
 

 

 40’lı Yaşlarda Hadi Yarat Bakalım  

Bilge Güre - Eltaş Transformatör  A.Ş. İcra Kurulu 
Başkanı 

Yaratıcı ol, potansiyelini ortaya çıkar; üret, yarat diyen 
sesler etrafımızda yükseldikçe bizlerde ne 
yapacağımızı şaşırdık... 

 CGS Center’dan Haberler 

 CGS Center, kurum ve kuruluşların değişen 
ihtiyaçlarını göz önüne alarak eğitim ve yayın 
faaliyetlerini ayrı platformlar üzerinden yürütme 
kararı almıştır.  

 İngiltere Maxill Yatırım Bankası YK Başkanı Waheed 
Quasier CGS Center’ı ziyaret etti. 

 Durukan Şekerleme’de İnsan Kaynakları Usul ve 
Esasları ile yeni organizasyon yapılanması 
eğitimleri gerçekleştirildi. 

 Denizciler Döküm ile çalışma öncesi fabrika 
ziyareti gerçekleştirdik. 

 Piyasadan Haberler 

 Borsa İstanbul’da Gong, Uluslararası Şehir ve Sivil 
Toplum  Kuruluşları Zirvesi için Çaldı 

 Turizm İstatistikleri, III. Çeyrek: Temmuz - Eylül, 
2017 

Amazon’un tüm çalışanları yılda 2  gün müşteri 
hizmetleri yardım masasında  çalışıyorlar. CEO 
dahil tüm çalışanların müşteri hizmetlerinde 
çalışmasıyla amaçlanan çalışanların müşteri 
hizmetleri süreçlerini daha iyi anlamasıdır. 
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Yaratıcı ol, potansiyelini ortaya çıkar; üret, 

yarat diyen sesler etrafımızda yükseldikçe 

bizlerde ne yapacağımızı şaşırdık. Biz kim 

miyiz? Senelerce ezber düzende okuyan, 

eğitilen, ne olacağını seçemeden sınava giren, 

aldığı puanlarla mesleği belirlenen, belki de 

(belki de değil çoğunlukla) hayallerini, 

çılgınlıklarını terk etmek zorunda kalan 

şimdilerde yetişkin olmuş 40’larını yaşayan 

bizleriz.  

Bir potansiyel ile doğuyoruz, çok geçmeden 

duvarlar ile örülüyoruz. Bu duvarların dışında 

kalmayı başarır isek veya içerdeyken 

düşüncelerimizi dışarıda tutabilir isek; o 

içimizdeki çocuk hala bizimle ise bir umut var 

demektir. 

Yaratıcılık kavramında tüm davranış bilimciler 

için kabul edilmiş bir tanım bulmak imkânsız. 

 

Benim en hoşuma giden iki yaratıcılık tanımı 

şöyle: 

 

1. Yaratıcılık, esneklik; çok yönlü düşünme, 

çevreye ve insanlara karşı duyarlılık 

karşılaşılan yeni durumlara karşı uyanık ve 

ilgili olma, akıcılık; rahat çabuk ve bağımsızca 

düşünebilme ve hareket 

edebilme, orijinallik; farklı ve değişik 

sonuçlara varabilme gibi özellikleri 

içermektedir (Mangir ve Çagatay- Aral; 1991)  

2. Yaratıcılık bilinenlerden yeni bir şeyler 

ortaya çıkarma, yeni özgün bir senteze varma 

birtakım sorunlara yeni çözüm yolları bulma, 

yeni fikir ve ürünler ortaya koyma şeklinde 

tanımlanabilir. Yaratıcı bir kişide merak, sabır, 

buluşlar yapma yeteneği ile orijinal düşünme, 

deney ve araştırmalar yapabilme ve sentezci 

yargılara varabilme yeteneği bulunmaktadır. 

Yaratıcı kişilerin davranış ve tutumlarında 

oldukça bağımsız davrandıkları ileri 

sürülmektedir (Zimbardo; 1979, San; 1985, 

Gregory;1987, Berger; 1988). Biraz daha 

esnek, biraz daha düşünsel yanları da 

kapsayan tanımlar. 

