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FELS’e Giriş  
  
  
Girişimciler dünyayı değiştirir ve geleceği yaratır. Enerjilerini sorunları çözmeye, etraflarındaki 
şeyleri gelişştirmeye ve her yerde insanların hayatları üzerinde olumlu bir etki yaratmaya 
odaklarlar.  
 
Dünya çapında birçok yeni girişimin, seri bir kurucusu, akıl hocası, yatırımcısı ve danışmanı olarak, 
çok sayıda girişimciyle ilgileniyorum ve son derece iddialı iş hedeflerini gerçekleştirmede 
karşılaştıkları zorluklara ilk elden bakıyorum. Konuşmalarımı ve atölye çalışmalarımı 
gerçekleştirerek ve aynı zamanda kurucu ortağı olduğum platform eleva8or aracılığıyla kurucular 
ve yatırımcılar arasında bir kanal görevi görerek, her türlü iş girişiminde en iyi performans 
gösterenleri öne çıkaran belirli özellikleri gözlemlemeye hevesliyim. 
 
Bu avantajlı özelliklerden bazıları açıkça her sektöre veya alana özgü teknik özelliklerdir, ancak fark 
ettiğim şey, herkes için ortak olan temel "sosyal beceriler"di - kişinin böyle faydaları elde etmek için 
somutlaştıracağı bütünsel ve kapsamlı bir yaşam tarzı. Ben buna, temelde başarı, refah ve tatmin 
için basitleştirilmiş bir formül olan Gelişen Girişimci Yaşam Tarzı (FELS) diyorum. 
 
İşte, tüm bu alanlarda büyümek ve diğerlerine de bu konularda farkındalığın yayılmasına yardımcı 
olmak amacıyla uzun yıllar harcadığım için, onları görme yöntemimden kısa bir özet biçiminde en 
iyi 10 özellik (listenin rastgele sıralama olduğunu ve göreli önceliği ifade etmediğini not edin): 
 

 
 

 
    
  

         
 
 
 
 

Fikir Üretme ve Yaratma  
  Fikir üretme ve yaratma tutkusu, yani pazar sorunlarını ele almak ve genel olarak 

yaşam kalitesini iyileştirmek için yeni fikirler bulmak, sağlam bir iş zekası temeli ve 
bir miktar sağduyu ve “sokak aklı” ile uygun çözümler ve modeller formüle etmek. 

 

Kendini Keşfetme & Geliştirme   
  Kendini keşfetme ve geliştirme, duygusal zeka ve karakter gücü için güçlü bir 

dürtü. Ayrıca başkalarının yeteneklerini keşfetme ve parlatma konusunda iyi bir 
anlayışa sahip olmak, maksimum potansiyeli ortaya çıkarmak için doğru 
yetenekleri doğru yerlere yerleştirmek. 

 

Sürekli Öğrenme 
  Çalışma, okuma, merak ve sorgulayıcı sohbet yoluyla bilginin sürekli artırılması ve 

güncellenmesi. Bu, düşünce liderliği ve bilgiyi öğretme veya mentorluk yoluyla 
başkalarıyla paylaşma sevgisi ile birlikte yol alır. 

 

https://www.eleva8or.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu formül, zihinsel ve fiziksel olarak kendimizin en iyi versiyonlarını yaparak karmaşık 
girişimcilik arayışlarında, zorlu ticari girişimlerde veya herhangi bir kariyer hedefinde 
daha iyi olmamıza yardımcı olabilir. Onu içselleştiren insanlarda gördüğüm kadarıyla, bu 
yaşam tarzı, takipçilerine önemli bir gelir ve toplumda etkili bir statü ile başlayan, yaşam 
boyu hayalleri ve hırsları gerçeğe dönüştüren, heyecan ve macera dolu, doyurucu bir yaşam 
gibi birçok fayda sağlayabilir! Aynı zamanda, elbette, çevremizdeki tüm dünyayı 
geliştirmeyi ve onu herkes için daha iyi bir yer haline getirmeye yardımcı olmayı amaçlar. 
 

 
Seyahat & Keşif   

  Seyahat ve keşif sevgisi, farklı kültürleri ve motivasyonları anlama, küresel vatandaş ve 
dijital göçebe yaşam tarzını somutlaştırma. 

 

Doğru Araçları Kullanmak 
  Doğru amaç için doğru araçları (ürünler, cihazlar, hack'ler, yazılımlar vb.) bulmak 

ve kullanmak. 

 

Teknolojileri Trendlerini Takip Etmek 
Teknolojinin öncüsü olmak – insan kapasitesinin sınırlarını zorlayan derin alanlara 

odaklanarak en son yenilikleri ve bilimsel gelişmeleri takip etmek. 

 

Sağlıklı Yaşam Tarzı Alışkanlıkları 
Sağlıklı beslenme, fiziksel form tutma ve iyi uyku gibi zihinsel berraklığı ve performansı 

destekleyen sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları. 

Güçlü Manevi Derinlik 
Sağlam manevi derinlik ve uygulama (kişinin kendi inancına göre) ile birlikte ulusuna 

ve topluma hizmet etme dürtüsü. 

Açık ve Dengeli Bir Düşünce Yapısı 
Yeniliğe, sağlam mantığa, iyi ahlaka, dengeye ve zarafete ilgi duyan açık bir düşünce 

yapısı; önyargıları, hoşgörüsüzlüğü ve çekişmeyi reddetmek. 

Farklı Hobiler & Aktiviteler 
Dil öğrenmek veya sanat ve yaratıcı uğraşlardan zevk almak gibi zihni daha fazla esnetmeye 

ve daha yüksek seviyelere çıkmaya zorlayan çeşitli hobiler ve aktivitelere sahip olmak. 

Yaptığımız her şeyde güzellik ve eğlence bulmak! 



 
Bununla ilgili farkındalığın yayılmasına yardımcı olmak için, kısa bir süre önce özel bir blog 
üzerinde ve şu anda 14 dilde yayın yapan bölgesel hedefli çok sayıda sosyal medya 
kanalında faydalı yaşam tarzı anlayışlarını paylaşmak ve yayınlamak için küresel bir içerik 
hareketi başlattım (bu yazıların bir derlemesi bu kitabın arkasında mevcuttur). Ben de 
kendi hayatımdan örnekler kullanarak ve bu sütunları eylem halinde göstermek için devam 
eden yolculuğumu kullanarak kişisel web sitemi bu amaca adadım. 
 
Bu e-Kitabı, bu ilkelerin mümkün olan en iyi şekilde nasıl benimseneceği konusunda 
basitleştirilmiş ve pratik bir rehber olarak yazıyorum. Her bölüm, sütunlardan birini 
inceleyecek ve bundan maksimum faydanın nasıl elde edileceğine dair örnekler sunacaktır. 
 
Bu ilkeleri uygulamaya başladığınızda, her bir sütuna aynı anda odaklanmak daha kolay 
olabilir, o zaman bunların birbirleriyle mükemmel bir şekilde bütünleştiğini ve sizin için 
doğal ve alışkanlık haline gelen eksiksiz bir sistem oluşturmak için birbirinin üzerine inşa 
edildiğini göreceksiniz.   
 
 
Bu kitap aracılığıyla, FELS'in her yönünü günlük rutininize dahil etmek için çalışacağınızı 
umuyorum. FELS, hayatınızın birçok yönünden anlam çıkarmak, sizi zihinsel ve fiziksel 
olarak daha iyi bir insan ve nihayetinde daha iyi bir girişimci ve geleceğin lideri yapmakla 
ilgilidir! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://my-fels.life/posts/
http://www.aimankabli.com/


  
 

  
  

  

Sütun 1: Fikir Üretme & Yaratma  
 
 
 
Bütün Bunlar Ne Anlama Geliyor 
Temelde, pazar/yaşam sorunlarını ele almak amacıyla yeni fikirler bulmak bir ustalıktır. Temel 
amaç, değer üretme ve çevremizdeki dünyayı geliştirme hedefiyle potansiyel ihtiyaçları belirlemek 
ve bunlar için uygun çözümler ve modeller oluşturmaktır. Bu, sağlam bir iş zekası temeli, biraz 
sağduyu ve "sokak aklı" ile desteklenir. 
 
