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Platon’un “Devlet”, Aristo’nun “Nikomakhos’a Etik” isimli 
eserleri, yaşam kalitesi temalı çalışmaların bugün olduğu 
gibi antik dönemde de var olduğunu göstermektedir. 
Devlet, sivil toplum kuruluşları veya üniversiteler insanların 
yaşam kalitesinin oluşturmasında önemli yer edinmektedir. 
Kamu yönetimi bilincinin bu algıda olması şarttır. 

Yaşam kalitesi ile ilgili elle tutulur gözle görülür 
göstergeler; eğitim hayatı, sağlık durumu, yaşanılan ev 
veya kahve içmeye gidilen yer iken bu göstergelerin sizde 
yarattığı mutluluk/tatmin noktası yaşam kalitesinin gözle 
görülmeyen soyut kısmını oluşturmaktadır. 

Yaşam kalitesi ile ilgili temel çerçeveyi Murray’ın Veya 
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi genel olarak ele almış 
olsada gün geçtikçe ihtiyaçlar ile yaşam kalitesi arasındaki 
bağın arttığını söylemek mümkündür. 

Peki… 

Yaşam kalitesi ile ilgili temel değerlerimiz sizce nelerden 
oluşuyor?  

Örneğin 2020 model Mercedes yerine 2020 model 
Renault arabaya binmek yaşam kalitesi düzeyiyle ilgili bir 
konumudur?  

Temel mantık bir noktadan başka bir noktaya gitmek, 
yolculuk esnasında müzik dinlemek, klimayı kullanmak ise 
iki araçta cevap verecektir. 

Peki ya masaj yapan koltuğa sahip bir Mercedes yaşam 
kalitenizi arttırmış olacak mıdır? Olacaksa sizin için önem 
derecesi ne olacaktır? 

Bu durumlara oldukça geniş açıdan bakmak gerekmektedir. 
İnsana yönelik psikolojik varsayımlar çerçevesinde uzunca 
konuşulabilir bir konu olsada bakılması gereken en önemli 

nokta yaşam değerlerimizin evrenselliği olacaktır. 
Toplumsal bakış açısına sahip bireyler arttıkça yaşam 
kalitesinin dengelenmesi ve genele yayılması 
mümkün olacaktır.  

Kısaca bireysel yaşam kalitesi algıda, toplumsal 
yaşam kalitesi evresellikte mevcuttur. 

Saygılarımla
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Yaşamını düzenlerken doğru yerde kal; derin bir 
zihne sahip ol, içtenlikle ver, sözünde dur, başın dik 
olarak işlerini yap, iyi yeteneklerle işlerini tamamla, 
uygun zamanlarda hareket et, kızma, böylece 
kişilerin öfkesini üzerine çekmezsin. 

 Lao Tzu
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MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ

Abraham Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi yaklaşımı; “İnsan ihtiyaçları 

bir nedene dayanır ve  tatmin edilen bir  ihtiyaç motive edici unsur  
olmaktan çıkar ve yerini tatmin edilmemiş başka bir ihtiyaca bırakır” 

şeklindeki iki varsayıma dayanmaktadır. Maslow'un ihtiyaçlar 
hiyerarşisi yaklaşımı aşağıda hiyerarşik olarak sıralanmış olan beş 

ihtiyaç kategorisini öngörmektedir:  
1. Temel Fizyolojik İhtiyaçlar: Yeme,  içme, giyinme,  barınma, 

dinlenme,  varlığını ve neslini sürdürme ihtiyaçları.  

2. Güvenlik  İhtiyaçları:  Fiziksel  (kazalardan,  hastalıktan)  ve  
ekonomik  güvenlik, korunma, rahatlık,  huzur, tehdit ve tehlike 

altında olmama, düzgün ve temiz bir çevrede yaşama, uzun süreli 
ekonomik güvenceye sahip olma ihtiyaçları.  

