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Nereden başlasam? 

 

Günümüzde birçok vizyoner işletme işe alma sürecini 
geleceğin takım arkadaşlarına bugünden yatırım 
yapmak olarak yorumluyor. Bu kapsamda 
işletmelerin özellikle üniversite öğrencileri için 
düzenlediği eğitimler ve buluşmalar hem onların 
gençleri tanımalarına hem de gençlerin kariyer 
planlarını yapmalarına yardımcı oluyor. Çokuluslu 
firma P&G de bu kurumlardan biri. Düzenlediği 
ücretsiz Talent Academy ile gençlerle buluşuyor. 
Detaylar için sosyal medyadan @pgcareersturkey’yi 
takip edin.  

Neden katılmalıyım? 

 

Şehirden kaçamayanlara şehirde nasıl doğal bir hayat 
yaşayabileceklerinin ele alındığı atölye çalışması 
baharın ilk günlerinde doğal yaşam alternatiflerine 
daha da çok ihtiyaç duyanlar için ideal. Doğal yaşam, 
doğal gıda, sürdürülebilirlik gibi konuların ele alındığı 
etkinlikte, çeşitli panel, workshop ve yirmiden fazla 
konuşmacı da var. ATÖLYE ve Hayalim Bi'Çiftlik iş 
birliği ile gerçekleşecek olan Alternatiflerle Doğal 
Yaşam etkinliğine ücretsiz olarak katılabilirsiniz.  

 

Digital Age Meetup dijital dünya profesyonellerini bir 
araya getirerek hem tanışma, kaynaşma hem de 
know-how aktarımını sağlamayı hedefleyen bir 
organizasyon. Seminerler, teknolojik gelişmelerin 
tartışılacağı paylaşımlar, alanında uzman konuk 
konuşmacılarla, dijital dünyanın gündemi ele alınıyor. 
Her ay ücretsiz olarak düzenlenen Meetup’ların 
Temmuz etkinliği için kayıtlar başladı. Geç kalmadan 
yerinizi ayırtın.  

https://www.eventbrite.com 

Ne okusam? 

 

Birçok kişisel gelişim kitabından farklı olarak, Richard 
Wiseman'ın kitabı akademik çalışmaları bir araya 
getiriyor. Kitabın ana konusu "minimum vakit 
harcayarak hayatınızı nasıl iyileştirebilirsiniz?" 
sorusuna yanıt aramak. Psikoloji profesörü Richard 
Wiseman, insanların aylar değil, dakikalar içinde 
amaç ve tutkularında başarılı olmalarına yardım 
edecek yeni bir yaklaşım sunuyor. Bu yaklaşımı da 
ruhsal durumdan belleğe, iknadan ertelemeye ve 
direnç göstermekten insan ilişkilerine kadar pek çok 
konuda yapılmış araştırmalarla destekliyor. İlk baskısı 
2012’de yapılan kitabın in59seconds başlığıyla 
ulaşabileceğiniz bir Youtube kanalı da bulunuyor. 
Zaman yönetimi, planlama, hedef belirleme ve 
bireysel gelişim konularına kafa yoranlara tavsiye 
ederiz.  

Haftanın Blog Önerisi 
Bir istihdam sitesi olarak dikkat çeken Toptalent, hem 
iş hem eleman arayanların başvurabileceği bir adres. 
Site aynı zamanda yeni mezunlar için işe alım 
programları, networking fırsatları, geleceğin tech 
fırsatları ve özellikle gençlere hitap eden bir blog 
sayfası da sunuyor. https://toptalent.co/  

 

Ne izlesem? 

 
Borsa: Para Asla Uyumaz  
Yapım: 2010 (2s 11dk) (ABD) 
Yönetmen: Oliver Stone 
Oyuncular: Michael Douglas, Shia LaBeouf, Josh 
Brolin  

Ünlü yönetmen Oliver Stone'un 1987 yılında finans 
piyasasındaki çetin mücadeleyi anlattığı "Wall Street" 
filminin devamı niteliğindeki film 2010’da çekildi. İlk 
filmde tanıdığımız sert ve kural tanımaz karakter 
Gordon Gekko, Wall Street'in en parlak yıllarını 
yaşadığı dönemde özellikle içeriden bilgi alarak 
servetini katlar. Aradan geçen 20 yılda dünya yeniden 
bir küresel finans krizinin kıyısındadır. Genç bir Wall 
Street yatırımcısı ise eski bir Wall Street uzmanıyla iki 
aşamalı bir görev için anlaşır: Gelmekte gözüken 
finansal çöküş öncesi finansal çevreleri bundan 
haberdar etmek ve bu genç yatırımcının akıl hocasının 
ölümünden kimin sorumlu olduğunu bulmak... Hem 
iyi bir film izlemek hem de finansal piyasalara bir bakış 
atmak isteyenlere öneririz. 
 

 


