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Sosyal Girişimlerin Güçlendirilmesinde Kadınlar (2018-2020)  (proje numarası: 
2018-1-UK01-KA204-048060) yerel, göçmen, dezavantajlı ve işsiz kadınları çalışmaya teşvik etmeyi ve 
sosyal girişimleri dahil etmek için bilgi, oryantasyon ve danışmanlığa erişmelerine yardımcı olmayı 
amaçlayan bir Ana Eylem 2, Erasmus + Stratejik Ortaklık projesidir. Sosyal Girişimler, aslında 
dayanışmaya dayalı kapsayıcı siyaset geliştirmenin en yenilikçi yollarından birini temsil ediyor ve WISED 
projesinin SE'de basit bir erişime sahip olmak için bilgi ve özel beceriler sunmak istemesinin ana nedeni 
budur. 

Bu proje aşağıdakiler tarafından uygulanmıştır:
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Archivio della Memoria (İtalya)

ProEduca z.s. (Çek Cumhuriyeti)

Paragon Europe (Malta)

Uluslararası Hayat Boyu Öğrenme Derneği (Türkiye)

Gestión Estratégica e Innovación (İspanya)

Modüllerin her biri için içerik geliştirmede çalışan harika insanlara çok teşekkürler!
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From Uluslararası Hayat Boyu Öğrenme Derneği (Şakir Çinkir)
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Son yıllarda kadınların işgücü piyasasına büyük ölçüde katılımı ve girişimcilik faaliyetlerinde daha 
aktif rol almaları ülkeler için büyük önem taşımaktadır.
İşgücü piyasasında kullanılmayan potansiyelin harekete geçirilmesi ve yeni iş alanı yaratılması, BİT 
araçlarını kullanarak kadınların sosyal girişimlere katılımını teşvik ederek elde edilebilir; hem 
akademik çevrede hem de iş dünyasında bunu ifade etmektedir.
Özellikle dezavantajlı kadınların sosyal ve ekonomik yaşamdaki potansiyellerini harekete geçirecek 
gücün farkına varmaları gerekiyor.

Avrupa Komisyonu'nun Sosyal İşler ve Kapsayıcılık portalında yayınlandığı üzere, "Sosyal girişimler, 
kapsayıcı büyüme için önemli bir itici güçtür ve Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan bir rapora 
göre, mevcut ekonomik ve çevresel zorluklarla mücadelede kilit bir rol oynamaktadır. aslında 
dayanışmaya dayalı kapsayıcı siyaset geliştirmenin en yenilikçi yollarından biri ve WISED projesinin 
yerel, göçmen, dezavantajlı, işsiz kadınlara SG'de basit bir erişime sahip olmak için bilgi ve özel 
beceriler sunmak istemesinin ana nedeni budur.

Genel olarak "Sosyal girişim" terimi, iş gücünü, onları tanımlamak için kullanılabilecek tek bir terim 
olmaksızın sosyal ve çevresel değişimi gerçekleştirmek için kullanan kuruluşların yaygın olarak kabul 
edilmesinden ortaya çıktı. Bu terim 1990'larda daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştı ve o 
zamandan beri sosyal girişim ve sosyal girişimciliğin ne olduğu ve sosyal girişim etiketinin kendisinin 
gerçekten olmayan, ancak öyleymiş gibi davranan hevesli işletmeler tarafından `` ele geçirilip 
geçirilemeyeceği '' tartışılıyor. 

Sosyal girişim ve sosyal girişimcilik, birbirinin yerine kullanılma eğiliminde olan terimlerdir. O'Broin 
(2012), sosyal girişimin ekonomik ve sosyal dayanışmaya ve daha demokratikleşmiş bir topluma 
dayalı ekonomik kalkınmaya geniş bir yaklaşım olarak düşünülebileceğini belirtirken, sosyal 
girişimciliğin daha yakın zamanda yönetimin pazarlanmasıyla ilgili olarak kullanılan bir terim 
olduğunu ve daha önce ulusal, bölgesel veya yerel yönetimler tarafından finanse edilen ve sunulan 
kamu hizmetleri olarak kabul edilen hizmetlerin sunulmasının onu farklı kıldığı belirtilmelidir.

Bir sosyal girişim, insan ve çevresel refahtaki gelişmeleri en üst düzeye çıkarmak için ticari stratejiler 
uygulayan bir kuruluştur - bu, harici hissedarlar için kârın yanı sıra sosyal etkiyi de maksimize etmeyi 
içerebilir. Sosyal girişimler, kar amacı güden veya kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak 
yapılandırılabilir ve bir kooperatif, ortak kuruluş, ihmal edilen bir kuruluş, bir sosyal işletme şeklini 
alabilir (işletmenin hangi ülkede var olduğuna ve mevcut yasal biçimlere bağlı olarak) , bir fayda 
kurumu, bir topluluk çıkar şirketi veya bir hayır kurumu. Sosyal girişimleri farklı kılan şey, sosyal 
misyonlarının herhangi bir potansiyel kâr kadar başarılarının anahtarı olmasıdır.

Yedi modül tasarlandı ve geliştirildi
1. Kadınları sosyal ve ekonomik yaşamlarında desteklenmesi
2. Sosyal Girişimde İletişim
3. Sosyal Girişimler Boyutu
4. Sosyal ve Sivil Yeterlilikler
5. SE girişimi ve Girişimcilik
6. Sosyal farkındalık ve Dayanışma
7. Etik Değerler ve Sürdürülebilir Kalkınma
8. Medya Dünyasında SE

Giriş



Modül 3

Sosyal ve Yurttaşlıkla İlgili 

Yeterlilikler 

BÖLÜM 1. Kendine Bakmak
BÖLÜM 2. Kültürü anlamak
BÖLÜM 3. Sosyal girişimde insan ilişkilerini yönetmek
BÖLÜM 4. Sosyal girişim bağlamında problem çözme ve karar 
verme



Yeterlilik, bir alanda dünyada etkili, somutlaşmış insan eylemine yol açan 
bilgi, beceri, anlayış, değerler, tutumlar ve arzunun karmaşık bir 
kombinasyonudur (Hoskins, B. & Deakin Crick, R). Sosyal ve sivil yeterlilik 
yeni bir kavramdır ve sosyal bir çevrede yaşamak için hangi becerilerin 
gerekli olduğu bilgisini ifade eder.

Bir toplumda yaşamak, onu oluşturan bireylerden bazı nitelikler gerektirir. 
İnşa etmek ve diğer insanlarla birlikte yaşamak kolay değildir. Hak ihlalleri, 
çatışmalar, ayrımcılık her yerde olur. Bu olumsuz durumlar insanların 
hayatını zorlaştırır. İnsanlar kasıtlı olarak olumsuz davranmadıklarında bile, 
başkalarının hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinin farkında olmayabilirler. 
Ancak, bu olumsuz davranışların farkına vararak ve bunların sıklıkla olmasını 
engelleyerek, sosyal ve yurttaşlık yeterlilikleri, birey olan toplumun bileşenleri 
tarafından öğrenilmeli ve benimsenmelidir.

Yeterlilik nedir?
Avrupa Birliği’nin tanımına göre, “yurttaşlık 

yeterliliği becerileri, kamusal alanda başkalarıyla 
etkili bir şekilde ilişki kurma ve yerel ve daha 

geniş topluluğu etkileyen sorunları çözme 
konusunda dayanışma ve ilgi gösterme 

becerisiyle ilgilidir. Bu, eleştirel ve yaratıcı 
düşünmeyi ve topluluk veya mahalle 

faaliyetlerine yapıcı katılımı ve oylama yoluyla 
yerelden ulusal ve Avrupa düzeyine kadar her 

düzeyde karar vermeyi içerir ("Hayat Boyu 
Öğrenme için Anahtar Yeterlilikler, Avrupa 

Referans Çerçevesi"). 

Modül 3

Sosyal ve Yurttaşlıkla İlgili 

Yeterlilikler 



SOSYAL VE 
YURTTAŞLIKLA 

İLGİLİ 
BECERİLER

Diğerleriyle iyi 
ilişki kurma 

becerisi Yurttaşlık 
okuryazarlığı

Küresel 
fikirlilik

Sosyal ve 
kültürel 

farkındalık

Ş birliği

Kişisel iyi 
olma hâli

Diyalog

Kişisel ve 
yuttaşlık 

gelişkinliği

Gençler, 
yaşlılar ve 

diğer 
kültürden 

insanlarla iyi 
çalışabilme

Kişilerarası iyi 
ilişkiler

Siyasal-yasal 
toplum

Dünya bilgisi 
ve eleştirel 

olarak 
anlaşılması

Nelerden oluşur?
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Sosyal ve Yurttaşlıkla İlgili 
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Tıpkı diğer başlıklar gibi, sosyal ve yurttaşlıkla ilgili yeterlilikler 
yeterlilikler de fiziksel ve zihinsel sağlığı sürdüren, farklı kültürlerdeki 
davranış kurallarını anlama, çeşitliliği anlama / yönetme, hoşgörü 
oluşturma, müzakere yapma, başkalarının duygularını / empatisini 
anlama, başa çıkma gibi farklı kavramlardan oluşur. stres ve hayal 
kırıklığı, problem çözme ve karar verme ile. 21. yüzyıl toplumunda 
yaşamak için temel beceriler ve temel ihtiyaçlardır. işbirliği, kararlılık ve 
dürüstlük tutumuna dayalıdırlar. Daha fazla açıklanacak ve önerilerde 
bulunulacaktır.
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Sosyal ve Yurttaşlıkla İlgili 

Yeterlilikler 



Odaklanma İçine dalma Testİnternette 
araştırma

Her bölüm şu dört kısımdan oluşmuştur:

Not: Bu belgelerde birçok piktogram vardır. Bunlar The Noun proje web sitesindendir: dünyanın her yerinden grafik 

tasarımcılar tarafından oluşturulan ve yüklenen sembolleri toplayan ve kataloglayan bir web sitesi. Kurucular, siteyi öncelikle 

tasarımcılar ve mimarlar için yararlı olarak tasarladılar, ancak kullanıcı yelpazesi, bazen görsel bir dili tercih eden farklı türden 

engelli insanları içeriyor.

Egzersizlerin 

çoğunu kendiniz 

yapabilirsiniz: 

simge size 

rehberlik 

edecektir.

Bazı alıştırmaları 

grup halinde 

yapmalısınız: 

simge size 

rehberlik 

edecektir.

İlk bölüm, bölüm 

anahtar sözcüklerinin 

bir analizi ve açıklayıcı 

bir kısa metin ile 

konuya odaklanmanızı 

sağlar.

İkinci bölüm, önerileri, 

fikirleri, keşfedilecek 

makaleleri, 

derinlemesine ve 

üzerinde tartışılan 

makaleleri toplayan 

konuyu araştırmayı 

temsil eder.

Üçüncü bölüm, 

internette gezinmeye 

odaklanan konuyu 

keşfetmek için videolar, 

referanslar, yazılı 

belgeler, karikatürler vb.

Dördüncü bölüm, 

kendinizi test 

edebileceğiniz ve 

öğrendiklerinizi 

yansıtabileceğiniz bir 

test bölümüdür.

Modülün sonunda, modülün konuları hakkında ünlü ve 

daha az ünlü alıntılardan oluşan bir seçki bulacaksınız. 

Daha ileri gitmek için bir meydan okuma olabilir.



