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Dünyayı Anlamak…

• Genetik
• Biyo Teknoloji
• Nano Teknoloji
• Yapay Zekâ (Watson)
• 3D Yazıcılar
• Akıllı Materyaller

4. Sanayi Devrimi………………………



Dünyayı Anlamak…

• Moore Kanunu
Mikroçiplerin gücünün her iki yılda bir, yaklaşık 2 

katına çıkması beklentisi…

2001 yılında bir kişinin gen haritasını çıkarma 100 
milyon dolardı…

2015 yılından itibaren 1000 dolara indi…



Dünyayı Anlamak…

Intel 1971 yılında 4004’ü üretti. Şimdi ise Intel
Core işlemciyi üretti.

Sonuç:
• 3500 kat daha iyi performans
• 90 000 kat daha enerji tasarruflu,
• 60 000 kat daha ucuz,



Dünyayı Anlamak…
1971 yılında yapılan bir Volkswagen Moore

Kanunu’na göre gelişmiş olsaydı;
• 480 000 km hızla gidebilirdi…
• Bir galon (3,78 litre) benzinle 3,2 milyon km 

yol alabilirdi…
• Bu yolculuğun maliyeti 4 sent olurdu…

Bir depo yakıtı ömür boyu kullanılabilirdi…



Dünyayı Anlamak…
Yapay zeka’nın gelecekte yapacağı işler;

• Farklı dillerde çeviri yapmak (2024)
• Etkili bir makale yazmak (2028)
• Kamyon sürmek (2027)
• Çok satan bir kitap yazmak (2029)
• Ameliyat yapmak (2053)
• 45 yıl içerisinde şimdiki işlerin %50‘lisini 

yapmak
• 120 yıl içinde şimdiki işlerin tamamını 

yapmak



Dünyayı Anlamak…
Brian Acton (1972) & Jan Koum (1976)

WhatsApp= Türk telekom + Tüpraş + THY + 
Petrol ofisi 19,3 Milyar Dolar (Şirin, S. (2015). Yol 
ayrımındaki Türkiye. İstanbul: DK



Dünyayı Anlamak…
• Teknoloji
• İklim değişiyor
• Küreselleşme baskın hale geliyor



Dünyayı Anlamak…

• Brooklynn Bridge (1868)
• Empire State (1929)



Değişimlerin;

• Öznesi kim?

• Nesnesi kim?



Yetişkin Eğitiminde Neredeyiz?
• PIACC-2015  (16-65 yaş arası)
• Sözel beceriler, 

OECD ortalaması: 268 Türkiye: 227
• Sayısal beceriler,

OECD ortalaması: 263 Türkiye: 219
• Problem çözme becerileri,

OECD 2. 3. düzey yüzdesi: 31
Türkiye: 8



Türkiye’ye Yakın Olan Ülkeler

• Sözel beceriler, 
Şili, Jakarta

• Sayısal beceriler,
Şili, Jakarta

• Problem çözme becerileri,
Şili, Yunanistan, Polonya, Litvanya



PIACC-2015  (16-65 yaş arası)

• OECD ülkelerinde 30 yaşta tüm beceri alanlarında zirve 
olurken, Türkiye’de bu oranda düşme meydana gelmektedir. 

• Erkekler hem sözel hem de sayısal alanda kadınlardan daha 
başarılıdır.

• Hem kadın hem de erkeklerde yaş arttıkça bilgi düzeyi 
azalmaktadır.

• Türkler OECD ülke vatandaşlarına göre, iş yerlerinde ve 
sosyal hayatlarında öğrendikleri becerileri kullanamıyor.



Sonuç
Durum vahim…

Yetişkin eğitiminde liderlik ne anlama gelir?



Hammadde önemli mi?

• Doğalgaz
• Petrol
• Kömür
• Altın
• Demir
• Japonya
• Finlandiya



Fındık
Fındıkta toplam 5 milyon kişi çalışıyor 3 milyar dolar

ciro yapıyoruz…

Ferrero 22500 kişi çalışıyor 11 milyar dolar
kazanıyor…

Sorun nerede?



Yönetim nedir?

Örgütte bulunan madde ve insan kaynaklarını etkili
yönetmektir…



Yönetim nedir?
Yönetim, insanlara hayatı 

kolaylaştırabilme sanatıdır…



Feraset nedir?

Uz görüş, vizyon sahibi olma..
Geniş bakış açısı…



Liderlik;

Mevcut yetişkinlerin eğitim görme, öğrenme ve
harekete geçmesinde önemli olan anahtar sözcük
liderliktir.



Liderlik için;

Uygun «habitat» oluşturulmalıdır. Bağlamından
koparılan hiçbir şey başarılı olamadığı gibi, bağlamı
oluşturulmadan harekete geçirilen hiçbir şey de başarılı
olamaz.



Güç Kullanma

• Yasal güç
• Ödül gücü
• Zorlayıcı güç
• Uzmanlık gücü
• Karizmatik güç



Toyota Yönetim İlkesi

Örgütünüzü, hiç gücünüz yokmuş gibi yönetiniz…

“Kaleleri kılıçlarla fethedebilirsiniz ama kılıçlarla 
yönetemezsiniz”…



Değişme

İnsanlar değişmeye değil, değiştirilmeye direnir. P. 
Scholtes



Sorunu anlama - farkedebilme



Lider kimdir?

Lider, insanları etkileyebilen ve harekete 
geçirebilen kişidir.

