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Bilgi Paylaşımı 
 
 
 
 

 
Bilgi Paylaşımı niçin çok önemlidir? 

 
 
 

Bence bilgi ve düşünce paylaşımı en azından iki şeyi ifade ediyor: 
 
 

 O konuda bir bilgi sahibi olunduğunu ve konu hakkında düşünüldüğünü, akıl yürütüldüğünü, 
bunların paylaşılabilir hale ve olgunluğa getirildiğini, bir emek sarf edildiğini, 

 

 Bilginin ve düşüncelerin paylaşılmasına olan bir inancın ve isteğin var oluşunu. 
 
 
 

İşte ben bu iki eyleme de çok derin saygı duyuyor ve bilgisini paylaşanları saygıyla selamlıyorum!!! 
 

Bilgi paylaşıldıkça artar. 
 

Artan bilgi fark yaratır. 
 

Fark yaratan bilgi güç’tür. 
 
 
 

Teşekkürler Bilgisini paylaşanlara!!! 

🙏🍀👍👏 
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HOW THE ENCOUNTER WITH ALIENS WILL BE? 

 Published on June 2, 2019 
 

Most of us wonder if there is life out of our own World. We haven’t got any evidence of life there 
yet. We as humans, being intelligent and curious, would like to find life beyond our world and 
wouldn’t like to be isolated and alone in the universe. 

However, beyond the curiosity, we do not think about the outcomes of this wonder. Would it be 
good for us to encounter the aliens from an outside world? What we expect? What will happen 
then? Would we exchange hellos, and welcomes and cooperate? Or will we have a very formidable 
enemy as soon as we meet with them? I think, the result of encounter depends on whether we find 
them or they find us. 

I would like to discuss the encounter of aliens with a metaphor of the encounter of Spaniards with 
Inkas. The situations of the discoveries in many respects have similarities. When Christof Colombus 
could travel with his ships across Atlantic Ocean he and the crew did not know what they would 
encounter. The venture was extremely dangerous and difficult, nobody could have made such travel 
before. Europe and Americas were so far away and isolated from each other at the time 1492 AD like 
the situation we have now: two worlds in the space so isolated and far away from each other. No 
communication has been exchanged between the two worlds so far. 

Firstly, like for the case of the Spaniards and Inkas, I believe that the party that discovers the other 
party should always be more evolved and developed technologically and culturally than the other. 
Only the developed and advanced party could discover the other first, because it is much more 
difficult to do that for the underdeveloped party to discover the opposite, when the worlds both 
parties live are so far apart from each other that nobody from either side could have made a travel 
before. 

Therefore, the life forms that we, humans in the world, discover outside of our planet should most 
probably be the lower life forms than us, such as cellular organisms, or some form of plants. These 
life forms even may be harmful to us as they may contain some kind of organisms that infect us. 
Beyond that we most probably will not be in a serious danger. On the contrary, we, as discoverers of 
their planet may give harm to them as what we have been doing to our environment in our planet 
for years. 

In the case if some aliens will find us, I think, we will be in trouble. If they find us before we find them 
that means they are more developed and advanced than us, like Spaniards were over Inkas. 
Spaniards went and discovered the Americas, but Inkas did not manage to go to Spain because 
Spaniards have writing and Inkas did not, Spaniards had the advanced ships and technologies that 
can travel across Atlantic Ocean but Inkas did not, Spaniards had the fire guns but Inkas did not, 
Spaniards had armors but Inkas did not, Spaniards had steel swords and spears but Inkas did not, 
Spaniards had horses but Inkas did not, Spaniards had germs that cause epidemics to the other but 
Inkas did not. What happened when Pizzaro and his 168 men encountered with emperor Atahulpa 
and his 80.000 soldiers in Cajamarca Peru? 168 Spaniards immediately attacked Inkas and won the 
battle, killed nearly 5000 Inkas, and captured their emperor Atahulpa. Later, Pizzaro confiscated tons 
of gold that Inka had in return to save their emperor. He brought this fortune to Spain back. Although 
he got all of their golds available as ransom payment for the life of their emperor, he did not hesitate 
to kill the emperor Atahulpa, and there was even much worse than this for Inkas, they were killed to 
nearly extinction by the germs that the European carry in their bodies and had already developed 
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immunity against them in the years, but Inkas did not. (By the way I recommend you to read Jared 
Diamond’s book of “Guns, Germs and the Steel”, printed in 1997, from which I get the information 
related to this paragraph). 

I believe if an alien life form visits our planet and finds us they would most probably act like what 
Spaniards did when they had encountered with poor Inkas. We will most probably be killed by the 
diseases that will be caused by the germs they carry in their bodies because we are not immune to 
those alien germs. If not, we will be destroyed by their much more advanced weapons and methods 
that we could not even aware of, and imagine. 

My conclusions after saying these are: 

1. It is impossible that we have had some forms of aliens visiting us in their flying saucers so far as 
some people claim. Because if such had happened then we should most probably have been 
destroyed by them already. 

2. I suggest we should be wise and prudent enough, and not send signals out into the space to cause 
us to be known by some alien societies, if there are, because of the reasons that: 

a. Firstly, if they are not as developed as we are they would not even detect and decipher them, 

b. Secondly and most importantly, if they are more advanced than us they would most probably not 
come here for our good. 
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Fraktal, Lazer, Bilim 
 Published on February 10, 2019 

Lazerler çok ilginç. Laser adı ingilizce light amplification by stimulated excitation of radiation 

kelimelerinin ilk harflerinden oluşuyor. Türkçe söylersek uyarılarak elde edilmiş radyasyon ile ışığın 

güçlendirilmesi anlamına geliyor. Bir ortamın iki ucunda ayna var. İki ayna ve arasında kalan bu 

boşluğa oyuk (cavity) diyoruz. Oyuk içinde bir madde var (gaz, sıvı veya katı). Oyuk boyutu doğru 

seçilip, aynalar da uygun şekilde ayarlandığında, bu oyuk içine gönderdiğimiz bir ışık, verdiğimiz 

ışıktan aldığı enerjiyi alıp, iki ayna arasında gidip gelirken verdiğimiz ışıktan enerji almaya devam 

ederek büyüye büyüye uygun bir enerji seviyesine ulaştığında aynaların birinin daha az yansıtıcı 

özellikte seçilmesi ile o aynadan dışarı çıkıp, sonsuzluğa akıyor. Çıkan bu ışık dağılmıyor, hep aynı 

fazda ve enerjide ve aynı yönde giden ışık parçacıklarından oluşuyor.  

Einstein lazeri 1912 yılında sezdi. Daha sonra 1950'li yıllarda Maser, 1970’li yıllarda da lazer bu 

öngörüden hareketle elde edilmiş oldu. Şimdi bir başka güzellikten bahsedecek olursak, örneğin Kar 

tanelerinde, çiçeklerde bir basit şeklin kendini bir düzene göre sürekli tekrarlaması sonucunda büyük 

şekillerin elde edildiği, büyük şeklin farklı boyutta olmasına rağmen kendini oluşturan birim şeklin 

aynısı olduğu görülür. Bunlara fraktal yapılar deniyor. Aşağıda verilen çalışmada ise Lazer ışını içinde 

de fraktallar oluştuğu tespit edilmiş. Kar taneleri, ayçiçekleri fraktal yapılara örnektir. Lazer ışınında 

da fraktallar oluşması çok ilginç değil mi? Siz de çevrenizde bu fraktalları gözlediniz mi? 

Hadi bir şey daha söyleyeyim. Nur suresi 25. Ayette de lazerin sanki birebir tanımının yapıldığını 

biliyor musunuz? Daha da insanın içini titretecek bir şekilde bu ayetin "Allah en büyük alimdir." 

cümlesiyle bittiğini de size söylesem sersemler miydiniz? 

Sakın bundan şunu çıkarmayın: Bak her şey kutsal kitapta var. Sadece ona bakalım ve gerçeğe 

ulaşalım, başka şeye gerek yok. Bunu demiyorum. Oraları tartışmak beni aşar. 

Aslında şuna gelmek istiyorum. Dikkat ettiyseniz, bu ayeti bile düşündüğümüz anlamda anlayabilmek 

ancak bilimle ve akılla oluyor. 500 yıl önce bu ayeti okuyan bir kişi bu günkü bilimsel bilgiye sahip 

olmadığı, bizim gibi lazer hakkında hiç bir şey bilmediği için, bizim yaptığımız bu yorumu 

yapamayacaktı. Bunu yapması imkansızdı. Kendince burada söyleneni anlamaya çalışacaktı. İnsanoğlu 

akıl ve bilimle kendini ve evreni anlama serüvenini sürdürüyor. Bilim teoriler, uymayan istisnalar ve 

yeni ayrıntılar, yanlışlanan teoriler, daha iyi teoriler ile durmadan gelişerek ilerliyor. Bilimin gelişimi 

hiç durmadan devam edecek ve evrenin sırlarına her gün biraz daha yaklaşacağız ama sanırım ona 

hiçbir zaman ulaşamayacağız. 
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Mutsuzluk yaratmadan ücret artışı 

yapabilmek 
 Published on November 3, 2018 

 

Ücret artışını doğru yapmazsanız, personel giderleriniz arttığı halde daha mutsuz çalışanlarınız olur. 

