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”

Eğer işiniz başka
hiçbir şeye zaman
bırakmayacak kadar
yoğunsa yanlış giden
bir şeyler var
demektir; sizinle ya
da işinizle ilgili…

”

William J. H.
Boetcker
1873 – 1962 yılları
arasında yaşamış, güçlü
hitabeti ve aforizmalarıyla
tanınan, Amerikalı dini
lider, açık sözlü bir
muhafazakâr ve hatip…

}

İsmail
Şen
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Bedavaya ver, çok kazan…

Olacak iş mi? Bir hizmet veya ürünü
bedavaya “verirsen” ne kazanabilirsin ki?
Eğer soruyu
“Nereden
kazanabilirsin?”
şeklinde
sorarsak, belki
cevabı daha kolay
buluruz… Yani herhangi
bir ürünü (ürüne hizmet dahil)
ücret almadan sunuyorsan, “yan
ürünlerden” para kazanabilirsin.
Canlı ve güzel bir örnek; Google’da
herhangi bir bilgi için ne zaman para
ödediniz? Dünyanın bilgisini bedelsiz bir
biçimde ve istediğiniz anda size sunuyor.
Yetmezmiş gibi Google Earth gibi birçok
inanılmaz hizmetten de tamamen ücretsiz
yararlanabiliyoruz.
Peki Google’un değeri ne? Birkaç yüz
milyar dolar…
Asıl ürünü “bedava” olan bir şirket
nasıl bu kadar değerli olabilir?
Çünkü yan ürünler (Google Ad. gibi)

ücretli. Tabii bu ürünlerin değerini artıran
ücretsiz verdiği hizmetler…
★★★
Bir örnek daha; Facebook…
Facebook’tan yararlanırken
para ödeyen var mı?
Hayır…
Peki,
Facebook’ta
oyun oynayıp
küçük de olsa
bir bedel
ödemeyen var mı?
Büyük oranda hayır…
Tabii Facebook’un reklam pastasından
aldığı büyük payı da hesaba katmakta
fayda var. Neredeyse 1 milyar aktif
kullanıcı dünyanın 7’de 1’i demek. Bu
kadar adamı bir yerde toplarsanız “o yer”e
tabii ki paha biçilemez.
Son örnek Londra’dan. Londra’daki
hemen tüm müzelerden bedelsiz
yararlanabiliyorsunuz. British

KARİKATÜRLERDEKİ TARİH

Museum’dan Natural History Museum’a
kadar hepsi…
Geçenlerde Londra Kitap Fuarı için
gittiğimizde sadece British Museum’da 5
saat geçirip bir kısmını görebildik.
İçindeki eserler insanlık tarihi kadar eski
bu olağanüstü müzeye giriş bedava…
Ama içinde parayla alınabilecek ve
cezbedici yüzlerce, belki binlerce farklı
ürün var.
Yüzlerce ürünün kopyası, hemen her
konudaki eserlerle ilgili yüzlerce kitap,
afiş, hediyelik eşya… Lokanta ve cafeleri
saymıyorum bile… Müzede her an birkaç
bin kişi bulunuyor. Bedavaya giriyor ve
her an binlerce pound harcıyorlar.
Diğer müzeleri de hesaba kattığınızda
müzelerin bedava olmasının Londra’ya
neler kazandırdığını fark edebiliyorsunuz.

Kısacası bazı durumlarda pahalı olan
değil, bedava olan kazandırıyor. Eğer işin
uygunsa, bedavaya ver, daha çok kazan…

TARİHTE BU HAFTA

Kadın – Tramvaylar tehlikeli… Şu otomobile binelim!
Erkek – Eyvah, benim için asıl tehlike şimdi başlıyor!..

27 Nisan
1927 yılında
bugün, Türk
Telsiz Telefon
A.Ş. adlı özel
kuruluş
tarafından ilk
radyo yayınları
başlatıldı.
Türkiye’deki radyo yayınları
1938’de devlet tarafından
yapılmaya başlanacak, radyo
yayınlarındaki devlet tekeli
1990’lara kadar sürecekti.
1981 yılında bugün, ilk
bilgisayar farelerinden biri Xerox
PARC tarafından tanıtıldı.

28 Nisan
1972 yılında bugün, Türk
televizyonunun “seyredilir” hale
gelmesi için Türk filmlerinin
gösterilmesi kararı alındı. Türk
müziğiyle ilgili yasaklar uzun
yıllar boyunca sürecek ve TRT
kanallarının halk tarafından
“dinlenilir” hale gelmesi için
yılbaşı geceleri
beklenecekti.
2001 yılında
bugün, uzaya
ilk kez bir turist
çıktı. Milyoner
Dennis Tito,
gelecekte
yaygınlaşması
ve ucuzlaması
beklenen uzay
turizminin öncüsü oldu.