 
 
Muhtemelen harika fikirler ortaya çıkaran ve bunları uygulayan ünlü girişimleri duymuşsunuzdur, 
bunlardan bazıları gibi: 

  Airbnb - kurucular, boş bir odaya şişme yatakları koyarak, ev yapımı bir sabah yemeği 
sunarak ve buna “şişme yatak ve kahvaltı” adını vererek ziyaretçiler için otel 
konaklamasına bir alternatif yarattı. 

 mPesa – kurucu, yolların ve banka sistemlerinin olmadığı Kenya'da mobil para 
transferlerini gerçekleştirmenin kolay ve güvenli bir yolunu buldu. 

 Uber – Bir gün kurucu çok uzun süredir bir taksi bekliyodu ve herhangi bir yerde ve 
zamanda kolayca taksi çağırmak için bir platform oluşturmayı düşündü. 

 
Tabii ki, Fikirler bu örnekler gibi iş veya teknoloji alanlarıyla sınırlı değildir, ancak geliştirme veya 
bozulmaya ihtiyaç duyan bir şey için yaşamın herhangi bir alanında olabilir. 
 
Fikir Üretme ve yaratma birbirinin içine akar. İlk olarak, çözüm yaratacağınız bir fikir olmalıdır. 
Çözümü geliştirirken, bir iş modelinin temeli olan bir şey düşünün.  
  
Bir sonraki büyük fikrin arkasındaki beyin olmayı umuyorsanız, bu, benimsemeniz gereken bir 
yaşam tarzıdır! Yaratıcı beyin fırtınası için zaman ayırın ve fikirlerinizi doğrulayabilecek bir grup 
arkadaş veya meslektaş bulun.   
   
Yani, bu çizgiler boyunca düşünün -   

 Hangi işletmelere hayransınız? Hayran olduğunuz bir işi yürütme şansınız olsaydı, neyi 
farklı yapardınız? 
 Sizin, arkadaşlarınızın veya topluluğunuzun karşılaştığı ana zorluklar nelerdir? Hangi ürün 
veya hizmetin böyle bir zorluğun üstesinden gelebileceğini düşünüyorsunuz?  

  
İşletmelere bakmak, hedef pazarlarının kim olduğunu ve kimi görmezden geldiklerini anlamak 
başka bir yoldur. İşletme, potansiyel tüketicileri iki yoldan biriyle görmezden gelir -  

 Hizmetlerine ihtiyaç duyan belirli bir demografiyi potansiyel bir hedef olarak görmeyerek 
veya 
 Belirli bir grup insanın erişemeyeceği fiyatlarda hizmet veya ürünler sunmak  

  



Yani, eğer bir işletme sahibiyseniz, bu şekilde düşünmek, kalıpların dışında düşünebilen gençler 
tarafından gereksiz kılınmak yerine, sonunda kendinizi karışıklığa itmenin yolu olacaktır! İyi bir iş 

zamana direnir     
  
Uygun bir tane (ya da iki) bulduğunuzda, ilgili pazarı araştırmak ve mevcut oyuncuların ve 
rakiplerin ne yaptığını analiz etmek için zamanı kullanabilirsiniz. Hatta kısa bir iş planı yazmaya, 
bazı ilk müşteri tercihi anketleri yürütmeye ve hatta potansiyel ortaklar veya yatırımcılar için bazı 
tanıtım slaytları hazırlamaya kadar gidebilirsiniz.  
  
Ve anlamalısınız ki, böyle bir yaşam tarzı yaşamakta başarılı olmak için başarısızlık korkusunu 
bırakmalısınız. Korku yaratıcılığı boğar ve siz hayal edemez veya yaratamazsınız. Çılgın 
fikirlerinizin bile peşinden gitmeye değer olduğuna inanarak cesur ve cüretkar olmalısınız.  

 
 
Bu Sütunun Faydaları   
Fikir üretme ve yaratma yaşam tarzını benimsemenin faydaları sadece sizin için değil, aynı 
zamanda topluluğunuz için de bol olacaktır. Şunları içerebilirler 

 Fikirler ilerlemenin temelidir – Kendinizi yeni fikirler geliştirmeye zorladığınızda, yeni bir 
girişim başlatmaya ve sizi büyük yenilikçiler dünyasına itmeye yardımcı olabilecek yeni 
çözümler yaratmaya odaklanın.   

  
 Fırsatları Yakalayın – Bir fırsatı fark eder ve bir fikri topluma fayda sağlayan bir şeye 
dönüştürürsünüz. 

  
 Birden fazla gelir akışı - Düşünmek ve fikirlerinizi bir işe dönüştürmek için zaman 
ayırırsanız, sonunda kendinizi sayısız gelir akışıyla bulacaksınız. Bunu kim istemez ki? 
Hayallerinden para kazanmak her girişimcinin hayalidir! Öyleyse devam et! 

  
  
Kendim bir seri girişimci olarak, birçok fikir üretme faaliyetinde bulundum ve fikirlerin çoğu ışığı 
gerçek ürünler olarak gördü (çoğunlukla uygulamalar ve web platformları gibi teknoloji alanında). 
Elbette hepsi başarılı olmadı, ancak ani başarısızlık ve yineleme her zaman yaratma sürecinin 
ayrılmaz bir parçasıdır. 
 
Şu anda Stanford Üniversitesi ile sürdürdüğüm İnovasyon & Girişimcilik Sertifika programının bir 
parçası olarak yeni ilham bulma konusunda bir kurs alıyorum. Birkaç uygulanabilir fikir elde etmek 
amacıyla çok sayıda fikir üretmek için radikal bir şekilde düşünmemiz gerektiği fikrini gerçekten 
vurgular. Bu belki de, çoğu iyi girişimcinin, bunu gerçekleştirmek için duraksasalar da, anlamasalar 
da kullandıkları süreçtir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

https://online.stanford.edu/programs/stanford-innovation-and-entrepreneurship-certificate


  
  

 
Sütun 2: Kendini Keşfetme & Geliştirme 

 
 
 
Bütün Bunlar Ne Anlama Geliyor? 
Kendini içsel olarak bulma ve keşfetme eğilimine sahip olmak, yetenek, esneklik, duygusal zeka ve 
karakter gücü gibi alanlarda güçlü yönleri ve geliştirme alanlarını belirlemek. Ayrıca, başkalarının 
yeteneklerini keşfetme ve parlatma konusunda iyi bir anlayışa sahip olmak, maksimum 
potansiyellerini ortaya çıkarmak için doğru yetenekleri doğru yerlere koymak.  

 
 

 
Kendiniz hakkında daha fazla bilgi edinmenin en kolay yollarından biri, başkalarına sormak veya 
bazı çevrimiçi psikometrik ve duygusal değerlendirmeler almaktır. Bu testler eğlenceli ve faydalı 
olabilir! Doğru şekilde yapılırsa, başka türlü görülmesi zor olabilecek gizli becerileriniz ve 
tercihleriniz hakkında iyi bir fikir edinmenize yardımcı olabilirler.  
  
Kendini keşfetme, seni neyin harekete geçirdiğini bulman anlamına gelir! Buradan, ne tür 
girişimlere uzun süre bağlı kalacağınızı anlayabilirsiniz ve tutkuyla yaptığınız ve çalışıyormuş gibi 
hissetmediğiniz işlerde başarılı olma olasılığınız yüksek olabilir.    
  
Sahip olunması gereken ekstra bir yetenek, başkalarının becerilerini ve yeteneklerini tanımak ve 
onları parlatmaya, tanımlamaya ve seçmeye ve potansiyellerini ortaya çıkarmak için doğru yerlere 
koymaya yardımcı olmaktır. İnsanları işe almak ve eğitmek için bir girişimin veya bir şirketin 
CEO'su gibi bir pozisyondaysanız bu beceri çok önemlidir. Böyle bir rolde, esasen bir yetenek 
uzmanısınız, sahip olduğunuz yeteneklerle bir duvar halısı çizebilir ve hepsinin sahip olduğu içsel 
sihrin kilidini açabilirsiniz. 