Liderlik meydan okumaktır…



At, adımına göre değil, adamına 
göre yürür.  Atasözü



Türklerde liderlik;

• Babacan olunuz.
• İşbirliği yapınız.
• İkna ediniz.
• Statü sağlayınız.
• Güvenilir olunuz.
• Öğretmen ve okul yöneticilerine sahip çıkınız.



Guiliani’ye göre liderlik ilkeleri;

• Vizyon
• Kişilik
• Cesaret
• Hazırlık
• Ekip çalışması
• İletişim
• Dinleme



Önemli…

• Güç mü, başarı mı?
• Uyum mu, anlaşma mı?

Türkler, ilişki yönelimli bir toplumdur. Bu sebeple, 
amiri olduğunuz kişilerin özel durumları ile ilgileniniz.



Bahçıvan olunuz…



Liderin Kritik Becerileri…

• İletişim / Dinleme
• Duygusal zekâ
• Empati

Hata
• Dinlememek
• Geri bildirim vermemek



Lider kimdir?

• Metehan
• Sultan Alpaslan
• Fatih Sultan Mehmet
• Mustafa Kemal Atatürk
• Steve Job
• John Rockerfeller



Lider – Güçlü Örgüt Kültürü
Lider, örgütte yokken, işgörenlerin

yaptığı her şeye örgüt kültürü adı verilir…
(Oblomovluk)



Liderlik Hataları
• Tulumbacı sendromu
• Pigmalyon etkisi
• Ringelman etkisi
• Zeigarnik sendromu
• Aşırı kontrol
• Güç uzaklığı
• Hiyerarşinin fazla olması
• Sorgusuz itaat



Zaman Ötesi Liderlik
Geleceği görebilmek ve geleceği bu günden fark edip 

yönetebilmektir…



Stratejik Düşünme

Bir uzaylı resmi yapınız.

17.07.2019 37
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Aya gönderilen maymun!

17.07.2019 39



• Aya gönderilen araç bozulsaydı….
• İçinde maymun kalsaydı…
• Ayda yaşayan canlılar, Dünyalıları neye benzetirdi?
• Cevap: Maymuna

Sonuç: Ufolarda bulunduğu ya da görüldüğü söylenen 
canlılar, uzayda yaşayan toplumların maymunu olabilir mi?

17.07.2019 40
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Yaratıcı Düşünme



17.07.2019 42

Örnek Çözüm



17.07.2019 43

Yaratıcı Düşünme



6 Kürdan







Mum  Deneyi



Çözüm



Boş Sabun Kutusu



Saatli Bomba



Sağ beyin, Sol beyin, Ön beyin



Etkilemek
İnsanları etkilemek istiyorsanız, onların PİN kodunu 

öğreniniz.

Nasıl mı?



Ego Durumları

• Ebeveyn
• Yetişkin
• Çocuk

Yetişkin = Yetişkin



En İyi - En Uygun

http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.iyi-resimler.com/data/media/2538/baklava_resimleri_4.jpg&imgrefurl=http://www.iyi-resimler.com/resimler-baklava-resimleri-2538-baklava-resimleri-8669.html&usg=__J2Zz5eiRzsuNIcJj0bYK_K4B-Zg=&h=375&w=500&sz=73&hl=tr&start=11&zoom=1&itbs=1&tbnid=75AUoU46s9QH3M:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images?q=%22Baklava%22&hl=tr&gbv=2&tbs=isch:1&ei=2IE-TfKYJMSytAal_5HdBA
http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.iyi-resimler.com/data/media/2538/baklava_resimleri_4.jpg&imgrefurl=http://www.iyi-resimler.com/resimler-baklava-resimleri-2538-baklava-resimleri-8669.html&usg=__J2Zz5eiRzsuNIcJj0bYK_K4B-Zg=&h=375&w=500&sz=73&hl=tr&start=11&zoom=1&itbs=1&tbnid=75AUoU46s9QH3M:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images?q=%22Baklava%22&hl=tr&gbv=2&tbs=isch:1&ei=2IE-TfKYJMSytAal_5HdBA
http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.meleklermekani.com/imagehosting/bardak-su-2109.jpg&imgrefurl=http://www.meleklermekani.com/herseyin-basi-saglik/175741-bir-bardak-suyun-46-faydasi.html&usg=__FBh6JJk--mZMvn_37roEwKQ62FU=&h=399&w=323&sz=27&hl=tr&start=3&zoom=1&itbs=1&tbnid=DkInz4lJD52uWM:&tbnh=124&tbnw=100&prev=/images?q=%22bardak+su%22&hl=tr&gbv=2&tbs=isch:1&ei=DII-TZCLLIL3sgbd0PniBA
http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.meleklermekani.com/imagehosting/bardak-su-2109.jpg&imgrefurl=http://www.meleklermekani.com/herseyin-basi-saglik/175741-bir-bardak-suyun-46-faydasi.html&usg=__FBh6JJk--mZMvn_37roEwKQ62FU=&h=399&w=323&sz=27&hl=tr&start=3&zoom=1&itbs=1&tbnid=DkInz4lJD52uWM:&tbnh=124&tbnw=100&prev=/images?q=%22bardak+su%22&hl=tr&gbv=2&tbs=isch:1&ei=DII-TZCLLIL3sgbd0PniBA


İnsanları değiştirmeye çalışmayın…

• Bilgi
• Tutum
• Davranış



İnsanları değiştirmeyin…

Malzeme bu!!!

Bu malzeme ile en etkili ne yapabilirim?



Teşekkürler
Prof. Dr. Necati CEMALOĞLU

05334173168

necaticemaloglu@hotmail.com

@Necati1965
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