Bölüm 1

Kendine bakmak

Bölüm 2

 Kültürü anlamak

Bölüm 4

Sosyal girişim 

bağlamında 

problem çözme 

ve karar verme

Giriş

Odaklanma İçine dalma İnternette 
araştırma

Modül yapısı

alıştırma,
Uygulama

3. Bölüm

Sosyal 

girişimde 

insan 

ilişkilerini 

yönetmek

İlham Verici Sözler



Bölüm 1

Kandine Bakmak

• Kişisel sağlığın toplumla nasıl bir ilişkisi olduğunu anlamak,

• Ruh sağlığının gerekliliğini kavramak,

• Sağlığı korumanın temel yollarını öğrenmek,

• Kendisinin ne zaman desteğe ihtiyacı olduğunu hissetmek ve kendisiyle 

ilgilenmek,

• Stresin ne olduğunu öğrenmek için

• Stresden kimin veya neyin etkilendiğini anlamak için

• Stresin arkasındaki nedenleri öğrenmek için

• Stresle baş etmeyi öğrenmenin önemini anlamak için

• Başa çıkma yollarını öğrenmek için
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Ünite 1 - Fiziksel ve zihinsel sağlığın korunması sayfa 11
Sağlık sayfa 12
İnternette araştırma sayfa 17

Ünite 2 - Stres ve hayal kırıklığıyla başa çıkma sayfa 18
Organizasyon için başa çıkma sayfa 19
İnternette araştırma sayfa 24

Alıştırma - Uygulama sayfası 25
İlham verici sözler sayfa 29



Sağlık, bir insan için temel ihtiyaçlardan biridir. Sağlık, kaliteli bir 

yaşam sürmenin ilk adımıdır. İnsanlar hem kişisel hem de sosyal 

nedenlerle sağlıklarına dikkat etmelidir. Kişisel düzeyde sağlıklı 

yaşam, mutlu yaşam demektir; acı ya da rahatsızlık hissetmemek bir 

mutluluktur. Ve kişinin hayatının geri kalanına devam etmesi sağlıklı 

olduğunda daha kolaydır.

Sosyal bir çevrede yaşamak insanlara pek çok sorumluluk verir ve 

sağlık da bunlardan biridir.

Bulaşıcı hastalıklardan kaçınmak ve bunlara karşı önlem almak 

sadece birey için değil toplum için de gereklidir. Aşılar ve aşı olmak, 

bu iğrenç ve bulaşıcı hastalıkları uzak tutmanın nihai yoludur.

Toplum için sağlığın bir başka yönü de topluma katkıda bulunmaktır. 

Sağlıksız kişiler ailesi, ülkesi ve toplumu için etkili olamaz. Sağlıklı 

kalmak, topluma faydalı olmanın garantisinin bir yoludur.

Bölüm 1 - Ünite 1 - Fiziksel ve Ruhsal Sağlığın Korunması

Ruhsal sağlığınızın durumuna odaklanın.

Sosyal bir çevrede yaşamak 
insanlara pek çok sorumluluk 
verir ve sağlık da bunlardan 

biridir.

Anahtar kelime: Sağlık
Cambridge sözlüğünde 
vücudun durumu ve 
hastalıktan muaf olma 
derecesi veya iyi olma 
durumu olarak 
tanımlanır.

WISED – SOSYAL GİRİŞİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE KADINLAR
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Fiziksel sağlık, sağlam, iyi 
kardiyovasküler performansa sahip 
hastalıksız bir vücuda, keskin 
duyulara, hayati bir bağışıklık 
sistemine ve fiziksel yaralanmalara 
dayanma yeteneğine sahip olmayı 
içerir. 

Yaşam tarzı faktörleri fiziksel ve 
zihinsel sağlığı geliştirir. Yaşam 
tarzı faktörleri arasında besleyici 
diyet yemek, düzenli egzersiz 
yapmak, iyi uyumak ve yasadışı 
uyuşturucu kullanımından kaçınmak 
yer alır (Husain ve Anas, 2016). 

Fiziksel sağlığı sağlamak için 
düzenli tıbbi kontroller gereklidir. 
Hastalanmamak en iyi tedavi 
yöntemi olduğundan, 
hastalanmadan veya ağrı 
hissetmeden önce bile olası 
hastalıkları başlangıçta hissetmek 
ve önlem almak önerilmektedir. 
Bunlar çoğunlukla sadece düzenli 
tıbbi kontrollerle sağlanabilir.
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Günümüzde ruh sağlığı için de 
düzenli kontroller önerilmektedir 
("Akıl Sağlığının Korunması: 
Düzenli Akıl Sağlığının Önemi" 
Check-Ups ").

Ruh sağlığı genellikle hafife alınır 
ve akıl sağlığı sorunları çoğunlukla 
hafife alınır. Zihinsel tedavi 
genellikle gereksiz veya lüks olarak 
kabul edilir.

Depresyon yüzünden çok fazla 
intihar edilirken, akıl sağlığı 
sorunlarını küçümsemek yapılacak 
en kötü şeydir. Bunun yerine, 
yardım istemek ve destek almak 
teşvik edilmelidir. Nihai çözüm 
aranıyorsa, bir terapiste gitmek en 
iyi fikirdir. Bir terapi seansını 
karşılamanız mümkün değilse, 
sertifikalı ruh sağlığı uygulamaları 
yardımcı olabilir.
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Akıl sağlığının statik olmadığı ve muhtemelen başa çıkmanın 

daha zor olduğu anlaşılmalıdır. Bir gün tamamen iyi, diğer gün 

perişan hissetmek mümkündür. Fiziksel olarak da yansıtabilir. Bu 

yüzden kesinlikle gözden kaçırılmamalı, göz ardı edilmemelidir. 

Ruh sağlığı gerçektir ve önemlidir. Ruh sağlığı sorunlarının 

canlandırıcı durumu, kişinin tamamen sağlıklı olduğu anlamına 

gelmez.

Vücudun aktif tutulması hem zihinsel hem de fiziksel sağlık için 

önerilir. Aerobik, yoga ve çeşitli fitness türleri en çok önerilenler. 

Düzenli egzersiz yapmak beden ve zihin için faydalıdır. Olası 

görünmüyorsa, düzenli olarak en az yarım saat yürümek hiç 

hareket etmekten daha iyi bir çözümdür.



Bol su içmek listeye iyi bir ektir. Soda veya diğer tatlı içecekler 
içmek yerine sadece su tercih edilmelidir. Su, beyin dahil olmak 
üzere vücut için temel bileşendir. Günde en az 1,5 litre su içmek 
çok önemlidir. Kendini sulu tutmak vücut fonksiyonlarını 
kolaylaştıracak ve stresi azaltacaktır.

Aşırı derecede şeker içeren fast food yemek yerine, sağlıklı bir 
vücut için lif, vitamin, yeterli protein gibi besleyici bileşenleri 
içerenleri seçmek daha iyidir. Bunu yaparken sağlıklı bedenin 
sağlıklı bir zihne yol açtığı unutulmamalıdır.

Rutin olarak yapılan şeylere ara vermek, özellikle rutin stresli ise, 
iyi bir fikirdir. Stres yapanlar ve benlik arasında biraz mesafe 
bırakmak ve kendine biraz zaman ayırmak, kendini yenilemenin 
anahtarıdır.

Özetlemek gerekirse, fiziksel ve zihinsel 
sağlığı korumak için şu maddeler çok 
önemlidir ve bir alışkanlık olmalıdır:

Fiziksel ve 
ruhsal 
olarak 
düzenli 
kontrollerin 
yapılması

Düzenli 
ezersizler 
yapılması

Yeteri 
miktarda 
su içmek

Yeterli 
beslenmek 
ve

Ara 
vermek



Fiziksel ve Ruhsal Sağlık 

hayatın anahtarıdır.

Ruhsal sağlığınız hakkında birçok 
şey öğrenmek için: Click here

Sağlık hakkında her şey
Click here 

Bunu görmeniz gerekebilir:  Click here

Bu bölümde beğendiğimiz ve size tavsiye ettiğimiz bir film, kısa video, şarkı vb. 
koleksiyonu bulacaksınız.

aynı soru

farklı cevap

What They Don't Tell You About 
Mental Illness Click Here

Herkesin ruhsal olarak güçlenebilme 
kapasitesi vardır ancak çoğu bunun nasıl 
yapılacağını bilmez Click hereEgzersiz yapmanın 

zihin değiştiren 
faydaları
Click here

Daha fazla bilgi için: Click 
here

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENTWISED – SOSYAL GİRİŞİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE KADINLAR

https://www.youtube.com/watch?v=rkZl2gsLUp4
https://www.health.com/
https://www.health.com/
https://www.7cups.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ieXB-BGxYwg
https://www.youtube.com/watch?v=TFbv757kup4
https://www.youtube.com/watch?v=TFbv757kup4
https://www.youtube.com/watch?v=BHY0FxzoKZE
https://www.who.int/
https://www.who.int/


Stres, zor bir durumun veya bu duruma neden 
olan bir şeyin neden olduğu büyük bir 
endişedir. Zaman gittikçe daha hızlı geçerken, 
son zamanlarda daha fazla insan stres 
altında.
Çalışanların% 80'inin işle ilgili stresle karşı 
karşıya olduğu, stres nedeniyle işten ayrılma 
miktarının arttığı ve nesilden artan stres 
yaratan miktarların arttığı araştırmalar, 
farkındalık yerine stres yönetiminin daha iyi bir 
başa çıkma mekanizması olduğunu gösterdi 
(Tinline ve Cooper, 2019).

Farkındalık, bir sakinlik duygusu yaratmak için 
düşünülen, şimdiki anda bedeninizin, 
zihninizin ve duygularınızın farkında olma 
pratiğidir; ve işte dikkatli olmak için içinde 
bulunduğunuz ortamın farkında olmanız 
gerekir.

Ancak günümüzde en güçlü stres iş güvenliği 
ile ilgilidir (Tinline & Cooper, 2019). Böylece, 
zaten bir kişiyi strese sokan ortamı hissetmek, 
o kişiyi derinden bozacaktır. Dolayısıyla, 
farkındalık yerine, stres yönetimi daha güncel 
bir çözümdür.

Bölüm 1 - Ünite 2 - Stres ve Hayal Kırıklığıyla Başa Çıkmak

Anahtar Kelime: stres

Cambridge sözlüğüne göre 

stres, zor bir durumun neden 

olduğu büyük endişedir veya 

bu duruma neden olan bir 

şeydir.

Stresi fark etmeye odaklanın.

Strese sebep olan şey sadece 
aklımızda taşıdığımız şey 
değil, onu ne kadar süre 

taşıdığımızla ilgili.
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Stres, zor bir durumun veya bu duruma neden olan bir şeyin 
neden olduğu büyük bir endişedir. Zaman gittikçe daha hızlı 
geçerken, son zamanlarda daha fazla insan stres altında.
Çalışanların% 80'inin işle ilgili stresle karşı karşıya olduğu, stres 
nedeniyle işten ayrılma miktarının arttığı ve nesilden kaynaklanan 
artan stres miktarlarının görüldüğü araştırmalar, farkındalık yerine 
stres yönetiminin daha iyi bir başa çıkma mekanizması olduğunu 
göstermiştir (Tinline ve Cooper, 2019).

Farkındalık, bir sakinlik duygusu yaratmak için düşünülen, şimdiki 
anda bedeninizin, zihninizin ve duygularınızın farkında olma 
pratiğidir; ve işte dikkatli olmak için içinde bulunduğunuz ortamın 
farkında olmanız gerekir.