 
 
Günlük Yaşamda Nasıl Görünüyor?    

 Seçimlerinizi biliyorsunuz ve bunları kendinize güvenerek ifade edebilirsiniz. - Kendini 
bilmek, kendini kabul etmeyi sağlar. Kim olduğunuzu anlayıp kabul ettiğinizde, seçimleriniz 
konusunda daha rahat ve mazeretsiz hale gelirsiniz. 

 



 Kişisel bakım ve şarj için zaman ayırın – Bununla, kendinizi ne kadar yorabileceğiniz 
konusunda sınırlarınızı bilirsiniz ve ayrıca sizi sakinleştiren veya dinlendiren hangi faaliyetlere 
katılmanız gerektiğini de bilirsiniz.  

  
 Kişisel büyüme ve sürekli kendinizi geliştirmek için çabalayın – Kendini bilen bir insan her 
zaman kendisini daha etkili bir insan ve lider olmaya dönüştürecek bilgi ve fikirlere maruz 
bırakmaya heveslidir.  

 
 
Kendini Keşfetmenin ve Geliştirmenin 
Faydaları 
Güçlü yönlerinizden nasıl yararlanacağınızı ve 
zayıf yönlerinizi nasıl ele alacağınızı keşfetmek 
için değerlendirmeler yapın. Kendini geliştirmeye 
yatırım yapan, kendini bilen bir kişinin tipik 
olarak başarabileceklerinin sınırı yoktur. 
Aşağıdaki faydaların tadını çıkarabilirler: 
  

 
 

 Sizin alanınıza akma yeteneği. Kişisel farkındalık, kişiliğinize uygun faaliyetlere zaman ve 
çaba harcayabileceğiniz anlamına gelir. Ardından, işin doğal olarak bir tutku olarak 
gerçekleştiği “akış” durumuna girebilirsiniz. 

  
 Bir yetenek uzmanı olmak. Şaşırtıcı bir şekilde, öz-farkındalık, başkalarının yetenek ve 
niteliklerine göz atabilmenizi de sağlar. Bir kurucu olarak, becerilerinizi ve yeteneklerinizi 
tamamlayacak kişileri işe almanız gerekecektir. Şirketiniz, ekibinizde mevcut olan tüm 
yeteneklerin bir duvar halısıdır. Kendini bilen bir kurucu, paha biçilmez yetenekler seçebilir ve 
onları potansiyellerini açığa çıkaran pozisyonlara yerleştirebilir. 

  
 Anlamlı kişisel ve iş ilişkileri kurma ve sürdürme becerisi: Yalnızca kendinin farkında olan 
bir kişi, anlamlı bağlantılar kurabilir. Böyle bir insan, aldığı kadarını verebilir, yaptıklarının ve 
sözlerinin sayısız sonuçlarını kavrayabilir hale gelir. Kendinizle başkaları arasındaki gerilimleri 
ele alma ve hatta diğer insanlar arasında arabuluculuk yapma yeteneğiniz, öz farkındalığın ek 
bir faydasıdır.  

  
 Daha mutlu olmak. Yalnız, sürekli endişeli ve depresif girişimci hakkında çok fazla hikaye 
var. Girişimcilik stresli olsa da, hiç kimsenin yolculuğun stresli yönlerini içselleştirmesine gerek 
yoktur. Güçlü bir benlik duygusuyla, en büyük hayalinizin peşinden koşarak - kötü ve iyi günler 
- her şeyin üstesinden gelebilirsiniz. Örneğin Oprah’a bakın, inişler ve çıkışlar yaşadı, çok şey 
başardı ve herkesin önünde başarısız oldu. Başarısızlıklarından açıkça bahsetmesine rağmen, 
kendisinin kim olduğunu tanımlamalarına izin vermiyor. 

  
 Başarıya aç olmak. Kendini bilen kişinin başarı arzusu vardır ve bunu hak ettiğini hisseder! 
Duygularınıza derin bir dalış yaptıktan ve çevrenize nasıl tepki verdiğinizin sorumluluğunu 
üstlendikten sonra, hayatınızın ve topluluğunuzun birçok yönünü gerçeğinize karşılık gelecek 
şekilde dönüştürmek konusunda daha enerjik, istekli ve tutkulu hale gelirsiniz.  

  
 

 

http://www.oprah.com/index.html


 
 
 

Sütun 3: Sürekli Öğrenme 
 
 
Bütün Bunlar Ne Anlama Geliyor? 
Çalışma, okuma, merak ve sorgulayıcı konuşma yoluyla sürekli bilgi arayışı ve edinimi ile ilgilidir. 
Bu, düşünce liderliği için bir dürtü ve öğretim veya mentorluk yoluyla bilgiyi başkalarıyla paylaşma 
sevgisi ile birlikte yol alır.  
   

 
 
Bu İlkeyi Benimseyen Kişilere Örnek 
 

Brain Grazer  
Bazılarınız Brian Grazer'ın merakla ilgili ünlü kitabını okumuş olabilir. Kitap, meraklı 
tartışmalar yaparak başarılı bir Hollywood yapımcısı olmayı nasıl başardığını 
anlatıyor. Önemli mevkilerdeki insanlarla tanışır ve onlardan öğrenir. İyi yaptığınız 
bir şeyde düşünce lideri olmaya çalışın ve yolculuğunuz boyunca bilginizi paylaşın. 
 

 
Trevor Noah   

Trevor Noah by the book adlı bir röportajında Trevor, kitaplara olan sevgisini 
paylaşıyor. Toplumun sorunlarını anlamak için okumayı sevdiğini ve Daily Show 
dizisinin iyi okunmasını gerektirdiğini belirtiyor. Trevor bir komedyen ve çok etkili 
bir konuşmacıdır. Konuları anlaması ve açıklaması, kitaplara harcadığı zamana 
atfedilebilir! 

 
  
Robin Li   

Çin'deki en zengin adam, paçavralardan zenginliğe hikayeyi somutlaştırıyor. Büyük 
başarısını, öncelikle hayatının akademik yıllarında kitapları sevmeye ve okumaya 
bağlıyor. 
 

 
 

https://twitter.com/briangrazer?lang=en
http://www.grazeriscurious.com/
https://www.trevornoah.com/
https://www.nytimes.com/2016/11/06/books/review/trevor-noah-by-the-book.html
http://ir.baidu.com/management/robin-li


Sürekli Öğrenmenin Faydaları   
 Bilgi önemlidir! Sürekli öğrenme, diğer tüm yaşam tarzı noktalarının temelini oluşturur. 
Öğrenmek için zaman ayırmadan bir düşünün ve yapabileceğiniz veya başarabileceğiniz anlamlı 
bir şey yok mu? Bu gün ve çağda, bilgi ve beceriler süper erişilebilir ve uygun maliyetlidir. 
Udemy, Coursera, ve  çevrimiçi öğrenme platfomları gibi, önde gelen üniversiteler tarafından 
kurulan platformlar ile öğrenebileceğiniz çok şey var! 

  
 • Bir düşünce lideri olursunuz - Bir düşünce lideri olmanız, belirli bir alanda otorite olarak 
bir marka oluşturabileceğiniz anlamına gelir. Böyle bir görüntünün etkilerinin dalgalanması, 
insanların kişiliğinizin bir uzantısı olarak işinize güvenmesi olacaktır. Güven, şirketinizi ve 
kârınızı artıran satışların artmasına neden olacaktır. İşiniz için elde ettiğiniz avantajlara ek 
olarak, bir birey olarak, zamanımızın karmaşık sorunlarını anlamak için insanların size 
güvendiğini bilerek büyük bir memnuniyet duygusu yaşarsınız.  