3. Sosyal  İhtiyaçlar:  Kabul  görme, ait  olma  hissi,  sevgi  ve  

anlayış,  grup içinde yer alma ve onunla dayanışma halinde bulunma 
ihtiyaçları.  

4. İtibar  ve  Saygı Görme  İhtiyacı: Kabul görme  ve itibar kendinden 
emin olma ve liderlik, yarışma ve başarma ihtiyaçları.  

5. Kendini Gerçekleştirme  İhtiyacı: Gücünden  tatmin olma, başarmış 
olma arzusu ile iş yapma, benzerlerine göre en iyi olma ihtiyaçları.

KAYN
AKÇA: https://w

w
w.researchgate.net/publication/330510041_YO
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ESKİ MEDENİYETLERDE 
YÖNETİM

Sanayi devrimi öncesinde yönetim aile düzeni ile başladığı tahmin 

edilmektedir. İlk önce kabileler arasında yönetim anlayışı vardı. Bu 

kabileler avlanarak ve doğal seyrinde yetişen bitki ve meyvelerle 

yaşamlarını sürdürüyorlardı. Fazla tarımsal üretim ile birlikte kabileler 

büyümeye başladı ve büyük alanlarda yaşamaya başladılar. Bunun 

sonucunda ise tarımsal üretime geçiş başladı ve yerleşik toplumlar 

oluştu. Bu durum sonrası stratejik yönetim kavramının daha bir 

önem kazandığı görüldü. Ekonomik gücün toprak olduğu 

dönemlerde emek çok önemliydi. Doğa ve doğanın verdiği tüm 

ürünler insanlarda benlik duygusu kazandırdı. Bununla beraber 

birlikler oluştu ve derebeylikler kuruldu. Yönetim kavramı her geçen 

gün önem kazandı. Bütünsel yönetim gücü derebeyliklerin devlet 

noktasına gelmesine araç oldu. Devlet yönetiminin ise yönetimin en 

fazla görülebileceği alanlardı. Siyasi yönetimlerle işletme yönetimleri 

iç içe yaşadı. Bir çok yöntem geliştirildi. Bu sistemde yer alan bilinen 

en eski medeniyetler Mısır, Çin ve Aztek medeniyetleri olarak 

görüldü. 

GİRİŞİMCİLİK TEORİLERİ

KAYN
AKÇA: G

irişiim
cilik, Salih D

inçel(2019)
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KISA FİLM

Kısa filmler gün geçtikçe hayatımıza daha çok dahil olmaya başladı. 
Teknik ifadesiyle kısa film, 30 dakika ve altında sürelerde 
tamamlanan filmler, kısa film olarak tanımlanıyor. Günümüzde kısa 
filmlerin sayıları hızla artmaktadır. Türkiye’den ve dünyadan birçok 
ödül almış Uçurtma isimli kısa film; çocukların masum dünyasından 
savaşı ve savaşı durdurmaya çalışmalarını işliyor. Ulusal, uluslararası 
çeşitli yarışma ve festivallerde gösterim alan film; sınırda yaşayan 
çocukların, sınırın diğer tarafındaki savaşa ve ölümlere son vermek 
için gökyüzüne uçurtma uçurarak, savaş uçaklarını durdurmaya 
çalışmalarını konu alıyor. Film bunu yaparken yalın bir şekilde 
çocukların “savaş” olgusuna, onların dünyasından bakıyor. Serdal 
Altun yönetmenliğindeki filmden bazı replikler şöyle; 

-Çocuk(Mustafa): Uçurtmaları en yükseğe uçurursak uçaklar onlara 
takılır, sınırın diğer tarafına gidemezler. 
-Diğer Çocuk: Ya bu sefer bize bomba atsalar? 
-Çocuk(Mustafa): Biz çocuğuz neden bize bomba atsınlar? 
-Diğer Çocuk: Orda hiç çocuk yok mu? 
Savaşların ve çocuk ölümlerinin devam ettiği günümüzde bu film, 
insanlığa bir mesaj gönderiyor.  

