzi Constable her girişimcinin birbirinden farklı ve benzersiz
olduğunu ifade etmektedir. Girişimcilerin paylaştığı ortak unsur
“iş”tir ve girişimciler işleri yoluyla özgürlük yaratma arzusundadır.
Kimanzi, girişimcilik tipolojilerini şüpheci, taklitçi, araştırmacı, kararlı
ve başarılı olmak üzere 5 türde ele almaktadır:
•

ŞÜPHECİ GİRİŞİMCİ: Bu tip girişimciler, başkalarının
başarısını gören ve hemen sorgulama ya başla yan
girişimcilerdir. Başkalarını başarıya götüren işleri inceler ve
onların başarılarında bir “şans” veya geçmişten bir miras
ararlar. Bu tip girişimciler sürekli şüphe içinde kaldıkları için
başarılı olabilme şansları düşüktür.

•

TAKLİTÇİ GİRİŞİMCİ: Başarılı girişimcilerin yöntemlerini taklit
etmeye çalışan girişimci tipidir. Benzeri yöntemler ile başarılı
olmaya çalıştıkları için özgünlükten uzaktırlar ve başarılı
olabilme şansları düşüktür.

•

ARAŞTIRMACI GİRİŞİMCİ: Öğrenmeyi seven girişimci
tipidir. İşini başlatmak veya büyütmek için olası her türlü
senaryo ve stratejiyi araştırırlar. Bu girişimcilerin başarıya
ulaşması, araştırma sonuçlarını harekete geçmek için
kullanmalarına bağlıdır.

•

KARARLI GİRİŞİMCİ: Aklına koyduğu işi her ne olursa olsun
yapma kararlılığında olan girişimci tipidir. İşlerini büyütmek için
ellerinden gelen her şeyi yaptıkları görülür.

•

BAŞARILI GİRİŞİMCİ: Girişimciliğin tüm aşamalarından
geçen, süreçler hakkında bilgi sahibi olan, başarıya ulaşmaya
yardımcı olabilecek şeyleri keşfeden, müşterileriyle nasıl
bağlantı kuracağını bilen, büyük mücadelelerden nasıl
çıkabileceğini öğrenen girişimci tipidir. Başarılı girişimciler için
zaman en değerli kaynaktır ve zamanı akıllıca kullanmaya
özen gösterirler.

GİRİŞİMCİLİK TEORİLERİ
15 OCAK 2020
SAYI: 3

15 OCAK 2020
SAYI: 3

KAYNAKÇA: https://www.endustri40.com/endustri-tarihine-kisa-bir-yolculuk/

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

ENDÜSTRİ TARİHİ VE ENDÜSTRİ 4.0
İlk sanayi devrimi (1.0) su ve buhar
gücünü kullanarak mekanik üretim
sistemleri ile or taya çıktı. İkinci
sanayi devrimi (2.0) ile elektrik
g ü c ü n ü n ya r d ı m ı y l a s e r i ü r e t i m
tanıtılmıştı. Üçüncü sanayi
devriminde (3.0) ise dijital devrim,
elektroniklerin kullanımı ve BT (Bilgi
Teknolojileri)'nin gelişmesiyle üretim
daha da otomatikleştirildi. Şimdi
dördüncü sanayi devrimi (4.0)'ı
incelemeden önce bu gelişimi bir de
tarihsel olarak inceleyelim.