Ancak günümüzde en güçlü stres iş güvenliği ile ilgilidir (Tinline & 
Cooper, 2019). Böylece, zaten bir kişiyi strese sokan ortamı 
hissetmek, o kişiyi derinden bozacaktır. Dolayısıyla, farkındalık 
yerine, stres yönetimi daha güncel bir çözümdür.

Kurum için bala çıkmak



Çoğu stres yönetimi uzmanı, sadece aklımızda taşıdığımız 
şey değil, strese neden olan şeyin onu ne kadar süre 
taşıdığımızla ilgili olduğunu ileri sürer (Turaga, 2019). Stresle 
ne kadar çabuk başa çıkılırsa o kadar iyidir; stres ne kadar 
bastırılırsa, o kadar zararlı yıkıcı etkisi olur. Strese karşı en iyi 
başa çıkma mekanizması hiç stresli değildir, çünkü mümkün 
olmadığından başa çıkmayı öğrenmek gerekir.



Stres yönetimine başlamak için, stresli olup olmadıklarını anlamak 
gerekir. Stresli oldukları sonucuna varmak için bunun belirtilerini 
tanımaları gerekir. Duygular, davranışlar ve fiziksel hisler olabilirler.

Hisler

Davranışlar

• Karar vermeyi zor bulmak
• Sürekli endişeleniyor
• Sizi rahatsız eden 

durumlardan kaçınmak
• İnsanlara parlamal
• Tırnaklarını yemek
• Cildinizi koparmak

Fiziki 
duyular

• Sığ nefes alma veya 
hiperventilasyon

• Panik atak geçirebilirsiniz
• Kas gerginliği
• Bulanık görme veya ağrılı gözler
• Uykuya dalma, uykuda kalma 

veya kabus görme sorunlar
• Cinselliğe olan ilgiyi kaybetmek 

veya seksten zevk alamamak 
gibi cinsel sorunlar

S
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n 
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i 
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• sinirli, agresif, sabırsız 
veya yaralı;

• aşırı yüklenmiş;
• endişeli, gergin veya 

korkmuş;
• sanki düşünceleriniz 

yarışıyor ve 
kapatamıyorsunuz; veya

• zevk alamamak.



Stresi belirledikten sonra, 
stresin nedenini bulmanın 
zamanı geldi. Daha sonra 
sınırlarını belirleyebilir ve iş 
dışında biraz zaman geçirebilir 
Buraya tıklayın

Stres ve hayal kırıklığı için en 
çok önerilen çözümlerden biri 
tarafsızlıktır. Sadece fiziksel 
değil, aynı zamanda zihinsel 
kopukluk, insanların stres ve 
hayal kırıklığı ile baş etmelerine 
yardımcı olur; aynı zamanda 
kendini ayıramamak psikolojik 
olarak da tehlikelidir 
(Garcia-Ayala ve diğerleri, 
2014).

Stres yönetimi için başka 
öneriler de var:
▪ Bazı araştırmacılar en az on 

dakika yürümeyi öneriyor.
▪ Güç uykusu: Gün içinde 

küçük bir şekerleme hem 
zihne hem de vücuda güç 
verir.

▪ Düzenli su içmek enerjiyi 
artırır.



Bazen tavrı değiştirmek 
tamamen yardımcı olur ve 
yaşamı kolaylaştırır. Bu 
eylemler çoğunlukla içseldir 
ve dış çevreden hiçbir şeye 
ihtiyaç duymaz. Pozitif 
kalmak ve pozitif 
düşünmek, gün içinde iyi bir 
şey bulmaya çalışmak, eşit 
şekilde derin nefes alıp 
vermek, kendini onaylamak, 
şarkı söylemek, enerjik 
renkler seçmek, etrafta 
dolaşmak, düzenli olarak 
hareket etmek, egzersiz 
yapmak ve uyumak en çok 
önerilen enerji artırıcılar.

Olumlu düşünmeyi teşvik 
etmek için olumlu 
onaylamalar her gün tekrar 
edilebilir (Turaga, 2019). 
Olumlu onaylamalarla kişi, 
istediklerini elde etmek ve 
hatta başarılı olmak için 
kendilerini teşvik edebilir ve 
motive edebilir.

Stres için bu birkaç çözüm herkes üzerinde aynı etkiye sahip değildir.
Kendinizi tanımalısınız.



Stresle ne kadar çabuk başa çıkılırsa o kadar 

iyidir; stres ne kadar bastırılırsa, o kadar zararlı 

yıkıcı etkisi olur.

Stres yönetimi – yanlış 
yaptığınız üç şey Click 
here

Herkes biraz stres yaşar 
Click here 

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT

aynı soru

farklı cevap

Yaşadığınız stresi sizi 
başarıya ulaştıracak şekilde 
nasıl yönlendirirsiniz Click 
here

Stres yönetimi, geniş bir 
yelpazede bulunan teknik ve 
psikoterapi yöntemlerinden 
oluşr Click here

Anksiyete önleyici kiti 
nasıl oluşturabiirsiniz
Click here 

Stres yönetimi satışları 
nasıl arttırır
Click here

Stres yönetimi için 9 
zihinsel ipucu
Click here
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Bu bölümde beğendiğimiz ve size tavsiye ettiğimiz bir film, kısa video, şarkı vb. 
koleksiyonu bulacaksınız.

https://medium.com/communityzapp/stress-management-3-things-you-are-doing-wrong-82eaf326909f
https://medium.com/communityzapp/stress-management-3-things-you-are-doing-wrong-82eaf326909f
https://medium.com/communityzapp/stress-management-3-things-you-are-doing-wrong-82eaf326909f
https://medium.com/communityzapp/stress-management-3-things-you-are-doing-wrong-82eaf326909f
https://www.who.int/
https://medium.com/@sandhu1310/stress-management-in-5-easy-steps-e20f169e09b3
https://www.youtube.com/watch?v=yrwWvdM_Yns
https://www.youtube.com/watch?v=yrwWvdM_Yns
https://www.youtube.com/watch?v=yrwWvdM_Yns
https://en.wikipedia.org/wiki/Stress_management
https://en.wikipedia.org/wiki/Stress_management
https://medium.com/invisible-illness/how-to-create-an-anti-anxiety-kit-bada21e7a70c
https://medium.com/welltory/how-stress-management-leads-to-better-sales-c22042c89c3
https://medium.com/welltory/how-stress-management-leads-to-better-sales-c22042c89c3
https://medium.com/the-mission/9-mental-hacks-for-dealing-with-stress-4c87e5a983d9
https://medium.com/the-mission/9-mental-hacks-for-dealing-with-stress-4c87e5a983d9
https://medium.com/the-mission/9-mental-hacks-for-dealing-with-stress-4c87e5a983d9


Alıştırma - Uygulama
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Bölüm          1          Alıştırma

Fiziksel ve zihinsel sağlığını korumak için 
gerekli olan doğru alışkanlıkları bulun.

Ve bilgilerinizi iş arkadaşlarınızla paylaşın.

Soruları cevaplayın

☐

Fiziksel ve ruhsal düzenli 
doktor kontrolleri

(1)
 

 
☐

Arkadaşlar ve aileyle çok 
fazla zaman geçirmek

(2)

 
☐

TV izlemek
(3)

     

☐

Yeterli beslenme
(4)

 

 
☐

Çok fazla çalışmak
(5)

 
☐

Sosyal izolasyon
(7)

     

☐

Düzenli egzersiz yapmak
(8)

 

 ☐

Ara vermek
(9)

 ☐

Çok fazla kilo vermek
 (10)

     

☐

Dışarı çıkmamak
(11)

 ☐

Sleeping too much
(12)

 ☐

Drinking enough water 
(13)
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☐ Uzaklaşmak

☐ Yürüyüş

Doğru kelimeleri seçiniz.

2. Stres yönetiminin ilk adımı ………./ ……./……../………/…….

1. Stres ve hayal kırıklığı için en çok önerilen çözümlerden biri -----------dır. 
Yalnızca fiziksel değil ruh sağlığı için de faydalıdır

☐ Kestirmek

☐ Düşünmek

☐ Stresin belirtilerini fark etmek

☐ Kısa ve sık nefes alıp verme veya 

hiperventilasyon durumu

☐ Stresli olunduğu sonucuna varma

☐ Stresin sebebini fark etme

3. ………………. ile bir kişi istediklerini elde etmek ve hatta başarılı olmak için 
kendilerini cesaretlendirebilir ve motive edebilir.

☐ Enerjik renkler seçmek

☐ Çeşitli olumlamalar

☐ Düzenli egzersiz yapmak ve uyumak

☐ Derin nefes almak.

Ve bilgilerinizi iş arkadaşlarınızla paylaşın.

Soruları cevaplayın
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Stresin belirtileri nelerdir?

Stres yönetimi teknikleriniz 
nelerdir?

Arkadaşlarınızla   paylaşın.

Ve bilgilerinizi iş arkadaşlarınızla paylaşın.

Soruları cevaplayın

Bölüm          1          Alıştırma



Vücudu sağlıklı tutmak bir görevdir ... aksi takdirde zihnimizi 
güçlü ve net tutamayız. "
(Buda)

Zihninizin, vücudunuzun endişelerinin yükünü taşıması 
gerektiğine inanmasına izin vermeyin. 
(Astrid Alauda)

Mutluluk, sağlık ve kötü bir anıdan başka bir şey değildir.
(Albert Schweitzer)

Ruhları destekleyen ve zihni dinç tutan tek şey egzersizdir.
(Marcus Tullius Cicero)

Bırakmayı öğrenmelisin. Stresi serbest bırakın. Zaten asla 
kontrolde değildin.
(Steve Maraboli)

Hayatın kaygısını yenmek istiyorsanız, anı yaşayın, nefeste 
yaşayın.
(Amit Ray)

  WISED – İLHAM VERİCİ SÖZLER



Bölüm 2

Understanding Culture

• Kültür kavramını kavramak,

• Kültürel çeşitliliğin gerekliliğini anlamak için,

• Farklı etik anlayışlara sahip olmanın sorun olmadığını anlamak 

için,

• Evrensel etik kodlarının olasılığını öğrenmek.

• Kültürel çeşitliliğin gerekliliğini hissetmek,

• Eşit temsilin önemini ve faydalarını anlamak

• Çeşitlilik sağlamayı öğrenmek
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Bölüm 2 - Ünite 1 - Farklı kültürlerdeki davranış kurallarını anlamak

Anahtar kelime: Etik

ahlaki olarak neyin doğru 

neyin yanlış olduğuna 

veya ahlaki olarak neyin 

doğru neyin yanlış 

olduğuna dair bir dizi 

inanç üzerine çalışma

Cambridge sözlüğü

Kültüre odaklanın

Aynı kıtada, bölgede veya 
şehirde bile davranış kuralları 
anlayışı kültüre göre değişiklik 

gösterir ve bunun için bir 
kılavuz yoktur.

Kültürel geçmişlerin günlük hayatımızı nasıl etkilediği ve ona 
büyük farklılıklar getirdiği her zaman açık olarak görülür. 
Davranış kuralları için neredeyse aynıdır.

Şu anda yaşadığımız toplum “küresel bir köy” olarak adlandırılsa 
da önemsiz farklılıklarımızın farkındayız ve bu iş yerimize ve iş 
ahlakımıza da yansıyor. Davranış kurallarını anlamak, farklı 
kültürel geçmişlere göre değişir.

YAŞAM TARZI «Bir grubun üyelerini diğerinden ayıran 
kolektif zihin programlaması ve bu, 
sosyal grupların benzersiz bir karakteri 
(Huilin & Zhenzhong, 2015).»

KÜLTÜR
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Ancak iş etiğinin temelleri, temel ilkeler açısından değişmez.