Bir araştırma personel içinde huzursuzluk yaratmamak, motivasyonu artırmak için, aynı seviyede olan 

personele (birbiri ile aynı işi yapan ve kıdemi de aynı olan) eşit ücret verin, performans primi 

ödemeyin, ama ücret artışı yapacağınız çalışanı terfi de ettirin diyor. Yani özetle, performans primi 

ödemeyin, terfi ettirince ücret artışı yapın diyor. Hakikaten böyle değil midir? Çalışanlara ücret artışı 

yaparsınız. Bunu da performansına göre yaptığınız bir değerlendirme sonrası yaparsınız. Eskiden 

örneğin 4000 TL alan bir çalışanın ücretini 5000 TL yaparsınız. 1000 TL ücret artışı verirsiniz. Ne güzel 

ücretini artırdık, şimdi mutlu olur ve daha verimli çalışır diye düşünürsünüz. Bir de bakarsınız tam 

tersi gerçekleşmiş, kuruluş içinde çalışanlar daha da mutsuz olmuş. Bunun nedeni çoğunlukla 

personelin kendi maaşındaki artıştan çok, kendisi ile aynı işi yapan çalışanın maaşındaki artışın ne 

kadar olduğuna daha çok baktığıdır. Maaşı 1000 TL artan bir çalışanın, yanında aynı işi yapan 

arkadaşının maaşı 1025 TL arttıysa, o personel artık maaşım 1000 TL arttı diye sevinmeyecek, benim 

maaşım arkadaşımın maaşından neden 25 TL az arttı diye üzülecek ve yönetime kızacaktır. Yani daha 

mutlu çalışanlar yaratayım derken daha mutsuz çalışanlar yaratmış olacaksınız, üstelik çalışanlara 

ortalama %25 daha fazla para ödemeye başlamışken. O nedenle aynı işi yapanlara aynı ücret, ücretini 

artırmak istediğinize ise terfi ile birlikte daha fazla ücret verin; ücret artışını, statü değişikliği ile 

birlikte yapın diyor çalışma. Bu durumda çalışan, ben de çalışır ve terfi alırsam maaşım artar diye 

düşünüp, motive oluyormuş. Bu araştırmayı bir önceki paylaşımımda bulabilirsiniz. 
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Iran's ballistic missile capability demo 
 Published on October 6, 2018 

  

Recently Iran launched 6 ballistic missiles to the ISIL targets in Syria. Iran did this as retaliation to the 

killed soldiers in a parade supposedly by ISIL militants a few days ago. Please read the news in the 

DID today: "Iran's Islamic Revolution Guard Corps launches more missiles towards Syria. Fars News 

reports that the IRGC launched six ballistic missiles at Islamic State targets in Syria. The missiles used 

in the attack include the Qiam and Zolfaghar. The Qiam-1 is a liquid fueled, short-range ballistic 

missile and the indigenous variant of the Shahab-2. The missile was first modified in 2010, alterations 

include improved guidance system that can more quickly detect and correct changes in its trajectory, 

removing the need for stabilizing fins in boost phase. The Qiam 1 can deliver a payload of up to 

746kg to a distance of 496 miles. The Zolfaghar belongs to the Fateh-110 family of missiles, it has a 

cluster munition warhead and a range of 434 miles. Iran is retaliating after 25 soldiers were killed in a 

terror attack involving armed UAVs on September 22." 

I haven't heard anything whether the missiles hit the targets in precision. If they did successfully then 

it means that Iran has improved itself into a higher stage of capability that can hit a target precisely 

from at least 400 miles away. Ballistic missiles entry speed and especially the speeds when they are 

close to the surface are extremely high and due to this they cannot be intercepted in most cases. This 

means that they can nearly hit precisely any target of their choice from at least 400 miles. It is 

understood that they demonstrated this capability in this case. 

 

  

https://defenseindustrydaily.us5.list-manage.com/track/click?u=329658425751766a1111efa05&id=01e43c7c93&e=f3b04b0083
https://defenseindustrydaily.us5.list-manage.com/track/click?u=329658425751766a1111efa05&id=a2daf9c30a&e=f3b04b0083
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A new generation aircraft (6th generation) by 

BAE: Tempest. Good news for the TAI's MMU 
 Published on August 14, 2018 

 

I read a news in the DID recently that says a new generation aircraft (6th generation) by BAE: 

Tempest is being developed to replace Typhoon aircraft in the inventory of the RAF. The news from 

the DID is: "The UK is currently displaying its new Tempest fighter concept, which will eventually 

replace the Eurofighter Typhoon. UK Defense Minister Gavin Williamson said during a speech at the 

Farnborough airshow that he wants the Tempest to be flying alongside the existing fleet of Typhoons 

and the US-made F-35s by 2035. The government will likely spend $2.6 billion to develop the 6th 

generation fighter between now and 2025. The future fighter has one design feature that especially 

stands out – its cockpit. Instead of the usual gauges and dials BAE will introduce a virtual cockpit, 

which can be changed for pilot preference and upgraded easily to reflect new capabilities. The 

Tempest will be able to fly unmanned, and will have next-generation technology on board, such as 

directed energy weapons, designed to cope with modern threats. Another innovation will include 

swarming technology that uses artificial intelligence and machine learning to hit its targets." The 

concept is very smart I guess, since like electrical autonomous cars, using the technologies that were 

already developed and to be developed in this area and also in the UAS, building an aircraft that can 

perform missions without a pilot would be the perfect choice in the future. I like this news, not only 

because of the concept introduced, but also the aspect that it is going to be developed by BAE. The 

reason is that TAI's MMU (national fighter aircraft) project, which is mainly the challenging project of 

the development of the Turkish Air Force's 5th generation fighter aircraft, is also being designed by 

the TAI and the BAE engineering design teams in collaboration. The Tempest concept may hopefully 

be transported into and incorporated into design considerations of the MMU as well. Beyond 

everything, it is very important that BAE has decided to start the design and development of a 6th 

generation fighter aircraft. This decision of developing a new fighter may be ignited, and cross-

pollinated by the collocated and co development (COCO) works of the engineers that has been being 

done by the BAE involvement in the TAI's MMU. Anyway, it is a very good news for TAI and TuAF, and 

finally Turkey and the UK. 

 

 

  

https://www.linkedin.com/in/celal-zaim-cil-b0224822/
https://www.linkedin.com/in/celal-zaim-cil-b0224822/
https://defenseindustrydaily.us5.list-manage.com/track/click?u=329658425751766a1111efa05&id=7c41bfa89d&e=f3b04b0083
https://defenseindustrydaily.us5.list-manage.com/track/click?u=329658425751766a1111efa05&id=5dbf0bb2ee&e=f3b04b0083
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Blokzincir teknolojisi bitti mi? 
 Published on June 27, 2018 

 

Blokzincir teknolojisi bitti mi? 2017 başında yaklaşık 1.000 $ iken aynı yılsonunda 17.000 $'lara çıkan 

Bitcoin'in şu günlerde 6.000 $ seviyelerinde olması bu soruyu akıllara getiriyor. Halbuki unutmayalım 

bu sanal para 2017 başında 1.000 $ idi. Acaba 17.000$ değerine çıkması bir tekillik (singularity) 

miydi? Bazı çevreler şimdi bu değerlendirmeleri yapıyor. 

Bu yıl 25 Mayıs’ta AB'de yürürlüğe giren GPDR yönetmeliği verilerin sahibi tarafından denetlenmesi 

ve görülebilir olmasının sahibi tarafından engellenebilmesi blokzincir teknolojisinin kalbindeki cüzdan 

veya dosya verilerinin zincir şeklinde tutulması ve tüm kullanıcılara açık olması kuralı ile çelişince, 

blokzincir teknolojisini ıskalayarak çıkarılan bu yönetmelik teknolojiye zarar verdi. Bu da bitcoin ve 

diğer coin'lerin değerlerinin düşmesine katkı yaptı. Zaten kendi varlıklarını ve konumlarını blokzincir 

teknolojisine kaybetmek istemeyen finans kuruluşlarının baskısı ve engellemesiyle bu teknoloji baskı 

altında tutulmaya devam ediyordu. Bunlara bir de bazı coin'lerin hack'lenmesi eklenince teknoloji 

iyice baskı altında kaldı. Bunlar değer düşüşünü tetikledi. Bir diğer sorun kripto algoritmalarını çözüp, 

işlemleri değiştirilemez şeklinde güvenceye alan madencilerin tükettiği yüksek miktarda elektrik 

enerjisi ve madencilik için kullanılan grafik kartlar (GPU) ve diğer CPU, güç kaynağı ve soğutuculara 

olan yüksek talebin getirdiği yüksek fiyatlar ve oluşan karaborsa. 

Bu saldırılar ve etkiler altında bitcoin ve diğer coin'ler düşüş yaşamaya devam ediyorlar. Ama ilginç bir 

makale okudum bugün. Buna göre, ABD'nin savunma araştırma merkezi (DARPA) bile verilerinin siber 

saldırılardan korunması için blokzincir teknolojisi kullanmayı düşünüyormuş. Yapılan bir ankete göre 

dünyadaki önemli savunma ve havacılık şirketlerinin çoğu önemli verilerini blokzincir teknolojisi ile 

korumayı ciddi bir şekilde düşünüyormuş. 

Bu kurumlar ciddi ciddi blokzincir teknolojisine geçeceklerse, o zaman bunları diğer kurumlar takip 

edecek demektir. Yani blokzincir kullanımı çığ gibi yayılacak demektir. Bu da mevcut teknolojideki 

açıkların da hızla kapatılacak olması anlamına gelir. 

