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  Şimdi bu kavramı irdeleyecek olursak, günümüz iş yaşamında, yöneticilerin veya liderlerin zamanları çok

azdır. Yöneticiler veya liderler, küreselleşen dünyada ve bilgi çağında, işlerini takip edip personelini motive

ederek onları yönlendirirler. Zamanlarının çoğunu seyahatlerle geçiren yönetici veya liderler işlerini,

teknolojinin vermiş olduğu imkanlar ile internet üzerinden kolaylıkla takip edebilmektedir. İhtiyaç duyduğu

kişilere, anında ulaşabilmektedir. Onlar ile istediği zamanlarda toplantı veya görüşmeler yaparak işler

hakkında bilgi alışverişinde bulunabilmektedir. Bilim ve Teknoloji ile savaşların bile değiştiği bir dünyada,

her türlü şirket veya kurum için, küresel etkileşimin, belirsizliğin, sürekli değişimin, riskin ve krizin egemen

olduğu bir çevre söz konusudur. Bu belirsizlik ve değişim sürecinde, yönetici ve liderler, zamanla yarışarak

şirketlerinde ve kurumlarında, süratli doğru kararlar almak durumundadır. Yönetici ve liderler, çok sayıda

birbiri ile etkileşen yeni güç ve karar alma merkezleri oluşturarak çabuk yanıt verici/alıcı esnek yapılar inşa

ederek kararlar alırlar. Dolayısıyla, zamanı ve mekanı neresi olursa olsun, yönetici ve liderlerin, işlerini

yürütebilmek için teknolojiyi her zaman kullanma ihtiyacı doğmaktadır. Yönetici veya liderler için, birebir

veya çoklu yüzyüze toplantı seçenekleri, hepimizin kullandığı dijital teknoloji üzerinden yapılan

görüşmelerdir. Bunlar WhatsApp, Skype, Zoom, Face Time, Signal, Facebook Messenger gibi popüler olan

uygulamalardır. 

  Çağımız iş dünyasında, Dijital Yöneticilik/Dijital Liderlik kavramı ön plana çıkmaktadır. Bilim ve

Teknoloji, Dijital Yönetici/Dijital Liderlere bilgi çağında çok büyük avantajlar sağlamaktadır. Teknoloji, iş

dünyasına, hem uzaktan hem de yakından sürekli, özellikle planlama, çalışma ve denetim imkanı vermektedir.

DİJİTAL YÖNETİCİLİK VE DİJİTAL
LİDERLİK (devam yazısı)
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Yazar: Eng�n KABADAŞ



  Dijital Yöneticiler veya Dijital Liderler;

1.Sunulan seçeneklerle değil, kendi yarattığı seçeneklerle vizyonunu belirleyerek hareket ederler. 

2.Bilgi çağında, teknolojik olarak üst derecede yetkinliğe sahip olmalı ve uygulamalıdırlar. 

3.Kendilerini sürekli olarak eğitmeli, geliştirmeli, yenilemeli ve öğrenme yolcusu olmalıdırlar.

4.İç ve dış dinamikleri, küresel değişimleri, ülkeler bazında kültürel değişim ve ihtiyaçlardan

anlamlı ve önemli olanları ayırt ederek bütünleştirebilmeyi öğrenmelidir. 

5.Teknolojik bilgi ve birikimleri ile farklılık ve farkındalık yaratmalıdırlar.

6.Düşünme ve hızlı karar alma süreçlerinde, çalışanlarını doğru yönlendirerek, performanslarını

etkin kullanarak doğru işlere imza atmalıdırlar.

7.Çoklu etkileşimin bulunduğu karışık süreç/olguları algılama ve sağlıklı karar verebilme yetisini

geliştirmelidir. 

8.Kaos ortamında, kriz ve risk yönetimi ile personel ve finansal yönetimi çok iyi bilmelidirler.

 Dijital Yönetici/Dijital Liderler, sistemi değiştirerek veya yeni modeller oluşturarak küreselleşen

dünyada çok daha başarılı olacaklardır. Aksi takdirde, hem çağa hem de teknolojiye ayak

uyduramazlar ve işlerinde süratli kararlar alamazlar.

