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Krizlerden
çıkarılan
dersler

Finansal Krizler Tarihi
Robert Z. Aliber&Charles
P. Kindleberger
Çeviren: Ümit Şensoy
İş Bankası Kültür
Yayınları
514 Sayfa, Eylül 2013
İstanbul

Charles P. Kindleberger, “kökü
kurumayan döngüler” diye tanımladığı
mali
m krizleri açıklarken, öncelikle bu
konuda
genel bir tanımlamaya gitmenin
k
zor
z olduğunu, ancak spekülasyona yol
açan
koşullarla birlikte parasal boyutlarda
a
kredinin
genişlemesi ve mali sıkıntılarla
k
bbaşlayıp, panik ve ardından çöküşle birlikte
tamamlanan kriz modelinin analizlerle
ta
çıkarsamalara arka plan sağladığına dikkat
çı
çekiyor.
çe
“Finansal Krizler Tarihi”, zaman geçip
krizlerin
her biri silikleştikçe çıkarılan
kri
derslerin unutulduğu, ağaçların arşa
kadar uzayacağına yatırımcıların yeniden
inandığı konusunda okuyucuları uyarıyor.
Çılgınlıkların, paniklerin ve çöküşlerin, “Sana
nasıl davranılmasını istiyorsan sen de başkalarına
öyle davran” kuralına bağlılığı değil; hırs, hile
ve açgözlülüğü besleyen bir ekonomik ortamın
neticesi olduğunu çok etkili bir biçimde anlatıyor.

Kariyer için hayat feda
etme sanatı

İmalat dünyası
hakkında gerçekler
Kitapta, birçok uygulanmış akıllı imalat
tekniği ve bunların güçlü sonuçlar yaratacak
şekilde nasıl bütünleştirildiği yer alıyor.
Dünyada rekabet şiddetleniyor. Pazarın talebi
hızla değişiyor. Fabrikadaki insanlar açısından,
bu kitap sürekli iyileştirme teknikleri ve bunun
içyüzünü anlamalarını
sağlıyor. Ofislerdeki
insanlar açısından kitap,
fabrikayla aralarındaki
uçuruma köprü kurma
fırsatını veriyor. Ayrıca
benzer bir disiplini ofis
ortamına uygulamayı
düşünmek için bir yöntem de
sunuyor.
Tepe yönetimi açısından
kitap, rekabetçi konumlar
oluştururken insanları
ve teknikleri birbirlerine
bağlayarak, şirket faaliyetini
daha iyi bir perspektifle
bütünleştirmenin yollarını
gösteriyor.
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İmalatta
Mükemmellik Yolu
Kiyoshi Suzaki
Çeviren: Saadet Özkul
Optimist Yayınevi
285 Sayfa, Kasım 2013
İstanbul

Kariyerinin en parlak zamanlarından, tam da iki
sene içinde genel müdür, beş sene içinde C-Level
Yönetici, ondan sonra da artık kısmette hangi mevki
varsa o olmayı hedeflerken kendisine konulan
hastalık teşhisiyle hayata bakışı değişen Sarp
Mogan, tamamen kurşunla kaplı birkaç metrekarelik
bir odada yazdığı bu kitapta, mutluluğun parlak
bir kariyerle tanımlandığı günümüz iş hayatının
pratiklerini mercek altına alıyor.
Mogan, insanların yaşadıkları muhitin kalitesi,
kullandıkları arabanın modeli
ve banka hesaplarındaki
Beyaz Yalaka
rakamlar kadar var olduğu
Sarp Mogan
bir dünyada, zirvelere
Okuyan Us Yayınları
tırmanmak için hangi yolların
238 Sayfa,
Aralık 2013
izleneceğini, nelerden
İstanbul
vazgeçilerek bu yolculukta
bireyin “neye” dönüşeceğinin
resmini çiziyor.
Mogan kitabında, “Sen artık sen değilsin. Sen
artık bir ürünsün. Kendini bir ürün gibi görmezsen
kariyer yapmayı unut gitsin. Kariyer yapmak,
asla ve asla kendin olmamak demektir. Bir roldür.
Bir markalaşma, pazarlama ve halkla ilişkiler
çalışmasıdır” diyor.
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Gelecekten kareler
ABD’li fizikçi Michio Kaku, 300 bilim insanıyla görüşerek yazdığı
Geleceğin Fiziği
“Geleceğin Fiziği” adlı kitapta 2100 yılında insanlığı nasıl bir geleceğin
Michio Kaku
beklediğini anlatıyor. Kitabında “Tarih, eksik kalmış başarısız gelecek
ODTÜ Yayıncılık
416 Sayfa,
tahminleriyle dolu” diyor Kaku. 2100 teknolojilerinin özünde “yüksek
Ekim 2013
dokunurluk” (high touch) olacağını belirten Kaku’ya göre mağazada
Ankara
olmasak bile giysileri elimizle seçiyormuş gibi hissettiren, stadyumda
bulunmasak da maçı sahada izlettiren aygıtlar 2100’de bizi bekliyor.
Kaku’ya göre tanrılara dönüşmek 2100’deki kaderimiz,
ama aracımız, ne sihir ne de iksir; bilgisayar teknikleri, nanoteknoloji, yapay zekâ,
biyoteknoloji ve hepsinden öte tüm teknolojilerin temelindeki kuantum teorisi.
Gelecek yüzyıl “mükemmel kapitalizm çağı” olacak. Piyasaları bu kez gerçekten
görünmez bir el değil, sınırsız bilgi şekillendirecek. Her ürünü en ince ayrıntısına kadar
analiz eden kontakt lensler, fiyatları mükemmel doğruluğa çekecek. Yani kazık yemek yok!
Tümör 2100’lerin anlamını bile bilmediği bir kelime olacak, çünkü tedavi
yöntemleri tümör oluşumuna artık asla izin vermeyecek. Kanser değil, kanserden
ölmek tarihe karışacak. Turist rehber kitapları ve haritalara gerek kalmayacak. Kontakt
lensler yol gösterecek. Yemek pişirmek artık sadece robotların işi olacak. Çocuk sahibi
olmak isteyen çiftler bebeklerinin ismi gibi, ne tip genlere sahip olacağı konusunda da
uzlaşmak zorunda kalacak...