29 Nisan
2004 yılında bugün, otomobil
dünyasının efsane markası
Oldsmobile marka son araç
üretildi. Oldsmobile marka
otomobiller tam 107 yıldır
üretiliyordu.

30 Nisan
1803 yılında bugün, ABD’nin
toprakları iki katına çıktı. ABD ile
Fransa arasında yapılan bir
anlaşma ile Louisiana toprakları
15 milyon dolar karşılığı ABD’ye
devredildi.
1939
yılında bugün,
Türkiye’nin de
geniş bir
pavyonla
katıldığı New
York Dünya
Sergisi açıldı.

1 Mayıs
1889 yılında bugün, İkinci
Enternasyonal tarafından,
1856’dan beri süren 8 saatlik iş
günü mücadelesini anmak
amacıyla 1 Mayıs günü “birlik,
mücadele ve dayanışma günü”
olarak ilan edildi. Türkiye’de ilk

kez 1923
yılında
resmen
kutlanan
gün, 2009
yılında
resmi tatil
oldu.

2 Mayıs
1926 yılında bugün, Atlas
Okyanusu’nun iki yakası
arasında ilk
faks mesajı
gönderildi.
Yüzyıl
başında icat
edilen faks,
ancak 20. yüzyılın son
çeyreğinde uluslararası ticaretin
gelişmesiyle yaygınlaşacaktı.

3 Mayıs
1934 yılında bugün, Kayseri
Uçak Fabrikası’nda üretilen bir
avcı uçağı, 50 dakikalık bir
uçuşla Ankara’ya ulaştı.
1978 yılında bugün, ilk
“spam” mesajı ABD’de
kullanılan Arpanet ağının tüm
üyelerine gönderildi.

SOLDAN SAĞA: 1- 1

2. Mobil Pazarlama Paneli
Mobil teknolojilerin geçirdiâi evrim sonucunda mobil internet ve mobil iletiåim sosyal ve ticari hayatın
bölünmez bir parçası haline gelmiåtir. Her zaman, her yerde kesintisiz iletiåim saâlayan kablosuz mobil teknolojiler
sayesinde mobil cihaz kullanıcıları herhangi bir baåka enstrümana ihtiyaç duymaksızın epostalarına bakabilmekte,
ürün ve hizmetler için araåtırma yapıp sipariå ve satın alma iålemlerini gerçekleåtirebilmektedir. Bugün gelinen
noktada yüksek rekabet ortamı ve sayıları her geçen gün artan rakiplerin bulunduâu pazarlarda var olabilmek için
ürün ve hizmet çeåitliliâi, kalite ve fiyat avantajları gibi unsurların yanı sıra bu unsurları doâru hedef kitleye en doâru
kanallarla duyurmanın da öneminin bilincinde olan åirketler dünyanın dört bir yanında mobil teknolojileri satıå
stratejilerine entegre ederek bu kavramın sunmuå olduâu sayısız avantajdan faydalanmaktadırlar.
Bu itibarla, Odamızca, çaâımızın yükseliåi en hızlı trendi olan mobil platformları ve bu platformlar üzerinden
gerçekleåtirilen mobil pazarlama ve mobil reklam hizmetlerini siz deâerli üyelerimizle paylaåmak amacıyla Mobile
Marketing Association (MMA) CMO’su Paul Berney’in de “Dünyada ve Türkiye’de Mobil Pazarlama ve Reklam
Vizyonunu” aktaracaâı ücretsiz bir seminer düzenlenecektir.
Bu çerçevede, 23 Mayıs 2012 Çaråamba günü 10:00 – 14:00 saatleri arasında Odamız 5. Kat Meclis Salonu’nda
düzenlenecek “2. Mobil Pazarlama Paneli” isimli etkinliâimize kayıt için aåaâıdaki baåvuru formunu doldurarak,
(212) 455 48 59 no’lu faksa ya da aåaâıdaki eposta adreslerine en geç 22 Mayıs 2012 tarihine kadar iletmenizi rica
eder, saygılar sunarız.