  Sonuç olarak günümüzde, zamanı etkin kullanan Dijital Yönetici/Dijital Liderler daha fazla ön

plana çıkmaktadır. Ara yönetici işlevlerinin çoğu, otomasyon ve yapay zeka sistemleri ile

çözümlenebilecek düzeye gelmektedir. Bilgi çağında; yeni değerler yaratacak, risk üstlenecek,

zamanında süratli kararlar alabilecek liderler gereklidir. Geniş yelpaze ve hayal gücüne sahip,

yaratıcı yöneticiler ve liderler başarılı olacaktır. Çağı yakalayarak, iyi bir teşkilat yapısı, nitelikli

insan gücü ve iyi bir yönetim sistemi kurmuş olan şirketler veya kurumlar her zaman başarılı

olacaktırlar. 

  Liderlik deyince, büyük asker ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ten bahsetmeden olmaz.

Bir düşünelim şimdi, bir ülkeyi uçurumun kenarından alarak yepyeni bir ülke kuran, 100. yılını

kutlayacağımız/kutladığımız Türkiye Cumhuriyetini, Türk gençliğine emanet eden, büyük önder,

bu teknoloji ve bilgi çağında yaşasaydı eğer, aynı savaşları, aynı mücadeleyi ve aynı devrimleri

yapsaydı nasıl bir ülke olurduk? Dünya’ya, rol model, örnek, fikirleri hala yürürlükte olan bir

lidere sahip olduğumuz için, büyük lider Atatürk ile ne kadar gurur duysak azdır.
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Moskova Borsası'nda, Türk Lirası ve Hong

Kong Doları vadeli işlemleri başlıyor. Türev

piyasasında Türk Lirası–Rus Rublesi ve Hong

Kong Doları–Rus Rublesi vadeli işlem

sözleşmelerinin alım satımı başlayacak.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, işlemler 1

Mart 2023 tarihi itibarıyla açılacak. 

P�yasadan Haberler
Toyota, 2022 yılının üçüncü çeyreğ�nde karı yüzde 22
artırdı.

Moskova Borsası'nda Türk L�rası �şlemler� başlıyor
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https://bigpara.hurriyet.com.tr/haberler/piyasa-haberleri/moskova-borsasinda-turk-lirasi-islemleri-basliyor_ID1475965/

https://bigpara.hurriyet.com.tr/haberler/piyasa-haberleri/toyotadan-guclu-kar_ID1475854/

 Dünyanın en çok otomobil satan markası

Toyota'nın karı beklentilerin üzerine çıktı.

Toyota 2022 yılının üçüncü çeyreğinde karını

yüzde 22 artırdı. 

   Yendeki güç kaybı ve çip krizinin bir nebze de

olsa hafiflemesiyle birlikte şirket 956,7 milyar

yen faaliyet karı elde etti.



Özlü Söz:

Fırsatlar birçok insan tarafından kaçırılır çünkü

ayrıntılarla süslenmişlerdir ve fırsattan çok iş gibi

görünürler. 

 

Thomas Edison

IMF, bugün yayınladığı "Küresel Ekonomik Görünüm Güncelleme"

raporunda Türkiye ekonomisi için 2022 büyüme tahminini yukarı yönlü

revize ederken, 2023 ve 2024 için beklentilerini değiştirmedi. Ekim ayında

yayınladığı "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda Türkiye ekonomisinin

2022 yılında yüzde 5,0 büyüyeceğini tahmin eden IMF, bugün yayınladığı

Güncelleme'de ise Türk ekonomisinin 2022'de yüzde 5,5 büyüdüğünü

öngördü. IMF, Türkiye ekonomisi için 2023 ve 2024 büyüme tahminlerini ise

yüzde 3,0 olarak korudu.
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IMF, Türk�ye ekonom�s� �ç�n 2022 büyüme tahm�n�n�
yükseltt�, 2023 ve 2024 beklent�ler�n� değ�şt�rmed�

https://www.foreks.com/haber/detay/63d88842d6018000011206d5/PICNEWS/tr/�mf-turk�ye-ekonom�s�-�c�n-2022-buyume-tahm�n�n�-yukseltt�-2023-ve-2024-beklent�ler�n�-
deg�st�rmed�
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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.



ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, ülkedeki çip üretiminin ve bu konudaki

bilimsel araştırmaların artırılması adına düzenlenen CHIPS yasasına ilişkin

Georgetown Üniversitesi'nde bir konuşma yaptı.