Oyun hamurundan yaptığın şekil veya 

topraktan yaptığın çömlek; amatörce yazdığın 

köşe yazısı veya basıma verdiğin kitap; 

yaptığın bir maket veya ortaya çıkardığın bir 

bina, hatta hediye seçiminde kişiye özgün 

tasarladığın fikirler hepsi yaratıcılığa hizmet 

eder, çünkü hepsini Sen yaratırsın; yeter ki ne 

yaratacağını bul! 
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Bizim yaşlarda yirmiyi aşan yıllara ulaşan iş 
hayatı süreci bazen öyle tekdüze gelmeye 
başlar ki, hadi yaratalım deriz, yeni bir şey 
olsun deriz, o yaratmanın heyecanını, hazzını 
isteriz. Yetişkin bir birey için en zor kısım da 
budur; konfor alanından çıkıp, ne yaratacağını 
bulmak. Çünkü ya başarısız olursak korkusu 
yerleşmiştir içimize. Sanırız ki, yarattığımız şey 
çevreden hemen takdir alacak, ilk seferde çok 
beğenilecek ve de biz de böylece zekâmızı, 
becerimizi ispatlayacağız. Yok, işte öyle 
olmayacak! Önce bolca saçmalayacağız, bolca 
eğri, büğrü, ağır aksak, komik hallerimize tanık 

olacağız; inadımız tutar da üzerinde kafa yorar 
ve de pes etmeden çalışır, çabalar isek 
yaratıcılığımız zincirlerini kırıp özgürlüğüne 
kavuşacaktır. 
 
Hadi Yaratalım o zaman, ama nasıl? 

Fikirlerinizin zihninizde dolaşmasına izin verin, 
kendinizi yargılamayın. 

Korkunuzu korkutun! Size engel olmasına izin 
vermeyin. 

Her düşündüğünüz bir anlam ifade etmek, 
kesinliği olmak zorunda değil. Belirsizlikle 
yaşayın biraz, her şeyin belirli olduğu 
durumlarda yaratıcı olmak zordur. 

Fikirlerinizi anlatın, geri bildirim alın. 
Çevrenizin tepkisini gözlemleyin. 

Deneyin, bir seferde bütün gemileri yakmak 
gerekmez. Yaratacağınız ne ise çapını 
belirlemek sizin elinizde. Başarısız mı 
oldunuz? Bir daha deneyin, bir dahakinde 
yaratıcılığınızı katmaya başlamışsınızdır 
zaten. 

Çapı ne olursa olsun kolaya kaçmayın, 
kendinize engeller koyun, ulaşılması zor 
hedefler koyun.  Baskı stresi yaratır, stres 
yaratıcılığı. Stres kötü bir şey değildir. Dozuna 
göre bünyelere gereklidir. 

Geçmişi ve geleceği bir kenara bırakın, şu ana 
odaklanın. Etrafınızı gözlemleyin ve 
farkındalığınızı geliştirin; merak edin, soru 
sorun. 

Araştırın, teknolojiyi kullanın. Aklınızdan geçen 
fikir, iş her neyse benzerini yapanların en 
başarılılarını, ama sadece en başarılılarını 
değil en farklı yapanlarını da inceleyin. 

 
Evet, şimdi, hemen bugün yaratıcılığınızı 
harekete geçirin. Yoksa biraz daha yaş alıp 
kalıplarımızdan çıkamaz isek o yaratıcılığın 
ihtiyacı olan heyecan, tutku uçar gider. 

Ne demişler?   “Use it or Lose it!” 

Sevgiyle çevrili ve sağlıklı kalın… 
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CGS Center’dan Haberler 

Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi (CGS Center), uzun yıllardır kurumsal 
yönetim, kurumsal finans, aile anayasası ve özellikle aile şirketlerinde kurumsallaşma 

konularında danışmanlık faaliyetlerini sürdürmektedir. Uluslararası alanda deneyimli, vizyon 
sahibi, akademi ve iş dünyasından değerli uzmanlardan oluşan CGS Center, iyi ve doğru 
kurumsal yönetim uygulamalarının gerek ülkemizde gerekse uluslararası alanda bütün 

şirketler, kurum ve kuruluşlar nezdinde bilinmesi, uygulanması ve farkındalığın arttırılması 
yolunda yoğun çaba harcamaktadır. 

 
CGS Center, yönetim biliminden gücünü alarak, şirketlerin sorunlarına çözüm üretmeyi misyon 

edinmiştir. Akademik bilgiyi harmanlayıp, iş dünyasının kullanımına sunar. Bu çerçevede 
kurulduğu günden beri eğitimin önemine inanmış, akademi ve iş dünyası ile iş birliği halinde 

çalışmış, araştırmalar yapmış, yayınlar çıkartmıştır.  
 