  
  
Ünlü kurgusal karakter Sherlock Holmes, bir zamanlar inanılmaz akıl yürütme gücünün 
bileşenlerini şöyle açıklamıştı: keskin gözlem, sağlam mantıksal çıkarım ve geniş bir kesin genel 
bilgi tabanı. Piyasa gözlemlerini özenli tümdengelim ve çözümlere dönüştürmek için kritik olan bu 
son kısımdır! 
 
Bunu kendi hayatıma uygularken bilgi birikimimi mümkün olduğunca çeşitli kaynaklardan 
genişletmeye çalışıyorum. Yılda yaklaşık 15-20 bilgilendirici kitap okumaya çalışıyorum, bunlardan 
bazıları benim seçtiğim okuma listemde mevcut. Bunların biyokorsanlık, astrofizik, ileri psikoloji ve 
benzerleri gibi işimle alakasız görünebilecek birçok farklı alanda olduğunu göreceksiniz, ancak 
dünyayı anlamlandırmaya yardımcı olmak için ancak hepsi bir araya geldiğinde faydalı buluyorum. 
 
Ayrıca Netflix ve YouTube gibi platformlarda hazır bulunan birçok TED konuşması ve belgesel/dizi 
izliyorum. Tüm bunların yanı sıra, meraklı sohbetler yoluyla doğrudan insanlardan öğrenme 
fırsatını kaçırmıyorum. 
 
Bloglarım ve yazılarım, açık  konuşmalar ve atölyeler yoluyla veya doğrudan girişimcilere 
mentorluk ve koçluk yoluyla edindiğim bilgileri aktarma konusunda eşit derecede istekliyim. Bunu 
çok tatmin edici buluyorum ve geri bildirim ve başkalarıyla etkileşimler yoluyla bilgiyi genişletmek 
ve geliştirmek için harika bir fırsat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
  

https://www.udemy.com/
https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
https://aimankabli.com/my-blogs/
https://aimankabli.com/talks/


  
 
  
  

 Sütun 4: Seyahat & Keşif 
 
  
 
Bütün Bunlar Ne Anlama Geliyor? 
Seyahat ve macera sevgisi, farklı kültürleri, coğrafyayı, topografyaları ve motivasyonları anlama, 
küresel vatandaş ve dijital göçebe yaşam tarzını somutlaştırma.  
 

  
 
85 ülkeye gittim ve hala gidecek çok yolum olduğunu hissediyorum. Seyahat, kültürel ufkunuzu 
genişletmenize yardımcı olması açısından faydalıdır. İnsanların dünyanın diğer bölgelerinde sahip 
oldukları farklı motivasyonları anlamanızı sağlar. Herkes bir şeyleri gözlemleme ve sorunları çözme 
konusunda aynı şekilde inşa edilmemiştir.  
  
Seyahat aynı zamanda ruh için ilaç kadar iyidir! Zihinsel ve fiziksel sağlığı iyileştirir, stres, kaygı ve 
depresyon için iyi bir çaredir. 
 
Bir girişimci olarak, diğer insanların ve kültürlerin, sorunlarını nasıl çözdüğünü ve hayatta bir 
şeyler yaptığını görmekten ilham alabilirsiniz. Girişimciler için kültürel ve ırksal takdir esastır 
çünkü herkese hizmet ediyoruz, insanlığa hizmet ediyoruz ve toplumu anlamamız gerekiyor.  
  
Bu çağda, dijital göçebe yaşam tarzının bir biçimini benimseme fırsatı var. Bir seyahat blogunu  
yönettiğim ve seyahatin zihniyet faydaları hakkında özel bir e-Kitap  hazırladığım için bu benim 
kendi hayatımın büyük bir parçası. Bir göz atın ve keşif yolculuğunun hayatınıza nasıl değer ve 
ilham katabileceğini görün! 
 
 
 

 
 
 
 

https://aimansadventures.blog/
https://aimansadventures.blog/globalistas-ebook/


Seyahate Değer Veren Başarılı Girişimcilere Örnekler 
 

 Logan Green, Lyft'in kurucu ortağı, girişimciliği ulaşım konusundaki coşkusuyla 
birleştiren bir kişidir. Logan ilham almak için ve aynı zamanda pratik nedenlerle 
seyahat etmeyi sever. Seyahat ederken şirketini geliştirmenin ve tüketici 
sorunlarını çözmenin yollarını keşfediyor. Yoldaki deneyimlerine dayanarak iş 
modelini sürekli olarak değiştiriyor.  
 
  

Tim Ferris, San Francisco'da yaşayan olağanüstü bir girişimci ve iş adamının 
yoğun seyahat ettiği biliniyor. Seyahat alışkanlıkları, fırsatı görmesinin ve 
diğerlerinin yanı sıra Uber, Facebook, StumbleUpon, Evernote'un erken aşama 
başlangıç danışmanı ve yatırımcısı olmasının nedeni olabilir mi? Ayrıca belki de 
yabancı dilleri (Çince dahil) keşfetmesi, küresel iş ilişkilerine ve gizli 
mücevherleri tespit etmesine yardımcı olur! 
 
 

 
Seyahatin önemi ve faydaları  

 Kültürel ufkunuzu genişletin – Farklı insanlar dilleri, tarihleri, coğrafyaları ve değerleri 
nedeniyle benzersiz özelliklere sahiptir. Farklı kültürler hakkında bilgi edinmek zihninizi ve 
ruhunuzu zenginleştirir. Girişimciler insanlığa hizmet eder; bu nedenle, hizmet etmeyi 
düşündüğünüz insanları anlamak için zaman ayırmalı ve seyahat etmelisiniz. 

  
 İlham verici – Seyahatin büyüsü, sizi yeni sahnelere ve deneyimlere götürmesinde yatar. 
Yenilik, zihni yeni fikirler ve yeni bakış açıları düşünmeye teşvik eder. Bir yolculuktan sonra 
işinize geri dönersiniz ve mevcut fikirleri bozan yeni fikirleri düşünmenin daha kolay olduğunu 
görebilirsiniz. 

  
 İletişim becerilerini geliştirir – Dünyanın farklı yerlerine seyahat etmek, yeni kültürler ve 
insanlarla uğraşmak, ister sözlü ister beden dilinde olsun iletişim alanınızı genişletmenize 
neden olacaktır. Normlarınızdan uzak iletişim kurmanın alternatif/yaratıcı yollarını 
düşünmeniz gerekecek!   

  
 Sabır geliştirin – Konfor alanınızın dışında olmak, karakterinizi ve hoşgörünüzü 
geliştirmenize yardımcı olur. Hatta sizi yeni ortamınızdaki değişkenlerle başarılı bir şekilde 
etkileşime geçmek ve gezinmek için yeni beceriler edinmeye zorlayabilir.   

  
 Açık fikirlilik – Seyahat, sizi diğer kültürlerden veya ırklardan insanlar hakkında sınırlayıcı 
varsayımlardan kurtulmaya zorlayacak ve her türlü doğal önyargıyı veya klişeyi ortadan 
kaldırmaya yardımcı olacaktır. Bu FELS makalesinde  bu önemli kavramlar hakkında daha fazla 
bilgi edinin 

  
Dijital bir göçebe yaşam tarzına sahip olmak küresel bir trend haline geliyor. İnsanlar herhangi bir 
yerden çalışabilir, dünyanın herhangi bir yerinde işlerini yapabilir ve küresel bir vatandaş olabilir. 
Teknolojinin ilerlemesi ile seyahat kolay ve organize hale geldi. Ülkeler daha güvenli hale geldi ve 
tipik günlerde seyahat etmek ve keşfetmek güzel.  
 
 
 
 

https://twitter.com/logangreen
https://tim.blog/about/
https://my-fels.life/2020/09/04/keeping-an-open-mind-how-to-reduce-implicit-biases/


  
 

  
 

Sütun 5: Doğru Araçları Kullanma 
 
 
 
Bütün Bunlar Ne Anlama Geliyor 
Doğru amaç için doğru araçları (ürünler, cihazlar, hack'ler, yazılımlar vb.) bulmak ve kullanmak. 
İşleri en kısa sürede halletmek için hileler veya kısayollar keşfetmek.   