Bu küçük ayrımlar hoşgörü, müzakere ve etik eğitim farklılıkları vb. Olabilir (Md. 
Zabid ve Saidatul, 2008). Aynı kıtada, bölgede veya şehirde bile davranış 
kuralları anlayışı kültüre göre değişiklik gösterir ve bunun için bir kılavuz yoktur. 
Bir etnisiteye mensup insanlar, aynı şehirde yaşadıklarında bile etiği diğerinden 
farklı görürler: aynen aynı etnisiteye mensup ama farklı şehirlerde yaşayanlar 
da aynı durumla karşı karşıyadır. Aynı zamanda toplumun güvenilir kurumlarını 
da etkiler: iş dünyası veya hükümet.

Bu küçük farklılıklar etik bir ikilemi beraberinde getirebilir (Huilin ve Zhenzhong, 
2015) çünkü bazı kültürler bir davranışı etik olarak görmezken diğerleri bunu 
etik olarak kabul eder, bu nedenle uluslararası bir iş yürütürken hoşgörünün 
çok önemli olduğunu söylemek güvenlidir (Md. , 2008). Dolayısıyla işyerindeki 
farklılıkları tanımlamak, anlamak ve kabul etmek başarının anahtarıdır.

Etik farklılıkların anlaşılması önemlidir, ancak iş yapmak için tarafların aynı etik 
profillere sahip olması gerekli değildir; yeterli bile değil (Gift, Gift ve Zheng, 
2013) ”.

Araştırmacılar, "ulusal kültürün kurumsal kültür ile anlamlı bir şekilde ilişkili 
olduğu, ancak çoğu zaman iddia edildiği kadar güçlü olmadığı ve tartışmalı bir 
şekilde, ulusal kültürün örgütsel kültür üzerinde önemli bir kısıtlama olması için 
yeterince güçlü olmadığı" konusunda hemfikirdir (Mario ve Geoff, 2015).

Ethical differences 



Tüm bu kültürel davranış 
kuralları anlayışıyla iş yapmak 
mümkündür. Kıtalar arası 
araştırmaların, iş etiği 
anlayışının aslında temeller 
açısından farklı olmadığını, 
ilgili olanların bunun yerine 
büyük farklılıklar üstlenme 
eğiliminde olduklarını 
gösterdiğini söylemek 
güvenlidir (Gift vd., 2013).

Etik eğitimi ile, gelecekteki şirket sahipleri 
veya çalışanları, gelecekteki sorunları 
kolaylıkla çözeceklerdir (Md. Zabid ve 
Saidatul, 2008). Özellikle erdem etiği 
bazen araştırmacılar tarafından tavsiye 
edilmektedir (Mario ve Geoff, 2015). İş 
dünyasında, erdem etiğinin bir parçası 
içsel mallardır, yani “hem ürünlerin 
mükemmelliği hem de bireysel 
uygulayıcıların süreçteki mükemmelliği”, 
eter kısmı ise sonuçta ortaya çıkan dışsal 
mallardır (Mario ve Geoff, 2015).
Öte yandan dünya küreselleşiyor ve 
sınırlar kayboluyor. Dolayısıyla evrensel 
etik, bu küçük farklılıklara daha iyi bir 
çözüm olabilir.



Ulusal kültür, anlaşılabilir bir şekilde kurum 

kültürü ile ilişkilidir ancak bu ilişki, sanıldığı 

kadar kuvvetli değildir.

orta ve küçük ölçekli girişimlerde etik 
click here

Etik, bireyler ve toplum 
için neyin iyi olduğu ile 
ilgilenir ve aynı zamanda 
ahlaki felsefe olarak da 
tanımlanır.
Click here

Mezunlar İçin 101 İpucu: Meslek hayatınızda 
başarı ve mutluluk için bir davranış kuralları, 
Yazan Susan Morem
Click here

aynı soru

farklı cevap

Kişinin çevresine olan saygısını ne oluşturur: 
etik mi yoksa sadece iş mi?
Click here 

Davranış kodlarının harika 
olması nasıl sağlanır?  Click 
here 
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Bu bölümde beğendiğimiz ve size tavsiye ettiğimiz bir film, kısa video, şarkı vb. 
koleksiyonu bulacaksınız.

https://medium.com/the-ethical-world/ethics-defined-33a1a6cc3064
http://www.bbc.co.uk/ethics/introduction/intro_1.shtml
https://epdf.pub/101-tips-for-graduates-a-code-of-conduct-for-success-and-happiness-in-your-profe.html
https://www.researchgate.net/publication/225914248_Environmental_Respect_Ethics_or_Simply_Business_A_Study_in_the_Small_and_Medium_Enterprise_SME_Context
https://i-sight.com/resources/18-of-the-best-code-of-conduct-examples
https://i-sight.com/resources/18-of-the-best-code-of-conduct-examples


Kültürel çeşitlilik, birçok farklı türde şeyin veya insanın bir şeye dahil edildiği 

bir durumdur. Çeşitlilik türleri etnik, dilsel, dini, yaşla ilgili, cinsiyet veya 

cinsel yönelim temelli olabilir.

Kurumlar entropiyi riske atmamak için dış ortamı yansıtmaları gerektiği için, 

bir toplum ne kadar çeşitli olursa, kurumların da o kadar çeşitli olması 

gerekmektedir (Block ve Noumair, 2017). Çeşitli gruplar çoğunlukla 

organizasyonlarda temsil edilmez.

Bölüm 2 - Ünite 2 - Çeşitliliği Anlamak / Yönetmek

Sosyal kabule odaklanın

Anahtar kelime: Kültürel 
Çeşitlilik

Birçok farklı türden şeyin 
veya insanın bir şeye dahil 
olması gerçeği; bir dizi farklı 
şey veya insan.

Cambridge Sözlüğü

Sosyal kabul, araştırmacılar tarafından 

“azınlıkların grup üyeleri olarak psikolojik 

olarak dahil edilmesi” ve “bir 

organizasyon içinde eşitlikçi bir 

atmosferin varlığı olarak 

tanımlanmaktadır.
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Bununla birlikte, temsil hem organizasyon hem de dış çevre için çok 
önemlidir (Block ve Noumair, 2017). Dahası, çeşitli ortamlar kendi kendini 
geliştirmeye yardımcı olur (Darrah-Okike, Harvey ve Fong, 2019).

Farklı kültürel geçmişe sahip insanlarla yaşamak yalnızca daha geniş bir 
anlayışa neden olmakla kalmaz, aynı zamanda grup üretkenliğini ve 
tutarlılığını da geliştirir (Chen ve Hamilton, 2015).

Temsil 

Araştırmalar gösteriyor ki, kadınları iş 
başında bulunduran ancak onları asla 
yönetim pozisyonlarına almayan cam 
tavan ve diğer uygulamalar oldukça 
benimsenmiş ve bir çeşitlilik illüzyonu 
yaratmaktadır. Bu nedenle, "Çeşitli 
olarak kabul edilebilmesi için, bir örgütün 
azınlık algılayıcıları tarafından yalnızca 
çok sayıda azınlık çalışanı istihdam 
etmekle kalmayıp, aynı zamanda azınlık 
grup içi üyelerine de örgüt içinde iktidara 
erişim sağladığını görmek gerekebilir" 
(Unzueta & Binning , 2012).



İki tür çeşitlilik vardır: toplumdaki tüm 
grupları mümkün olduğunca temsil 
etmeye çalışan çok kültürlülük; insanları 
eşit gören, ırklarını önemsemeyen renk 
körlüğü. Renk körlüğü ne kadar ayrımcı 
görünse de, renkli insanlar ve diğer 
azınlıklar bundan yararlanmıyor 
(Unzueta ve Binning, 2012), renk 
körlüğü fikri sadece ırkçılığın ve 
ayrımcılığın varlığını gizlemek için inşa 
edilmiş gibi görünüyor. Azınlıkların renk 
körlüğüne karşı olmalarının ancak renk 
körlüğünden çok çok kültürlülüğü tercih 
etmelerinin nedeni budur.

Sayısal ve hiyerarşik çeşitlilik sağlanmış olsun, sosyal kabul 
sağlanmadan bu organizasyonları 'çeşitli' olarak kabul etmek 
mümkün değildir. Özellikle çoğunluğun hakim olduğu kurumlarda 
kabulü gerçekleştirmek oldukça zor olabilir ve kurumların çeşitliliği 
içselleştirmesi uzun zaman alabilir.



Sosyal kabul, araştırmacılar tarafından “azınlıkların grup 

üyeleri olarak psikolojik olarak dahil edilmesi” ve “grup 

üyeleri arasındaki eşitlikçi inançlar ve etkileşimlerin yarattığı, 

grup normları ve uygulamaları ile sürdürülen ve her iki 

çoğunluk tarafından hissedilen bir organizasyon içinde 

eşitlikçi bir atmosferin varlığı olarak tanımlanmaktadır. ve 

azınlık grubu üyeleri ”(Chen & Hamilton, 2015).

Psikolojik içerme dikkat çekicidir, çünkü temsil uygun şekilde 

sağlanmış olsa bile, politika veya kültürlerin biri veya her ikisi 

de azınlıkların dahil edilmiş hissetmesine veya çoğunluğun 

gerekliliği hissetmesine izin vermeyebilir. Bu nedenle, her 

düzeyde azınlıkların varlığı günlük bir olay olarak görülmeli 

ve kabul eşitlik düzeyinde olmalıdır.

Sosyal kabul 



Özetle, sağlıklı 
ve kültürel olarak 

kapsayıcı bir 
ortam için:

Hem sayısal hem de 
hiyerarşik çeşitlilik: 

azınlıkların 
kuruluşların 
hiyerarşik 

seviyelerine 
tırmanmasına izin 

verme

Renk körlü
ğünden 

çok kültürlü
lüğü 

kabul etmek

Azınlıkların dahil 

edilmesinin 

sağlanması

Ps
ik
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 o
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k 
da

hi
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tm
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in
 

sa
ğl

an
m
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ı

Azınlıkların 

yabancılaşm
asına 

neden olm
am

ak kilit 

noktalardır



Çeşitlilik türleri etnik, dilsel, dini, yaşla 

ilgili, cinsiyet veya cinsel yönelim 

temelli olabilir.

How to get serious about diversity and 
inclusion in the workplace
Click here  

Kültürel çeşitliliği 
sağlamış şirketler 
gerçekten daha yenilikçi 
mi? Click here

Hoşgörü ve çeşitlilik
 Click here

aynı soru

farklı cevap

Paylaştığımız her 
şey
Cick here

Yalnız değilsiniz
Click here  

Erişime açık olma, 
dahil etmek değildir
Click here 

Culturally intelligent
Click here

İnsanları sınırlar 
içine 
hapsetmeyin 
Click here
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Bu bölümde beğendiğimiz ve size tavsiye ettiğimiz bir film, kısa video, şarkı vb. 
koleksiyonu bulacaksınız.

https://www.youtube.com/watch?v=kvdHqS3ryw0
https://www.youtube.com/watch?v=lPtPG2lAmm4
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https://www.youtube.com/watch?v=j7w2Gv7ueOc


Alıştırma - Uygulama
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  Bölüm         2        Alıştırma

Lütfen gerçekleri ve ifadeleri kategorize edin. «Olgu" için mavi rengi ve «görüş" 
için turuncu rengi kullanın.

Olgu / Görüş İfade Kartları Oyunu

Çin, dünyadaki 
en kalabalık 

ülkedir.