•

Endüstri 1.0’dan 4.0’a Doğru
▶ Mekanik Ü r e t im Tesislerinin
Uygulanması (18. Yüzyıl)
1712 Buhar Makinesinin İcadı
•
▶ Elektrik ve İş Bölümüne Dayalı Seri
Üretime Geçilmesi
(19. Yüzyıl) 1840 Telgraf ve 1880
•
Telefon İcatları
1920 Taylorizm (Bilimsel yönetim)
•
▶ Üretim Süreçlerinin Otomasyonu (20.
Yüzyıl)
1971 İlk mikro bilgisayar (Altair 8800)
•
1976 Apple I (S. Jobs ve S. Wozniak)
•
▶ Otonom Makineler ve Sanal
Ortamlar (21. Yüzyıl)
1988 AutoIDLab. (MIT)
•
2000 Nesnelerin İnterneti
•
2010 Hücresel Taşıma Sistemi
•
2020 Otonom Etkileşim ve
•
Sanallaştırma

Endüstri 4.0, teknolojilerin ve değer zinciri
organizasyonları kavramlarının kolektif bir
bütünüdür. Siber-Fiziksel sistemlerin kavramına,
n e s n e l e r i n , i n t e r n e t i n e ve h i z m e t l e r i n
internetine dayalıdır. Bu yapı akıllı fabrikalar
vizyonunun oluşmasına büyük katkı
sağlar.

KÜLTÜR-SANAT
KAYNAKÇA: SİİR.GEN.TR, FERHANGİ ŞEYLER

Boɾis Vian, Fɾansız yazaɾ, şaiɾ, müzisyen, şaɾkıcı,
gazeteci, senaɾist, oyuncu, eleştiɾmen, çeviɾmen ve
maden mühendisi. "Veɾnon Sullivan" takma adıyla da
yazdı. Daha çok yazdığı ɾoman ve tiyatɾo oyunlaɾı ile
tanınıɾ.
Fransız sanatçı Boris Vian 10 Mart 1920'da Ville
d'Avray'de doğdu, 23 Haziran 1959'da Paris'te öldü.
Küçük yaşlarda kalp yetmezliğine yakalandı.1942'de
yükseköğrenimini bitirerek maden mühendisi oldu. Bir
yandan mesleğini yaparken bir yandan da yazın ve
caz ile ilgilenmeyi sürdürdü. Kabarelerde şarkı söyledi,
oyunculuk yaptı. İkinci Dünya Savaşı sonrası Paris'in
bohem ortamında yaşam biçimi ve zekâsı ile ünlendi.
Yapıtlarında Vernon Sullivan ve Adolphe Schmürz
takma adlarını da kullanmıştır. 1947'de J'irai cracher
sur vos tombes (Mezarlarınıza Tüküreceğim) adlı
romanı ile dikkati çekti. L'écume des jours (Günlerin
Köpüğü, 1965) adlı yapıtında yozlaşmış ilişkiler içinde
aşkı, ölümü, saçmalığı,yoğun bir düş gücüyle dile
getirir. Uyumsuzluk Tiyatrosu'nun en önemli yapıtları
arasında yer
alan Les batisseurs d'empire, ou Le Schmürz
(İmparatorluk Yaratanlar ya da Schmürz, 1959) adlı
oyunu ölümlü olmayı, ölümden kaçmayı ve korkmayı
yabansı bir gülmece tarzıyla anlatır.
7 Mayıs 1954'de ilk kez dönemin ünlü sanatçısı
Mouloudji tarafından söylenen Kaçak adlı şiiri
'vatandaşları ordudan firara teşvik ettiği' gerekçesiyle
yasaklandı.
Bu şiir, daha sonra yine birkaç kez yasaklanmıştır.

BORİS
VİAN

23 Haziran 1959 günü Mezarlarınıza Tüküreceğim adlı
romanının film galasında, Cinéma Marbeuf' da kalp
krizi geçiren Vian kaldırıldığı hastanede yaşamını
yitirdi.
Kısa süren yaşamında tiyatro oyunu, roman, şiirden
başka yüz cıvarında kabare oyunu, bale metni, dört
yüz şarkı sözü, çok sayıda makale yayımlamıştır.
Diğer romanları: L'automne A Pekin (Pekin'de
Sonbahar, 1947), L'arrache-coeur