 
 

  
Bir işe başlamak göz korkutucu bir iştir. Başarılı bir yeni iş yaratmak ve sürdürmek için gereken 
çeşitli beceriler ve deneyimler göz önüne alındığında, çoğu başarısız oluyor. Bununla birlikte, belirli 
araçlar, özellikle bilgi teknolojisi araçları, sürdürülebilir bir avantaj yaratmak için gereklidir. 
Avantajlar, zamandan tasarruf, daha düşük maliyet ve genel olarak daha sorunsuz operasyonlar 
şeklinde olabilir. 
  
Programınızın ilerisinde kalmanız ve e-postalara yanıt vermeniz, ekipleri yönetmeniz, web sitenizin 
çalıştığından emin olmanız, projeler organize etmeniz ve ağınızla iletişim halinde olmanız 
bekleniyor. Neyse ki, tüm bunları basitleştirmenize yardımcı olacak birçok kaynak var. Buradaki 
püf nokta, sadece mevcut olan her şeyi satın almak değil, işinize değer katacak olanları seçmektir. 
  
Araçların yanı sıra, bazı engelleri aşmak veya iş rutininizde kısayollar oluşturmak için 
öğrenebileceğiniz ve uyarlayabileceğiniz faydalı "kestirmeler" ve püf noktaları da vardır. 

 
 
Girişimcilerin İhtiyaç Duyduğu Araçlara Örnekler 

i.  Pazarlama araçları   
Ortalama bir kişi günde yaklaşık 5 saatini telefonunda geçirdiğinden, işletmenizin mobil pazarlama 
araçlarına yatırım yapması gerekebilir. Mobil pazarlama için ihtiyacınız olan araçlardan bazıları, 
anlık bildirim araçları, SMS veya uygulama içi mesajlardır. Pazarlama araçları ayrıca müşteri 
davranışlarınız hakkında değerli veriler toplamanıza yardımcı olur ve stratejilerinizi müşteri ilgi ve 
davranışlarına uyacak şekilde değiştirmeniz için size fikir verir. 
  



Diğer faydalı pazarlama kaynakları, internette bolca bulabileceğiniz e-posta ve sosyal medya 
pazarlama araç setlerini içerir. 
  

ii.  İçerik Yönetim Sistemi    
Bir içerik yönetim sistemi, harici geliştiricilere tekrar tekrar ihtiyaç duymadan, web'deki varlığınızı 
kendi yönteminizle yönetmeniz için önemli bir fırsat sağlar. Araştırmalar, tüketicilerin %97'sinin 
bir mağazanın/şirketin fiziksel varlığını ziyaret etmeden önce bir şirketin web sitesi sayfasını 
ziyaret ettiğini ve çoğunun, işletmenin genel kalitesini ve profesyonelliğini değerlendirmek için web 
sitesinin görünümüne baktığını gösteriyor. Kendi web sitelerim çoğunlukla WordPress'e dayanıyor 
ve elbette aralarından seçim yapabileceğiniz başka benzer platformlar da var. 

  
iii.  Google Analytics   

Bir insan ırkı olarak 2020 yılında karşılaştığımız zorluklar, gerçekten de teknolojik araçların bir 
atılım yapmasının önemini gösterdi. Artık girişimcilerin, ziyaretçilerin web sitelerini ve 
uygulamalarını nasıl kullandığını anlamaları gerekiyor. Google Analytics, site ziyaretçileriniz için 
hangi sayfaların yararlı olduğu, hangilerinin yararlı olmadığı, ziyaretçilerinizin kaçının ve ne kadar 
ürün veya hizmetinizi satın aldığına ilişkin bilgiler elde etmenize yardımcı olur. Bunu şu anda tüm 
sitelerim için kullanıyorum. 
  

iv.  Sertifikalı Profesyonel İstihdam Kuruluşları ile Çalışmak 
Birçok küçük ve orta ölçekli işletme yükselen bir trendi benimsiyor ve Profesyonel İstihdam 
Kuruluşları (PEO'lar/CPEO'lar) ile ortaklık kuruyor. Bu tür ortaklıklar, işletmenizin, başka türlü 
karşılayamayacağınız sektör uzmanları ve yeteneklerden faydalanmasını sağlar. PEO'lar ayrıca 
işletmenizin yerel vergi gereksinimlerinize uymasına yardımcı olur ve çalışanlara rekabetçi çalışan 
teşvikleri ve avantajları sunar.  
  

v.  Serbest Çalışan Arama ve İşe Alma Platformları  
İşletmenizin ilk aşamalarında kullanabileceğiniz bir diğer önemli kritik araç, ihtiyaç duyduğunuz 
yeteneği Fiver veya Upwork gibi platformlardan dış kaynak kullanmaktır. Bu tür platformlar, tüm 
çalışmalarını ve ödemelerini yönetmek için basit bir gösterge panosu ile geçmiş müşteriler 
tarafından incelenen/derecelendirilen geniş bir serbest çalışan havuzu sağlar. Şahsen, dünya 
çapında herhangi bir tam zamanlı personele veya ofise ihtiyaç duymadan işimi uygun maliyetli bir 
şekilde yöneten bir serbest çalışan ordum var! 
  

vi.  Proje Yönetim Araçları  
Trello gibi proje yönetimi araçları, merkezi olmayan bir ekibin performansını izlemenize olanak 
tanır. Eldeki görevlere göre kartlar geliştirebileceğiniz, görevler atayabileceğiniz, belirli ekip 
üyelerinden bahsedebileceğiniz, bağlantılar ve belgeler ekleyebileceğiniz vb. bir panodan oluşur. 
Proje yönetimi araçlarıyla, çalışanlarınızı birbirine bağlayan ve size şirket hedeflerine ulaşmak ve 
iletişim kurmak için bir platform sağlayan bir ekip sohbet uygulamasına da yatırım yaparsınız.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



  
  
  
  

 
 Sütun 6: Teknolojileri Trendlerini Takip Etme 

 
  
 
Bütün Bunlar Ne Anlama Geliyor? 
 Teknolojinin öncüsü olmak – insan kapasitesinin sınırlarını zorlayan derin yaratıcı alanlara 
odaklanan en son yenilikleri ve bilimsel gelişmeleri takip etmek. 

  

 
Doğru teknolojiyi kullanabilmeniz için kuantum fiziği, nanoteknoloji, uzay keşfi, robotik ve insansız 
hava araçları, biyoteknoloji yapay zekası, makine öğrenimi vb. gibi teknoloji dünyasında neler olup 
bittiğini takip etmeniz gerekir. Yeni ilkelerden kolayca yararlanabileceğiniz ve ortaya çıkan 
trendleri takip edebileceğiniz için zihniniz size avantaj sağlayacaktır. Bu, dünyanın geleceğini 
şekillendirmeye katılmanıza ve "normal" işletmelerin yaptıklarından farklılaştırmanıza yardımcı 
olabilir.  

  
Teknolojik Yayınları Nasıl Takip Edebilirsiniz?  

 Sektör bloglarına ve haber bültenlerine abone olun – PopSci, TechCrunch, Wired vb. gibi 
beslemelere kaydolmak faydalı olabilir. En iyi sektör uygulamalarını, fırsatları, sektör geliştirme 
haberlerini ve çok daha fazlasını alacaksınız.  

  
  Açık kaynak topluluğuna ayak uydurun – Açık kaynak topluluklarındaki trend konuları, 
güncel sorunları ve teknolojileri anlamanın mükemmel bir yoludur. Örneğin GitHub'daki yıldızlı 
konular, teknoloji dünyasındaki bir sonraki büyük şey hakkında size bir fikir verebilir.  

