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Y A Z I S I )

ANDERSON MEDYA SEKTÖRÜNDE
YAŞANAN GELİŞMELERİN ARKASINDA
ÜÇ EKONOMİK NEDEN OLDUĞUNA
İNANMAKTADIR;

Üretim araçlarının yaygınlaşması;
teknoloji maliyetlerindeki düşüş,
insanlara daha birkaç yıl öncesine
kadar dokunanı yakacak kadar
pahalı olan araçlara erişim olanağı
sağladığı, milyonlarca çoşkulu
amatör artık kendi müziklerini
kaydedebiliyor, kısa film çekebiliyor,
profesyonel sonuçlar üreten basit
yazılımlar kodlayabiliyor.
Dağıtımın kolaylaşması; internet,
dijital içeriğin dağıtımını bir meta
haline getirirken envanter, iletişim
ve işlem maliyetlerini ciddi oranda
düşürüp niş ürünler için pazarlar
yarattı. 
Düşen bağlantı maliyetlerinin arz ve
talebi birbirine yakınlaştırması;Niş
içeriği satmaktaki asıl zorluk,
sattığınız ürünlere ilgi duyan
potansiyel müşterileri bulmaktır.
Güçlü arama ve tavsiye motorları,
kullanıcı reytingleri ve aynı konuya
ilgi duyan kullanıcı toplulukları bu
sıkıntıyı ciddi oranda hafifletmiştir.
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Anderson’ ın araştırması esas olarak medya
sektöne odaklanmaktadır. Anderson,
araştırmasında online video kiralama şirketi
Netflix’ in nasıl daha çok sayıda niş filmi
lisanlamaya yöneldiğini gösteriyor. Bu niş
filmler, fazla kişi tarafından talep edilmese de
Netflix’ in inanılmaz büyüklükteki niş film
kataloğundan gelen toplam gelir, gişe hasılatı
yüksek filmlerin kiralamasından sağlanan gelirle
rekabet ediyor.Anderson’ ın araştırması esas
olarak medya sektöne odaklanmaktadır.
Anderson, araştırmasında online video kiralama
şirketi Netflix’ in nasıl daha çok sayıda niş filmi
lisanlamaya yöneldiğini gösteriyor. Bu niş
filmler, fazla kişi tarafından talep edilmese de
Netflix’ in inanılmaz büyüklükteki niş film
kataloğundan gelen toplam gelir, gişe hasılatı
yüksek filmlerin kiralamasından sağlanan gelirle
rekabet ediyor.

Dijitalleşme döneminde uzun kuyruğun görünür
oluşuyla birlikte, Anderson’ a göre kuyrukta yer alan
ürünlerin, içeriğin ya da insanların giderek daha fazla
önemli olduğu bir kültüre ve ekonomiye doğru
gidilmektedir. Yazara göre, uzun kuyruğun üzerinin
örtüldüğü dönemde insanların, beğeni ve seçimlerini en
düşük ortak paydada buluşturmak zorunda kalmışladır.
Ancak insanların artık internet sayesinde kuyruğun
sonlarına doğru kolayca uzanabilmekte ve ilgilerini
çekebilecek yeni ve farklı ürün veya içerik türleriyle
karşılaşabilmektedirler. Bu anlamda uzun kuyruk
piyasasının, çeşitliliğin önünü açacağını, marjinal içeriğin
web’de kendine daha fazla yer bulabileceğini
düşünmek mümkündür.
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 Anderson araştırmasında uzun kuyruk kavramının medya sektörü dışında da
uygulanabileceğini gösteriyor. Mesela online müzayede sitesi eBay’ in
başarısının arkasında, küçük miktarlarda non-hit yani revaçta olmayan ürün
alıp satan yüzbinlerce kişilik bir kullanıcı kitlesi bulunuyor. Bir diğer online
alışveriş platformu Amazon, kuyruğun sadece başındaki değil sonundaki az
satan ürünleri de e-ticaretin konusu haline getirmektedir. Wikipedia, basılı bir
ansiklopediyle kıyaslanamayacak miktarda, milyonlarca (pek çoğu küçük ve
basılı bir ansiklopedi için önemsiz sayılabilecek) madde içermektedir. Google
ise, gazete sayfalarına ya da televizyonlara reklam vermeleri olanaklı olmayan
küçük girişimcilere de hizmet vererek reklam verenlerin uzun kuyruğuyla iş
birliği yapmaktadır. Sonuç olarak ileriki zamanlarda dijitalleşmenin daha da
yaygınlaşması ile uzun kuyruk teoreminin uygulama alanlarının çeşitlenmesini
ve teoremin daha da önem kazanmasını söylemek yanlış olmayacaktır