Amerikalılar 
arkadaş canlısı 

insanlardır

Utah, ABD’de 
bir eyalettir

 

Bugün güzel bir 
gün.

Kadınlar, 
öğretmenliği 
erkeklerden 

daha iyi 
yaparlar.

Musevilik bir 
dindir

Afrika’daki 
birçok insan 
şehirleşmiş 
bölgelerde 

yaşar.
 

Everest dağı 
dünyadaki en 
uzun dağdır.

 

Bazı kızıl 
saçlılar 
sinirlidir.

 

Tekerlekli sandalye 
kullanıcıları 
kendilerine 

acımaktadır.

Bazı 
zenginlerin 

burnu 
büyüktür.

Erkekler, 
kadınlardan 
genellikle 
uzundur.

Amerikalılar 
patates 

kızartmasını 
sever

 

Evsiz insanlar 
tembeldir.

 

Bu, tüm 
şehirdeki en iyi 

okuldur.
 

Nil Nehri, 
dünyadaki en uzun 

nehirdir.
 

Aksanlı 
konuşan 

insanlar zeki 
değildirler.

 

Her gün 
güneş doğar.

 

ABD, dünyadaki 
en zengin 

ülkedir.

Amerika Birleşik 
Devletleri'nde 

başka herhangi 
bir ülkeden daha 
fazla tarım arazisi 

var.

ğ Honduras’taki 
insanların çoğu 

mutsuzdur.

Kızlar, 
oğlanlardan 
daha zekidir.

Şu anki 
dünya, yüz yıl 

önceki 
hâlinden daha 

iyi ir yerdir.
 

Olgu Görüş

1. Bir şeyin olgu olup olmadığından emin değilseniz ne yapabilirsiniz?

2. Bir şeyin gerçek mi yoksa fikir mi olduğunu bilmek neden önemlidir?

* Gerçekler ve fikirler arasındaki farkı anlamak için aşağıdaki soruları kullanın.

3. Doğruyu bilmediğinizi anladığınızda nasıl hissettiniz?

Ve bilgilerinizi iş arkadaşlarınızla paylaşın.

Soruları cevaplayın



Önyargılarınızdan vazgeçmek için asla çok geç değildir ”
(Henry David Thoreau)

Meyer, şeref kurallarını «(1) Göster, (2) Çok çalış. (3) Nazik 
ol. (4) Yüksek yoldan git.» olarak özetlemiştir
(Adam Grant)

Ebeveynlerin gençlere çeşitlilikte güzelliğin ve gücün 
olduğunu erken yaşta öğretme zamanı gelmiştir. (Maya 
Angelou)

Hıristiyan, Yahudi, Müslüman, şaman, Zerdüşt, taş, yer, dağ, 
nehir, her birinin gizemli, benzersiz ve yargılanmaması 
gereken gizli bir varoluşu vardır. (Mevlana)

Güç, benzerliklerde değil farklılıklarda yatar. (Stephen R. 
Covey)

Çeşitlilik sihirdir. Bir şeyin ve basit kimliğin farklılaşmasının 
ilk başlangıcı, ilk tezahürüdür. Çeşitlilik arttıkça mükemmellik 
de artar.
(Thomas Berry)

  WISED – İLHAM VERİCİ SÖZLER



Bölüm 3

SG’lerde insan ilişilerini yönetmek

• Hoşgörünün ne olduğunu ve olmadığını öğrenmek, sonra onu inşa 

etmek

• Neden gerekli olduğunu anlamak

• Kurumsal çevre üzerindeki etkilerini öğrenmek

• Bir müzakerede neyin mümkün olduğunu öğrenmek

• Her iki tarafın da içeriğini korumanın bir yolunu üretme olasılığını 

öğrenmek i

• Empatinin ne olduğunu anlamak için

• Empatinin hangi konularda iyi etkileri olabileceğini öğrenmek

• Empati ve çeşitlilik arasındaki ilişkiyi öğrenmek

• Empatinin gerekliliğini anlamak için
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Tanımı ayrıntılı olarak değişiklik gösterse ve 

itiraz edilse de, kabul edilen hoşgörü tanımı, 

esas olarak 'sizinkinden farklı davranış ve 

inançları kabul etme istekliliği, ancak onlarla 

aynı fikirde olmasanız veya onaylamasanız da 

"şeklindedir.

Çeşitlilik gibi hoşgörü de etnik, dilsel, dini, yaşla 

ilgili, cinsiyet veya cinsel yönelim temelli farklı 

yönleri içerir. "Hoşgörü, liberalizmle iç içe temel 

bir ilke olarak tanımlanır, teoride bir bireyin 

inanç, değer ve yaşam özgürlüğü için bir arka 

plan sağlar - kişinin başkalarıyla uyum içinde 

yaşamasına izin verirken, devletin baskısını 

azaltırken herkes için özgürlük sağlar ( Al 

Zu'abi, 2018) ”.

Bölüm 3 – Ünite 1 – Hoşgörüyü inşa etmek

Hoşgörünün inşa edilen bir şey olduğuna odaklanın

Anahtar kelime: Hoşgörü

Onlara katılmasanız veya 

onaylamasanız bile, 

sizinkinden farklı davranış ve 

inançları kabul etme isteği

Cambridge Sözlüğü

Hoşgörü, her tür topluluk 

için temel bir gerekliliktir.
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Hoşgörünün temel bir gereklilik olması

Hoşgörü, her tür topluluk için temel bir gerekliliktir. Mahalle veya şehir olsun; iş 
veya ülke, hoşgörü eksikliği sistemi derinden etkileyecektir. Aynı zamanda her 
liberal teorinin temelidir (Al Zu'abi, 2018), bu da hoşgörünün toplumdaki veya 
organizasyondaki herkes için özgürlük olduğu anlamına gelir. Geçen yıl 
yayınlanan bir araştırmaya göre:

“Hoşgörü, dini alan da dahil olmak üzere herkes için vicdan ve din özgürlüğü, 
yasal eşit haklar ve fırsat eşitliği sağlar; herhangi bir ayrımcılık, idari baskı veya 
şiddet bulunmaması, ideolojik veya dini inançlarla bağlantılı olarak hakların 
kısıtlanmasının yasaklanması; başkalarının farklı bir dünya görüşüne, inançlarına, 
düşüncelerine sahip olma yeteneklerine saygı ”(Gulnara, Meiramgul, Galiya, Aigul 
ve Gulsara, 2019).

Hoşgörü, sakin ve eşitlikçi bir topluma yol açtığı için demokrasi demektir. Çeşitli 
etnik kökenlerin barış içinde bir arada yaşaması ve anlamlı diyalogu için çok 
önemlidir.
Hoşgörü defalarca dile getirilebilir, ancak uygun bir şekilde veya hiç 
uygulanmamış olabilir (Al Zu'abi, 2018). Hoşgörü eksikliği, insanları özgürlüklerin 
ihlali, aşırılık, ayrımcılık, sosyal ayrışma, dışlanma ve azınlıkların ötekileştirilmesi 
gibi nitelikleri yok etmeye yöneltir. Bu tür aşağılık sorunları önlemek için hoşgörü 
sağlanmalıdır.

Hoşgörü, havadan ortaya çıkan bir şey değildir, inşa edilmiştir. Hoşgörü inşa 
etmek için herkesin farklılıklara odaklanmak yerine inşa edilmeye çalışılan barışa 
katkıda bulunması gerekir. Toleransı sağlamak ve pekiştirmek için belirli ilkelere 
karar verilmelidir.

Hoşgörü oluşturmak için yapılması gerekenlerden biri de manipülatif ve asılsız 
haber kaynaklarından kaçınmaktır (Eko ve Putranto, 2019). Topluma bağlı olarak, 
bazı haber kaynakları kendi konumlarını korumak için etnik, dini azınlıklara veya 
göçmenlere ayrımcılık yapıyor olabilir. Bu çıkışlar hoşgörüye zarar verebilir ve 
mahalle, şehir, işyeri veya ülke olsun, herhangi bir toplumdaki her türlü özgürlüğe 
zarar verebilir. Hoşgörü inşa etmek için medya okuryazarlığı öğrenilmelidir.



Çatışmalar kaçınılmazdır. Bununla birlikte, bu arada ve çatışma sonrasında 
müzakere yerine barış ve hoşgörüyü sağlamak, çalışmalara göre her iki taraf da 
göz yummaya hazır olmadıkça varsayıldığı kadar potansiyele sahip değildir (Eko 
ve Putranto, 2019). Farkındalığı artırarak hoşgörüyü canlı tutmak, çoğunlukla çok 
kültürlü toplulukların hükümetleri tarafından tavsiye edilmektedir.

Hoşgörünün bir başka tanımı, 'insanların hata yapmasına izin vermektir. Hata 
yapmak insanı büyütür ve hem zihinsel hem de işle ilgili olarak onların 
gelişmesine neden olur. Bir insan hata yapmamayı bu şekilde öğrenir. Personelin 
hata yapmasına izin vermemek, onları stresli, sinirli ve öfkeli hissetmelerine neden 
olur.

Hoşgörü ile büyümenin ve gelişmenin iki düzeyde etkisi vardır: kişisel ve 
organizasyonel. Kişisel düzeyde, stresi azaltır ve kişiyi sağlıklı ve rahat tutar. Aynı 
zamanda insanlar için çalışma yolunu da kolaylaştırır. Huzurlu hissetmeyen kişi 
daha mutlu olacak ve organizasyona yardımcı olacaktır.

Örgütsel düzeyde, çevre için en yararlı şey uyum ve ideal olarak çatışmanın 
olmamasıdır. Hoşgörülü insanlar, mutlu personel demektir ve organizasyon 
yapanlardır. Personel ne kadar az stresli olursa, o kadar az çatışma meydana 
gelir. İnsanlar stresli ve hevesli hissettiklerinde meslektaşlarına yansır. Stres, 
mutluluk ve rahatlık gibi kolaylıkla yayılır. İşçinin mutluluğu çevreye yansıyacak ve 
onu derinden etkileyecektir. Yani daha etkili tolerans, daha uygun çalışma ortamı 
ve organizasyon anlamına gelir.



Hoşgörü inşa etmek için herkesin farklılıklara 

odaklanmak yerine inşa edilmeye çalışılan 

huzura katkıda bulunması gerekir.

Sevdiğiniz şeyi bulmak için riske 
toleransınızı düşünün 
click here 

Hoşgörü ahlaki bir ilke 
değildir Click here 

Sabır ve hoşgörü
click here

aynı soru 

farklı cevap

Hoşgörü ve kabul neden iyi 
şeylerdir?
click here   

Diğerlerine karşı nasıl daha 
hoşgörülü olunur?
Click here

Daha fazla hoşgörü 
için, neyin daha 
fazlasına ihtiyacımız var 
... Turizm? Click here

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT

Bu bölümde beğendiğimiz ve size tavsiye ettiğimiz bir film, kısa video, şarkı vb. 
koleksiyonu bulacaksınız.

https://forge.medium.com/to-find-what-you-love-think-of-your-tolerance-for-risk-a1d79f5edcd
https://extranewsfeed.com/tolerance-is-not-a-moral-precept-1af7007d6376
https://www.youtube.com/watch?v=MmUPlCRdXzI
https://medium.com/@Allen_Faulton/why-tolerance-and-acceptance-are-good-things-8d0c387d70f
https://www.wikihow.com/Be-Tolerant-of-Others
https://www.youtube.com/watch?v=TVtgb153S6I


Müzakere, bir anlaşmaya varmak için biriyle bir şeyi tartışma sürecidir veya 
tartışmaların kendisidir. Normalde, işyerinde en azından minimum tolerans seviyesi 
gösterilebilir. Organizasyondaki iş ilişkilerini ve gerginliği azaltabilir. Bir ortamda 
tolerans belirlenmediğinde, müzakere başka bir çözüm olabilir. İnsanlar bazen 
ellerinden geleni almak için pazarlık yaparlar. Asıl mesele her iki tarafı da memnun 
etmek için orta noktada buluşmak iken, bazı insanlar sadece kendilerini tatmin etmeyi 
hedefliyor. Bu nedenle, bazen kişi etik dışı davranır.

