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YARATICILIĞIMI KİM ÖLDÜRDÜ?
Geçen
hafta
başladığımız
”Geleceği
Tasarlamak Mümkün mü?” yazı dizimizin
ikinci bölümüyle birlikteyiz.

İSTİF ÇAĞI
Alışveriş çılgınlığına dönüştürmeden her ay
düzenli birkaç parça kıyafet alıyoruz, üstelik
indirimden. Peki, her ay birkaç parça kıyafet
almaya gerçekten ihtiyacımız var mı?

Z KUŞAĞINDA
V KAZLARI
Eskiden yalnızca birkaç özelliğimizin olması
beklenirken, bir tane yabancı dilin muazzam
olduğu dönemlerden, artık iki yabancı dilin
standart olduğu dönemdeyiz. Z kuşağından
neler isteniyor, bekleniyor?

EV EKONOMİSİ:
NAKİT!
Çok varlıklı kişiler neden gayrimenkule yatırım
yapmazlar ?
"Cash is king" bize hangi yatırım kültürünü
aşılıyor ?

YARATICILIĞIMI KİM ÖLDÜRDÜ?
İlk yazımızda geleceğin meslekleri ile ilgili yapılan
araştırmalardan ve sahip olmamız gereken yetkinliklerden
bahsetmiştim. Bu haftadan itibaren de sahip olunması gereken
o yetkinlikler ile ilgili sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. İlk
olarak “Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünce” konusunu ele almaya
çalışacağım.
Yazıya yaratıcılığın tanımından önce doğru bilinen yanlışlar ile başlamak istiyorum. Bizler yaratıcılığın
sadece sanatla ilgili olduğunu ve doğuştan getirilen bir yetenek olduğunu düşünürüz. Halbuki yaratıcılık
hayatın her alanında karşımıza çıkan ve sonradan öğrenilen ve geliştirilen bir yetenektir. Nasıl mı?
Haydi bir hikaye ile başlayalım o zaman;
1800’lerde “Altına Hücum” döneminde binlerce göçmen altın bulup zengin olmak umuduyla
Kaliforniya’ya akın etmişti. Hikayeye göre zengin olanlar altını ilk bulanlar ve altın arayanlar değil
onlara kazma-kürek satanlardı.
Bu hikayeden de özetle; Yaratıcılık bireylere, yaşantılarına ve hayata farklı bakış açıları kazandırmaya
ve karşılaştıkları problemlere farklı çözümler bulabilmelerine yardımcı olan bir yaşam becerisidir.
Kısacası Yaratıcılık; bir problem çözme sürecidir.
Toplumdaki her bireyin yaratıcılık özelliklerini geliştirmesi en çok istenen durumdur. Çünkü yaratıcılık
her alanda yeni ve farklı fikirlerin ve çözümlerin üretilmesi demektir, yaratıcılık etkili ve iyi karar
verebilmenin ön koşuludur. Özellikle günümüz rekabet ortamında yaratıcı bireyler, şirketlerdeki
örgütsel karar verme sorununa orijinal ve alternatif çözümler getirebilir, problemlere buldukları yaratıcı
çözümler ile şirketleri bir adım öne çıkarabilirler. İşte bu nedenle aranan bireyler olmak veya
çalıştığınız şirkette bir adım öne çıkabilmek için yaratıcılık becerisi geliştirilmesi gereken en önemli
yeteneklerden birisidir. Korkmayın yazının başında söylediğim gibi yaratıcılık sonradan geliştirilebilir.
Nasıl mı? Burada sizlere kendi tecrübelerimden bir örnek vermek isterim;