Kaynakça:
• Chris ANDERSON – The Long Tail -2004
• Alexander OSTERWALDER & Yves PIGNEUR – İş Modeli Üretimi Kitabı – 2019 (8. Baskı)
• Dr. Tolga ÇEVİKEL – XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri – 2011 
• Selda Uca & Bilge Çavuşgil Köse – Uzun Kuyruk Pazarlama Yaklaşımı - 2012



 

Fed toplantısı bekleniyor
Yoğun gündem ile piyasalar dalgalı seyrini sürdürüyor.
Merkez Bankası kararları, ekonomik veri akışı ve
yayınlanan bilançolar yakından izlenen gelişmeler.
Geçen haftanın ağırlıklı gündemi Avrupa Merkez
Bankası faiz kararıydı. Beklendiği üzere 75 baz puan
faiz artırımı geldi. Başkan Lagarde’nin toplantı
sonrasında yaptığı açıklamalarda; “Yavaşlayan
ekonomi işsizlik oranında bir miktar artışa neden
olabilir. Yüksek enflasyon, harcamalar ve üretime zarar
veriyor. Yılın geri kalanında ekonominin önemli ölçüde
yavaşlamasını bekliyoruz. 3. çeyrekte ekonomik
faaliyet kayda değer ölçüde yavaşladı, enflasyon
yüksek kalmaya devam ediyor (stagflasyon). Parasal
gevşemeyi geri çekmede önemli ilerleme sağlandı”
vurguları vardı. Faiz kararı ve açıklamalar beklentilere
uygun gerçekleşince piyasalar üzerindeki etkileri
sınırlı kaldı. Ancak Fed’in faiz arttırımını
yavaşlatacağı varsayımına karşılık Avrupa Merkez
Bankası’nın faiz arttırımına devam ediyor ve edecek
olması Euro’ya biraz değer kazandırdı, ABD doları
zayıfladı. Euro/dolar paritesi 1.00 seviyelerinde
işlem görürken Dolar endeksi 110 seviyelerine
çekildi.
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Gayrimenkulün tek
rakibi borsa
Yatırım kararları son dönemde daha
fazla önem kazanmaya başladı.
Alternatifler azalırken son günlerde
nereye yatırım yapsak sözü herhalde bir
çoğumuzun sıkça duyduğu sorular
arasında. Önceden faiz yüksekti, risk
almayanlar için bildik bir adresti.
Enflasyona yakın seyreden faizde
paranın erimesi gibi durum pek söz
konusu olmazdı. Belki küçük bir reel
kayıpla tasarrufların enflasyona karşı
değeri korunuyordu. Ama merkez
bankası faiz oranlarındaki düşüşe bağlı
olarak mevduat ve tahvil faizlerinin
enflasyonun çok altında seyrettiği bu
günlerde alternatif arayışları arttı. Faiz
artık ciddi bir alternatif olarak
görülmüyor. Bizim geleneksel yatırım
araçlarımız genelde gayrimenkul, döviz,
faiz, altın olmuştur. Bu yıl itibariyle
bakacak olursak bu yatırım araçları
içinde yüksek enflasyonun üzerinde
getiri sağlayan veya enflasyonu yenen
ilk yatırım aracı konut olmuş.

Piyasadan  Haberler

https://www.bloomberght.com/euro-bolgesi-nde-ekonomik-guven-2020-den-beri-en-dusuk-seviyede

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/kuresel-gida-fiyatlari-alti-aydir-geriliyor-42149975

https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/gida
https://bigpara.hurriyet.com.tr/doviz/dolar/


