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UZUN KUYRUK TEORİSİ
VE DİJİTALLEŞME
Chrs  Anderson taraf ından ortaya at ı lan  uzun kuyruk model   çok mktarda

satı lan  az  ürün yer ne az  mktarda sat ı lan  çok ürünü  fade eder .  Bu model ler

nspeten nadr  sat ı lan  çok sayıda n ş  ürün satmaya odaklanır .  N ş  ürünler n

br  arada sat ış ı ,  gel  r n  çoğunun b  rkaç y   satan üründen elde ed ld ğ 

geleneksel  modeldek  kadar  par lak  sonuçlar  yaratab l  r .  Uzun kuyruk ş

model n n ,  envanter  mal yet   düşüktür  ve n ş  çer ğ n   lg  l   a l ıc ı lara  h ız l ıca

sunulmasını  sağlamak ç n  güçlü  p latformlara  ht yaç duyar lar .  Anderson,

2004 y ı l ından ber   uzun kuyrukla   lg  l   yapt ığ ı  çal ışmalarda esas o larak

d j  ta l leşmenn  f z ksel  dünyadak  p yasalar ı  nası l  değşt  rd ğ   üzer nde

durmakta ve bunun ekonomk ve toplumsal  sonuçlar ın ı  anal z  etmektedr .  

Uzun kuyruk pazar lama yaklaşımı ,  daha fazla  nsana daha fazla  mal  ve

hzmet sunma mkanı  sağlayan  let ş m teknoloj  ler   ve  sosyal  ağ gel şmeler 

sayesnde başar ı l ı  o lmaktadır .  İnternet,  f z ksel  engel ler   ve  pazar lama

mal yet ler n   ortadan kald ı rarak,  her  şeyn  p yasaya açı lmasına mkan

sağlamışt ı r .  Kağıt  ve sayfalar  g b   f z ksel  s ın ı r l ı l ık lar ın  o lmaması ,  dağıt ımın

kolay  ve serbest  o lması ,  tek ht yacın  nternete bağl ı  b  r  sunucu olması  vb.

unsur lar  nternet  kul lanımını  bu  anlamda art ı ran en öneml   faktör lerdr .

İnternet  yayıncı l ığ ı  araçlar ı  daha ucuz ve kolay  er ş  leb l  r  ha le  gelmşt  r .  
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W I L L I A M  S H A K E S P E A R E

H a k k ı y l a  b a ş l a t ı l a n  b i r
g i r i ş i m ,  g e r e k e n  h e r ş e y

k a z a n ı l ı n c a y a  k a d a r
b ı r ı a k ı l m a m a l ı d ı r .



 Anderson uzun kuyruk pazarlama modeln oluşturduğu yazısında tedark kısmını

gelştrmeye yönelk üç kural önermştr;

  1-Çeşt Bulundurulması: İşletmeler çn bunun anlamı yan etknlkler ve hzmetler de

dahl olmak üzere teklf çeştllğnn artırılması ve mevcut etknlklerden ve

hzmetlerden faydalanılması çn alternatf yöntemler gelştrlmesdr.

 2- Fyatları Düşürülmes: Bunun anlamı ürünlern gerçek malyet üzerne konulan uygun

br karla satılmasıdır. Müşterlere herhang br aracı olmadan pazarlama yapılması

malyetlern düşürülmesne yardımcı olablr ve bu ücretlendrmeye dürüst br şeklde

yansıtılmalıdır.

 3- Kolay Ulaşılablrlk: Şrketn webstesnn kullanılablmesyle ve web üzerndek genş

kapsamlı varlığıyla lgldr. Arama sorguları ne kadar açıksa, müşternn br nş ürününü

bulması o kadar kolay olur.

 Yazar, gelştrdğ kuramı açıklamak çn müzk albümlernn parakende satışı örneğn

kullanmakta ve bell br yerde, bell br zaman dlmnde satılan albüm sayısını, albüm

adlarıyla brlkte br grafk üzernde göstermektedr. Br müzk marketnn toplam satış

gelrnn çok öneml br bölümü az sayıdak popüler albümden elde etmektedr. Grafkten

de takp edlebleceğ üzere, eğrnn sol tarafı bu tür albümlern hakmyet altındadır.