KÖŞE YAZISI
CEREN ŞİŞİK
Astroloji, gökyüzü fenomenlerini
inceleyerek yaşamımıza yön verebilme
gücümüzü fark ettiren, evrensel plandaki
varlığımızın çözümlenmesini ve ruhsal
yolculuğumuzun anlaşılmasını sağlayan bir
ilimdir.
Öncelikle, kişilerin parmak izleri gibi
kendilerine özel haritaları çıkarılır. Bu
haritaya doğum(yıldız) haritası adı verilir.
Kişi doğduğunda gökyüzündeki o anın
fotoğrafının çekilmesi gibi de düşünebiliriz.
Doğum günü, doğum saati ve
doğulan şehir bilgileri ile
elde edilen haritanın,
12 ev ile temsil edilen
temel yaşam
alanlarımızla
b i r l i k t e ,
gezegenlere
yerleşen burçlar
ile aralarında
oluşan açıların
incelenmesi
sonucunda
y a ş a m
planımızdaki
hikayemizi elde
etmiş oluruz.
Haritalarımız ile kişilik analizi
ya p a b i l i r, ke ş f e d i l m ey i b e k l eye n
becerilerimizi fark edebiliriz. Tüm
göstergelerin tespiti ile kariyer, sağlık, aile
hayatı, evlilik, aşk ve ilişkiler, finansal
durumumuz gibi yaşamın içindeki her
konunun işleyişinin nasıl ve hangi olaylar
çerçevesinde gelişeceğini okuyabilme fırsatı
elde ederiz. Kısacası astroloji ile kendimizi
anlayarak , hayatımızı bütünüyle
yönlendirebilmemizi sağlarız.
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“Zodyak’ın burçları karmik modellerdir,
gezegenler dokuma tezgahı, irade ise
dokuyucudur.”
-Edgar Cayce
Astroloji kendi içinde birçok alanlara
ayrılır. Soru astrolojisi, seçimsel astroloji,
Dünya astrolojisi, medikal astroloji,
ezoterik astroloji, Hint astrolojisi,
uranyen astroloji, hermetik astroloji,
astro-psikoloji gibi. Kısacası astroloji,
multidisipliner yaklaşımla bir sembol
okuma dilidir.
2020 yılında büyük
etkilerin meydana
gelmesini sağlayan,
mevcut düzeni
yıkarak yeni sistemler
kurduran gezegenler
Satür n ve Plüt on
aynı zamanda
toprak elementine
mensup Oğlak
burcunda meydana
gelen, stelyum adını
verdiğimiz gezegen
toplaşmasının bu yıla
vurgusu
çalışmak,
yapılandırmak ve yaşamlarımızda
yeni bir düzen kurmaktır.
Dane Rudhyar ’ın da dediği gibi,
“olaylar kişilerin başına gelmez, kişiler
olayların başına gelir.”
Olaylar karşısında bireylere düşen
görev, bu olayları dönüştürmek ve yeni
öğretilerle yola devam etmektir.

Kolektif sevginin ışığı sizinle olsun…
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PRE INCUBATION CENTER
Enterprise training for your business ideas that have
not already been incorporated, to improve the business
idea holder's knowledge of financial, technical and
economic issues. The pre-incubation centers, which are
in the idea phase, provide pre-incorporation work
space, business development, network support to test
the business idea and enable entrepreneurs to get the
investment they need.

ÖN KULUÇKA MERKEZİ
Henüz şirketleşmemiş iş fikirlerinin geliştirilmesi ve
olgunlaştırılması ile iş fikri sahibinin mali, teknik ve
ekonomik konulardaki bilgi düzeyinin artırılması
amacıyla girişimcilere çeşitli konularda eğitim,
mentörlük ve danışmanlık desteğinin sağlandığı fiziki
ortamlardır. Ön kuluçka merkezleri fikir aşamasında
olan girişimlere şirketleşme öncesi, iş fikirlerini test
etmeleri için çalışma alanı, iş geliştirme, network (iş
ağı) destekleri verir ve girişimcileri, ihtiyacı olan
yatırımı almaya hazırlar.