Merak edenler “Uçurtma” isimli kısa filmin tamamını internetten 
izleyebilir.

KÜLTÜR-SANAT

UÇURTMA 12:25

YÖNETMEN 

SERDAR 
ALTUN 

2015
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1990 sonrası bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı 
gelişmeler -daha genel ifadeyle; büyüme ve verimliliği teşvik eden 
küreselleşme trendi- etkisiyle birleşme ve satın almalar artmıştır. 
Sınır ötesi birleşmelerle pazar payının daha fazla artması söz konusu 
olmuş, 30 yıllık sürece baktığımızda bu değişimden finans sisteminin 
ana sektörü olan bankacılık en fazla etkilenmiştir. Birleşmelerin, kriz 
dönemlerini tetikleyici unsur olma, ülke ekonomi politikalarını 
engelleme gibi negatif etkileri de bulunmaktadır. Öte yandan diğer 
tetikleyici güdülere baktığımızda pazar fırsatı yaratma, riski dağıtma, 
ortak köken etkinliğini artırma gibi beklentileri beraberinde getirmesi 
de pozitif etki sağlamaktadır. 
Ülkemizde bu birleşme ve satın almaların finansal, stratejik etki ve 
getirilerinden söz edebiliriz. Türkiye'de bankacılık sektörünün güçlü 
ve zayıf yönlerini bu anlamda değerlendirmeye çalıştığımda, 
''altyapısı ve ekonomik temelleri sağlam sayılabilecek bir sektörden 
söz etmekteyiz'' diyebilirim.  Birleşmelerde global anlamda da 
gündemi meşgul eden konuların başında yer alan sürdürülebilir 
kalkınma, iklim değişikliklerine uyum gibi stratejik, çevresel ve 
sosyal anlamda önem taşıyan hususlarda da, sistematik bir bakış 
açısıyla yol alınmaktadır. 
Bu anlamda Türkiye'de özellikle bankacılık sektöründeki 
birleşmelerin yol haritaları bize daha çok,  pozitif yönlü bir değişimin 
söz konusu olabileceğini göstermektedir. Takvim karar ve 
beklentilere bakıp, rakamsal değişiklikleri birleşme ve satın 
almalarda objektif olarak değerlendirebilmek için zamana ihtiyaç 
vardır. 
Günümüzde bankaların ekonomideki rolü aracılıktan ötedir. Türkiye 
gibi para piyasaları konusunda büyümeye devam eden ülkelerde,  
bankaların işlevi ülke ekonomisini ayakta tutmaktadır. Yaşanan 
birleşmelerin yol haritasını göz önünde bulundurmak ve bu 
birleşmelerin performansını irdelemek, sektörün geleceği ve ülke 
ekonomisine etkileri açısından önemlidir.

BANKA BİRLEŞMELERİ 
VE SATIN ALMA

GONCA TÜRKAY

KÖŞE YAZISI



GİRİŞİMCİLİK 
TERİMLERİ

Girişimci adaylarına neyi 
n a s ı l y apacak l a r ı n ı 
keşfetmelerine yardım 
eden k i ş i d i r . İdea l 
mentor, kendi başarı ve 
b a ş a r ı s ı z l ı k l a r ı n ı 
a n l a t a r a k b u n u 
b a ş a r a b i l e n d i r . 
Girişimcilik ekosistemine 
yeni  adım atmış birinin 
sıkça adını duyacağı ve 
y ö n l e n d i r i l e c e ğ i 
mentorlar hepimiz için 
önemlidir. 

I t i s h e who he l p s 
e n t r e p r e n e u r s t o 
discover what and how 
they will do. The ideal 
m e n t o r i s a b l e t o 
a c h i e v e t h i s b y 
explaining their own 
successes and failures. 
Mentors who are new to 
the entrepreneurship 
e c o s y s t e m w i l l b e 
frequently heard and 
guided.

mentor
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