
to do  

not 
to do!  
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Bu okuduğunuz;  
Dünyanın en kısa, en yalın ‘’kişisel-kurumsal gelişim tableti’’  
 

Fazla söze, tekrara, açıklamaya, dolgu maddelerine  gerek yok! 
Başarının, mutluluğun prensipleri her çağ ve koşulda aynı…  
Değişenlerse >>> Sıcakla soğuk, yapılacaklarla yapılmayacaklar 
arasındaki dengelerde saklı. Onları keşfedecek; aynı şey için dahi 
tek doğru olmadığı, farklı durumlarda farklı sonuçlar olabileceği 
prensibine göre esneyeceksin… 
 

Mesele >>> to do or not to do yani… 
 

Yaşam amacına göre yerli yerince uygun davranacaksın.  
Aynı şeyi bazen yapacak, bazen yapmayacaksın.   
İçinde yaşadığın çağa, kuracağın geleceğe yeni anlamlar katacaksın. 
 

Nereye gitmek istediğini bilecek, varmak için  
yapman ve yapmaman gerekenleri  uygun yaşayacaksın… 
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cool! 

istenince ver 
takipçi ol  
saygı duy 
paylaş  
bağla  
kopar  
gevşe  
esne  
güldür 
vazgeçme 
gülümse 

dik dur 
nazik ol 
mesafeli ol  
içten ol 
dinle 
yerli 
yerinde 
konuş 
sor 
yanıtla  
bekle  
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hot! 
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somurtma 
diklenme 
kabalaşma 
cıvıtma 
kandırma 
gevezelenme 
boş konuşma 
sorma 
yanıtlama  
bekleme 

not to do!  

istenmeden 
verme  
takip etme  
önemseme 
paylaşma  
bağlanma  
koparma  
katı ol  
gergin ol 
vazgeç 
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daha iyi bir gelecek için  
çevre – sağlık - eğitim  

yeniçağın belirleyicileri 
sibernasyon 

nano  
genetik  

yakınsama (convergence) 

birbirine-bağlı 
donanımlı  

akıllı  
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 loji  
     (sosyo, tekno,psiko,eko,ideo...)     
 bilgi   
 insanlar 
 zamanlama   
 çevre  
 hedef  
 değerler  

başarı için sürekli değişenler  
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başarı için hiç değişmeyenler  

o öze ve dışa güven duymak 
o ilişkilerini iyi yönetmek 

(kendinle, doğayla olanı da!)  

o çok kanallı iletişimcilik (yazılı, 

sözlü, sessiz, sanal, görsel) 

o yönderlik (ekolojik, yönetici liderlik) 

o yararlı duygusallık 
o sorumluluk alma cesareti 



www.m-gen.biz © Ufuk Tarhan 

fütürizm   
uzgörü   
strateji    

radikal buluş  
sürdürülebilirlik   

yeniçağın yaklaşımları 
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yeniçağın gerçekleri 

takılabilir 
giyilebilir 
gömülebilir 
görülebilir 
duyulabilir 
ellenebilir 

yutulabilir 
sürülebilir  
mobil  
erişilebilir 
koklanabilir 
hissedilebilir 



Sonuç; Kimi zaman cool (sakin), kimi zaman hot! (ateşli) 

Bazen; to do (yapmak) bazen not to do! (yapmamak)  
 
İster bir proje, ister kişisel bir hedef; fark etmez!  
 
Daha iyi bir gelecek için yaptığın her şeyde çevreyi, sağlığı ve 
eğitimi gözetecek, Clean & Lean (temiz ve yalın) olacaksın… 
 
Sürekli değişenlerle hiç değişmeyenleri harmanlamakta ustalaşıp, 
yeniçağın yaklaşımlarını kurup, kullanacaksın.  
 
Yeniçağın gerçeklerini algılayarak, geleceği ve kendini sürekli 
yeniden anlamlandıracak, şekillendireceksin… 
 

Ve bileceksin ki asıl mesele aslında; to do or not to do! 
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to do  

not 
to do!  
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