Etik, müzakerenin bir yönüdür, ancak sık sık bahsedilmez. Bunu sağlamak ve 
sağlamak için güven kilit bir aşamadır ve aldatma kesinlikle güveni derinden kötüye 
kullanan ve olası bir fikir birliğini engelleyen bir şeydir.

Bölüm 3 - Ünite 2 - Müzakere

Etiğin müzakerenin bir yönü olduğu gerçeğine odaklanın

Anahtar kelime: Müzakere

Birileriyle bir anlaşmaya 

varmak için onlarla bir şeyi 

tartışma süreci veya 

tartışmaların kendisi.

Cambridge Sözlüğü

Müzakerecileri mutlu etmek ve 

müzakereyi etik tutmak için her 

iki tarafın da gerekli olan 

şeylere aynı anda sahip 

olmasını sağlayan yaratıcı bir 

çözüm bulunabilir.
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Tek bir etik anlayışı olmadığı bilinen bir gerçektir: etik çeşit çeşittir. 
Akademisyenler de sıklıkla aynı fikirde değiller. Yine de, bir çiftin dışında, 
hemen hemen her etik araştırmacısının üzerinde hemfikir olduğu bir şey var: 
aldatmanın etik olmaması. İyi ya da kötü olmanın bazı çelişkili durumları olsa 
bile etik, aldatmanın müzakere açısından tartışılamaz olduğunu söyler 
(Gunia, 2019).

Çoğu insan etik davranışın imkansız olduğunu varsayma eğilimindedir. Bu 
nedenle etik bir şekilde davranmaya bile çalışmazlar. Dolayısıyla aldatma 
genellikle müzakerelerde ortaya çıkar (Gunia, 2019). "Müzakerecilerin tümü 
etik olmayan davranışlarda bulunmaz ve tüm müzakere durumları etik 
olmayan davranışlar gerektirmez" (Gunia, 2019) vurgulanmalıdır. Dahası, etik 
olmayan davranışlar kasıtlı veya kasıtsız olabilir (Rees, Tenbrunsel ve 
Bazerman, 2019). Telaşlı bir anda bir konunun bazı yönlerinden bahsetmeyi 
unutabilirsiniz. Her iki durumda da etik müzakere yolları teşvik edilmelidir.
Araştırmacılara göre, etik olmayan davranışların çeşitli nedenleri olsa da - 
zaman zaman - yüksek ahlaki karaktere sahip insanlar, doğal olarak etik 
olarak müzakere etmeye yatkındır (Gunia, 2019).

Kişilik farklılıklarının yanı sıra, etik bir müzakereye başlamak ve yürütmek için 
dikkate alınması gereken bazı noktalar vardır.
Müzakere tarafları ve aynı zamanda yer arasındaki yakınlığı sağlamak 
muhtemelen insanları etik tutacaktır. Müzakereye hemen başlamak yerine, 
her iki tarafa da çevreyi ve birbirlerini tanıma şansı verilmelidir.

Bunlara ek olarak, müzakereciler 
daha başlamadan önce 
müzakereye kararlı olmalıdır. 
Müzakere sırasında, 
müzakereciler 20/80 fikrine açık 
olmalıdır. 20/80 veya 80/20 
teorisi, neyin istendiğini, 
kazanıldığını ve bırakılması 
gerektiğini ifade eder. Bir kişi 100 
şey isterse, günün sonunda 100 
bileşenin tamamına sahip olamaz. 
İstediklerinin% 80'ini alırlardı ve 
geri kalanı vazgeçmeleri gereken 
kısımdır.



Farklı etik anlayışları
Bazen müzakereciler istediklerinin herhangi bir kısmından vazgeçme 

konusunda son derece inatçı olabilirler. O halde yaratıcı düşünme faaliyetin 

bir parçası haline gelmelidir. Müzakerecileri mutlu etmek ve müzakereyi etik 

tutmak için her iki tarafın da gerekli olan şeylere aynı anda sahip olmasını 

sağlayan yaratıcı bir çözüm bulunabilir.

Müzakereciler bilgilendirilirse, sadece en önemli konular hakkında konuşma 

gerekliliğinin farkında olmalıdırlar. Açıklama ne kadar ayrıntılı olursa, diğer 

tarafın müzakereye inanması o kadar imkansızdır. Taleplerin bazı 

kısımlarından vazgeçilmesi gerekliliği göz önünde bulundurulduğunda, 

çoğunlukla ilkelerle sadeleştirilmesi bir alışkanlık olmalıdır.



Müzakereye hemen başlamak yerine, 

her iki tarafa da çevreyi ve birbirlerini 

tanıma şansı verilmelidir.

İyi bir müzakerenin ne işe yarayacağını 
görmek için: Click here

Nazik müzakere sanatı 
click here

Müzakere sanatı Click here

Şimdiye kadar gördüğüm en büyük 
müzakere taktikleri: pratikteClick 
here

Hayatınızın anlaşması için 
nasıl müzakere edilir click 
here
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aynı soru 

farklı cevap

https://www.imdb.com/title/tt0050083/
https://medium.com/the-mission/the-gentle-art-of-negotiating-and-how-to-do-exceptionally-well-9cf4717270a
https://medium.com/@eisabai/the-art-of-negotiation-7ba85bc47b8
https://medium.com/@eisabai/the-art-of-negotiation-7ba85bc47b8
https://medium.com/@danstern/the-greatest-negotiation-tactics-ive-ever-seen-in-practice-6822b8ab236d
https://medium.com/@danstern/the-greatest-negotiation-tactics-ive-ever-seen-in-practice-6822b8ab236d
https://medium.com/swlh/how-to-negotiate-the-deal-of-your-life-4b0d7f2b1487
https://medium.com/swlh/how-to-negotiate-the-deal-of-your-life-4b0d7f2b1487


2019'da The Economic Times'ın kadın forumları, #MeToo hareketinin çalışma 
ortamında önemli bir etkisi olduğunu gösterdi ve kadınlar bunun yerleşik empati 
nedeniyle olduğu konusunda hemfikir. İnsanların tacizin ne olduğunu, sıklığını ve 
normalleştiğini anlamalarına yardımcı oldu. yaratan empati her iki cinsiyetin de 
nüfusunu eşit tutacak şekilde insanların zihnini değiştirdi ("ET Kadın Forumu: #MeToo 
empati yarattı, işyerinde değişim getirdi" 2019).

Çeşitlilik, farklı geçmişlere sahip insanları işe almakla başlar, ancak çevreyi kapsayıcı 
ve sosyal kabulü canlı tutmak için empatinin sağlanması anahtardır ("Kapsayıcı bir iş 
yeri inşa edebiliriz ve empati ile başlar" 2019).

Ayrımcılığa hiç maruz kalmayanlar için varsaydıklarına 'çözüm' bulmak pek uygun 
değil. Ayrımcılık gerçektir ve bunu önlemek için ayrımcılığa uğrayanlarla iletişim 
esastır. “Uygun olduğunu düşündüğünüz şeye odaklanmak yeterli değil; gerçekten 
kapsayıcı olmak için, kendinizi başkasının yerine koymalı ve duygularını dürüstçe 
düşünmelisiniz ”(" Kapsayıcı bir iş yeri kurabiliriz ve empati ile başlar "2019). Böylelikle 
önyargı engellenir ve çeşitlilik uygun şekilde sağlanır.
İnsanlar, birbirlerinin hayatı için hiç deneyimlemedikleri şeyleri üstlenmeden önce 
iletişim kurabilmelidir. Deneyim ve duygu paylaşımı, her iki tarafın da birbirini anlaması 
için çok önemlidir. Paylaşımdan sonra herkesi iş ortamına ve özel hayata dahil etmek 
daha kolay olacaktır. İş yerinde çeşitlilik ve uyum için de önemlidir.

Bölüm 3 - Ünite 3 - Başkalarının duygularını anlamak, empati

Etiğin müzakerenin bir yönü olduğu gerçeğine odaklanın

Anahtar kelime: Empati

onlarla bir anlaşmaya varmak 
için biriyle bir şeyi tartışma 
süreci veya tartışmaların 
kendisi.

Cambridge Sözlüğü

Müzakerecileri mutlu 

etmek ve müzakereyi etik 

tutmak için her iki tarafın 

da gerekli olan şeylere 

aynı anda sahip olmasını 

sağlayan yaratıcı bir 

çözüm bulunabilir.
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Ayrımcılık 

Empati, ayrımcılığın ana çözümüdür ve buna katkıda bulunan faktörler, 
özen göstermek ve başkalarının büyümesine yardımcı olmaktır. O kadar 
ilişkilidirler ki empati ve bakım bazen bir bütün olarak kabul edilir (Hess, 
Strobel ve Pan, 2016). Araştırmalara göre, “empati ve ilginin daha fazla 
entegrasyonu, topluluk ortaklarını dahil etme, sosyal adalet için çaba sarf 
etme, etik kararlar alma veya etkili iletişim kurma gibi çabaları tamamlar” 
(Hess ve diğerleri, 2016). Mesleğin "yardım" ve "insani" yönleri hakkında 
daha geniş bir sosyal farkındalığın gelişmesine yardımcı olurlar "(Hess ve 
diğerleri, 2016).

Çeşitliliğin yanı sıra empatiye, “Ayın Çalışanı” ödülleri veya “Bravo Ödülleri” 
gibi çalışanları ödüllendiren dönemlerde ihtiyaç duyulmaktadır. Kıskançlık 
zaman zaman ortaya çıkabilir ve geri çekilmeye neden olabilir. Kıskançlık, 
"karşılaştırmadan kaynaklanan aşağılık, düşmanlık ve kızgınlık" ve 
"Kıskançlığın eylem eğilimi kıskanılan nesneyi veya onun sahibini yok 
etmektir" (Ganegoda & Bordia, 2019). Kıskançlığa bir çözüm olarak empati 
önerilmektedir.



Empati, o kişinin durumunda olmanın 
nasıl bir şey olacağını hayal ederek bir 
başkasının duygularını veya 
deneyimlerini paylaşma yeteneğidir. 
Hem olumlu hem de olumsuz durumlar 
için hissedilebilir. Pozitif empati, 
"bireylerin, empatik sevinç dedikleri bir 
fenomenin, başkalarının sıkıntılarının 
çözümünden mutluluk elde etmesidir - 
ancak başlangıç noktası mutluluğun 
aksine bir başkasının üzüntüsüydü" 
(Ganegoda & Bordia, 2019).

Ancak empati, neşe anlamına gelmez. 
Sevinç benlikle ilgili iken, pozitif empati 
başkalarının duygularıyla güçlü bir 
şekilde ilişkilidir. Pozitif empati, şefkat de 
değildir. Onları ateşleyen şeylerden 
farklıdırlar: Merhamet, bir başkasının 
olumsuz deneyimlerinden doğar, ancak 
olumlu empati, bir başkasının 
yaşamındaki olumlu deneyimlerinden 
kaynaklanır.