YARATICILIĞIMI KİM ÖLDÜRDÜ?
Son çalıştığım şirketin Genel Müdürü şirkette sıkıntı veya sorun kelimesinin kullanılmasını
yasaklamıştı. Bu kelimeler yerine problem kelimesini kullanmak zorundaydık. Çünkü “her problemin bir
çözümü var, siz problemleri iyi analiz ederseniz onun çözümünü bulabilirsiniz” derdi. Daha sonra da
bizden bir problem ile yanına gidecek olursak o probleme ilişkin en az üç çözümü de yanımızda
götürmemizi isterdi. İlk zamanlarda anlamazdım, ama sonradan problemlerin sadece bir çözümü
olmadığını ve probleme hangi açıdan bakarsak, o kadar farklı çözüm üretebileceğimizi gördüm.
Yaşadığım bu tecrübe benim , zamanla her şeyi sorgulamama, olaylara daha farklı bakabilmeme,
hayata ve problemlere çözüm odaklı yaklaşmama ve yeni fikirler üretmeme yardımcı oldu.
Kıssadan hisse arkadaşlar;
Neden? ve Nasıl? diye sormaktan asla vazgeçmeyin, her şeye şüpheyle yaklaşın, farklı bakmaya
çalışın, o çocuk merakınızı içinizde hep yaşatın. İnanın bu merak sizlerin hem özel hayatınızda hem de
gelecek iş hayatınızda başarılı olmanıza yardımcı olacaktır. Hayal etmekten vazgeçmeyin, utanmayın,
oyunlar oynayın (sadece bilgisayar oyunu değil), asla ve asla her şeyi bildiğinizi düşünmeyin ve son
olarak yanlış yapmaktan asla korkmayın.
Bu hafta etrafınıza farklı gözle bakın, çözülmeyi bekleyen ne kadar çok problem olduğunu
göreceksiniz. Belki birine de siz çözüm üretirsiniz, kim bilir?
Haftaya yeni yazımızda görüşmek üzere, Merakınız bol olsun…
A unuttum sorunun yanıtını söylemeyi! Siz bulabildiniz mi, Yaratıcılığınızı kim öldürdü?
Kaynakça:
İş Çevresinin Yaratıcılık Üzerindeki Etkileri ve Bir Araştırma, Erol Eren - Hülya Gündüz
Yaşam Becerileri Kitabı, İstanbul Üniversitesi

SÜEDA TAYLAN

İSTİF ÇAĞI

Beni, Paramı Yönetebiliyorum eğitimlerinde en çok tasarruf başlığı heyecanlandırıyordu. Ama
ihtiyacımız olmayan şeyleri almayalım kısmı değil de daha felsefi kısmı olan: Neye ihtiyacımız var?
Gerektiği kadar bütçe de ayırsak, borçlanmadan da alsak: Ona gerçekten ihtiyacımız var mı?
Alışveriş çılgınlığına dönüştürmeden her ay düzenli birkaç parça kıyafet alıyoruz, üstelik indirimden.
Peki, her ay birkaç parça kıyafet almaya gerçekten ihtiyaç var mı? Telefonlarımız ortalama 5 senede
bir değişiyor, peki gerçekten o kadar hızlı mı eskiyor?
Nihayet bir gün İstif Çağı bu sorularıma güzel bir ışık yaktı.
Neye ihtiyacımız olduğunun cevabı 1800’lerde Amerika’nın iç
savaşı
bitince
verilmiş.
Aralarındaki
savaş
bitince
vatandaşların bir anda tek işi üretim olmuş. Hektarlarca
büyüklükte tarlalar, durmadan çalışacak makinalar...
Tüketildiğinden fazla üretim yapılıyormuş.
Özellikle reklamcılardan oluşan üst akıllar toplanmışlar bir masaya.
Ya üretim azaltılacak böylece üreticilerin kendilerine ve çevresindekilere ayıracakları daha fazla
zaman olacak. Hobilerine yönelecekler, sosyalleşecekler.
Ya da tüketim arttırılacak ve dünyayı yalnızca tüketim - üretim zincirine kaptıracağız. Masadakiler
oyunu ikinciden yana kullanıyor. Giyimde devamlı yenisini almamızı sağlayan estetik ve moda
tutkusunu diğer tüm eşyalara taşıyorlar. Mobilyaların, telefonların, evlerin, mutfak takımlarının
modası olmaya başlıyor. Bir de büyük üreticiler devamlı kazanmaları vaat edilerek daha ‘dayanıksız’
ürünler üretmeleri konusunda teşvik ediliyor. Artık ömür boyu kullanılacak kadar kaliteli olan ve işlevi
üzerinde oturmak, yatmak, içine eşyalar doldurmak olan mobilyalar yerini ‘estetik durmak ve diğer
görevler’ olmaya bırakıyor. Modası geçtikçe değiştiriliyor, modayı hala önemsemeyen tüketiciler de
eskileri kadar dayanıklı olmadığı için yenilerini almak zorunda bırakılıyor. Üretici daha çok üretme,
tüketici daha çok tüketme kültürüne alışıyor. Sonunda neden ihtiyacımızın olduğunun cevabını bile
bilmediğimiz ihtiyaçlarımız doğuyor ve onları indirimden aldığımız için mutlu hissediyoruz, onlara
para harcadıktan sonra ancak birikim yapmaya başlıyoruz. Peki gerçekten ihtiyacımız var mı, yoksa
yüzyıllar önce bir grup akıl tarafından verilen karara uyum mu sağlıyoruz?
Haftaya bu üretim - tüketim zincirinin insan psikolojisine olumsuz etkilerinden bahsedip üst aklın
neden ‘insan dostu’ bir karar vermediğine değineceğim. Bu haftalık iç savaşın bitmesi gibi güzel bir
haberin bile bir avuç kazanma hırslı insan elinde ne kötü sonuçlara sebep olduğunu düşünüp sade
yaşam için ilk adımı atabiliriz.