Efsane yatırımcıya dair her şey
Bu kitap Warren Buffett’in kariyerindeki 46 yıla ışık tutuyor. Kitabın son yazısı, üç yatırım türünü ve
onun hangisini tercih ettiğini anlatıyor. Fortune 1966 yılında ilk kez Warren Buffett’ten söz ettiğinde
Berkshire hissesi 22 dolar civarındaydı. 2013 Aralık ayı sonunda bir adet A grubu Berkshire hissesinin
değeri 176.900 dolar.
1966 yılında kendi şehri dışında bir kaç yatırımcı Warren’ı iyi tanıyordu, çünkü onları zengin
ediyordu. 1983’te Buffett’in hissedarlara yazdığı mektupları haber yapması
için Fortune tarafından görevlendirilen serbest gazeteci Andrew Tobias,
Dansla İşe Gitmek
Buffett’ın adını bile duymamıştı. Berkshire 1965 yılında Warren devraldığı
Warren Buffett
Çeviri: Canan Feyyat
zaman Fortune 500 listesine giremeyecek kadar küçük, New Englandlı bir
Scala Yayıncılık
şirketti. 2011 yılında ise listenin yedi numarası oldu. Bütün bunlar bir insanın
484 Sayfa, Aralık 2013
yaşam süresi içinde oldu ve hâlâ devam ediyor. Warren Buffett’i yatırımlardan
İstanbul
uzaklaştırabilirsiniz, ama yatırımı ondan uzaklaştıramazsınız.

Markanızı zihinlere, görsel çekicin
duygusal gücüyle işleyin
Pazarlama stratejileri bugüne kadar sözcüklerin hâkimiyeti üzerine kurulu bir bakış açısıyla
belirleniyordu. Pazarlama planları, sloganları ve mesajları öncelikli olarak kelimeler yoluyla
kurgulanırken görsel kullanımı bu çalışmalarda zenginleştirici bir ek unsur olmaktan öteye
gidemiyordu. Oysa pazarlamanın gözden kaçırdığı bir durum, imgenin
gücü, çoğu zaman sözün gücünü aşarak tüketicilerle markalar arasında
Görsel Çekiç/
kurulan bağın duygusallığını artırıyor.
Visual Hammer
Markaların sözcüklerle ifade edilen konumu sözel çivi, konumlandırma
Laura Ries
çivisini tüketicinin zihnine işleyecek aleti ise görsel çekiç olarak tanımlayan
Mediacat Yayıncılık
176 Sayfa,
dünyaca ünlü marka stratejisti Laura Ries, görüntüyü bir dekorasyon değil
Eylül 2013
tam tersine bütünün bir diğer önemli yarısı olarak değiştirerek markaların
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tüketicilerin zihninde yer etmeleri için yeni bir açılım sunuyor.
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