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DİJİTAL YÖNETİCİLİK
VE DİJİTAL LİDERLİK

 Yönetim ve Liderlik, insanlığın doğuşuyla birlikte başlamıştır. Göçebe 

 toplumlarından başlayıp, tarım toplumuna geçiş süreci ve sanayi

devrimiyle de değişim göstermiştir. Zamanın bilim insanları, yaptıkları

araştırmalar ve incelemeler sonucunda, yönetim anlayış ve modellerini

inceleyerek dönemlerine katkı sağlamışlardır. Bu inceleme, araştırma ve

modeller günümüze ışık tutmaktadır.

 Yönetim, dediğimizde bir yönetim faaliyetinden söz etmek mümkündür.

Yönetim, herhangi bir organizasyona, teşkilata, gruba uygulanabilir.

Yönetim faaliyeti, bugün, aileden başlayıp, küçük/orta ölçekli

işletmelerin, büyük holdinglerin ve kamu kurumlarının sevk ve idaresini

kapsamaktadır. Ailede; anne ve baba, apartman/sitede; seçilmiş veya

yetki verilen yöneticiler, hastanede; hastane yöneticisi, üniversitede;

rektör, askerlikte de; komutan vasıtası ile yönetim faaliyeti icra edilir. Bu

örnekleri çoğaltabiliriz. Yönetim, İNSANIN ve MALZEMENİN olduğu

her yerde vardır. Yönetim, insanlar vasıtasıyla örgütsel amaçlara ve

hedeflere yönelik olarak işbirliği içinde ortaya konan çabaların bütünüdür.

Her teşkilat veya organizasyon kendi sektörel amaçlarına göre hareket

ederek bir görev üstlenmiştir. Her birim, kendi görev fonksiyonel alanına

uygun olarak da yönetim sistemi kurmak zorundadır. Bu yönetim sistemi

içerisinde, yönetim faaliyetine katılan insan gücünün nitelikli olması

önemlidir. 

 Şirketler ya da kurumlar, amaç ve stratejilerine göre, insanların bir araya

gelerek birlikte, sınırlı imkanlarla, iç ve dış dinamiklere uygun olarak,

bulunduğu ülkenin kanunlarına göre hareket ederek üretim veya hizmet

gerçekleştirirler. Bu üretim veya hizmet sayesinde de sektörlerinde

rekabet yaratırlar. Sektörel faaliyetleriyle de bulundukları ülkenin

ekonomisine ve insanların hayatlarına katkı sağlayarak refah seviyelerini

yükseltirler. Şirket ya da kurumlar doğru yerde, doğru zamanda, doğru

kişiler ile çalışarak başarılarını artırırlar. İyi bir yönetim sistemi kurulmuş

şirket ya da kurumlar, rekabet ve başarı yönünde büyük fark yaratırlar.
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Yazar: Eng�n KABADAŞ



 Yöneticilik, daha çok, kurumu temsil etme, gayreti koordine etme ve amaçlar doğrultusunda personeli

yöneltme eylemi ve işlevidir.

 Liderlik, ortak amaçları gerçekleştirmek maksadıyla gerçek değişimi yakalamak isteyenliderler ile izleyenler

arasındaki etkileşim ilişkisidir. Ya da, Liderlik, bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve bu

amaçları gerçekleştirmek için onları harekete geçirme yetenek ve bilgilerinin toplamıdır.

 Örgütsel ve yönetimsel liderlik ise, yöneticinin, aynı zamanda doğuştan gelen liderlik gücü ve yeteneği ile

astlarını etkili ve verimli bir şekilde çalıştırabilme, onları gönül gücüyle etkileyebilme yeteneğidir.

 Liderlik, en kısa tanımıyla, insanları etkileme sanatıdır.

 Aradaki farkı belirtmek gerekirse, Yöneticilik, bir meslektir ve işletmelerin kurulmasıyla ortaya çıkmıştır;

Liderlik, ise bir davranış biçimidir. Belli bir amaç doğrultusunda bir araya gelen insanların var olduğu her

ortamda liderlikten söz edilebilir. Dolayısıyla uygulayacağı liderlik tarzı ne olursa olsun, yöneticiliğine

liderliğini katmayanlar başarıyı maksimum yakalayamamakta, iş yerinde olumlu bir çalışma iklimi

oluşturamamaktadırlar.

 Günümüzde her yönetici, başarılı olabilmek için liderlik özelliklerine sahip olmalıdır. Lider, ekibi olan bir

takım oyuncusudur. Lider; insan odaklı, katılımcı, paylaşımcı, yaratıcı, yalın, açık, esnek ve öncü kişidir.