Geleceğin en kıymetli şeyi veri ve ondan çıkarılmış bilgi olacak. Bugün banka bilgisayarlarında kişilerin 

ve kurumların birikimlerinin birer veri olarak bulunduğu banka veri tabanlarına güvenmek zorundayız. 

Onlar da firewall ve benzeri önlemlerle korunuyorlar. Bir bankaya eft yaparak para gönderip, internet 

uygulaması üzerinde hesap açtığınızda sayfanızda görünen rakamlar belki de bugüne kadarki 

birikimlerinizin tümünü gösteren rakamlar. Bunu yaptığınızda banka sayfanızda bir dip notunu da 

okumanızı istiyor. Size o dipnotta söylenen de kabaca şu: Biz size şu anda ekranda gördüğünüz 

durumunuzu garanti etmiyoruz. Şu anda hesabınızda görünen paranın yasal kaydı ancak banka 

şubenizden bir yazılı ve onaylı defter almanız halinde garanti edilecektir. Allahtan o internet 

şubelerinden yaptığımız işlemler hiç buharlaşmadı veya farklı farklı değerlerle karşılaşmadık bu güne 

kadar. 

Ya da 2008 sonunu hatırlayın. ABD'de dünyanın en büyük bankaları ve gayrimenkul fonları batmış. 

Kapitalizmin kalesi Amerika bastı dolarları (12 trilyon $ mıydı?). Böylece karşılıksız parayla bu 

kurumlar kurtarıldı. Sel gibi çağlayan, karşılıksız (yani altın karşılığı olmayan) dolarlar dünyaya yayıldı. 

Bu para, kredi arayan, sermayesi kıt, faizi bol veren, rantı yüksek ülkelere gitti. Geçici bir bolluk 

yaşandı. Dert üstü murat üstüydü. Tozpembeydi her yer. Sistem, piyasa kirlendi. Şimdi bu kredileri 

kullanan ülkeler faizleri ve borçları nasıl ödeyeceğini düşünüyor? Çünkü o fonlar da risklerin 
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yükseldiğini ve yeni bir balonun oluşmakta olduğunu gördüler ki herhalde, anaparaları ve faizleri alıp, 

ülkelerine gitmeye başladı. 

Halbuki bitcoin popülist politikalarla karşılıksız para basılmasına ve finansal piyasanın kirletilmesine 

karşı olarak ve bunlara tepki olarak doğdu. Satoshi Nakamoto adlı kişi/kişiler/kurum harika bir buluşla 

geldi. İnternette 8 sayfalık bir makale yayımladı ve bitcoin, blokzincir hayatımıza girdi. Kimse keyfine 

göre para basamayacaktı. Karşılıksız para basmak yoktu artık. Bu da ülkelerin, sıkıştıkça para basmak 

isteyen yöneticilerinin doğal olarak razı olacağı bir şey değildi. 

Sonuç olarak şunu söylemek mümkün: İki zıt kuvvet altında bulunuyor blokzincir ve bu teknolojiyi 

kullanan coinler. Bir yanda mevcut statüsünü kaybetmek istemeyen finans kuruluşları ve istediğinde 

para basma özgürlüğünü tutmak isteyen devletler, diğer yanda en yüksek veri güvenliğini sağlayan 

blokzincir teknolojisi ve popülist para basmaya imkan vermeyen coinler. Bugüne kadar teknoloji ve 

onun getirdiği gelişme hep kazandı. Sanırım bu kez de aynısı olacak. Belki bir süre daha beklemek 

gerekecek kurumların bu yıkıcı değişimi kabullenmeleri ve hazmedebilmeleri için. 
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Is the GDPR and the Blockchain 

technology compatible? 
 

 Published on May 25, 2018 

 

We all know that the GDPR (General Data Protection Regulation) of the EU takes effect on 25 May 

2018. This regulation requires that people can make changes their data recorded. However, 

blockchain in its design, preserves all the past data in the ledger. Nobody can change it. This brings 

the security and thrust of the transactions made. In its current version the GDPR will limit and even 

ban the blockchain technology, which is one of the most promising technology to make the 

transactions safer and simply cancelling the mediator like banking, notary etc. This reduces the cost 

of the transactions as well. Now a regulation is opposing the technology development. I hope the EU 

will make the changes required to set free the potentials of the blockchain technology. 
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Bir savunma Ar-Ge Çalışması-Projesi 
Published on May 6, 2018 

 

ABD'de savunma araştırma faaliyetlerini destekleyen DARPA adlı kuruluşun desteklemekte olduğu bir 

proje. Bu projede çeşitli karmaşık moleküller geliştiriliyor. Bu moleküller ihtiyaç duyulan savunma 

uygulamalarında kullanılacak. Enteresan olan yanı ise, tasarlanıp, geliştirilen bir bilgisayar sistemi 

veya bir malzeme değil, bir canlı sistem. Bir molekül sanki bir aygıt ya da bilgisayar çipi gibi 

geliştiriliyor. DID dergisinden yaptığım bir alıntı. Savunma Araştırmaları-ABD'de yapılan bir savunma 

Ar-Ge'si: "The Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) has awarded a cost-

reimbursement modification to the Massachusetts Institute of Technology. The contract provides for 

exercising the second option to the 36-month contract for Phase 3 of DARPA’s Living Foundries: 1000 

Molecules program. Current and emerging Department of Defense (DoD) capabilities rely on upon 

access to a number of critical, high-value molecules that are often prohibitively expensive. The Living 

Foundries program aims to enable adaptable, scalable, and on-demand production of such molecules 

by programming the fundamental metabolic processes of biological systems to generate a vast 

number of complex molecules that are not otherwise accessible, essentially transforming synthetic 

biomanufacturing into a predictable engineering practice supportive of a broad range of national 

security objectives. The program has three challenge areas: rapid, improved prototyping of known 

molecules; prototyping of known, but currently inaccessible, molecules; and prototyping of novel 

molecules. The modification brings the total cumulative face value of the contract to $32 million. 

Work will be mainly performed in Cambridge, Massachusetts and is scheduled for completion by 

April 2020." 
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How to interview an engineer for a design team? 

Here's Jared M. Spool's of UIE the best question 

to interview such an engineer. 
"The Best Interview Question for Hiring UX Designers 

by Jared M. Spool 

Read the article on the UIE web site. 

What if you could ask one question during an interview that would tell you everything you need to 

know about the candidate you’re thinking of hiring? 

As I’ve mentioned before, I’m a big fan of Lou Adler’s Hire with Your Head recruiting strategy. A big 

component of how Lou approaches hiring is the interview conversation. While Lou isn’t thinking of 

hiring designers specifically, it turns out his approach is perfect for the folks who will thrive in your 

environment and produce great work. 

The question is a simple one: “What’s the project you worked on that you’re most proud of?” Now, 

this isn’t the only question you ask during the interview, just the first one. 

Once the candidate tells you their project, you ask them to explain what it was they were trying to 

do. Then you ask them how the project started. 

You can then ask them who else was involved. Design is a team sport and I love having candidates 

draw org charts of their projects. Then I ask them to tell me who else was involved and what 

everyone’s contribution was. It helps identify how much of a team player the candidate is and how 

they dealt with whatever people issues arose. 

Anything you want to know about their skills, talents, and contributions can come from that first 

initial question. Because it’s starting with something they are proud of, I’ve found candidates are 

more open and honest about what they did. 

It also becomes easy to see where a candidate has depth and where they are only skimming on the 

important qualities. A great candidate can dive into details of their best accomplishment and show 

what it was all about. Someone who wants to say “I was involved” when they really weren’t starts to 

stumble and pause when you get to the follow-up questions. 

This one question gets to the core of behavioral interviews, where you look at the past behavior of 

the candidate to best predict how they’ll work out on your team. Because designers repeat the work 

habits they learn throughout their career, understanding the details how they’ve worked in the past 

can tell you a ton about how they’ll work with you. 

About the Author 

Jared M. Spool is a co-founder of Center Centre and the founder of UIE. In 2016, with Dr. Leslie 

Jensen-Inman, he opened Center Centre, a new design school in Chattanooga, TN to create the next 

generation of industry-ready UX Designers. They created a revolutionary approach to vocational 

training, infusing Jared’s decades of UX experience with Leslie’s mastery of experience-based 

learning methodologies." 

https://uie.us5.list-manage.com/track/click?u=177759e271d0a2787093812a0&id=9b53c78947&e=0f212bec07
https://uie.us5.list-manage.com/track/click?u=177759e271d0a2787093812a0&id=8b9442ecf4&e=0f212bec07


Celal Zaim Çil 

 

13 
 

 

Science, the Endless Frontier! 
 