Empati, bilişsel olarak kendini başkasının konumuna yerleştirmektir (Ganegoda & 
Bordia, 2019). Bireyler, sadece sıkıntılarına tanık olmak yerine, başkalarının 
duygularını onlara vurgu yaptığını hayal etmelidir. Bu, onları uyumlu bir çalışma 
ortamına yönlendirebilir ve gelecekteki olası çatışmaları hafifletebilir.

Empati aynı zamanda iş yerinde hızla artan zorbalığı önleme veya azaltma 
potansiyeline de sahiptir. Zorbaların üstleri tarafından zorbalığa uğradığı 
düşünüldüğünde, bu ilişkiler karmaşık kabul edilmelidir. Özellikle insanlar yeterli 
duygusal tepki kapasitesine sahip olduklarında, başkalarının duygularını 
tanıyabilirler ve bu empatik bireyler, başkalarının duygularını deneyimleme 
yeteneklerinden dolayı saldırgan davranışlara daha az dahil olurlar. Ancak, 
empatiye başlamak yeterli değildir (García- Ayala, Rodríguez-Muñoz, Antino, Ayllón 
ve Moreno, 2014). Empati bilinçli olarak yapılmalıdır.
Empati inşa edilemediğinde ve bir kişide stres ve hayal kırıklığı bastırıldığında, başa 
çıkma öğrenilmelidir.

Empati



Empathy can lead to a harmonical 

work environment and ease probable 

future conflicts.

Empathy is powerful. Make it a daily 
habit  click here

same question

different answer

Empathy is a skill
Click here

What is empathetic listening?
Click here

Empathy is Not a Tool. 
It’s a Lifestyle
Click here

Start emphaty click here
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https://medium.com/@coreytponder/empathy-is-powerful-make-it-a-daily-habit-84e0119d998b
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https://startempathy.org/resources/online-course/


             

Alıştırma - Uygulama
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Hoşgörünün inşa edilen bir şey olduğuna 
odaklanın

Doğru ya da Yanlış

Lütfen doğru için yeşil rengi, yanlış için kırmızı rengi kullanın

☐ Hoşgörü, insanların hata yapmasına izin vermektir

☐ Hoşgörü, havadan ortaya çıkan bir şeydir; inşa edilmedi.

☐ Kişisel düzeyde hoşgörü stresi azaltır ve kişiyi sağlıklı ve rahat tutar,

☐ Örgütsel düzeyde hoşgörü, uyum içinde çevre için en yararlı şey ve 

ideal olarak çatışma olmaması.

☐ Hoşgörülü insanlar, zayıf kişi demektir ve hoşgörülü çalışanlar 

işyerinin performansını düşürür,

☐ Daha etkili hoşgörü, daha elverişli bir çalışma ortamı ve organizasyon 

anlamına gelir.

☐ Hoşgörü oluşturmak için yapılacak bir şey, manipülatif ve temelsiz 

haber kaynaklarından kaçınmaktır.

☐ Hoşgörü eksikliği, insanları özgürlüklerin ihlali, aşırılık, ayrımcılık, 

sosyal ayrışma, dışlanma ve azınlıkların ötekileştirilmesi gibi nitelikleri 

yok etmeye götürür.

☐ Hoşgörü insanları şımartır
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Ve bilgilerinizi iş arkadaşlarınızla paylaşın.

Soruları cevaplayın



Aşağıda verilen ifade doğru mu?
Araştırmacılara göre, etik olmayan davranışların çeşitli nedenleri olsa 
da - yer yer - yüksek ahlaki karaktere sahip insanlar, doğal olarak etik 
olarak müzakere etmeye eğilimlidirler.
Müzakere sırasında, müzakereciler 20/80 fikrine açık olmalıdır. 20/80 
veya 80/20 teorisi, neyin istendiğini, kazanıldığını ve bırakılması 
gerektiğini ifade eder. Bir kişi 100 şey isterse, günün sonunda 100 
bileşenin tamamına sahip olamaz. İstediklerinin% 80'ini alırlardı ve 
geri kalanı vazgeçmeleri gereken kısımdır.

Ve bilgilerinizi iş arkadaşlarınızla paylaşın.

Soruları cevaplayın
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Hoşgörünün inşa edilen bir şey olduğuna odaklanın



İşyerinde aktif dinleme egzersizi

Gereken kişi sayısı: 2
Gereken süre: 10-15 dakika
Alıştırma nasıl yapılır: Grubunuzdaki herkesin konuşma düzeyinde 
konuşabilecekleri bir konu seçmesini sağlayın.

Birkaç örnek:
Hafta sonu ne yaptın,
Yediğin son harika restoran,
Yakın zamanda dinlediğiniz bir podcast,
Çocuğunuzun yaptığı komik bir şey

Konular seçildikten sonra, grubu çiftlere ayırın ve birlikte konuşmalarını sağlayın. İlk 
kişi kendi konusu hakkında konuşma sırasını alır.
İkinci kişinin rolü, hikayeyi dikkatle dinlemektir, ara sıra durarak birinci kişinin 
söylediklerini kendi sözleriyle yeniden ifade etmektir.
Podcast örneğini kullanarak, bir podcast sunucusu ile konuğun şovda nasıl bir 
anlaşmazlık yaşadığını açıklayan ilk kişinin hayal edin:

Yani kalkıp gittiler mi? Aynen böyle?"
Uygun olduğunda, ikinci kişi daha fazla bilgi için ilk kişiyi sormalıdır.
"Vay. Ev sahibi ne dedi? "
İlk kişi hikayeyi anlatmayı bitirdiğinde rolleri değiştirin. Bitirdiklerinde, her bir kişi 
diğerinin hikayesini tekrarlayabilmelidir.

Neden işe yarıyor: Bu alıştırma, ikinci kişiyi hikayenin aktif bir katılımcısı yapar. İlk 
kişinin dinlediğini ve söyleyecekleriyle ilgilendiğini bilmesini sağlar. Sonuç, yalnızca 
her iki katılımcı tarafından anlaşılan daha derinlemesine bir konuşma yapılmasını 
sağlamakla kalmaz, aynı zamanda aralarında sürekli güven inşa eder.

Birisi bizimle konuşmaya başlar ve istemeden dışarı çıkarız. Kişinin bize 
söylediklerinin önemsiz olduğu ya da umursamadığımızdan değil. Bazen 
odaklanmamız gerekir. Ve aktif dinleme de budur: kişinin söylediklerini dinlemeye 
kendinizi zorlamak ve size söylediklerine aktif olarak katılarak sohbete proaktif 
davranmak. Etkileşimli bir egzersiz, çalışanlarınızın aktif dinleme becerilerini 
geliştirir.

Ve bilgilerinizi iş arkadaşlarınızla paylaşın.

Soruları cevaplayın
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https://www.ringcentral.com/us/en/blog/empathy-exercises/#benefits


 İLHAM VERİCİ SÖZLER

İnsanlar konuşurken, tamamen dinleyin. Çoğu insan asla 
dinlemez.

(Ernest Hemingway)

Her basketbol veya futbol maçı gibi her pazarlık 
benzersizdir. 

(Steve Gates)

Hoşgörü uygulamasında, kişinin düşmanı en iyi öğretmendir.

(Dalai Lama)

İnsanları ancak kendi içinde hissedersen anlayabilirsin.

(John Steinbeck)

Öfkenin zıttı sakinlik değildir. Empatidir.

  (Mehmet Öz)



Bölüm 4

Sosyal girişim bağlamında problem 

çözme ve karar verme
• Sorunları öğrenmek,

• Mantıklı bir şekilde çözmenin mümkün olduğunu anlamak,

• Problem çözme kavramını kavramak,

• Problem çözme sürecinin bilimsel adımlarını anlamak

• Kararın ne olduğunu öğrenmek,

• Bir organizasyon söz konusu olduğunda nasıl karar 

verileceğini öğrenmek,

• Karar vermek için en önemli şeyin ne olduğunu öğrenmek,

• Karar verme sürecini tam olarak anlamak 
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Ünite 1 - Sorun çözme sayfa 65
Sorun çözme adımları sayfa 66

Ünite 2 - Karar verme sayfa 69
Karar verme sürecine katılım sayfa 70
Verimlilik sayfa 71
İnternette araştırma sayfa 72

Alıştırma - Uygulama sayfası 73
İlhamlar sayfa 80
Referanslar sayfa 81



Diğer işletmelerde olduğu gibi yönetim planının amacını engelleyen sorunlar, problem 
çözme yöntemi ile çözülür. Bilimsel olarak kanıtlanmış problem çözme yöntemi, çözmek 
için hissetmeyi ve odaklanmayı gerektirir. Daha sonra, sorunu tanımlamak için gerekli 
bilgilerin toplanması gerekir.

Odaklanma ve bilgi toplamanın bu iki adımından sonra, bir sonraki adım olası çözümler 
için seçenekleri araştırmak ve bunları karşılaştırmak, kararı uygulamak ve ardından 
sonucu değerlendirmektir. Bilimsel bilgilerin toplanması, belirsizliğin ve problemin 
karmaşıklığının giderilmesi, problem çözme süreci boyunca çok önemlidir.

Bölüm 4 - Ünite 1 – Problem çözme 

Problem çözmenin sistematik bir süreç olduğu gerçeğine odaklanın

Anahtar kelime: Problem

Dikkat edilmesi gereken ve 

ilgilenilmesi veya çözülmesi 

gereken bir durum, kişi veya 

şey

Cambridge sözlüğü

Bilimsel bilgilerin toplanması, 

belirsizliğin ve problemin 

karmaşıklığının giderilmesi, 

problem çözme süreci boyunca 

çok önemlidir.
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Problem çözme adımları 

ş

ğ

ğ

a. Problemi hissetmek

Bir sorunu çözmek için, sorunu tespit edip hissetmek ve çözüme ihtiyaç duymak 
gerekir. Taytlarımızın ardındaki yırtığı görmezsek sorunumuz olduğunu 
düşünmüyoruz; ve farkına vardıktan sonra umursamıyorsak çözüme ihtiyacımız 
yok demektir.
Bir sorunun bizi nasıl zorladığı önemlidir. Zorluk seviyesi kişinin hareket sınırını 
aştığı zaman, bir çözüm aramaya başlarlar. Hareket sınırının seviyesi kişiye 
bağlıdır.



b. Problemi tanımlama
Tıpkı hastalıklar gibi, problemler de özellikleri ve nedenleri bilmeden çözülemez. 
Sorunu teşhis etmek için gerekli
kapsamı ve nedeni hakkında yeterli bilgi toplamak için.

c. Çözüm aramak
Toplanan bilgileri analiz ederken şu seçeneklerden birine yönelmek 
mümkündür:
• Anlamsız, çözülmesi çok zor ya da zamanla çözüleceğini düşündüğü için 

problemleri çözmekten vazgeçilebilir,
• Sorun çözme, çözmekten başka seçenek kalmayana kadar ertelenebilir,
• Sorunun göründüğünden daha geniş olduğu fark edildiğinde bilgi toplama 

genişleyebilir,
• Ya da sorunun acil olduğuna ve çözülmesinin ölümcül olduğuna karar 

vermek mümkündür.

d. Bir Çözüm Seçin
Çözüm için tek bir seçenek varsa, karar kısmını atlayarak çözümü uygulamak 
mümkündür. Bazen tek çözüm iktidardakiler tarafından zorlanır.
Birkaç seçenek varsa, bunlardan biri seçilmelidir. Yeterli bilgi topladıktan, 
artılarını ve eksilerini tespit ettikten ve sonunda aralarındaki belirgin farkı 
anladıktan sonra, seçeneklerden birini seçmek daha kolaydır.