Misyon ve vizyon sahibidir. Dolayısıyla örnek kişidir.

 Liderlik kavramı, yapılan bilimsel araştırmalar neticesinde çeşitli zamanlarda bazı kuramlar ile anılmıştır.

Liderlik kuramları, yapılacak olan işin amacıyla veya kişisel özelliklerle özdeşleşmiştir.

 Bu liderlik kavramları veya kuramlarının, İşe dönük liderlik, Karizmatik liderlik, Dönüştürücü liderlik,

İnteraktif liderlik, Uşak liderlik, Paylaşımcı liderlik, Kaz tipi liderlik, Ahtapot tipi liderlik, Kurumsal

liderlik, Stratejik liderlik gibi bir çok çeşidi vardır. Her biri, kendi şartları ve durumlarına göre özellik

göstermektedir. 

Zamanın değişmesi, bilim ve teknolojinin ilerlemesi, ihtiyaçların farklılaşması ile yeni kavramlar ortaya

çıkmaktadır. İş dünyasının da gelişmesi neticesinde küreselleşen dünyada zamana ayak uydurmak, işlere

yetişmek, en önemlisi de rekabet ortamında doğru kararlar alıp onları takip edebilmek önem

kazanmaktadır. Hele ki son dönemde, dünyada yaşanan salgın hastalık, bilim ve teknolojinin ne kadar

önemli olduğunu bizlere göstermiştir. Salgın hastalıkla birlikte, kapanan okullar ile çevrim içi eğitim, temel

ihtiyaçları karşılamak için üretime devam eden iş yerleri hariç çalışamayan üretim yerleri, iş yerleri ve

hizmet sektörleri v.b. uzaktan icra edilerek, bizlere, bilim ve teknolojinin hayatımızda ne kadar önemli

olduğunu göstermiştir. İşte bu süreçte her kim olursa olsun işini planlayan, organize eden, kaos ortamında

bilgili olup verimliliği arttıran ve denetimlerini de yapan yeni bir yönetici veya lider kavramı ortaya

çıkmıştır.

 O da DİJİTAL YÖNETİCİ/DİJİTAL LİDER……
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Devamı gelecek sayımızda...



Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MMK) paylaştığı

verilere göre, 25 Ocak 2023 itibariyle yatırımcı

sayısı 4 milyonu aştı. MKK, borsada aylık

yatırımcı sayısının 356 bin 82 kişiye karşılık

gelen yüzde 9.75 oranında arttığını kaydetti.

Yıllık yatırımcı sayısı ise 1 milyon 640 bin

620’ye karşılık gelen yüzde 69.38 oranında arttı.

31 Aralık 2022 itibariyla yatırımcı sayısının 3

milyon 794 bin 409 olarak kaydedilmişti. 2022

yılında borsaya giren yatırımcı sayısı ise 1

milyon 427 bin 457’yi bulmuştu.

Milyarder iş insanı Bill Gates'in kurduğu

Microsoft'un bilançosu açıklandı. Şirket yılın

ikinci çeyreğinde bulut hizmetleri

faaliyetlerinden gelen destekle beklentilerin

üzerinde kâr etti. Yazılım taleplerinde gerileme

oluşsa da Azura bulut hizmetlerinde talebin

güçlü olması Microsoft'un karlılığını artırmış

oldu.

P�yasadan Haberler

Borsa yatırımcısı 4
m�lyonu geçt�

M�crosoft'un kârı
beklent�ler�n
üzer�nde geld�

3

https://bigpara.hurriyet.com.tr/haberler/piyasa-haberleri/borsa-yatirimcisi-4-milyonu-gecti_ID1475773/

https://bigpara.hurriyet.com.tr/haberler/piyasa-haberleri/microsoftun-k-ri-beklentilerin-uzerinde-geldi_ID1475749/



İngiltere ekonomisi zor günlerden geçiyor. Küresel enflasyon sorunuyla

mücadele edilirken siyasi sorunlar da yaşayan ve kısa sürede 3 başbakan

değiştiren ülkede tüketici güveni 50 yılın dibinde gerçekleşti. Son açıklanan

veri ile tüketici güveni 3 aydır ilk kez düşüş gösterdi. Böylece 50 yılın en

düşük seviyesi görülmüş oldu. GfK tarafından hazırlanan tüketici güven

endeksi Ocak ayında 1974'ten bu yana görülen en düşük üçüncü değer olan

-45'e indi. Ekonomistler, Aralık ayında -42 olan güven endeksinin -40'a

toparlanmasını bekliyorlardı.
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İng�ltere'de tüket�c� güven� 50 yılın d�b�nde

Özlü Söz:

Yönetici idare eder, lider yenilik yapar. Yönetici

kopyadır, lider orjinal. Yönetici muhafaza eder, lider

geliştirir. Yönetici, sistem ve yapı üzerinde yoğunlaşır,

lider insanlar üzerinde. Yönetici kontrole güvenir, lider

güven ilham eder. Yönetici işi doğru yapar, lider doğru

işi yapar.