BUSE TURHAN

Z KUŞAĞINDA
V KAZLARI

21. yüzyılın birinci çeyreğinin sonlarına doğru yaklaştığımız şu dönemlerde artık iş başvurularında
daha da farklılaşmaya başladı. Eskiden yalnızca birkaç özelliğimizin olması beklenirken, bir tane
yabancı dilin muazzam olduğu dönemlerden artık iki yabancı dilin standart olduğu fakat Z kuşağından
istenen şeyler daha farklı özellikle olarak örnek göstermek gerekirse: TAKIM ÇALIŞMASI.
Doğada bulunan en güzel yaşamsal faaliyetler toplu şekilde hareket eden canlıların davranışlarıdır.
Uçak, helikopter, denizaltı gibi araçların yapımında geliştirilmesinde nasıl doğa çalışmaları ve
izlenimleri yapıyorsak takım çalışmalarında da yine doğa canlılarını ya da geçmiş örnekleri incelemek
gerektiğini fark edebiliriz.
Hepimiz kazları biliriz onların fiziksel özelliklerini incelediğimizde ise şunları fark edebiliriz. Bu kadar
ağırlıkta, ebatta olan bir canlı bu kadar göç yolunu en basit bir şekilde ilerlemektedir. Kendi
aralarında bir çark sistemi kuran bu canlıları biraz inceleyelim; göç esnasında V şeklinde bir
formasyonla uçtuklarına şahit olmuşuzdur. Bu uçuş ise onlara “V” şeklinde uçulduğunda ise bir
rüzgar akımı oluşturarak menzillerini %70 uzatmaktadır. Bu onlara hız ve zaman kazandırmaktadır.
Aralarından birisine bir hastalık veya avcı canlılar tarafından bir yaralamaya uğradıklarında ise
ekipten birkaç kaz onun yanına gelerek onun sağlığına kavuşana kadar eşlik etmektedir.
İnsan kaynakları ise bu olayı örnek alarak takım çalışmasına olan yatkınlıklarını ölçen testler veya
testler gerçekleştirmektedir. Takım çalışması ile üretim ve çalışmalardaki verimliliği yükseltmektedir.
Yeni kurulan startuplarda ise tamamen değişmektedir. Son 1-2 yıl içerisinde kurulan bir girişime ait
bir iş ilanı incelemek gerekirse;

Basit düşünebilmek
Takım çalışmasına yatkın olmak
Herhangi bir tutkuya sahip olmak
Eğitim durumu en son bakacağımız şey
Daha
geleneksel
yapıya
sahip
bir
başvurusunu incelediğimizde ise ;
4 yıllık ilgili bölümden mezun olmak
Yüksek ortalama sahibi
2 yıl deneyimli

firmanın

2 farklı ilana baktığımızda Z kuşağını neler beklediğini çok daha net bir şekilde görmekteyiz. Artık
yalnızca bir ön lisans, lisans ya da yüksek lisans diplomasının biraz geri planda kaldığı döneme
girdik yerine ise kişisel yeteneklerimiz, kitlesel iletişimlerimiz ve takım çalışmalarına
yatkınlıklarımızın olduğun dönemin tam ortasındayız.
HACI OSMAN AKDEMİR

EV EKONOMİSİ:
NAKİT!