Published on January 17, 2018 

Especially in these days with many successful commercial applications, services and products one 

may think that the technology that has appeared (!) to be developed through the applied sciences 

and the innovation activities only, and one can be not aware of the basic researches underlying all 

these successes. Citing Greg Satell, on his book of Mapping Innovation here, actually, a mobile phone 

is a reality mostly from public researches. Such as the basic stored software program architecture of 

Von Neumann, from Princeton University , Lithium-ion battery technology from the programs funded 

by the Department of Energy of the US, GPS and Internet Technologies from the research programs 

funded by the Department of Defense of the US, and the www technology from the researches 

funded by the EU in the CERN. To develop these technologies first the basic science research should 

be undertaken. Without General Relativity Theory of Einstein, the Electromagnetic Theory, and the 

Theory of Quantum Mechanics in particular, none of the practical products that add value to our lives 

could have been possible, including a mobile phone. Basic research, which is undertaken to 

understand the nature only, is fundamental to every scientific improvement. I would like to remind 

you to read again the one of the best works in this area, the Vannevar Bush's Report "Science The 

Endless Frontier" written in 1945 to President Roosevelt, to understand once more the importance of 

the basic research, and the ways that he recommended to improve it for a nation, which I think most 

of them are valid today. I attached a copy of the report: 

https://www.nsf.gov/od/lpa/nsf50/vbush1945.htm 

 

 

  

https://www.nsf.gov/od/lpa/nsf50/vbush1945.htm
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Türkiyede elektronik para (crypto 

currency) ile uğraşan şirket var mı? 
Published on December 14, 2017 

 

Elektronik para (crypto currency) işleri Dünyayı sarmış durumda. Yeni bir piramit zincir satış modeli 

mi, yeni bir balon mu, yoksa gerçekten bir değişim ve değer içeren ciddi ve yeni bir para mı? Her 

yerde bitcoin'e veya etherium'a veya diğer bir elektronik para türevine yatırılan paraların binlerce 

katıyla geri döndüğü ve insanların inanılmaz para kazandıkları haberleri. Benim merak ettiğim konu 

şu: Türkiye'de bu işlerle uğraşan, bu konularda yazılım geliştiren, crypto-currency işinde çalışan, bir 

yerlere bir şeyler üreten şirketler, yeni kurulmuş filiz girişimler var mı? Biz ülke veya bu ülkenin 

insanları olarak bu işin neresinde yer alıyoruz? Bilen varsa, bilgi verirse çok memnun olurum. 

Yukarıdaki paragrafı dün yazmıştım. Bugün de aşağıdaki paragraflarla bu konuyu geliştirmeye devam 

ediyorum. 

Dün yaptığım bir ön çalışmaya göre Türkiye'deki kripto-para konudaki eforların, en azından kendisini 

daha iyi duyurma seviyesinde, belki de genel olarak, bu blok-zincir (block -chain) elektronik-para 

sistemlerinde madencilik yapmak (mining) konusuna yoğunlaştığına kani oldum. Birtakım insanlar 

(bilgisayar bilgisine sahip olan kişiler, amatörler, profesyoneller, bir şekilde para kazanmak isteyen ve 

yan iş olarak böyle bir iş yapmak isteyen profesyoneller, internet kafe işletenler vb.) var gücüyle 

yüksek işlem gücüne sahip işlemciler ve bunlarla birlikte çalışan yüksek işlem güçlü grafik kartları ve 

bunları süren kesintisiz güç kaynakları satın alıp, bunları Windows 10 veya UNIX işletim sistemleri ile 

sürerek, bir RIG oluşturmak, ve bununla blok-zincir madenciliği yapmak peşindeler. Bu şekilde 

kurdukları sistemleri 24 saat boyunca çalıştırıp hash algoritmaları kapsamında yeni şifreler üreterek 

para kazanma peşinde. 

Bitcoin ve Eherium gibi en ünlü kripto-paralar için madencilik yapılması, işin gereği gittikçe 

zorlaştığından ve gittikçe daha pahalı RIG yatırımına, elektrik sarfiyatına neden olduğu için de 

madencilik yoluyla kripto-para kazanmak da gittikçe zorlaşmakta. Bir örnek verirsek, tasarımına göre 

Bitcoin toplamda 21 Milyon adet olacak.Şu anda madencilik yapılacak 4 milyon bitcoin kaldığı 

söyleniyor. 1 bitcoin'in bu günlerde yaklaşık 16.000 US Dolar olduğunu da hatırlatalım. Bunun da 

madenciliği her geçen gün zorlaştığından, kalan bitcoinlerin madencilik (mining) yoluyla ancak 2140 

yılına kadar üretilebileceği tahmin ediliyormuş. Madenciliğe erken uyanıp girenler parayı götürmüş 

anlayacağınız. Şimdilerde kazanmak oldukça zorlaşmış. Zamanında bu işe girip, 12 yaşında dolar 

milyoneri olanlardan bahsediliyor. 

Şu sıralar 1500 civarında farklı block-chain var. Bunların birçoğu giderek yaygınlık kazanıyor. O 

nedenle, artık madenciliği çok güç hale gelen ünlü kripto-paralar (Bitcoin, Etherium gibi) yerine hangi 

yeni elektro-paranın kullanımının yaygınlaşacağını tahmin edip, onun madenciliğini yapmak daha karlı 

ve anlamlı oluyor. 

Kripto-para kullanımını körükleyen yani talebi artıran çeşitli ürün, hizmet üreticilerinin bunları artık 

kripto-paralar karşılığı satması. Örneğin birçok ünlü şarkıcı şarkılarını kripto-para cinsinden satıyor. 

Aynı şekilde araba alınıp satılıyor ve gün geçtikçe kripto-para ile alınıp, satılan ürün ve hizmetlerin 

çeşidi artıyor. Böylece bu paralar değer kazanıyor, itibar görüyor. Eğer bir enstrüman herkes 

tarafından bir değer olarak tanınıyorsa, tamam iş bitmiştir. Bu para yerine geçiveriyor. 
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Kripto-paranın bir güzelliği de var. Bu parayı artık hükümetler kafasına göre matbaaları çalıştırıp, 

basamıyor. 256 bitlik algoritmaları taklit edilemediğinden sahtesi de yok. Yani bu paralar siyasi 

otoritelerin elinde bir politik enstrüman değil. işin garibi kripto-paranın sahibi de yok, mucidi de kim 

bilinmiyor. 

Kötü tarafı ise bu paraların üretimini, blok-zincirin oluşturulmasını ve madenciliğinin yapılmasını 

sağlamak için çılgınca bir bilgisayar donanımı ve yazılımı satın alınıp, kurulmakta. Yani bizim gibi 

ülkelerin dövizleri bunları üreten ülkelere nehir olup, akmakta. Donanım karaborsacılığı içerde ve 

dışarda türemekte. Bu donanımların yapımı esnasında çevrenin ne kadar kirletildiğini tahmin etmeyi 

de size bırakıyorum (yarı-iletken saflaştırmakta, katkılamakta ortama ne kadar zehirli atık ve ağır 

metal çıktığını hayal bile edemiyorum. Ayrıca günden güne üstel olarak artan bu RIG'lerin 24 saat 

boyunca çalıştığı ve internete bağlı olduğunu düşündüğümüzde kripto-paranın dünyada ne kadar 

yüksek miktarda elektrik enerjisi yaktığını ve karbon salınımını ne derece artırdığını da hayal bile 

edemiyorum. Bu gidişle kripto-para dünyadaki en büyük elektrik enerjisi kullanıcısı haline gelebilir 

kısa zamanda. 

Ülkemizde insanlar çoğunlukla bu işin biraz hamallık tarafında yer alıyor sanırım. Onlar var güçleriyle, 

kimi zaman borç-harç veya krediyle donanım satın alıp, kurup, bazı sitelere üye olup, bunların 

borsalarına katılıp kripto-para madenciliği yapıyorlar. gece gündüz çalışan makineleriyle kana kana 

elektrik ve internet kullanıp getirilerini maliyetlerinin üstlerine çıkarmak, borçla aldıkları RIG'lerinin 

kredilerini ödemek için uğraşıyorlar. Bu konuya uyanıp 2016 yılında RIG kurup işe girenler, en azından 

2017 Mayıs ayına kadar iyi paralar kazanmışlar. İşin yapısı gereği, madenciliğe girenlerin sayısı arttıkça 

madencilikten kazanılan para azalıyor. Bir yerde aynı pasta daha çok kişi tarafından bölüşülmek 

zorunda kalınıyor. 

Ülkemizdeki değer zincirinin bir üst basamağında, yani daha çok ve anlamlı para kazanan, ise Bitcoin 

veya genelde kripto-para alım-satımı yapan firmalar var (BTC Turk gibi). Bu konudaki uluslararası 

borsalar ise poloniex, binance gibi sitelerden hizmet veriyormuş. 

Bilgi konusunda ise, Kripto Para Türkiye diye bir sitede bu konuda bilgilendirmeler yapılıyor 

(www.kriptopara.com.tr). Eminim çok daha fazla kaynak vardır. Benim kısa süreli ön araştırmam 

sonucunda bulduklarım bunlar. 