WARREN BENNIS

https://b�gpara.hurr�yet.com.tr/haberler/p�yasa-haberler�/�ng�lterede-tuket�c�-guven�-50-y�l�n-d�b�nde_ID1475720/
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CGS Center'dan Haberler

Uniteks "Kurumsal Yönetim Tasarımı ve Uygulanması"
projesi devam ediyor.

Aslı Tekstil'de "Kurumsal Dönüşüm Tasarımı ve
Uygulanması" projesi devam ediyor.

Denizli Sanayi Odasın'da "Kurumsal Dönüşüm Tasarımı ve
Uygulanması" projesine devam ediliyor.



Alanı yaklaşık bin 500 kilometrekare olan buzdağının kopuşu, iki yıldaki

ikinci büyük kopma olarak kayıtlara geçti. Kopan buz parçasının yılda 2

kilometre hızla Weddell Denizi'ne doğru ilerlediği tespit edildi. 

Buz sahanlığı, okyanus üzerinde yüzen buz tabakalarının uzantılarına

deniliyor. Bu sahanlıklar iç kesimlerdeki buz tabakasının tutulmasında

önemli bir rol oynuyorlar.

Buz sahanlıklarının çökmesi iç buzların okyanusa daha hızlı karışmasına

neden oluyor, bu da deniz seviyesinin yükselmesine yol açıyor. ABD

Ulusal Buz Ajansı kopan buzu takip ediyor. Ajans bir süre sonra buz

parçasına bir isim verecek.

Tuz Gölü büyüklüğünde buzdağı

Antarktika kıtasından ayrıldı
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https://www.ntv.com.tr/teknoloj�/tuz-golu-buyuklugunde-buzdag�-antarkt�ka-k�tas�ndan-ayr�ld�,J_00XCC4W06AVBxHopWQfg

Teknoloji Haberleri



Der�n uzaydak� "fırtınalar" yen� dünyalara açılan kapı
olab�l�r
  Genç yıldızlar kaosla çevrilidir: Gaz, toz ve buz bulutları protogezegen diski

denilen bir diskte döner ve yerçekimi bu malzemeyi birbirine bağladığında,

gezegenler doğar. Uzak güneş sistemlerinde yeni gezegenler oluştuğunda,

çevredeki tozda 'kasırgalar' ve 'girdaplar' oluştururlar, bu da gökbilimcileri

doğrudan onlara yönlendirebilir.

 Şili'deki Atacama Büyük Milimetre/milimetre-altı Dizisi (ALMA) adlı

teleskobu kullanan araştırmacılar, uzak yıldız sistemlerindeki "kasırga" ve

"girdapları" inceleyerek ötegezegenleri de ölçümlemeyi başardı. Araştırma

ekibinden Roman Rafikov, "Yıldızlarından uzakta yer alan küçük gezegenleri

doğrudan incelemek son derece zor. Bu, bir deniz fenerinin önündeki ateş

böceğini görmeye çalışmak gibi. Bu gezegenlere dair bilgi edinmek için farklı

yöntemlere ihtiyacımız var" diye konuştu. Bu girdapların oluşumu için belirli

bir süre ve kütle gerekiyor. Dolayısıyla girdapların özelliklerini incelemek,

onları oluşturan ötegezegenin yaşının ve kütlesinin tahmin edilebilmesini

sağlıyor. Rafikov, geliştirdikleri bu yeni yöntemle ilgili "Bu sistemlerdeki

gezegenlerin özellikleri ve oluşum yollarına dair bilgi dağarcığımızı

geliştirmek için bu yöntemi başka yollarla birleştirebiliriz" dedi.
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https://www.ntv.com.tr/teknoloj�/der�n-uzaydak�-f�rt�nalar-yen�-dunyalara-ac�lan-kap�-olab�l�r,_CYSg4Ds-ku6IMTRnv9_nA



 1929'da Çin'i ziyarete giderek demir yolları bakanlığında danışmanlık da yaptı. 1927-1930 döneminde