  
 Çevrimiçi videolar – YouTube veya Netflix gibi çeşitli konularda belgesel formatında 
kapsamlı bilgiler sunan platformlarda. Teknolojiyle ilgili belgeselleri izlemek için zaman 
ayırmak, yalnızca eğilimleri anlamanın değil, aynı zamanda geçmişlerini ve değişim için 
katalizörleri anlamanın da doğru yoludur.  
 

  



 Sosyal medya – Bilim adamlarını ve insanları takip etmeyi düşünün. İlgi alanınızda her 
zaman yeni teknolojinin en ileri noktasındadırlar. Biraz araştırma yaptıysanız eminim abone 
olabileceğiniz, dinleyebileceğiniz podcast'lere ve YouTube kanallarına rastlarsınız ve ufukta 
yaklaşan değişimler hakkında bir fikir edinirsiniz.  

  
Neden En Son Teknolojiye Ayak Uydurmalısınız  
Yeni teknolojilerin piyasaya sürülme hızı şaşırtıcı derecede yüksek, çoğu zaman o kadar da iyi 
olmayanların çevresinde çok fazla aldatıcılık var. Daha üstün teknolojiler, uzmanların ve endüstri 
uzmanlarının görev alanıdır. 
  
Bir girişimci olarak, yalnızca abartılmış teknolojiler hakkında bilgi sahibi olma tuzağına 
düşmemelisiniz, çünkü bunlar başkaları tarafından daha çabuk kavranacak ve avantajlarını 
kaybedecektir. Bu nedenle, girişimcilerin aşağıdaki faydalar için buna niyetli olmaları gerekir:  
  

 İlgili kalın – Müşteriler, işletmelerin alıcı yolculuğunun her adımında kişiselleştirilmiş 
deneyimler sunmasını talep ediyor. Müşteriler hakkında böylesine samimi bir anlayışa 
ulaşmanın tek yolu, doğru içgörüler sağlayan yeni teknolojileri benimsemektir.  

  
Paranın karşılığı her zaman bir müşteri olmuştur. Bununla birlikte, paranın karşılığını 
almak için üretim maliyetlerini azaltan teknolojileri benimsemek hala çok önemlidir. 
Teknolojiyi göz ardı etmek, işletmenizin müşteri ihtiyaçlarına ayak uydurma konusunda 
geri kalmasına neden olabilir.  
 

 Rekabet avantajı – Yeni teknolojiyi benimsemek, aynı zamanda sahadaki rakiplerinize göre 
rekabet avantajı sağlar. Ayrıca, küçük işletmelerin büyük yerleşik şirketleri alt etmesi ve 
bozması yeni teknolojiyi benimsemesiyle olur. Bu nedenle, büyük şirketler, teknolojilerine 
büyümeden erişmek için büyümeden önce küçük şirketleri satın almakta ve onları önemsiz 
kılmaktadır.  

  
 Entegrasyon ve farklılaştırma – Mevcut teknolojilerin açık bir şekilde anlaşılması, yeni 
teknolojiyi iş modelinize entegre edebileceğiniz ve rakiplerinizden daha gelişmiş ve uygun 
maliyetli hizmetler sunabileceğiniz anlamına gelir.    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  Sütun 7: Sağlıklı Yaşam Tarzı Alışkanlıkları 
 
 
 
Bütün Bunlar Ne Anlama Geliyor 
Zihinsel netliği ve performansı destekleyen sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları arasında sağlıklı 
beslenme, fiziksel form tutma ve sağlıklı uyku yer alır. 
  

 
Odaklanılması gereken en önemli şey zihinsel netlik ve performanstır. Bir girişimci için kilo kaybı 
gerekli olabilir. Yine de, bir girişimciye zihinsel berraklığı ve anlayışı teşvik eden bir yaşam tarzı 
sürdürmesini tavsiye ederim. 
  
Bazıları işe yarayabilen ya da yaramayan diyet heveslerine ayak uydurmak zor olabilir. Ancak 
mesele, refahınız üzerinde önemli bir etkisi olan marjinal değişiklikler yapmaktır. Basit geliştirme, 
tutarlı bir şekilde yapabileceğiniz şey olacaktır. Ve etkileyen tutarlı bir çabadır. 
  
Tavsiye ettiğim bir örnek Dave Asprey'in Kurşun Geçirmez Diyeti. Bu diyeti sadece kilo vermek için 
değil, aynı zamanda girişimciler için zihinsel netlik ve performans için oluşturdu.   
 
 
Sağlıklı Yaşam Tarzı Alışkanlıkları Örnekleri 

 İyi yiyin, iyi uyuyun ve iyi kalın!  – Yeterince uyumamak muhakemenizi ve hatta 
hareketinizi bozabilir. WebMD'ye göre uyku kaybı, konsantre olmanızı, akıl yürütmenizi 
ve denge ve zarafet problemlerini çözmenizi engelliyor. 

  
 Diyet ve sıvı alımı – Kurşun geçirmez diyette daha önce belirtildiği gibi, diyet ve sıvı 
alımı, zihinsel netliği, odaklanmayı ve karar vermeyi desteklemek için diyetinizi 
optimize etmekle ilgilidir. Aksi takdirde, düşük bir diyet sizi sürekli yorgun, halsiz ve 
şaşkın hissetmenize neden olur. Örneğin Lif, karbonhidratların olumsuz etkilerine karşı 
koyar. Lif, vücudunuzdan sindirime ve atıkların atılmasına yardımcı olur. Önerilen lif 
alımı 20 - 30 gramdır. 
  

https://my-fels.life/2020/04/06/eat-well-sleep-well-and-stay-well-these-days/
https://www.webmd.com/sleep-disorders/features/10-results-sleep-loss
https://my-fels.life/2020/06/26/fiber-power/


 Egzersiz ve sıvı alımı – Bol su için ve kalp atış hızınızı her gün en az yirmi dakika 
yükseltmek için çalışın. Egzersiz rutinleri, yapmaktan zevk aldığınız ve uzun süre buna 
bağlı kalabileceğiniz bir şey olmalıdır.   

  

 
 
Sağlıklı Yaşam Alışkanlıklarının FELS İçin Değeri  

 Hiç aptal bir girişimci gördünüz mü?  ? – Her girişimcinin zihinsel olarak oyunun 
zirvesinde olması gerekir. İşiniz ve FELS'in diğer tüm yönleri, zihinsel oyununuzun nasıl 
olduğuna bağlıdır! Sağlıklı alışkanlıklar, fikirler geliştirebileceğiniz, ilgi alanlarınızı takip 
edebileceğiniz ve rakiplerinizi geride bırakacak şekilde işinizi kurabileceğiniz anlamına gelir. 

  
 Metanet! – Her başarılı girişimci size şunu söyleyecektir; metanete ihtiyacın var! Hayalinizi 
sürdürmek için zihinsel, duygusal ve fiziksel dayanıklılığa sahip olmanız gerekir. Rahat 
olmayacak ve sizi hedefinizden aşağı çekecek ya da uzaklaştıracak pek çok faktör var. 
Engellerinizden biri olmanıza izin vermeyin!     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 

 Sütun 8: Güçlü Manevi Derinlik 
 

Bütün Bunlar Ne Anlama Geliyor 
Sağlam manevi derinlik ve uygulama (kişinin kendi inancına veya tercihine göre) ve 
ulusuna ve topluma hizmet etme dürtüsü. 

  
 
Burada belirli bir inancı savunmak için bulunmuyorum. Bununla birlikte, bunun peşinden gitmeyi 
seçtiğiniz herhangi bir şekilde, manevi bir derinliğe sahip olmak, dengeli ve mantıklı  kalmanıza 
yardımcı olur. Manevi yönünüzü açığa çıkarmak için bir yola ihtiyacınız var. Bu, merhamet, topluma 
hizmet veya ulus gibi farklı şekillerde ifade edilebilir. Bir fikre, düşünceye veya harekete ait olmak.  
  
