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Hiçbir plan,
organizasyon
olmadan
yaşayamaz...
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Ekonomik hayatın üç önemli
anahtar kavramı: İşletme, yönetim,
o
organizasyon!...
İşletme nedir
vve hangi unsurlardan meydana
ggelmektedir? İşletme demek başarı
m
mı demektir? Başarı için işletmenin
vvarlığı yeterli değilse, tamamlayıcı olan
n
nedir? İşletme dendiğinde ayrılmaz
bi
bir parça gibi akla gelen yönetimin,
işl
işletmenin başarısındaki fonksiyonu
ne
nedir? Organizasyon nedir? İşletme,
yö
yönetim, organizasyon... Bu üç
kav
kavramın birbirleriyle olan ilişkisi nasıl
izah edilebilir? Bu ve benzeri soruların
artırılması mümkündür. Ancak bu soruları sormaktan
daha önemli olan, uygun cevapları verebilmek. Bu
kitap, sözü edilen cevaplara ulaşabilmek için atılmış
adımlardan biri. Kitap üç bölümden oluşuyor: İşletme,
Yönetim, Organizasyon...

Gürültücü kalabalığa inat
sakin kalabilenlerin öyküsü…
Dışadönüklük, muazzam cazip bir
kişilik tarzı ama bunu ayak uydurmak
zorunda hissettiğimiz baskıcı bir standarda
dönüştürdük. Oysa sakinler olmasaydı
dünyanın nelerden mahrum kalacağına bir
bakın:
Yerçekimi teorisi,
izafiyet teorisi, Chopin’in
noktürnleri, Proust’un
Kayıp Zamanın İzinde’si,
Peter Pan, 1984 ve Hayvan
Çiftliği, Charlie Brown, E.T.,
Google, Harry Potter…
Bu eserler ve bu
fikirler yaratıcılarının
sakinliğine rağmen değil,
sakinlikleri sayesinde hayat
bulabiliyorlar. Yüzeyselliğin
yüceltildiği bir çağda
derinliğin sığınaklarına
hücum edenler, önyargılarını
kırıp sakinliğe adım atıyorlar.
Karanlık bölgeye geçebilecek
cesaretiniz var mı?
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Sakinler de Kazanır
Susan Cain
Çeviri: İdil Çetin
Optimist Yayınevi
415 Sayfa, Ekim 2012
İstanbul

Kilo aldıran yiyeceklerden
28 günde vazgeçme
programı
Bazı yiyeceklere karşı zaafınız olduğunu mu
düşünüyorsunuz? Kremalı pasta akla bir kez düştü mü,
çıkarmanın imkânı yok diye mi hayıflanıyorsunuz? Gizli
köşenizde kendinizi kaybedercesine, tıka basa yediğiniz
için utanç içinde misiniz? Bir diyetten ötekine koşmaktan
mı yoruldunuz?
Şimdi durun ve rahat bir nefes alın...
Tüm bu yaşadıklarınız aslında, beyninizdeki kimyasal
dengenin bozulmasından kaynaklanıyor. Beyninizin
salgıladığı ya da salgılamadığı kimyasalların sorumlusu siz
değilsiniz. Ama onları kontrol
etme, düzenleme ve değiştirme
şansına sahipsiniz!
Yemek Bağımlılığı
Yaşam biçimimiz, felsefemiz
Dr. Mike Dow
Çeviri: Müge Yalçın
ve bakış açılarımız, sadece ruh
Remzi Kitabevi
halimizi değil yemekle ilişkimizi
414 Sayfa, Şubat
de belirliyor. Ünlü bağımlılık
2013
uzmanı Dr. Mike Dow bizi
İstanbul
uzun vadede daha sağlıksız ve
mutsuz kılan gıdalara neden
yöneldiğimizi açıklamakla
kalmıyor, bunlara duyduğumuz bağımlılıktan kurtulmak
için 28 günlük bir program öneriyor.
Kapitalist modeller, sosyo-ekonomik kalkınma
sorunsalı ve devlet-ekonomi ilişkileri bağlamında dünyada
geliştirilen başlıca teorik yaklaşımlar neler?
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En Yeni Yatırım
Fırsatını Kaçırmayın!
Yatırımcılar hisse senetlerine aşırı pay ayırma
Emtia
yaklaşımından uzaklaşarak portföylerini çeşitlendirmenin
Yatırımcılığının
yollarını arıyorlar. Bu yollardan biri de emtia yatırımı oluyor.
Küçük Kitabı
John Stephenson
Başarılı bir emtia yatırımcısı olmak için başarılı bir hisse
Çeviri: İlker Gülfidan
senedi yatırımcısı kadar bilgi sahibi olmak gerekiyor. Bir kilo
Optimist Yayınevi
alüminyum, demir ya da nikel her yerde aynı olabilir ama fiyat,
202 Sayfa, Nisan 2013
talebe göre değişebilir.
İstanbul
Yatırımcılar basit, elle tutulur, muhasebenin dalavereli
olmadığı ve önlerindeki yolun net olduğu bir şey arıyorlar.
Emtia, sabah sizi uyandıran kahveden, otomobilinizin benzinine kadar her yerde
günlük rutininizin parçası, gerçek bir şey.
Yine de, yatırım portföylerinde hak ettiği yeri henüz alabilmiş değil. Bu kitap
emtiayla ilgili efsaneleri yok ediyor ve iki cesur iddiada bulunuyor:Emtia her
portföyde yer almalıdır ve emtiayı göz ardı etmekle yatırımınızı tehlikeye atarsınız.