"CHIPS Yasası ve Amerika'nın Teknolojik Liderliği için Uzun Vadeli Vizyon"

başlıklı konuşmasında Raimondo, ABD'nin teknoloji ve inovasyonda liderliğini

sağlamlaştırmaya yönelik uzun vadeli hedeflerini anlattı.

Raimondo, CHIPS yasasının ülkenin geleceği için önemli yatırımlar yapma

fırsatı sunduğunu belirterek, "Bu yasanın teşvik ettiği araştırma, inovasyon ve

üretim, gelecek yıllarda ekonomik ve ulusal güvenliğimizi güvence altına alarak

teknolojik süper güç olmamızı sağlayabilir" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin gelişmiş çip üretim merkezi

kurma hedefi
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https://www.ntv.com.tr/teknoloj�/abdn�n-gel�sm�s-c�p-uret�m-merkez�-kurma-hedef�,tohG_Hdu�0�Q02Yp0VfVGg

Teknoloji Haberleri

https://www.ntv.com.tr/abd


Ölü kuşları drone olarak dolduracaklar
Yakın zamanda Amerikan Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü SciTech

2023 Forumu'nda sunulan çalışma, ölü kuşları kanat çırpan dronelara dahil

ediyor ve askeri amaçlarla insanların gözetlenmesine de olanak sağlayabiliyor.

Kanat çırpan dronelar, yani ornitopterler, kuşların uçma sürecinden

esinlenilerek ve itiş gücü için pervaneler de dahil mekanik parçalar

kullanılarak üretiliyor.

ABD'deki New Mexico Tech'ten Mostafa Hassanalian'ın da aralarında

bulunduğu araştırmacılar, drone yapımında yalnızca yapay malzemelere bel

bağlamak yerine yeni bulguların ölü kuşları yeniden tasarlamak için

uygulanabileceğini söylüyor.

Çalışmada bilim insanları, kuşların bazı genel görünüm ve hareketlerine daha

çok benzeyen yeniden üretim için, tahnit edilmiş kuş parçalarıyla kanat

çırpan yapay drone mekanizmalarını birleştirdi.

Gerçek bir sülüne benzeyen bir tanesi de dahil kuşa benzeyen dronelar

kullanarak iki uçuş denemesi gerçekleştirdiler.
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https://www.ntv.com.tr/teknoloj�/olu-kuslar�-drone-olarak-dolduracaklar,dp9-yDhhs0�b8lv_K9O1Fg



Ham�de Cavanş�r

Kahrizli malikanesini babasından devraldı ve pamuk işine devam etti. Vasiyetine uygun olarak, 1747-

1805 yıllarında Karabağ hanlığı'nın siyasi meseleleriyle ilgili tarihi eserinin el yazmasını Geyrat

Yayınevi'nde basılması için Tiflis'e (bugünkü Gürcistan'ın başkenti) götürdü. Ekim 1905'te, o zamanlar

Azerice yayımlanan Şarg-i rus gazetesinde köşe yazarı olan Celil Memmedguluzade ile tanıştı. 1907'de

evlendiler (Memmedguluzade o sırada iki kez dul idi) ve 1920'ye kadar Tiflis'te yaşadılar. 1908'de

Midhat ve 1911'de Anvar adında iki oğulları oldu. Hiciv dergisi Molla Nasraddin'i yayımlamak için

Memmedguluzade ile çalıştı.

1907'deki Karabağ kıtlığı sırasında Hamide Cavanşir, açlık çeken köylülere un ve darı dağıttı ve iki yıl

süren karşılıklı katliamlardan sonra yerel Ermeniler ve Azeriler arasında arabuluculuk yaptı  1908'de

memleketi Kahrizli'de bir karma eğitim okulu kurdu ve bu okul kız ve erkeklerin aynı sınıfta

okuyabileceği ilk Azeri okulu oldu. 1910'da Cavanşir, şehrin Azeri soylularının kadın üyeleriyle birlikte

Müslüman Kadınlar Kafkas Yardımsever Cemiyeti'ni kurdu. Sovyet Birliği döneminde bir çiçek

hastalığı salgını sırasında aşı satın aldı ve Kahrizli halkına aşı yaptı.