İnancınıza veya tercihlerinize uygun bir şey bulun çünkü tutarlı ve anlamlı manevi uygulamalara 
sahip olmak sizi tükenmekten alıkoyacaktır. Maneviyat, yaptığınız şeyleri neden yaptığınıza dair 
daha derin bir neden de verecektir. Para esastır, ancak kısa sürede kararsız bir motivasyon kaynağı 
olduğunu anlarsınız.  
 
 
Manevi Uygulama Örnekleri  
Yine, belirli bir manevi uygulamayı savunmuyorum. Yaptığım tek şey, sizin için neyin işe yarayıp 
neyin yaramayacağını kendi şartlarınız üzerinde düşünmenizi sağlayacak fikirleri paylaşmak. 
Burada paylaştığım örneklerin dinle ilgisi olmadığını, anlayış ve merhametle ilgili olduğunu 
göreceksiniz. Hepsi sana bağlı! 
  
Ancak, burada FELS yaşam tarzınızın bir parçası olarak benimsemeniz gereken bazı manevi 
uygulamalar bulunmaktadır:   
  

 Meditasyon - Meditasyonu, olayların duygusal etkisini bilinçaltıma eklemek veya çıkarmak 
için harcadığım çaba olarak düşünüyorum. İnsanların %90'ının hayatlarını bilinçli zihinlerinden 
değil, bilinçaltı zihinlerinden geçirdiklerini biliyor muydunuz? Ve bilinçaltının davranışlarınızın 
%90'ını kontrol ettiğini. Meditasyon, ertesi gün karar vermenizi etkileyecek olumsuz 
deneyimlere bağladığınız duyguları serbest bırakmak için bir fırsattır.  
  



Ve sabahları meditasyon, gününüzün ahengini belirlemenin ve gün içinde meydana gelen 
olaylara nasıl tepki vermek istediğinizi belirlemenin yoludur. 
  
Gerçekten de, meditasyonun faydaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için zaman ayırın ve 
öğrendiklerinizi uyguladığınızdan emin olun! Meditasyon, şükran gibi, sizi dengeli ve mantıklı 
yapmanın bir başka etkili yoludur. Meditasyon, çevrenize ve çevrenizle kurduğunuz ilişkiye 
dikkat etmenize yardımcı olur.  

   
 Minnettarlık - Nankör bir insan ekşi bir hayat yaşar! Özellikle işinizde hiçbirşeyin 
düşündüğünüz gibi gitmediğini hissediyorsanız, minnettar olun. Doğru giden şeyleri saymak 
için zaman ayırın ve bu şeyler için derin bir şükran duygusu geliştirin. Bu, zor zamanlarda umut 
inşa etmenin en kolay yolu, iyi zamanlarda ise ayakta kalmanın en iyi yoludur. Minnettar olmak, 
pozitifliği ve umudu korumanıza yardımcı olur.  

  
Girişimcilik, potansiyel olarak kalp kırıcıdır. Fikrinizin 
zamana ve çok daha fazlasına dayanıp dayanmayacağını 
ürününüzün kabul edilip edilmeyeceğini merak 
edebilirsiniz. Her zaman şükredecek bir şey bulmak sizi 
dengeli ve mantıklı tutacaktır. Bir sonraki hareketinizi 
düşünmek, planlamak ve sürdürmek için size itici güç 
verecektir. Her zaman minnettar ol!    
   

Kim olduğunuz, değerleriniz ve ahlaki pusulanız hakkında bir farkındalık geliştirmenin pratik ve 
anlamlı yollarını bulun. Böyle bir alıştırmadan ne çıkarsa çıksın, dengeli ve mantıklı kalmanıza ve 
bir sonraki bölümde özetlenen faydaları elde etmenize yardımcı olacaktır.  
 
 
Manevi Derinliğin Faydalı   

 Huzur - Anlamlı bir ruhsal derinliğe ulaşmış insanlar süper huzurludur. Dengeli bir 
mizaçları vardır, hayal kırıklığını veya zevki şefkat ve anlayışla ifade edebilirler. Huzur, 
duygularınızın üzerinde bir hayat yaşamanızı sağlar. FELS'i yaşayan girişimci için başarınız 
gerçekten duygularınızı nasıl ele aldığınıza bağlıdır. Huzur, bir gezgin ve içgüdülerinizi 
oluşturan şeyler gibidir. Uygulama ile, size huzur veren ve huzurunuzu çalabilecek olanı 
seçmekten kaçınan kararı takip etmekten her zaman keyif alacağınızı göreceksiniz  

  
 Cesaret - Buğdayı samandan ayırır :) Varsayılan olarak, bir girişimci riskten kaçmaz. Cesur 
olmaya ve cesur hamleler yapmaya cüret ediyorsunuz. Ama manevi derinliğinizi inşa etmek için 
zaman ayırmazsanız gerçekten cesaret bulamazsınız. Manevi derinliğinizi inşa etmek için 
zaman ayırmadığınızı varsayalım. Bu durumda, verdiğiniz her görünüşte cüretkar karar 
aptalcadır ve gerçekten de sadece şanslıydınız!  

  
 Bilgelik - - Basit bir ifadeyle, anlamak doğru uygulanan bilgidir. Bölümü çok düzgün bir 
şekilde bağlıyor, değil mi? Akıllıca kararlar verebilmeniz yalnızca bilgelik yoluyla olur.  

 
 
 
 
 
 

  
 



 
 
 

 
 Sütun 9: Açık & Dengeli Düşünce Yapısı 

 
 
  
Bütün Bunlar Ne Anlama Geliyor 
Açık bir zihniyet, yeniliğe, sağlam mantığa, iyi ahlaka, dengeye ve zarafete çekilir; önyargıları, 
hoşgörüsüzlüğü ve çekişmeyi reddeder. 
  

Girişimcilik yenilikle, daha önce olmayan şeylere tepki vermekle ilgilidir, ancak bunu başarmak için 
sağlam mantık uygulamanız gerekir. Hoşgörüsüzlük ve çekişme ile ilgisi olan her şeyi reddedin. Bu, 
sunduğunuz çözümlerde sizi zarif kılacaktır. 
  
Dengeye ve zarafete odaklanın. Bir sanatçıyı seviyorsun. Sanatçılar önyargılı değildir ve sorunları 
yoktur. Sanatçılar açık fikirlidir ve sanat ve nesneleri, renkleri nasıl dengeleyeceklerini ve dengeli 
sanat üretmeyi düşünürler.   
 
 
Açıklık ve Denge Tutumu Nasıl Sürdürülür 

 Büyüme zihniyetine karşı sabit zihniyet –  Bir şeyleri gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa 
yaparak, cesaret ve meydan okumayı kabul eden bir zihniyet geliştirin. Başarısızlıklarınızı 
kutlamayı, zorlu geri bildirimleri kabul etmeyi ve ortaya çıkabilecek olumsuz düşünceleri 
reddetmeyi öğrenin. 

  
  

 Konuşmaktan çok dinleyin – Hiç bu özdeyişi duydunuz mu, daha çok dinle ve daha az konuş? 
Açıklık ve denge ancak daha çok dinler ve daha az konuşursanız elde edilebilir. 
Söyleyeceklerine hızlı cevap vermek yerine insanları duyabilmeniz gerekir. Ve sadece duymak 
için değil, aynı zamanda düşüncelerini de dikkate alın.    



  
 Önyargıları reddetme – İç gözlem için biraz zaman ayırın ve kendinize şunu sorun: 
"Kariyerim, ilişkilerim ve ortaklıklarım hakim olan önyargılarım nelerdir?" Önyargı, belirli bir 
grup insana davranış veya nitelik atfetmenize, yani kalıp yargılanmanıza neden olur. Önyargı 
türleri, diğerleri arasında cinsiyet, din, ırk, kültürel tercihleri içerir. FELS'i benimsemek, bazı 
önyargılarınızdan kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Önyargılardan kurtulmak için, sürekli 
öğrenmeyi ve ruhsal derinliği kucaklayarak yapabileceğiniz bir şey olan bakış açınızı 
genişletmeniz gerekir.  Bu önemli kavramlar hakkında daha fazlasını FELS makalesinden 
okuyun. 