CGS Center, kurum ve kuruluşların değişen ihtiyaçlarını göz önüne alarak eğitim ve yayın 
faaliyetlerini ayrı platformlar üzerinden yürütme kararı almıştır. Bu bağlamda, eğitim 

faaliyetlerini CGS Center Business Academy (CGS Center BussAc) adını verdiği sanal 
platform, yayın faaliyetlerini de 2009 yılından beri aylık olarak çıkardığı “Ailem ve Şirketim” 

sanal bülteni ile aynı isme sahip web sitesi üzerinden yürütecektir. 
 

“For Knowledge Alliances” mottosuyla oluşturulan CGS Center BussAc sanal platformunda 
“Watch”, “Be Aware”, “CGS Online” ve “Meet up” başlıklarında hem kişisel hem de kariyerinizin 

gelişimi açısından önem arz eden başlıklarda profesyonel eğitmenler tarafından hazırlanmış 
eğitim ve röportaj videolarını izleyebilirsiniz.  

Platformuma, https://cgscenterbussac.net/ adresinden erişim sağlayabilirsiniz.  
 

Ailem ve Şirketim web sitesinde düzenli aralıklar ile güncellenen, iş ve akademi dünyasını 
yakından ilgilendiren konularda hazırlanmış makalelere, kitap tanıtımlarına, yurt içi ve yurt 
dışından aylık haberlerin derlendiği piyasadan haberlere ve CGS Center ekosisteminde 

meydana gelen haber ve etkinliklere ait yazılara erişim sağlayabilirsiniz. 
Web sitesine http://ailemvesirketim.net/ adresinden erişim sağlayabilirsiniz. 

https://cgscenterbussac.net/
http://ailemvesirketim.net/
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CGS Center’dan Haberler 

Alp Özler Şirketler Grubu YK Başkanı Dursun Gece, YK 
Başkan Yardımcısı Alper Gece ve İngiltere Maxill 
Yatırım Bankası YK Başkanı Waheed Quasier ailesi ile 
birlikte CGS Center’ı ziyaret ettiler . 

CGS Center olarak Entegre Kurumsal Yönetim 
Projesi'ni yürüttüğümüz Durukan Şekerleme’de, yeni 
organizasyon yapılanması ile insan kaynakları usul ve 
esasları eğitimlerini gerçekleştirdik.  

Entegre Kurumsal Yönetim ve Aile Anayasası 
çalışmalarına başladığımız Denizciler Dökümle 
çalışma öncesi Teknik Genel Müdür Yardımcısı ile 
birlikte fabrika gezisi gerçekleştirdik.  



 

 

 

 

AİLEM VE ŞİRKETİM  

 

CGS Center’ın her ay yayınlanan ücretsiz bültenidir. 

 

Deneyimlerinizi paylaşın, başarı öykülerinizi, çalış-
malarınızı gönderin, yayınlayalım.  

 

Teşekkür ederiz.  

Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi  
 
Bağlıca Mahallesi Bağlıca Bulvarı No: 93 
Yalınkılıç Sitesi B-2 Blok 06790 Etimesgut, Ankara 
 
Tel: (312) 220 22 20  
 
Faks: (312) 220 35 34  
 
E-posta: info@cgscenter.org  

Borsa İstanbul’da “gong”, sivil toplum kuruluşları adına ilk defa 19 
Ekim 2017 Perşembe günü çaldı. 20-22 Ekim tarihlerinde 
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Esenler Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde gerçekleştirilecek Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum 
Kuruluşları Zirvesi için Borsa İstanbul’da “Gong Töreni” 
düzenlendi.  

Turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan 
III. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %37,6 
artarak 11 milyar 391 milyon 668 bin $ oldu. Turizm 
gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet 
harcamaları hariç) 

%77’s yabancı ziyaretçilerden, %23’ü ise yurt dışında 
ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. 
Ziyaretçiler, seyahatlerin kişisel veya paket tur ile organize 
etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 8 milyar 
855 milyon 

369 bin $’ını kişisel harcamalar, 2 milyar 536 milyon 299 bin $’ını ise paket tur 
harcamaları oluşturdu. 

Kaynak: http://www.borsaistanbul.com/duyurular/2017/10/20/uluslararasi-sehir-ve-sivil-toplum-kuruluslari-zirvesi 

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/HbPrint.do?id=24593 

Piyasadan Haberler 
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Borsa İstanbul’da Gong, Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum  
Kuruluşları Zirvesi için Çaldı 