Beni bu konuda asıl ilgilendiren ise, ülkemizde kripto-para üretmek veya üretilenlere tasarım yapmak 

ve onlar için yazılım geliştirmek gibi işin mühendislik ve yaratıcılık tarafında işler yapan, tasarıma 

hakim olan girişimci firmalar var mı? Ülkemizin yaratıcı, çalışkan ve zeki gençleriyle, uzmanlarıyla bu 

alanda da yer alması gerektiğini düşünüyorum. Bu gelişmenin sadece seyircisi ve ağır işçisi olmayalım 

diyorum. Sadece alıp, satan düzeyinde de kalmayalım. Yapanlar arasında yer alalım diye geçiyor 

gönlümden. 
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About Joseph Campbell, The Hero's 

Journey 
 Published on September 14, 2017 

 

Until recently when I read about Joseph Campbell, a professor and writer, I didn't know that he was 

the one who actually inspired the Star Wars' scenario. Through his analyses about the myths, he 

discovered that there is a certain pattern for a hero or heroine to accomplish a big mission. He 

described this in his book: The Hero's Journey. I took the following from The Mission: "The Hero’s 

Journey is a seventeen stage process that occurs in many of the greatest stories and myths. It is a 

series of stages where the hero or main character goes from unconsciously operating in the ordinary 

world, to being called for a great adventure, then turning back because they’re frightened, then 

suddenly meeting a mentor who helps encourage them to begin. Next they cross into a new world in 

the pursuit of something. In that new world they face tests, earn allies, and confront enemies. The 

hero then prepares with his allies to accomplish their mission. The hero has to undergo a terrible 

ordeal where their higher self and potential are forced to emerge. They fight the final battle required 

to win the goal of their quest, and escape to return back to the ordinary world where they began 

their quest. Once they are back in their tribe or community, there are severe challenges that they 

must overcome in order to integrate what they found. If they successfully integrate their discoveries, 

they will revitalize their tribe." 

I would like also to share with you some quotes from Joseph Campbell. I liked them much and I 

shared the same thoughts with him. Please read the three quotes below: 

"The best way to help mankind is through the perfection of yourself." 

"We are not on our journey to save the world but to save ourselves. But in doing that you save the 

world. The influence of a vital person vitalizes." 

"If you want to save the world, save yourself first." 

 

Do you also like these thoughts, especially considering today's world of social media occupation of 

our lives? Most people having mobile phone and whatsapp, facebook, tweeter see themselves self-

appointed messengers that are tasked to share the messages to save the world, but most of them 

never consider to improve and save themselves first. 
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Middle East: A live test center 
Published on August 16, 2017 

 

The Middle East has become a live test center for the combat vehicles for nearly a hundred years. 

This is very sad, but true. If I remember the body of the innocent baby Ayan lying in the Aegean 

beach of Turkey last year, I cannot calculate the cost of this live combat test center. Please read the 

news I took from the Defense Industry Daily : "Following the completion of ongoing demonstrations 

as part of the USAF's light attack aircraft experiment, potential aircraft may then face a combat 

demonstration in the Middle East. Air Force Secretary Heather Wilson told reporters last week that 

the aircraft—the A-29 Super Tucano from Sierra Nevada Corp. and Embraer, the AT-802L Longsword 

by L3 and Air Tractor, and the AT-6 Wolverine and Scorpion jet, both by Textron—could all face 

missions against militants from the Islamic State and other terrorist groups as part of the 

demonstration's next phase. The ongoing flights at Holloman AFB in New Mexico have already has 

several top Air Force officials view the trials, as well as representatives from about a dozen 

international partner militaries, including members from Canada, Australia, the United Arab Emirates 

and Paraguay." 
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An interesting comment on the money 

system 
Published on August 11, 2017 

 

Isn't this interesting? Please read the quote from Keynes: "Lenin is said to have declared that the best 

way to destroy the capitalist system was to debauch the currency. By a continuing process of 

inflation, governments can confiscate, secretly and unobserved, an important part of the wealth of 

their citizens. By this method they not only confiscate, but they confiscate arbitrarily; and, while the 

process impoverishes many, it actually enriches some. The sight of this arbitrary rearrangement of 

riches strikes not only at security, but at confidence in the equity of the existing distribution of 

wealth. Those to whom the system brings windfalls, beyond their deserts and even beyond their 

expectations or desires, become ‘profiteers,’ who are the object of the hatred of the bourgeoisie, 

whom the inflationism has impoverished, not less than of the proletariat. As the inflation proceeds 

and the real value of the currency fluctuates wildly from month to month, all permanent relations 

between debtors and creditors, which form the ultimate foundation of capitalism, become so utterly 

disordered as to be almost meaningless; and the process of wealth-getting degenerates into a 

gamble and a lottery." What do you think? Have we been through this process for some time? 
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How the world (human world) evolves? 

Two observations. 
Published on April 12, 2017 

 

With the advances of the technologies like internet and networks, mobile communication, 

encryption, artificial intelligence, and social media, among others human world evolves into two 

directions. 

 

One: today what I call "Internet Nations" like ISIS is built. These nations have no borders, no specific 

country, no single language, no citizenships in the sense we have understood so far. The citizens of 

these nations can be anywhere, officially owning citizenship of a certain legal "host country", but 

they feel themselves more loyal to their "internet country", they fight for this country, even they can 

kill the citizens of the host country" that they have been living together for many years. Although 

they are benefitting and exploiting its resources they will see no hesitation to kill their neighbors 

brutally with an order comes from the internet country. They from time to time go their internet 

country's capital (in this case Rakka) to spend some time to get educated, indoctrinated and updated 

and to serve for a certain time, and while they are staying there kill people by beheading them 

without any hesitation, shoot them, rape the women they capture, and yet return their host country 

and imitate a civil life there with their neighbors who have no idea whom they live side by side. I 

wonder if, there would be more internet nations in the future, or who knows, there may be some 

other internet nations beside ISIS currently. 

 

Two: The global enterprises have become so big, so multinational, having high numbers of people 

from many nations and many races. For example Apple and Google (Alphabet) have become nearly 

the biggest companies of the world in terms of market value, revenues, and profits. One of these 

companies' revenue now is much bigger than the GDPs, budgets of many countries. Apple's market 

value for example, which is about 700 billion dollars, is bigger than the total GDPs of all the countries 

in Africa I guess. These big, multinational internet companies actually sell their products more than 

outside of their "host country". In case of Apple, the CEO Tim Cook discloses that 2/3 of their 

revenue today comes from the customers outside the USA. Apple's employees are not located only in 

the host country USA, but in many places around the globe, and they work around the clock thanks 

to the internet, and cloud technologies, Maybe the majority of the employees are not US citizens 

originally. Nobody knows clearly where Apple keeps 220 billion dollars that it makes each year, and 

to which countries it pays taxes. I wonder if, some day, these giant multinational internet companies 

would buy an island or two, or a land say in Africa, and build new countries of their own, develop 

governments in there. I think they are able to do that. 
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Toxic people 
Published on March 28, 2017 

 

Everybody has toxic people around, in her private life, business life, and in all the dimensions. Toxic 

people are like radioactive material. They emit radiation. If you are exposed long time to their 

radiations you will get sick. Therefore, you have to look around, spot them and get away from them 

asap. However, the problem is you may be toxic although you are not aware of. Unfortunately, in this 

case, normal people around you may seem toxic to you. I have no clue for this singularity. 
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Why there is no justice in sharing the 

knowledge? 
Published on March 23, 2017 

 

Knowledge can be divided into two in terms of its codifiability: explicit and tacit knowledge. Explicit 

knowledge is easily codified into a document (book, article, technical report, manual, algorithm, and 

the like), and therefore converted into information and transferred by the communication systems 

into distant places, and can be shared easily. However, the tacit knowledge, which contains the most 

valuable know-how knowledge and capabilities is not like that. It cannot be codified mostly. No 

matter how developed communication system you have, it is not possible to transmit this knowledge 

to another place. To share the tacit knowledge, and combine with another knowledge a physical 

proximity is needed; co-location and co-working (co-co) are required. Since tacit knowledge contains 

the most of the valuable information regarding know-how and capability, due to this property of the 

tacit knowledge, there is no justice in the knowledge sharing. Those who possess the tacit knowledge 

share it with the ones at their choice, and create new and valuable knowledge. We know that 

knowledge is the basic ingredient of technological development, innovation, and competitiveness. 

Therefore, the development of the regions will always be asymmetric. Those who have more tacit 

knowledge will develop more than those lacking it. And the development gap between the 

developed and developing world will always get wider with time. 
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Expert and Entrepreneur 
Published on March 2, 2017 

 

It was shown that to improve innovation the most important things are skilled human resources and 

entrepreneurship. If an enterprise have expert employees that have differentiating know-how in 

their field as compared to the competitions then we can say that this enterprise is ready to innovate. 

These employees normally generate some bright ideas anyway. However, this is required but not 

sufficient. The employees should also have entrepreneur spirit to convert the best ideas to a 

commercial product or service or an organizational style or a process. Above all, aside from these 

two dimensions, there should be creativity in the environment, and trust among the employees and 

the managers and directors encircling the environment. Therefore, in the end, we have experts, 

entrepreneurs, creativity, and trust. The problem is how having all of these together in an enterprise 

can be achieved. How can this environment be created? Please share your ideas if you like to. 
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Piyasa yapısı ve girişimcilik 
Published on February 14, 2017 

 

Sizlerle bir dokümandan beğendiğim bir bölümü paylaşıyorum. "Market and non‐market institutions 

constitute the national innovation system (OECD, 1999), providing the framework for governments 

to implement policies in order to influence the process of innovation (Metcalfe, 1995). The 

importance of institutions can be illustrated by a quote from Warren Buffett, the most successful 

investor of the 20th century. He said: "If you stick me down in the middle of Bangladesh or Peru, 

you'll find out how much this talent is going to produce in the wrong kind of soil" (Singer, 2009: 43). 