"Nakit kraldır!"
"Cash is king!" yani "Nakit kraldır!",bu ifade milyarder emlak geliştiricisi Alex Spanos'un favorisi, bazen yatırım
sitesi Motley Fool'daki makalelerde yer aldı ve radyo sunucusu Dave Ramsey'insaatlik gösteri tanıtımının bir
parçası oldu. "Nakit Kraldır" sözü kısa vadeli işlemler, alımlar ve satın alımlar için bir varlık olarak yeterli
paranın önemini açıklar. Bu sözün çok sevilmesinin nedeni, sıcak paranın her yere çok rahat bir şekilde
gidebilmesi ve gittiği yerdeki imkanlardan faydalanabilmesidir. Dünyanın her yerinde çevrilebilen ve tüm
yatırımlara, iş ortaklıklarına, büyük bankalara verilen kredilere dönüşebilen paranın hikayesini yazmak ve bu
hikayenin 3. bölümden sonra kaldırılan diziler gibi bitmesini istemeyen yatırımcılar, paralarını ihtiyaçlarına göre
en likit (paraya çevrilebilen) araçlara yatırıyor ve böylece herhangi bir kırılganlıkta istediği gibi finansal aracı
değiştirebiliyor.
Çevrenizdeki çok varlıklı insanların gayrimenkul yatırımı yapmamasını buna bağlayabilirsiniz.
Çünkü nakit kraldır,
"Para parayı çeker".
Geçtiğimiz günlerde (TCMB) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası enflasyon beklentisini 10,22'ye yükseltti.
Ortalama vadeli mevduatın da %8 olduğu düşünüldüğünde aradaki farkın sürmesi halinde bunun Türk Lirası ve
elinde Türk Lirası tutanlar için bir kayıp olduğunu söyleyebiliriz.
İşin diğer bir kısmında ise 1980 döneminde döviz yasağının kalkmasının ardından dövize olan talebin yani
dolarizasyonun (kendi para birimi dışında tasarruf etme) yükseldiğini görüyoruz. Halkımızın bir kısmı ise
ihtiyaçları olmayan döviz bazlı kaynakları tutmaya başladı. Krize ek olarak talepte gelişen bu artış en rağbet
gören iki para birimi olan USD ve Euro'yu pozitif yönde fiyatladı.
Türk Lirası vadeli mevduat faiz oranından daha fazla getiri beklenen yatırımlar da pandemi nedeniyle sert bir
şekilde değer kaybetti. Temettü ve değerinde artış beklenen hisse senetleri, kurum kârları ortalama vadeli
mevduat faizinin üzerinde değerlenmesi beklenen menkul kıymetlerin de Mart ayı itibariyle düşüş göstermesi,
altın ve dövizin kriz karşısındaki duruşunu güçlendirerek tüm dünyada talebi arttırdı ve ons altın $1800 üzerine
çıktı.
Krizohedonist (altın sevici, altın merkezli) bakış güvenli liman sözünü doğrulayarak yine haklı çıktı.
Bir önceki yazımda belirttiğim gibi parayı kazanmanın ve tasarruf etmenin dışında yatırımın büyük önemi
pandemi sürecinde anlaşılmış oldu. 3 aşamalı bu parkurda herhangi bir aşamada takılmak maalesef
ağzımızdaki kasıkta duran yumurtanın da kırılmasına sebep olabiliyor. Bu nedenle yatırımlarımızda sistematik
olmayan riskleri ( yönetim, vade vb.) yönetmek mümkünken sistematik risklerin (kur, faiz, genel ekonomik
gidişat vb.) her zaman var olduğunu göz önünde tutmalı ve en optimum kararı bu şekilde vermeliyiz.
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