e. Çözümün Uygulanması
Problem çözmenin bu beşinci aşaması, çözüm hayata geçirilir. Önemli 
sorunların çözümünde bir proje tasarlanabilir.
Dikkate alınması gereken özellikler, çözümün soyutluğu, çözümün uygulanacağı 
ortam ve bunun alacağı zamandır. Bir çözüm ne kadar soyut olursa, 
uygulanması da o kadar zordur. çözümler elle tutulur olmalı ve yalnızca ve 
özellikle bu sorun için tasarlanmalıdır. Çözüm seçeneğinin somutlaştırılması, 
aktörler, nedenleri, zamanı, dönemi, uygulama yolları ortaya konarak yapılır. 
Seçeneğin belirlenmesi, görev dağıtımı ile yapılır.



f. Sonucu Değerlendirmek
Problem çözmenin son adımı, bu iki nedenden dolayı önemlidir: Süreç sırasında 

zorluklar ve hatalar giderilebilir ve değerlendirmeye dayalı bilgiler seçeneğin 

iyileştirilmesi ve yeniden tasarlanması için kullanılabilir. Değerlendirme ne kadar 

sağlamsa, seçenek o kadar uygundur. Seçeneği ve personeli uygulayanlar için 

faydalı olacaktır. Değerlendirme ve bunun için kullanılan araçlar, personelin 

kendilerini ve çalışmalarını geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Ş

Ş

İ



Karar verme, karar verme eylemi, birkaç olasılık hakkında düşündükten sonra bir şey 
hakkında yaptığınız bir seçim olarak tanımlanır. İnsanlar olarak herkes gün boyu karar 
verir: Ne zaman makyaj yapacağına, sabah kahvesini nasıl içeceğine, işe hangi 
otobüse bineceğine, orada nerede oturacağına ve liste uzayıp gidiyor. Bazı nadir 
istisnalar dışında, çoğu zaman mutlaka ölümcül değildir. İnsanlar günlük yaşamlarında 
dürtüyle hareket etme özgürlüğüne sahiptir.

Organizasyonlar veya başka herhangi bir işyeri söz konusu olduğunda, özellikle sosyal 
işletmelerde karar verme biraz daha ciddi olabilir. Tek bir karar büyük olasılıkla yönetim 
ve tüm personel dahil herkesi etkileyecektir. Araştırmalara göre, “Karar alma sürecine 
katılım, Avrupa sosyal girişiminin“ ideal tipi ”nin bir özelliğidir” (Ohana, Meyer ve 
Swaton, 2013).

Bölüm 4 - Ünite 2 – Karar verme

Etkililiğe odaklanın

Anahtar kelime: karar

birkaç olasılık üzerine 

düşündükten sonra bir şey 

hakkında yaptığınız bir 

seçim.

Cambridge sözlüğü

Bilimsel bilgilerin toplanması, 

belirsizliğin ve problemin 

karmaşıklığının giderilmesi, 

problem çözme süreci boyunca 

çok önemlidir.
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Karar verme sürecine katılım
Katılım, ilgili kişilerin karar alma sürecine dahil edilmesi anlamına gelir ve 
sosyal girişimlerde organizasyon kültürüne gömülüdür. Katılımla alınan bu 
kararlarda fikirler sadece yöneticinin ağzından gelmiyor.

Katılım, sahada çalışan ve kararın ana konusunu bilenlere önem verir. Alanında 
çalışanlar, konunun her köşesinde ve ucunda en çok bilgi sahibi olanlardır.

Katılım, ilgili kişilerin karar alma sürecine dahil edilmesi anlamına gelir ve 
sosyal girişimlerde organizasyon kültürüne gömülüdür. Katılımla alınan bu 
kararlarda fikirler sadece yöneticinin ağzından gelmiyor.

Katılım, sahada çalışan ve kararın ana konusunu bilenlere önem verir. Sahada 
çalışanlar, konunun her köşesini ve ucunu en çok bilenler.

Kuruma katılımın faydalarının yanı sıra kişisel düzeyde iş doyumu düzeyini de 
artırmaktadır (Ohana vd., 2013). Birisi karar verme sürecine katıldığında, 
kendini daha kararlı hisseder ve işi için daha hevesli hisseder. Araştırmaya 
göre, bağlılık ve coşku sosyal girişimler için diğerlerinden daha önemlidir çünkü:
“Birincisi, sosyal girişimlerin çalışanları, örgütleriyle daha kolay özdeşleşirler 
(Ridder & McCandless, 2010).

İkincisi, sosyal girişimler, çalışanlarının örgüte duyuşsal bağlılığı ile desteklenir 
(Ohana & Meyer, 2010). Son olarak, kar amacı gütmeyen çalışanlar kısmen 
değerlere dayalıdır ”(Ohana ve diğerleri, 2013).

Ama nasıl karar verilir? Karar verenler elbette insanlar ve duyguları var. 
Bununla birlikte, örgütsel kararlar söz konusu olduğunda, duygular 
kısıtlanmalıdır. Her seçenek mantıksal olarak incelenmeli ve ardından harekete 
geçilmelidir.



Etkililik
Karar vermenin en önemli özelliklerinden biri verimliliktir. Kararlar alınabilir, 
ancak en verimli kararı vermek nihai hedef olmalıdır. Verimlilik düzeyi zamana, 
yere ve aktörlere göre değişebilir; bu nedenle durum dikkatlice ve ayrıntılı 
olarak analiz edilmelidir.
Bu bizi konunun doğru tanımlanmasına götürür. Tanımlanmamış veya yanlış 
tanımlanmış sorunların çözülmesi olası değildir.
Birkaç etkili seçenek bulduktan sonra, diğer seçenekleri denetlemek bir sonraki 
adımdır. Daha sonra en verimli olanı seçilmeli ve uygulanmalıdır. Karar vermeyi 
gerektiren başka bir husus ortaya çıkarsa, aynı yollara uyulmalıdır.

Karar 
verme 
süreci

Problemi 
tanımlamak

Çözüm 
geliştirmek

Yeni 
çözümler 

geliştirmek

En etkili 
çözüm 
yolunu 
seçmek

Kararı 
uygulamak

Bu 
döngüye 
devam 
etmek



Karar alma sürecine katılım, kurumsal faydalarının 

yanı sıra kişisel düzeyde iş tatmini seviyesini de 

artırır.

Nasıl daha iyi karar verilir
Click here

aynı soru

farklı cevap

Karar verme yönteminizi 
geliştirmeye karar verin 
Click here

Karar vermenin gücü
Click here

Etkili karar verme
Click here

Karar verme becerilerinizi geliştirmek 
için 39 kitapclick here 
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Bu bölümde beğendiğimiz ve size tavsiye ettiğimiz bir film, kısa video, şarkı vb. 
koleksiyonu bulacaksınız.

https://medium.com/steveglaveski/how-to-make-better-decisions-acf7a2547335
https://medium.com/@tijmenr/decide-to-improve-your-decision-making-9052e65fd91
https://medium.com/@tijmenr/decide-to-improve-your-decision-making-9052e65fd91
https://www.youtube.com/watch?v=542qgGgL1s4
https://medium.com/datadriveninvestor/effective-decision-making-95bdef0828f0
https://fs.blog/2015/06/books-on-decision-making/
https://fs.blog/2015/06/books-on-decision-making/


Alıştırma - Uygulama
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Section         4        Exercise

Problemi 
hissetmek

XXXXX

Alternatif 
çözümler 

geliştirmek

XXXXX

Çözümü 
uygulamak

Sonucu 
değerlendirmek

Sorun çözme adımlarında eksik adımları yazın

Diğer işletmelerde olduğu gibi yönetim planının amacını engelleyen 

sorunlar, problem çözme yöntemi ile çözülür. Bilimsel olarak kanıtlanmış 

problem çözme yöntemi, hissetmeyi ve çözmeye odaklanmayı gerektirir. 

Daha sonra, sorunu tanımlamak için gerekli bilgilerin toplanması gerekir.

Ve bilgilerinizi iş arkadaşlarınızla paylaşın.

Soruları cevaplayın



Karar vermenin en önemli özelliklerinden biri verimliliktir. Kararlar 
alınabilir, ancak en verimli kararı vermek nihai hedef olmalıdır. 
Verimlilik düzeyi zamana, yere ve aktörlere göre değişebilir; bu 
nedenle durum dikkatlice ve ayrıntılı olarak analiz edilmelidir.

1. Karar verme süreci karışık olarak aşağıda verilmiştir. Aşağıdakilerden 
hangisi seçeneklerin doğru sıralamasıdır.

a. 1-3-2-5-6-4

b. 2-1-4-3-6-5

c. 4-3-2-5-6-1

d. 3-2-4-1-6-5

2. Boşlukları doğru kelimelerle doldurun

- Organizasyona katılımın faydalarının yanı sıra, aynı zamanda ……… .. kişisel 

düzeyde iş tatmini seviyesi.

- Bağlılık ve …………. Sosyal girişimler için diğerlerinden daha önemlidir.

- Karar vermede “……………, Avrupa sosyal girişiminin“ ideal tipi ”nin bir 

özelliğidir.

Kelimeler

Yükseltir, beklentiler, hırs, katılım, azaltır, geriye 

çekilme, içerir, tatmin,  sınırlanmış, heves
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Ve bilgilerinizi iş arkadaşlarınızla paylaşın.

Soruları cevaplayın



Size göre iş ahlakı için 

neler belirlenmeli?

Çeşitliliği sağlamak için 

ne yapabilirsiniz?

Kapsayıcılık nasıl 

sağlanabilir?

Arkadaşlarımla 

konuşun: Farklı 

davranış kuralları 

anlayışına sahip 

olduğunu düşündüğüm 

kişileri küçümseme 

eğiliminde miyim?
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Meslektaşlarınızla 
tartışın: azınlıkları 
sayısal veya 
psikolojik olarak 
dahil ediyor 
musunuz?

Tolere edilmediğini 
anladığında ne 
hissettin? 
Kimsenin başına 
gelmemesini 
sağlamak için ne 
yapmalısınız?

Sorulmuş tüm soruları burada 

bulabilirsiniz.



Kandırma nedir?

Empati nedir?

Etik müzakere nasıl 

görünüyor?

Kendi içinde ve 

meslektaşlarınız 

arasında nasıl 

empati 

kurabilirsiniz?

Günde ne kadar su 

tüketilmelidir?

Hangisi ihmal 

edilmeye daha 

yatkındır: zihinsel 

mi yoksa fiziksel 

sağlık mı?

Stresin belirtileri 

nelerdir?

Sorulmuş tüm soruları burada 

bulabilirsiniz.
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Karar nedir?

Nasıl karar veriyorsun

Çözüm bulmanın adımları nelerdir?

Karar vermenin ilk adımı nedir?

Stres yönetimi teknikleriniz nelerdir? 

Arkadaşlarınızla paylaşın.

Sorulmuş tüm soruları burada 

bulabilirsiniz.
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"Hatalar insanlar içindir, ancak silginiz kurşun 
kaleminizden daha erken biterse, bu çok fazla hata 
yaptığınız anlamına gelir.
(J. Jenkins)

"Ne zaman başarılı bir iş görseniz, bir zamanlar birisi 
cesur bir karar vermiş."
(Peter F. Drucker)

İyi ifade edilen bir problem, yarı çözülmüş bir 
problemdir.
(John Dewey)

"Sorunlarımızı, onları yaratan düşünce tarzıyla 
çözemeyiz."
(Albert Einstein)
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