P�yasadan Haberler
Sterlin toparlandı

Kitap fiyatlarına zam
göründü

Sterlin dün yeniden yükselişe geçti ve sabah
saatlerinde ABD doları karşısında kazançlarını
artırdı. Sterlin, pazartesi görülen 1.0530 dolarlık
dip seviyeden yüzde 8 yükseldi, gün içinde
1.1157 seviyelerinde seyretti. Analistler yüksek
enflasyon oranlarıyla birlikte sterlindeki
hassasiyetin devam ettiğini belirtti. Bir önceki
seviyelere geri dönen sterlindeki toparlanmada
İngiltere Merkez Bankası’nın uzun vadeli
tahvillerde alım yapacağı açıklamasının etkili
olduğu belirtildi. Hürriyet gazetesinde yer alan
habere göre; İngiltere Maliye Bakanı’nın vergi
indirimi ve harcamalarla ekonomiyi canlandırma
planının detaylarını paylaşmasının ardından
sterlin, dolar karşısında 1985’ten beri en düşük
seviyeyi görmüştü. İngiltere Merkez Bankası
Başkanı Andrew Bailey ise finansal piyasalardaki
gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini
belirtmişti. İngiltere’deki ekonomik gelişmeleri
yakından izlediğini kaydeden Uluslararası Para
Fonu (IMF), İngiliz hükümetinin 45 milyar sterlin
hacmindeki vergi indirim paketini duyurmasının
ardından, “İngiltere’deki son ekonomik
gelişmeleri yakından izliyoruz ve yetkililerle
birlikte çalışıyoruz. İngiltere dahil birçok ülkede
yüksek enflasyon baskısı göz önüne alındığında,
bu noktada büyük ve hedefe yönelik olmayan
mali paketler önermiyoruz” açıklamasını
yapmıştı. Ülkede açıklanan vergi indirim paketi,
ülkenin dış borçlanmasını yükselteceği
konusundaki endişeleri artırırken; İngiltere
Merkez Bankası da ülkede 40 yılın en yüksek
seviyelerinde seyreden enflasyona karşı geçen
hafta politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde
2.25 seviyesine yükseltmişti.

Enflasyon kağıdı vurdu. Kitap fiyatlarına yeni zam
göründü. Yayınevleri her ay artan kağıt fiyatları
nedeniyle zor dönemden geçiyor. Döviz kurunda
ve maliyetlerde yaşanan en küçük dalgalanma
kitap fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Yayıncılık
sektörü temsilcileri, zamların ardından yeniden
basılacak kitaplara yüzde 20 zam yapılacağını
belirtiyor. 

MATBA MASRAFLARI KATLANDI

Sürekli hale gelen fiyat artışları matbaa
masraflarını da katladı. 400 sayfalık bir kitaptan 2
bin 200 adet basmanın maliyeti yılın başından bu
yana yüzde 175 arttı. Üstelik bu oran düşen baskı
ve sayfa sayısı ile daha da yükseliyor.

5https://www.tgrthaber.com.tr/ekonomi/kitap-fiyatlarina-zam-geliyor-2851050

https://bigpara.hurriyet.com.tr/haberler/piyasa-haberleri/sterlin-toparlandi_ID1474927/

https://bigpara.hurriyet.com.tr/doviz/merkez-bankasi-doviz-kurlari/
https://bigpara.hurriyet.com.tr/doviz/sterlin/
https://www.tgrthaber.com.tr/ekonomi/merkez-bankasi-dolar-faiz-ve-enflasyon-tahminini-acikladi-2850105


CGS Center'dan Haberler

Öz Cıvata Sanayi'de
"Kurumsal Dönüşüm Tasarımı" projesine

devam ediliyor.

Aslı Tekstil'de "Kurumsal Dönüşüm
Tasarımı ve Uygulanması" projesi

devam ediyor.

Uniteks "Kurumsal Yönetim Tasarımı
ve Uygulanması" projesi devam ediyor.
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Özpolat makina "Kurumsal Yönetim
Çerçevesinde Aile Şirket Anayasası"

projesinin son etabına geldik.



ABD'de Meta şirketine, 24,7 milyon dolar para cezası
Washington eyaletine bağlı King County Yüksek Mahkemesi Yargıcı Douglass North, Meta'nın Adil
Kampanya Uygulamaları Yasası ihlalini karara bağladı.

Hakim North'un Meta'ya verdiği 24,7 milyon dolarlık ceza, Adil Kampanya Uygulamaları Yasası kapsamında
verilen en büyük ceza oldu.

Washington Başsavcısı Bob Ferguson ise 2018'de de söz konusu yasayı ihlal ettiği için Facebook'a dava
açılması nedeniyle azami sınırın uygun olduğunu belirtti. Washington'ın siyasi kampanyaların finansmanı
açıklama yasası, reklam şirketlerinin siyasi reklam alan müşterilerinin bilgilerini, hedef kitlesini, reklam
maliyetinin ödeme şeklini, görüntüleme sayısını kayıt altına almasını ve talep edilmesi halinde kamuoyuna
açıklanmasını gerektiriyor.

Teknoloj�den Haberler
Elon Musk Twitter'ı satın aldığını açıkladı
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter'ı satın aldığını açıkladı.