In a country without reliable governance structures, somebody with the same talent who works just 

as diligently might still end up extremely poor.". Bu nedenle piyasalarımızı ve orayı belirleyen yapıları 

ve koşulları geliştirmemiz gerekiyor. Yani girişimcinin yeteneklerinden yararlanabilmek için önce 

bu yapı ve koşulları yarıştığımız ülkelerin seviyelerine getirmemiz lazım. 
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Şirket ve Güven Ortamı (Enterprise and 

Trust) 
Published on January 31, 2017 

 

Dünyada kaynakları paylaşmak için insanlar arasında kıyasıya bir mücadele devam etmektedir. 

Kaynakların geliştirilmesi ve paylaşımı ise temelde şirketler vasıtası ile yapılmaktadır. 

Şirketlerin en önemli bileşeni şirket çalışanları, yani insanlardır. 

Belirli bir alanda faaliyet yaparak kar elde etme hedefi ile bir araya gelen insanlar, organize yapı 

içinde örgütlenerek bu hedefe en etkin ve verimli olarak, en kısa sürede ulaşmaya çalışırlar. Ana 

hedefi kar etmek olan böyle bir yapıya da şirket diyoruz. 

Her şirket bir kaynak yaratmak için çalışır. Şirketin başarılı olması halinde elde ettiği kaynak genellikle 

mevcut olan pastadan başka bir şirketin alacağı paydır. Bazen de şirketler yaratıcı faaliyetler sonunda 

atıl duran bir kaynağı ortaya çıkarır ve bunun bir kısmının sahibi olur, yani diğerlerinin payını almadan 

herkesin yararlanacağı şekilde pastayı büyütür ve bunun bir kısmını kendisi alır. 

Aynı kaynağı ele geçirmeye çalışan şirketler birbiri ile rekabet ederler. Rekabette kim öne çıkarsa 

istediği payı alır. 

Şirketin rekabet gücü, temelde şirketi oluşturan çalışanlara ve onlar arasındaki ve şirket dışındaki 

insanlarla olan ilişkilerine dayanır. Daha birikimli, bilgili çalışanlara sahip olan şirketin daha rekabetçi 

olması beklenir. Ancak, bu her zaman gerçekleşmez. Yetenekli, bilgili insanlara sahip olmak daha 

rekabetçi olmak için gereklidir ama yeterli değildir. İnsanların yetkin olmaları yanında, etkinlik ve 

veriminin artırılması ve insanlar arasında bilginin akışında, işlerin yürütülmesinde ve sonuçta 

hedeflere ulaşılmasında birbirini destekleyen, geliştiren olumlu bir ilişkinin olması gerekir. Yani 

şirketteki bütün vektörler aynı yönü göstermelidir. 

Bir şirkette veya genel anlamda bir kuruluşta çalışanların etkinlik ve verimini artıran, çalışanlar 

arasında, çalışanlar ile yöneticiler arasında ilişkilerin, sonuca ulaşmayı destekleyici, hızlandırıcı ve 

geliştirici yönde olmasını sağlayan şeye güven diyoruz. Güvenin tersini de güvensizlik olarak 

isimlendiriyoruz. 

 

Güven: Örgüt kültürü ve İş Başarısını Sağlayan Gerçek Etken 

Çalışanlar arasında güven yoksa veya güven yeterince gelişmemişse çalışanlar bilgilerini diğer 

çalışanlar ile paylaşmak istemezler. Şirkette çalışanlar arasında güven ve serbest tartışma ortamı 

yoksa insanlar fikirlerini açık olarak söylemekten kaçınırlar. Katkı yapmazlar. Havanda su dövülen ve 

problemin gerçek çözümüne odaklanmayan uzun toplantılar olur. Toplantı sonrası toplantılar 

yapılarak, burada asıl toplantıda konuşulmayan konular daha dar bir katılım içinde görüşülür. 

Çalışanlar arasında gruplar oluşur. Bunlar birbiri aleyhinde dedikodu yapmaya başlarlar. Bir grup 

diğerinin aleyhinde çalışmaya başlar. İşler yavaşlar. Verim düşer. Şirket dümensiz bir gemi gibi azgın 

sularda sağa sola yalpalayarak yoluna devam etmeye çalışır. 

Tek bir kişinin sahip olduğu bir bilgi nadiren bir buluşa ve yeniliğe dönüşür, nadiren bir sorunu çözer. 

Halbuki, birçok kişinin bir arada bilgilerini paylaşarak elde ettikleri buluş çoğunlukla daha iyi bir buluş, 
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bir araya gelerek oluşturdukları çözüm daha iyi bir çözüm olur. Bir yenilik fikri de çoğunlukla bilgi 

paylaşımı sonucunda ortaya çıkar ve yeni bir sürece veya ürüne dönüşür. 

İnsanlar birbirleri ile örtük bilgilerini ancak güven ortamı varsa paylaşmak isterler. Güvensizlik varsa 

paylaşmak istemezler. 

Örtük bilgi yazılı olarak ifade edilmemiş, bir yerlerde kayıt haline getirilmemiş bilgi türüdür. Yapma 

bilgisi, tasarım bilgisi gibi kıymetli bilgiler örtük bilgi olarak insanların beyinlerinde yer alır. Örtük 

bilginini paylaşılması halinde yeni ürünler, süreçler ortaya çıkabilir, yeni çözümlere ulaşılabilir. Örtük 

bilgi işe yarayan, kıymetli bilgidir. 

Örtük olmayan, yani bir yerlerde kayıt altına alınmış, yazılı olarak bulunan bilgiye ise açık bilgi denir. 

Bir şirketteki bilginin yaklaşık %80’i örtük bilgi olarak insanların beyinlerinde, %20’si ise açık bilgi 

olarak çeşitli dokümanlarda, süreçlerde, yazılımlarda, modellerde, simülasyonlarda, bilgisayar 

programlarında, organizasyon şemalarında bulunur. 

Bir şirkette yeni bilgi keşfedilerek elde edilebilir. 

Bilginin keşfi ise ya örtük bilgiyi paylaşarak ya da açık bilgiyi birbiri ile kaynaştırarak yapılır. 

Bir şirket için bu kadar kıymetli olan örtük bilgi insanlarda bulunduğuna ve bu bilgiyi paylaşarak yeni 

bilgiler keşfedildiğine göre, şirketlerin ne yapıp edip insanların örtük bilgilerini paylaşmalarını 

sağlamaları gerekir. 

En etkin örtük bilgi paylaşımı yöntemi yanyana çalışmadır. Yani klasik usta-çırak ilişkisidir. 

Bin yıllardır manastırlarda, dergahlarda efendi-talebe, sanatçı ve zanaatçılar arasında usta-çırak 

çalışma ilişkisi ile örtük bilgi paylaşılmaktadır. Böylelikle üstatlar acemilere kendi bilgilerini 

aktarabilmiş, zanaat erbabı ustalar bir üretim sürecinin püf noktasını çıraklarına böyle öğretmişlerdir. 

Öte yandan çalışanlar, şirkette kendilerine menfaatler sağlamayı hedefler. Ailesinin geçimini temin 

etmek, iyi bir hayat yaşamak, kendisi ve yakınlarının sağlığını, geleceğini sigortalayarak garanti altına 

almak, toplumda saygı görmek, cemiyette yer edinmek, beğenilmek isterler. Bunları şirketten aldığı 

ücret, kar payı, ortaklık payı, ödül gibi ödemeler ile karşılarlar. Buna karşılık da şirkette sonuçlara 

ulaşılmasına, değer yaratılmasına, kaynak yaratılmasına katkı verirler. Bunu da bilgisini, tecrübesini, 

maharetini şirket yararına kullanarak, paylaşarak yaparlar. 

Şirketin varlığını devam ettirmesi, yaşaması için nakit elde etmeye devam etmesi gerekir. Bu da 

kıyasıya rekabet edilen ortamda, müşterilerin onun ürettiği hizmeti, ürünü tercih ederek, satın alması 

halinde sağlanır. Rekabet ortamında müşterinin tercih edeceği ürünü veya hizmeti ortaya çıkarıp, 

bunun sürekliliğini sağlamak için bir şirket rakiplerinden daha üstün özelliklere sahip ürünü geliştirip, 

üreterek, onlardan daha iyi bir bedelle müşteriye sunmalıdır. Bunun için ise şirketin ya ürünlerine, 

hizmetlerine rakiplerinin kattığından daha fazla katma değer, bilgi ve estetik katması ya da fiyatını 

rakiplerinden daha düşük tutması gerekir. Kimi şirketler pazarın lideri olup, katma değerli ürünleri ile 

farklılaşmayı yani birinci yolu seçer. Kimi şirketler ise herkesin ürettiği bir ürünü ve hizmeti onlardan 

daha düşük fiyata satmayı yani ikinci yolu seçer. 

Birinci yolu seçen şirketlerde, işte bu katma değeri, bilgiyi ve estetiği şirketin ürünlerine ve 

hizmetlerine katacak olanlar bu şirketin çalışanlarıdır. 

Böyle bir şirket başarılı olabilmek için, yani sürdürülebilir bir şekilde nakit ve kar elde etmek için, 

rakiplerinden daha fazla kıymetli bilgiye, maharete ve tecrübeye sahip, bunun yanında ürüne estetik 

de katabilecek çalışanlara sahip olmalı, aynı zamanda çalışanlarının bu bilgilerini rakiplerinden daha 
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çok paylaşmak isteyeceği, paylaşacağı bir çalışma ortamını yaratmalı ve süreçlerini de rakiplerinden 

daha verimli ve etkin hale getirmelidir. 