  
 Güzel Ahlak – Ahlaki bir standarda sahip olmak, denge yaratmanın başka bir yoludur. Etik 
bir standartla, karar konusunda kendinizle veya başkalarıyla boğuşmadınız çünkü 
neyapacağınızı zaten biliyordunuz. Etik, aynı zamanda, doğru zamanda doğru şeyi yapmak, 
liderliğin önemli bir özelliğidir. 

  
 Farklı görüşler arayın– Bazen, aynı şeyleri aynı şekilde görmeye başlayacak kadar uyumlu 
bir ekip oluşturabilirsiniz. Dengeyi kaybetmemek için ekibinizden değil, diğer insanlardan farklı 
fikirler almak çok önemlidir. Ekibiniz içinde dengeyi sağlamak için, ekibi her zaman kalıpların 
dışında düşünmeye zorlayan karşıt patron rolünü üstlenmeyi düşünün. 

  
 • Hatalar konusunda rahat olun - Kendi hatalarınız veya başkalarınınki olsun, hata yapmak 
konusunda her zaman rahat olun. Ekibinizle birlikte, yeni fırsatlar veya yeni şeyler yapmanın 
yeni yollarını aramak için yola çıkan insanları ödüllendirin. Çabaları başarısız olsa bile, insanlar 
yeni şeyler denedikleri için her zaman cezalandırılmazlar. Yeni şeyler denerken kendinize karşı 
sabırlı olarak aynı ilkeyi kendinize de uygulayın, bunlar istediğiniz gibi sonuçlanmasa bile.  

  
 
Açıklık ve Dengenin Faydaları   

 İyi fikirlere duyarlı hale gelirsiniz - İyi fikirler sıklıkla sizinle ilgilidir. Bir sonraki büyük şeyi 
aydan koparmanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken etrafınızdaki fırsatlara açık olmak. Diğer 
yandan denge, beklentilerinizi ve aşırılıklarınızdan herhangi birini evcilleştirmekle ilgilidir. 
Denge, akıllı kararlar vermenizi sağlayan şeydir ve bir bilgelik alıştırmasıdır. 

  
 • Kazanan bir takım kurabilir ve sürdürebilirsiniz – İnsanlar saygılı ve açık, dengeli bir tavır 
sergileyen liderlere saygı duyar. Dengeli bir zihniyetle, yalnızca takımı oluşturmakla kalmaz, 
aynı zamanda uzun vadede ortak bir hedefe yönelik motivasyonlarını da 
heyecanlandırabilirsiniz.  

  
 Güvenilirlik – Dengeli ve açık fikirli bir kişi güvenilirdir. Etrafınızdakilere adanmış 
olursunuz. Diğerlerinin yanı sıra karar verme, yeni ortaklıklar kurma konusunda da kendinize 
güveneceksiniz, çünkü kendinize kanıt olarak akıllı ve sağlam kararlar alma konusunda bir 
geçmişe sahip olacaksınız.  



  
 Anlaşmazlıkların adil bir hakemi – Ekibiniz veya yönetim kurulunuz içinde bir çekişme 
olduğunda, çevrenizdeki insanlar, anlaşmazlıkların tarafsız bir hakemi olarak size 
güveneceklerdir. İşinizin merkezinde olacaksınız çünkü herkes fikirlerinde, çekişmelerinde ve 
korkularında size güvenecek.  

  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  
Sütun 10: Farklı Hobiler & Aktiviteler 

  
 
Bütün Bunlar Ne Anlama Geliyor 
Farklı hobilere ve aktivitelere sahip olmak, zihni, dil öğrenmek veya sanat ve yaratıcı uğraşlardan 
zevk almak gibi daha fazla esnemeye ve daha yüksek seviyelere ulaşmaya zorlar. Yaptığımız her 
şeyde güzellik ve eğlence bulmak!  
  

Herhangi bir şekilde olabilir; Beni rahatlık alanımdan biraz 
uzaklaştıran mütevazı bir ekstrem spor yaptım. Temel atlama 
yaptım; Küçük bir uçakla uçtum ve hava tüneli dalışı yaptım. 
  
Güzelliği, eğlencesi olan ve güzellik ve zarafetle sizi konfor 
alanınızın biraz dışına çıkaran her şey. Sizi standart masanızdan ve 
ofisinizden kurtarır, bu da size ilham vermek için alan sağlar! Pek 
çok girişimci, tamamen gündelik iş rutinlerinin dışında bir şey 
yaparak çözümler buluyor.    

 
 
Çeşitli Hobiler ve Aktivitelere Örnekler 

 Spor - Sizi fiziksel olarak meşgul eden her şey, 
yaşam tarzınıza dahil etmeniz gereken bir şeydir. 
Go-kart yapmak, basit bir uçakla uçmak, koşmak 
ve diğer macera aktiviteleri gibi eğlenceli sporlar, 
kendinizi iyi hissetmenizi sağlamak için 
yararlıdır.  

  
 

 
 Gönüllülük - Bunu diğer insanlar için yaptığınız her şey olarak düşünün. Düzenli olarak 

zaman ayırın, örneğin ayda bir, siz olmayan birine fayda sağlamaya odaklanan bir faaliyette 
bulunmak için! Başkalarına hizmet, başkaları için bir şeyler yapmak iyi hissettirdiği için 
küçümsenir. 

  
 Dayanıklılık etkinlikleri – Hiç buz gibi suyla dolu bir banyoya girdiniz mi? Veya 30 dakika 
boyunca bir plank yaptınız mı? Dayanıklılık faaliyetleri, bir girişimci olarak ihtiyaç duyduğunuz 
yalnızca fiziksel değil, zihinsel dayanıklılığı da geliştirmenize yardımcı olur.  

  
 
 
 
 
 
 



 
Farklı Hobileri ve Faaliyetleri Olan Girişimci Örnekleri 

Tim Ferris – Tim Ferris her hafta yeni bir beceri öğrenmek için zaman ayırıyor ve ardından 
izleyicilerine Tim Ferris Deneyi adını verdiği bir gösteri aracılığıyla öğretiyor. Diğerlerinin yanı 
sıra boks, profesyonel poker ve davul çalmayı öğrenmek için zaman ayırdı. Sürekli öğrenmeyi 
çeşitli hobiler ve etkinliklerle birleştirmenin ne yolu ama, değil mi? 
 

  
Lewis Howes –  
Tanınmış bir hentbol sporcusu, halk figürü ve girişimcidir. Hentbol sporcusu olmasının yanı sıra 
Howes, fiziksel ve zihinsel dayanıklılığı geliştirdiği bilinen bir aktivite olan buz banyosuna da 
giriyor.    

 

  
 

Çeşitli Hobileri ve Aktiviteleri Edinmenin Faydaları 
 Yaratıcılığı artırır – Bu arada, yaptığınız aktiviteler kadar etkileyicisiniz. Diyelim ki 
tüm gün oturup televizyon izliyorsunuz. Bu durumda, muhtemelen ilgisizsinizdir ☹ , 
Ama heyecan verici olmak ve yaratıcı fikirler geliştirmenize yardımcı olmak için, 
heyecan verici şeyler yapmak için zaman ayırın!   

  
 Üretkenliği yükseltir – Eğlenceli ve ilgi çekici aktiviteler yapmak, üretken olmak için 
gereken enerjiyi artırır. Bir deneyin.   

  
Bir projeye veya probleme takılıp kaldığında ve bu konuda anlamlı bir ilerleme 
kaydedemediğinde, dışarı çık ve eğlenceli, heyecan verici bir şey yap, bu senin 
kalbinin atmasını sağlayacak. Projenize geri döndüğünüzde on seferden dokuzunda, 
onu bir sonraki seviyeye taşımak için bir enerji ve fikir patlamasına sahip 
olacaksınız!  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

https://tim.blog/
https://tim.blog/tv/
https://lewishowes.com/
https://www.instagram.com/p/CEKgbaOgCki/