Leontief Kiel Üniversitesi'nin ünlü "Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü"unde çalıştı. Çalışma konusu arz ve

talep eğrilerinin istatistiksel olarak türetilmesiydi. 1929'da Çin'i ziyarete giderek demir yolları bakanlığında

danışmanlık da yaptı. Leontief 1931'de Amerika Birleşik Devletleri'ne geçti ve "NBER - National Bureau

of Economic Research (İktisat Araştırmaları için Millî Büro)"da danışmanlık yaptı. 1932'de bir Amerikan

şair olan Estelle Marks ile evlendi ve bir çocukları oldu. II. Dünya Savaşı sırasında Leontief ABD'de o

zaman istihbarat kurumu olan Stratejik Servisler Ofisi'nde danışman olarak hizmet yaptı. Leontief, 1932'de

Harvard Üniversitesi'ne iktisat bölümünde akademik göreve başladı ve 1946'da o üniversiteye İktisat

Profesörü olarak atandı. Harvard'da profesör iken 1941'de Amerikan ekonomisi için bir girdi-çıktı tablosu

hazırladı. 1949 yılında o zaman Harvard'da bulunan çok ilkel olan kompüter sistemini kullanarak ABD İşçi

İstatistikleri Bürosu'nun sağladığı verileri kullanarak ABD ekonomisinin 500 sektörünün bir ekonomik

modelini hazırladı. Leontief bu 500 sektörün her biri için verilere dayanarak ve kompüter kullanarak birer

doğrusal denklem modeli hazırladı ve "Harvard Mark II" adlı komputeri kullanarak bu 500 doğrusal

denklemden oluşan sistemin doğrusal çözümünü buldu. Bu iktisatta matematiksel modellemede temelden

kompüter kullanarak çözüm çıkarmanın ilk pratik örneği oldu. Leontief 1948'de "Harvard Ekonomik

Araştırma Projesi"'ni kurdu ve bu proje grubunun başkanlığını 1973'e kadar yüklendi. 1965'ten itibaren de

ilmi "Harvard Şociety of Fellows (Harvard Akademik Üyeler Derneği)" başkanlığını yapmıştır. 1973'te

girdi-çıktı tabloları ve bunlar hakkındaki teorileri geliştirmesi dolayısıyla kendisine Nobel Ekonomi ödülü

verildi. 1975'te Leontief New York Üniversitesi'ne geçti ve orada "Economik Analiz Enstitüsü"nü kurdu ve

bu araştırma enstitüsünün direktörlüğünü yaptı. Bu üniversiteden 1991'de emekli oldu. Fakat emertius

profesör olarak aynı üniversitede 90 yaşlarına kadar dersler vermeye devam etti. Leontief 5 Şubat 1999'da

93 yaşındayken New York'ta öldü.

Wassily Leontief
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Wassily Leontief 5 Ağustos 1906'da Münih Almanya'da

doğmuştur (ama Nobel Ödülü sunumunda doğumu 1906

Sankt-Peterburg Rusya olarak verilmiştir.) Babası bir iktisat

profesörü idi. Annesi ise Odesa'dan gelme zengin bir Yahudi

asıllıydı. Leontief 1921'de 15 yaşındayken Sankt-Peterburg

Devlet Üniversitesi'ne girdi ve Masters diplomasına eşit bir

dereceyi 19 yaşında 1923'te aldı. Leontief Menşevikleri

tutmaktaydı ve konuşma hürriyeti ve akademik otonomi için

kampanyaya katılmıştı ve bu nedenle Çeka tarafından birkaç

defa tutuklanıp soruşturmaya hedef olmuştu. Çeka yetkilileri

Leontief'in bir sarkom tümörü olması ile teşhis edilip fazla

yaşamayacağını zannettikleri için onun 1925'te Sovyet

Rusya'dan ayrılmasına izin verdiler; bu teşhisin sonradan

yanlış olduğu ortaya çıktı. Leontief akademik eğitimine

Berlin Humboldt Üniversitesi'nde iktisat bölümünde devam

etti ve 1928'de "İktisatta Devri Akımlar" adı ile Werner

Sombart'ın tez hocalığı altında hazırladığı tez ile doktora

derecesi aldı. 1927-1930 döneminde Leontief Kiel

Üniversitesi'nin ünlü "Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü"unde

çalıştı. Çalışma konusu arz ve talep eğrilerinin istatistiksel

olarak türetilmesiydi.

https://tr.w�k�ped�a.org/w�k�/Wass�ly_Leont�ef
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