Üretilen ürün ve hizmetin içindeki bilgi miktarı, yani katma değer arttıkça müşteri gözünde o ürün ve 

hizmetin rakiplerin ürün ve hizmetlerine göre değeri artar, müşteri o ürün ve hizmeti satın almak 

ister. Bu durumda şirket ürün ve hizmetin fiyatını artırabilir, yani karını artırabilir. Örneğin bir şirketin 

ürünleri rakip şirketlerin henüz yapamadığı yenilikleri içeriyorsa, o zaman o şirket bu ürününü yüksek 

bir kar oranıyla satabilir, karını ve gelirlerini artırabilir. Bu sayede şirketin müşteri gözünde itibarı 

artar, markasına güven gelir ve eğer şirket halka açık bir şirket ise, bu da yatırımcıların o şirketin 

hissesine olan talebini artırır. Şirketin hisselerinin piyasa değeri yükselir. Böylece hem şirketin 

kasasına giren nakit artarken hem de piyasadaki değeri artar. Şirketin hissesine yatırım yapmış olanlar 

bu yatırımlarından piyasanın faiz ile verdiğinden çok daha fazla kazanç elde ederler. Şirketin kasasına 

nakit dolduğunda yeni ürünler geliştirmek için gerekli yatırımları yapabilmek kolaylaşır, çalışanların 

ücretlerini artırabilmek, onlara hisse verebilmek, kar payı verebilmek gibi uygulamalar mümkün olur. 

İkinci yol ise herkesin üretebildiği ürün ve hizmeti, yani metalaşmış ürün ve hizmeti üretmektir. 

Örneğin oto lastiği üretiyorsanız, bu lastikteki özelliklerin neredeyse aynısını sunabilen birçok oto 

lastiği üreticisi ile rekabet etmek zorundasınız. Bu ürün ve hizmete rakiplerin üzerinde bir bilgi 

katabilmek neredeyse imkansız hale gelmiştir. Herkes aynı özellikte lastikleri üretebilmektedir. Bu 

durumda fiyatı indirerek rekabet edebilmekten başka bir seçenek kalmaz. Fiyatı indirdikçe kar azalır, 

şirketin kazandığı nakdin çoğu maliyetlerini karşılamaya gider. Şirketin piyasa değeri düşer veya 

artmaz ve sonuçta yeni yatırımlara kaynak ayıramaz hale gelir. Sonunda şirket çalışanlarına tatmin 

edici ücreti ödeyemez duruma düşer ve kıymetli yapma bilgisine sahip olan insanları bu şirkete 

çekebilmek, bilgili çalışanları şirkette tutabilmek gittikçe zorlaşır. 

Bir örnek verecek olursak, teknoloji liderlerinden birisi olan ve günümüzde halka açık şirketler 

arasında en yüksek piyasa değerine sahip olan Apple’ın rakiplerinin yapması mümkün olamayacak 

özelliklere sahip ürün ve hizmeti üretmesini sağlayan temel faktörün onun çalışanları olduğunu 

görürüz. Demek ki Apple’ın çalışanları o alanda piyasadaki rakip şirketlerdeki çalışanlardan daha fazla 

kıymetli yapma bilgisine, tecrübeye, maharete ve estetik anlayışına sahiptir. Diğer şirketlerin 

çalışanları, Apple çalışanlarının yapabildiği nitelikte ürünü ve hizmeti henüz yapamamaktadır. Bu 

insanların ortaya çıkardığı katma değer sayesinde Apple istediği fiyata satabileceği kalitede ürün ve 

hizmeti piyasaya sunabilmektedir. 

Buradan, Apple’ın bu insanları şirkete çekmeyi başarabilmiş, onların şirkette kalmasını sağlayabilmiş, 

o insanların şirket içinde bilgilerini paylaştıkları bir çalışma ortamını oluşturabilmiş, bu ürün ve 

hizmeti rakiplerinden daha etkin ve verimli bir şekilde geliştirecek, üretecek ve piyasaya sürecek bir 

yapıyı kurabilmiş ve çalıştırabilmekte olduğu sonucuna ulaşabiliriz. 

Güven Ortamı 

Şimdi bir an durup düşünelim. 

Fark yaratan, yapma bilgisine, maharete, estetik yeteneğe sahip çalışanlar bir şirketi diğerlerine 

niçin tercih etsin? 

Bunu şöyle cevaplayabiliriz: 

Demek ki o şirketin ürettiği ürün ve hizmet rakiplerinden daha üstün, markası müşteri gözünde çok 

daha değerli ve saygın olmuş. O şirketin piyasa değeri artmış, geleceği güven veriyor. Yatırım 

yapabilecek ve çalışanları ile korkusuzca paylaşabilecek kaynağı yaratabiliyor. Piyasadaki en yüksek 

katma değerli ürün ve hizmeti üretip, satabiliyor. 
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Demek ki o şirkette yönetim ile çalışanlar ve çalışanlarla çalışanlar arasında dengeli, açık, şeffaf, 

dürüst bir çalışma ortamı kurulmuş, insanlar birbirine güveniyor, huzur içinde çalışıyor, birbiri ile 

bilgilerini paylaşıyor ve sonuç alabiliyorlar. 

Demek ki o şirket çalışanların bilgisi ile katma değeri yüksek ürün ve hizmet geliştirip, bunu 

satabildikçe, gelir yarattıkça, bu gelirini çalışanları ile hakça ve şeffaf bir şekilde paylaşıyor. Şirketin 

başarısından çalışanlar da hakça pay alıyorlar. Şirket onları istismar etmiyor ve kandırmıyor. 

Demek ki o şirket çalışanları, piyasadaki diğer şirketlerin çalışanlarından daha üstün ve kıymetli 

yapma bilgisine sahip, onların ürettiği ürün ve hizmeti rakipler henüz üretemiyor. O şirketteki süreçler 

daha verimli ve etkin ve şirkette bilgiyi paylaşmak için güvene dayalı bir çalışma ortamı kurulmuş ve 

çalışıyor. Bu grup içinde yer almak insanı geliştiriyor, ona değer katıyor ve statü sağlıyor. 

Demek ki o şirket içinde bilgi iletişimi çok hızlı ve kapsamlı. Üst yönetim her katmandan gelen 

görüşleri ve önerileri dikkate alıyor, özellikle müşteriye yakın duran onunla etkileşim içinde olan 

çalışanların fikirleri ve önerilerine değer veriliyor. 

Demek ki şirket gereken araştırma ve test ortamlarını, laboratuvarları, şirket çalışanlarının hizmetine 

sunmuş. Şirkette geliştirilen fikri mülkiyet şirket ve çalışanlar arasında iki tarafın da rızası olacak bir 

şekilde, hakça paylaşılmış. 

Bu şirketin çalışanları niçin bu bilgilerini fark yaratacak bir ürün ve hizmet elde etmek için başkaları 

ile paylaşsın? 

Bunu da şu şekilde cevaplayabiliriz: 

Demek ki bu şirkette çalışanlar bilgilerini paylaşmak istiyorlar. Kendileri için en kıymetli şey olan ve 

onlara iş ve gelir garantisi yaratan bu bilgilerini, maharetlerini paylaştıkları zaman bunun karşılığını 

alıyorlar. Onların bilgileri ve maharetlerine bu şirkette değer veriliyor, saygı duyuluyor, onlardan 

yararlanılıyor. Bu şirkette karşılıklı güven tesis edilmiş. 

Şirketin geleceği ve başarısı çalışanın kendi geleceği ve başarısı ile aynı doğrultuda bulunuyor. Şirket 

gelirlerini artırdığında, bu çalışanın da gelirlerine yansıyor. Şirketin piyasa değeri arttığında çalışanın 

şirket hisselerinden oluşan yatırımlarının da değeri artıyor. 

Demek ki şirket içinde egolar öne çıkmamış. Menfaat grupları, dedikodu odakları hakim değil. Gizli 

ajandalar yok. Korku ve ihanet ortamı yok. Çalışanın arkasını kollaması gerekmiyor. Çalışanlar 

yetenekleri ve katkıları ve elde ettiği sonuçlar ile paralel olarak ödüllendiriliyor. Sonuç almak önemli 

ama iyi insan olmak da önemli. Şirket içinde hiçbir gruba bir kota tahsisi yok. Kota sadece kalite için 

konulmuş. Atamalar hakkaniyetli olarak ve liyakata göre yapılıyor. 

Demek ki şirket her gün değişen kararlarla değil de ilkelerle yönetiliyor. İlkelere tüm çalışanlar, 

yöneticiler ve ortaklar uyuyor. Müşteri her zaman haklı değil. Müşterinin haksız, çalışanın haklı 

olduğu durumlarda, şirket çalışanını kolluyor. Şirket çalışanına kötü gününde sahip çıkıyor, yanında 

oluyor. 

Demek ki çalışanlar kişisel bütünlüğü olan ve ahlaklı insanlar. Bunlar şirketi istismar etmeyi 

düşünmüyor. Çalışanlar dürüst, başkası arkasından konuşmuyor, yalan söylemiyor, insanları 

kandırmıyor. Bir söyleyeceği varsa insanların yüzüne söylüyor. Haksızlık yaptığında özür dilemekten 

çekinmiyor. İşe odaklanmış, egosunu yenmeyi öğrenmiş. Gizli ajandaları yok. Şirketin iyiliğini ve 

gelişmesini istiyor, bunun kendi geleceğine de yansıyacağını biliyor ve buna inanıyor. Çalışanlar mutlu 

ve gülümsüyor. Bu da diğer çalışanlara ve müşteriye yansıyor. 
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Sonuç olarak, şirket üst yönetimi ve ortakları ile çalışanlar arasında güven ortamı kurulmuş ve 

işletiliyor. 