Programın Amacı

Kapsamı

Küresel rekabetin her geçen gün arttıâı ticaret dünyasında biliåim teknolojileri
ile iå süreçlerini verimli hale getirmek isteyen üyelerimizi bilgilendirmek
1. Mobil reklam ve pazarlama ihtiyaçları nasıl belirlenmeli?
2. Mobil reklam ve pazarlamanın özellikleri
3. äirketler için mobil kullanımında en doâru kanallar nelerdir?
4. Hangi sıklıkta ve hangi kriterler ile mobil reklam kullanılmalı?
5. Hangi mobil teknolojiler hangi amaçlarla kullanılmalı?
6. Mobil reklam ve mobil pazarlama deâerlendirme kriterleri
7. Mobil pazarlama ve mobil reklam için bütçe planlaması

Yöntemi

Panel

Konučmacılar

Yurtiçi ve yurtdıåından sektörel STK temsilcileri, sektörel uzmanlar

Yeri

ãTO Merkez Binası 5. Kat Meclis Salonu

Tarih / Saat

23 Mayıs 2012 Çaråamba / 10:00 – 14:00

Hedef Kitle

ãå süreçlerini BT teknolojileri ile verimli hale getirmek isteyen tüm üyelerimiz

Katılım

Ücretsizdir.

Bačvuru Formu
Adı Soyadı
:.........................................................................................................................................
Firma Ünvanı :.........................................................................................................................................
ãåtigal Konusu :.........................................................................................................................................
Adres
:.........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
TelefonFaks
:.........................................................................................................................................
eposta
:.........................................................................................................................................
Detaylı bilgi için:
Telefon
: (212) 455 48 51 – 53 / Faks: (212) 455 48 59
e-posta
: tulay.bahcetepe@ito.org.tr / ebru.ertun@ito.org.tr / murat.ozturan@ito.org.tr

Montaj
bandının mucidi
Ransom Eli Olds

★★★

19 Kanun-i Sani 1340 – 19 Ocak 1924 Akbaba Dergisi

Tehlike nerede?…

O BİR İŞADAMI

C-ENTER çalıştayı
Portekiz’de yapılacak
AVRUPA Birliği projelerinin
yaygınlaştırılmasını amaçlayan C-ENTER
projesinin ‘Avrupa Birliği Projelerinde
Yaygınlaştırma ve Pazarlamanın Temel
Unsurları’ başlıklı çalıştayı, 15-19 Ekim 2012
tarihleri arasında Portekiz’in Porto şehrinde
düzenlenecek. 5 gün sürecek çalıştayda AB
proje faaliyetlerini ve çıktılarını
yaygınlaştırma unsurları ve pazarlama
stratejileri üzerinde durulacak. AB proje
konusunda deneyimli dernekler, vakıflar,
meslek kuruluşları ve daha önce AB
fonlarından faydalanan KOBİ’ler, özel
sektörde faaliyet gösteren şirketler ve tüm
kamu çalışanları Ulusal Ajans’ın sağladığı
hibelerden yararlanarak çalıştaya ücretsiz
katılabilecek. ozlem.kilic@ito.org.tr
mettechristensen@spi.pt

Almanya’da telif
hakları yenilendi
ALMANYA’nın telif hakları kuruluşu
GEMA’dan yapılan duyuruda, telif
haklarına ilişkin tarifelerde yeni
düzenlemeler gerçekleştirdikleri kaydedildi.
Buna göre yeni uygulamalar şöyle:
■ Her 100 metrekare alan ve 1 Euro giriş
ücreti olan organizasyonlarda film ve
müzik yayınının yapılması durumunda
telif hakları ücreti talep edilecek.
■ Düşük giriş ücreti olan küçük
organizasyonlar mevcut tarifeden daha
az ücretlendirilecek.
■ Büyük organizasyonlar ise mevcut
tarifeden daha yüksek ücretlendirilecek.
■ Eski uygulama, 31 Aralık 2012’ye kadar
geçerli olacak. Bilgi: www.gema.de

Mayıs’ta pek çok ülkede,
resmî tatil olarak kabul
edilen özel gün… 2(Tersi) Hayat
arkadaşı…
Yorgunluğu gidermek
için duraklama…
Dairelerde,
kurumlarda belli
konularla ilgili işlerin
görüldüğü bölüm…
3- Burkina Faso’nun
plaka işareti…
Otomobiller için
verilen geçici gümrük
belgesi… 4Kiribati’nin internet
kodu… Şiir yazan
kimse… (Tersi) Şarkı,
türkü… 5- Bir eğik
düzlem boyunca
arabaların taşınmasını
sağlayan küçük vagon…
Altılı ganyanda yer alan
her bir koşu… 6- İsveç
kökenli uluslararası bir
mobilya mağazası…
Mesaj… 7- İmza
edilmemiş… Kağıt
oyunlarında, ortak
oynayan iki kişiden her
birinin öbürüne göre
durumu… 8- Türk Lirası
anlamındaki kısaltma…
Geniş karşıtı…
Trabzon’un bir ilçesi… 9Borç ödemede güvenilir
olma durumu, kredi… Bir
bağlaç… 10- Daha çok
kamyon ve otobüs
üretimi ile tanınan bir
Alman endüstri
kuruluşu… Bankalarda
çekilen veya yatırılan
para karşılığında verilen
belge… 11- Kilolitre için
kullanılan kısaltma… Koç
Grubu’nun salça ve
konserve markası…
Onun elinden bir şey
kurtulmaz… 12- Garanti
Bankası kredi kartı…
Tantal elementinin