İnsanların ihtiyaçları nasıl belirlenir?
İn
Dünya çapında üreticilerle müşteriler arasındaki ilişki kökten değişmiş bulunuyor. Artık müşteri
ge
gerçekten “efendi” oldu. Özellikle de kadınlar. Dünya ekonomisini aslında kadınlar, onların tercihleri,
beğenileri ve ihtiyaçları yönlendirmektedir.
Harvard Business Review Dergisi’nden Seçmeler dizininin yeni
Pazarlamayı
kitabında yer alan makaleler son yılların pazarlama deneyimi temelinde şu
Yeniden Keşfetmek
sorulara yanıt arıyor: Müşterinin, “tipik” değil gerçek insanların ihtiyaçlarını
Harvard Business
nasıl belirleyebiliriz? Onlarla doğrudan işbirliği yapan ve yeni pazarlar
Rewiev Dergisi’nden
Seçmeler
yaratan ekipleri nasıl oluşturabiliriz? Kadın tüketiciler için en büyük
Çeviri: İlker Gülfidan
potansiyele sahip pazarlar hangileridir? Satış ve pazarlama ekiplerinizin
MESS Yayınları
birlikte çalışmasını nasıl sağlayabilirsiniz? Müşteri departmanı ne demektir?
240 Sayfa, Şubat 2013
Başarılı global markaları nasıl kıstas alabiliriz? Marka topluluklarıyla nasıl bir
İstanbul
ilişki geliştirmeliyiz?

Ticaret modeliyle
kentsel dönüşüm hayal
Kent ve kentleşme konusu bugün toplumsal, politik ve ekonomik yönleriyle giderek
daha fazla tartışılan bir gündem haline geldi. Henri Lefebvre, “toplumun bir bütün halinde
kentleşmesi” hipoteziyle yola çıkarak, hep kır-kent çelişkisi içinde ele alınan şehir kavramının
ortadan kalktığını, ortaya çıkan “kent toplumunun” yeni yorum ve yaklaşımlar geliştirilmesi
gereken karmaşık bir araştırma olarak görülmesi; kentin ise toplumsal analiz ve pratiklerin
merkezinde yer alması ve şehirleşme sorunuyla sınırlanmaması
gerektiğini öne sürüyor. Onu yalnızca tüketimin ve yeniden
Kentsel Devrim
üretimin değil, kapitalist üretimin de merkezine yerleştirerek,
Henri Lefebvre
Çeviri: Selim
toplumsal-siyasal mücadeleyi üretim-fabrika eşleşmesinden koparıp,
Sezer
üretim-kent ölçeğine ve vizyonuna taşıyor. Metalaşma, pazar,
Sel Yayıncılık
bürokratikleşme üzerine kurulu soğuk ve modernist kentleşme/
176 Sayfa, Nisan
şehirleşme yaklaşımını reddederek, kentin sakinlerinin canlı
2013
İstanbul
deneyimlerinin altını çiziyor.
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