 

Güven Hızı Artırır ve Maliyetleri Düşürür 

Şirkette güven ortamı kurulduktan sonra, üst yönetim, ortaklar ve çalışanlar arasında güven arttıkça 

işlerin yapılma hızı artar, aynı zamanda işin maliyeti de azalır. Kararlar daha hızlı alınır. Çarklar daha 

hızlı döner. 

Artan Güven > Artan Hız > Azalan Maliyet 

Şimdi konumuzun daha da iyi anlaşılması için Steve Jobs ve Apple’dan birkaç örnek ile devam edelim. 

Steve Jobs ve arkadaşları, Apple’ın ilk yıllarında o zaman da fotokopi cihazları ve bilgisayar sistemleri 

üreten Xerox şirketinin araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) bölümünü ziyaret ettiler. Bu Xerox şirketi ile 

yaptıkları bir anlaşma kapsamında olmuştu. Şirketin laboratuvarlarında Xerox mühendislerinin bir 

bilgisayar üzerinde çalıştığını gördüler. Bu bilgisayarın ekranında çeşitli logolar ve semboller 

bulunuyor, bunları o zaman henüz kimsenin bilmediği ve şimdi fare dediğimiz bir cihaz ile 

seçtiğinizde, o logo ile kodlanan uygulama bilgisayarda açılıyor ve çalışmaya başlıyordu. Bu o zaman 

için muhteşem bir gelişmeydi. O dönemde uygulamalar DOS işletim sisteminde bir takım karmaşık 

kodların bilgisayar ekranına klavye ile yazılması yoluyla çalıştırılabiliyordu. Halbuki grafik etkileşim 

yöntemi ile üstelik insan doğasına uygun bir fare ile tıklayarak, ekrandaki görseller üzerinden 

uygulamaları seçip, çalıştırabilmek muazzam bir gelişme ve yenilik demekti. Steve Jobs ve arkadaşları 

o zaman bu yeniliğin Xerox tarafından ne diye kişisel bilgisayarlara uygulanmadığını ve müşteriye 

sunulmadığını anlamakta güçlük çekti. Aslında Xerox mühendisleri bu buluşlarını daha önce Xerox üst 

yönetimine sunmuşlardı ama onlar mühendislerin heyecanını anlamamış, bu yeniliğin ne kadar 

önemli olduğunu takdir edememişlerdi. Sonuçta bu yeniliğin ticari ürüne dönüştürülmesi için gereken 

kaynağı sağlamamış ve fikrin ürüne dönüşmeden laboratuvarda kalmasına ve orada çürümesine 

neden olmuşlardı. Steve Jobs ve arkadaşları gördükleri karşısında şok geçirmiş ve hemen gördükleri 

tasarımın potansiyelini fark etmişlerdi. Şirkete döndüklerinde ilk işleri bu yenilikleri yeni geliştirdikleri 

kişisel bilgisayar Macintosh’ta uygulamak olacaktı. Böylece ilk kez görsel etkileşimli bir işletim 

sistemine ve bir fare ile insan makine etkileşimi olanağına sahip bir kişisel bilgisayar piyasaya 

çıkacaktı. İnsanlar DOS sistemi ve klavye esaretinden kurtulacaklardı. 

Benzeri bir örnek ise Japonya’da bir firmada geliştirilen çok küçük boyutlarda olan ama hem hızlı hem 

de kararlı çalışan bir katı diskin o şirket tarafından bir uygulamada kullanılamadığı halde, Apple 

tarafından kullanılması ve müzik sektöründe devrim yaratan ipod cihazında başarıyla kullanılmasıdır. 

Bu katı disk binlerce müzik eserini depolayabiliyor ve kullanıcı tarafından istendiğinde, bir liste 

içerisinden herhangi bir müzik eserine ulaşarak onu hızla kulaklıklarda müziğe dönüştürecek işlemciye 

sunabiliyordu. Disk Japon mühendislerince geliştirilmiş, güvenle kullanılabilecek olgunluğa ulaştırılmış 

olduğu halde bir ürüne uygulanmamıştı. Steve Jobs ve arkadaşları bu katı diski alıp, onun sayesinde 

ipod’u geliştireceklerdi. 

Bir diğer örnek ise tablet bilgisayarlardı. Tablet bilgisayar fikri ve teknolojisi aslında birçok şirkette ve 

özellikle Microsoft şirketinde mühendislerce geliştiriliyordu. Microsoft mühendisleri bu fikirlerini üst 

yönetime sunmuş ve ürüne dönüştürmek istemişlerdi. Ama üst yönetim mühendisleri dinlemedi. 

Tablet bilgisayarın diz üstü bilgisayarların yerini alma veya yaygın kullanılma potansiyeli olmadığını 

düşündü. Sonrasında yine bu fikir Apple tarafından ticarileştirilerek, piyasaya sürüldü ve büyük başarı 

kazandı. 
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Bu olaylar bize bir şirketin en iyi mühendislere, en bilgili çalışanlara sahip de olsa, o bilginin 

paylaşılmasını, diğer çalışanların bilgisiyle birleştirilmesini, el değiştirmesini ve geliştirilerek bir 

yenilikçi ürüne dönüşmesini sağlayacak süreçleri ve ortamı sağlayamamışsa, bunu katma değerli bir 

ürüne dönüştüremeyeceğini göstermektedir. 

Eğer bir şirket güven ortamını kuramamışsa en iyi çalışanlara da sahip olsa, başarılı olamayacağını bu 

örnekler açıkça göstermektedir. 

Öncelikle şirket fark yaratacak kıymetli bilgiye sahip olan çalışanları kadrolarında çalıştırabilmelidir. 

Ancak sonuç alabilmek için, bunların bilgilerini etkin bir şekilde birbiri ile paylaşmasını 

sağlayabilmelidir. 

Çalışanların bilgilerini diğer çalışanlarla paylaşmaları şirketteki güven ortamı ile gerçekleşir. 

Kıymetli bilgiye sahip çalışanların kalıcı olmalarını sağlamak da şirketteki güven ortamına bağlıdır. 

 

Celal Zaim ÇİL 

15.08.2016 
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Bir paradoks 
Published on January 4, 2017 

 

Merhaba. Sizlerle "Gelecek 50 Yıl" adlı (NTV Yayınları, John Brockman editörlüğünde 2002 yılında 

yayımlanmış, Türkçesi Nurettin Elhüseyni'ye ait) kitabın Richard Dawkins tarafından yazılan "Moore 

Yasası Çocuğu" bölümünden bir paradoksu paylaşmak istedim. Yazar bu makalesinin bir yerinde 

Arthur C. Clarke'ın belirttiği bir spekülasyondan bahsediyor: 

"Gelecekte uzak bir yıldıza doğru yol alan bir uzay aracını gözünüzde canlandırın. Mevcut son 

teknolojinin elverdiği en yüksek hızda gitse bile, uzak hedefine varması yüzyılları alacaktır. 

Yolculuğunun daha yarısını tamamlamadan, bir yüzyıl sonraki teknolojinin ürünü olan daha hızlı bir 

araç ona yetişecektir. 

O halde, denilebilir ki, ilk gemi yola çıkma zahmetine hiç girmemeliydi. 

Aynı gerekçeyle, ikinci uzay gemisinin dahi böyle bir işe kalkışmaması gerekir; çünkü mürettebatının 

bir üçüncü gemiyle yanlarından vınlayarak geçen torunlarının çocuklarına el sallaması kaçınılmaz 

olacaktır. Bu iş böyle sürüp gider. 

Paradoksu çözmenin bir yolu, daha yavaş öncelleri için girişilen araştırma ve geliştirme çabaları 

olmaksızın, sonraki uzay gemilerini geliştirecek teknolojiye ulaşılmayacağı itirazında bulunmaktır." 

Bu düşünce, bu kadar para harcanmaya değer miydi denilebilecek diğer projelerin bir kısmına da 

uygulanabilir. 
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KÜMELENME (CLUSTERING) 
Published on November 18, 2016 

 

Kümelenme bir bölgede sanayi, üniversiteler, kamu ve diğer paydaşlar arasında etkileşimi ve bilgi 

değişimini artırarak, bunlar arasındaki güveni pekiştirerek, inovasyonu teşvik eder. Kümelenmenin ne 

olduğunu herkes merak etmektedir. 2013'te yazdığım kümelenme konusundaki makaleyi sizlerle 

paylaşıyorum. İlgi duyanlar için iyi okumalar. Görüşleri olan varsa bildirsinler lütfen. 

www.empinovas.com'da Blog'da okuyabilirsiniz. 
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Trust between upper management and 

employees should be bidirectional. 
Published on August 7, 2016 

 

Trust between upper management and employees should be bidirectional. Upper management 

should display integrity, and manage transparently and equitably. Employees should display integrity, 

share tacit knowledge between peers to achieve better results and never cheat the enterprise. It is 

very difficult and takes long time to establish the trust in an enterprise but extremely easy to 

demolish it in an instant. There are many ways to improve the trust in the enterprise. Trust is the 

most important thing to achieve the results fast, and with minimum cost. 

 

 