Montaj bandını geliştirip verimli bir
biçimde kullandığı için Henry Ford
tarafından icat edildiği sanılır. Asıl mucit
ise Ransom Eli Olds’tur. Olds, Ohio’da
soğuk demirci ustası Pliny Fisk Olds ve
Sarah Whipple Olds’un oğlu olarak
doğdu. Sonradan ailesiyle Cleveland’a
taşınan Olds, evlendikten sonra
Michigan’a yerleşti.
1897’de burada kurduğu Olds Motor
Vehicle Company (Olds Motorlu Araçlar
Şirketi) ilk girişimiydi. Şirket iki yıl sonra
Samuel L. Smith adlı zengin bir bakır ve
kereste tüccarı tarafından satın alındı.
Şirket Detroit’e taşındı ve adı Olds Motor
Works olarak değiştirildi. Smith başkan,
Olds da başkan yardımcısı olmuştu.
1901 yılında, geniş kitlelerin
kullanabileceği fiyata satılan ilk otomobili
üretti. Curved Dash modeli 650 dolara
satıldığı için, aynı yıl bir yangın
atlatmalarına rağmen 600’den fazla satıldı.
1904 yılında otomobilin yıllık satışı 5 bin
adedi aşmıştı.
Olds ile Smith arasındaki
anlaşmazlıkların giderek sıklaşması
sonucu Olds tüm yönetim görevlerinden
alındı ve kendi şirketini kurmaya karar
verdi. Herhangi bir dava açılmasın diye
de şirketin adını, isminin baş harflerinden
oluşan REO Motor Company olarak
belirledi. 15-20 yıl öncesine kadar askere
giden her Türk’ün yakından tanıdığı REO
kamyonlarının adı Ransom Eli Olds’un
isminin baş harfleridir.
1925 yılına kadar şirketin başkanlığını
yürüten Olds, öldüğü 1950 yılına kadar da
yürütme kurulu başkanlığını yaptı.
Ayrıldığı şirketi The Olds Motor Works
ise 1908 yılında General Motors tarafından
satın alındı ve Oldsmobile markasıyla
2004 yılına kadar otomobil üretmeyi
sürdürdü.

BULMACA

simgesi… Coğrafi bir
bölgemiz.
YUKARIDAN
AŞAĞIYA: 1- İş
yerlerinde işe
başlama… Sermaye
piyasasında faaliyet
gösteren banka ve
aracı kurumlara
saklama ve takas
hizmeti veren, tüzel
kişiliğe sahip mesleki
kuruluş… 2- Yetki ve
sorumluluğu olan,
yöneten kimse…
Sözleşme… Adını
telefon sözünden alan
çamaşır deterjanı
markası… 3Moskova’da bulunan,
Rusya’nın simgesi olan
ünlü saray… 4- Fabrika
kurmak veya maden
işletmek için bir kişi
veya kuruluşa devlet
tarafından verilen özel
izin… “Yazıklar olsun”
anlamında bir söz… 5Türkiye’nin rezerv
bakımından önde

Haz›rlayan
Nalan M. ALAKENT
iletisim@sorushop.com

geldiği bir element…
Dünyanın en büyük
spor eşya
üreticilerinden olan
Almanya merkezli bir
firma… 6- Pedallı ve
akülü çocuk otoları
üreten bir oyuncak
firması… Piyango gibi
şans oyunlarında,
kazanma… 7- Doğal
karşıtı… Uzak… 8Boru sesi… Belirti…
Aşk Çeşmesi ile ünlü
başkent… 9- Rütbesi
general ile aynı olan
deniz subayı… “Hangi
şey” anlamındaki soru
sözü… 10- Bir mastar
eki… Yemen’in internet
harfleri… Ramazan ayı
içinde verilen, miktarı
belirli sadaka… 11Sahip, iye…
Başarısız… Gümüş
elementinin simgesi…
12- Maden yatağını
örten verimsiz topraklar
kaldırıldıktan sonra açık
havada yapılan işletme.
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