1921'de, Tebriz'de bir yıl yaşadıktan sonra, aile anılarını yazdığı ve kocasının eserlerini tercüme ettiği

Bakü'ye taşındı. 1930'larda, 1907-1931 yıllarında, 1967'de ölümünden sonra yayımlanan ve Hasan

Javadi ve Willem Floor tarafından İngilizce'ye çevrilen, Kafkasya ve İran'ın en etkili hiciv dergisi Molla

Nasreddin'in editörü ile hayatının ve ortaklığının nadir anılarını kaydettiği Uyanış: Bir Müslüman

Kadının Hayatının Nadir Anıları adlı bir anı yayımladı. Ayrıca Rus şiirini tercüme etti. İki çocuğu olan

Cavanşir; 1923'te Mina'yı, 1935'te Mithat'ı geride bıraktı. 1955 yılında Bakü'de öldü. Kahrizli'de

hayatının ve eserlerinin bir müzesi bulunmaktadır.
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Hamide Cavanşir (Azerice: Həmidə Cavanşir; 19 Ocak 1873

- 6 Şubat 1955), Azeri hayırsever ve kadın hakları

aktivistiydi. İkinci evliliği, yazar ve gazeteci olan Celil

Memmedkuluzade ile oldu. Ailesinin Kahrizli köyündeki

atalarının malikanesinde doğan Hamide Cavanşir; Azeri bir

tarihçi, çevirmen ve Rus İmparatorluk ordusunun subayı

Ahmed Bey Cavanşir'in (1828–1903) en büyük çocuğuydu.

Karabağ'ın son hanı İbrahim Halil Han'ın büyük-büyük-

torunuydu. Hamide ve küçük erkek kardeşi evde eğitim

gördü; dokuz yaşındayken, eğitimlerine rehberlik etmek için

Rus öğretmenlerden oluşan bir aile onlarla yaşamaya geldi.

14 yaşına geldiğinde Avrupa ve İslam edebiyatına aşinaydı

ve akıcı bir şekilde Rusça ve Fransızca konuşuyordu.

1889'da Hamide Cavanşir, Berde doğumlu Yarbay İbrahim

bey Davatdarov ile evlendi. Brest-Litovsk'a (bugünkü

Belarus'a) yerleştiler. Kısa süre sonra iki çocukları Mina ve

Muzaffer doğdu. Cavanşir, balo dansı dersleri aldı ve

Almanca ve Lehçe okudu. 1900 yılında aile, Davatdarov'un

askeri kale komutanlığına atandığı Kars'a taşındı. Bir yıl

sonra eşi öldü; 28 yaşındaki karısını dul bıraktı. Cavanşir'in

Moskova'da tıp okumak istemesi imkânsız görünüyordu.

https://tr.w�k�ped�a.org/w�k�/Ham�de_Cavan%C5%9F�r

https://tr.wikipedia.org/wiki/Tiflis
https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCrcistan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Molla_Nasreddin
https://tr.wikipedia.org/wiki/Karaba%C4%9F
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sovyetler_Birli%C4%9Fi
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87i%C3%A7ek_hastal%C4%B1%C4%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tebriz
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bak%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/Azerice
https://tr.wikipedia.org/wiki/Azerbaycan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Filantropizm
https://tr.wikipedia.org/wiki/Celil_Memmedkuluzade
https://tr.wikipedia.org/wiki/Azeriler
https://tr.wikipedia.org/wiki/Rus_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Karaba%C4%9F_Hanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0brahim_Halil_Han
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ruslar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tutor
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bat%C4%B1_edebiyat%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0slam_edebiyat%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Rus%C3%A7a
https://tr.wikipedia.org/wiki/Frans%C4%B1zca
https://tr.wikipedia.org/wiki/Berde
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yarbay
https://tr.wikipedia.org/wiki/Brest,_Beyaz_Rusya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Belarus
https://tr.wikipedia.org/wiki/Balo_dans%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Almanca
https://tr.wikipedia.org/wiki/Leh%C3%A7e
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kars
https://tr.wikipedia.org/wiki/Moskova


Deneyimlerinizi paylaşın,
başarı öykülerinizi,

çalışmalarınızı gönderin,
yayınlayalım.

Teşekkür ederiz.
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