Musk, şahsi Twitter hesabından "Sevgili Twitter Reklamverenleri" başlıklı bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Twitter'ı satın alma sebebine ve reklamlarla ilgili ne düşündüğüne dair çok sayıda spekülasyonun olduğuna
dikkat çeken Musk, bunların çoğunun yanlış olduğunu belirtti.
Musk, geleneksel medyanın, maddi getiri beklentisiyle kutuplaşmayı körüklediğini ancak bunu yaparken diyalog şansını
kaçırdığını ifade etti.

"PARA İÇİN DEĞİL YARDIM İÇİN"

Bu nedenle Twitter'ı aldığını kaydeden Musk; bunu para için değil, insanlığa yardım etmeye çalıştığı için yaptığını
aktardı.
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https://www.ntv.com.tr/teknoloji/abdde-meta-sirketine-24-7-milyon-dolar-para-cezasi,2ia4DBdszEKl3anaJfXvDw

https://www.ntv.com.tr/teknoloji/elon-musk-twitteri-satin-aldigini-acikladi,gBroCqW6WEOjJZLS4A_cTw

https://www.ntv.com.tr/facebook
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Steven Paul Jobs
Steven Paul Jobs (24 Şubat 1955 – 5 Ekim
2011), Apple Computer, Inc.'ın kurucu
ortaklarından biridir. Ölümünden 5 hafta
öncesine kadar yeni adıyla Apple Inc.'de CEO
olarak görev yapmıştır. Bilgisayar
endüstrisinin önderlerinden olarak kabul
edilir. Next Computer ve Pixar Animasyon
Stüdyoları'nı da kurmuş ve yönetim kurulu
başkanlığını yapmıştır. 2004 yılında pankreas
kanserine yakalanmış, 7 yıl içinde 56 yaşında
ölmüştür. 1970'lerin sonunda, diğer kurucu
ortak Steve Wozniak'la birlikte, ticari başarı
sağlayan ilk kişisel bilgisayarlardan birini
tasarladı. Jobs, 1980'lerin başında, fare
(mouse) ile kullanılan GUI (Grafik Kullanıcı
Arayüzü)'n ticari potansiyelini fark edenlerin
arasında yer alır. 1985'te yönetim kurulunda
kaybettiği güç mücadelesinin ardından Jobs
Apple Yönetim Kurulu'ndan çıkartıldı;
yükseköğrenim ve iş dünyası için bilgisayar
platformu üretmeyi hedefleyen NeXT
bilgisayar şirketini kurdu. 1986 yılında da
Lucasfilm firmasından Pixar'ı satın aldı. 1997
yılında Apple Computer şirketinin NeXT'i
satın almasıyla Jobs kurucusu olduğu şirkete
geri döndü. O zamandan itibaren icra kurulu
başkanı (CEO) olarak çalıştı. Fortune dergisi
2007 yılında Steve Jobs'u En Güçlü İş insanı
olarak göstermiştir.

Jobs, önceden Lucasfilm şirketinin
bilgisayar grafiği bölümü olan Pixar
Animasyon Stüdyoları'nı 1986 yılında
satın alır. 2006 yılında Walt Disney
Şirketi tarafından satın alınıncaya kadar
şirketin CEO'su ve en büyük
hissedarıydı. Jobs hayata gözlerini
yumana kadar Walt Disney Şirketi'nin en
büyük gerçek kişi hissedarı ve yönetim
kurulu üyesi olmuştur. Jobs'un iş
dünyasındaki geçmişi, alışılmışın
dışındaki bireysel Silikon Vadisi
girişimcisi kişiliğinin yarattığı
söylentilerle doludur. Estetiğin
toplumsal ilgi odağı oluşturmadaki
rolünü iyi bilerek tasarımın önemini
vurgular. İşlevsel ve zarif olan ürünler
geliştirmesi sayesinde sadık bir hayran
kitlesi edinmiştir.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs

https://tr.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0cra_kurulu_ba%C5%9Fkan%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/NeXT
https://tr.wikipedia.org/wiki/Pixar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Pankreas_kanseri
https://tr.wikipedia.org/wiki/Steve_Wozniak
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fare_(bilgisayar)
https://tr.wikipedia.org/wiki/GUI
https://tr.wikipedia.org/wiki/NeXT
https://tr.wikipedia.org/wiki/Apple_Computer
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0cra_kurulu_ba%C5%9Fkan%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fortune_(dergi)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Lucasfilm
https://tr.wikipedia.org/wiki/Pixar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_%C5%9Eirketi
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0cra_kurulu_ba%C5%9Fkan%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_%C5%9Eirketi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Silikon_Vadisi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tasar%C4%B1m
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