Eğrnn sağına doğru gdldğnde se albüm satışları gderek azalmakta ve sıfıra

yaklaşmaktadır. Ancak bu eğr, nsanların daha az popüler olan albümler almalarını

engelleyecek yapay engeller olmadığı takdrde hçbr zaman sıfırlanmamakta, uzun br

kuyruk oluşturarak sonsuza doğru uzamaktadır. Albüm satışları örneğndek yapay

engel, müzk marketlerdek fzksel raf alanlarıdır. Bu alanlar sınırlı ve pahalıdır, br

albümün raf malyetn karşılayablmes çn mutlaka bell br sayının üzernde satış

yapması gerekmektedr. Bu nedenle müzk marketlerde yer alan albümler, yalnızca çok

satanlarla sınırlı kalmaktadır.
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Makalemizin Devamı Ekim sayısında...
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
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Küresel gıda fiyatları altı aydır geriliyor

Gıda fiyatlarında üst üste altıncı ayda görülen düşüşle ilgili

FAO’dan yapılan açıklamada, gerilemede bitkisel yağ

fiyatlarındaki geri çekilmenin etkili olduğu ifade edildi. Bitkisel

Yağ Fiyat Endeksi, aylık yüzde 6.6 azalarak Şubat 2021’den bu

yana en düşük seviyeye ulaştı. Tahıl Fiyat Endeksi aylık bazda

yüzde 1.5 artarken; uluslararası buğday fiyatları da yüzde 2.2

toparlandı. Süt Ürünleri Fiyat Endeksi ise piyasa belirsizlikleri ve

küresel ekonomik büyüme kaygıları ve Dolar karşısında

zayıflayan Euro’nun etkisiyle ay içinde yüzde 0.6 düştü. FAO

verilerine göre Et Fiyat Endeksi yüzde 0.5 gerilerken; Şeker Fiyat

Endeksi ise çoğunlukla Brezilya’dan üretime ilişkin pozitif yönlü

beklentiler, düşük etanol fiyatları ve kur hareketi etkileriyle Eylül

ayında yüzde 0.7 düştü. FAO, küresel üretim, tüketim, ticaret ve

stok eğilimlerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Tahıl Arz ve

Talep Özeti Raporu’nu da yayımladı. Rapora göre, FAO, 2022’de

küresel tahıl üretimi tahminini 2 miyar 774 milyon tondan 2

milyar 768 milyon tona düşürdü. Bu da 2021 üretim rakamının

yüzde 1.7 altında bulunuyor. FAO, küresel tahıl ticaretinin de

Rusya-Ukrayna savaşı ve doların güçlenmesi nedeniyle Temmuz

2022 ila Haziran 2023 arasında yüzde 2.4 düşmesini bekliyor. 

 

Euro Bölgesi'nde ekonomik

güven 2020'den beri en

düşük seviyede

Euro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi

Eylül'de 93,7'ye geriledi. Bloomberg'in anketine

katılan ekonomistlerin medyan tahmini endeksin

95 değerini alması yönündeydi.

Bu, Kasım 2020'den beri en düşük seviye olarak

kayda geçti. Endeks böylece 7. ayda da düşüşünü

sürdürdü.

Endekste hizmetten sanayiye kadar tüm

kategoriler düştü. En büyük düşüş eksi 28,8 ile

Tüketici Güveninde görüldü. Ekonomik güven

kötüleşmesine rağmen Nisan 2020'deki düşük

seviyelerin üzerinde kalmaya devam etti.

Enflasyon düşüşteki en büyük unsur olarak öne

çıktı. Rusya'dan gaz tedariğinin kesintiye

uğraması da ekonomik güveni olumsuz etkiledi.

Anket, tüketicinin enflasyon beklentilerinde

yükseliş olduğunu gösterdi.

Euro Bölgesi'nde yarın açıklanacak enflasyon

verisi yakından takip edilecek. Para piyasalarında

AMB'nin 27 Ekim'deki toplantısında yüksek

enflasyonu dizginlemek için 75 baz puanlık

artışlarını sürdürmesi bekleniyor.

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
http://bigpara.hurriyet.com.tr/doviz/dolar/
http://bigpara.hurriyet.com.tr/doviz/euro/
https://www.bloomberght.com/ekonomik-veriler-ve-gundem/bloomberght-guven-endeksi
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Piyasadan  Haberler 

Amazon, Türkiye'deki
ilk lojistik üssünü
açtı

E-ticaret pazaryeri Amazon, 100 milyon dolar
yatırımla Türkiye’deki ilk lojistik üssünün
kapılarını açtı. Amazon’un lojistik üssü, artan
müşteri talebinin karşılanmasını ve siparişlerin
daha hızlı şekilde ulaştırılmasını sağlayacak.
Amazon önceden, yüklenici firmalar
üzerinden lojistik hizmeti alıyordu. İstanbul’un
Tuzla ilçesine kurulan tesisin bir yılda bini
aşkın yeni istihdam sağlaması bekleniyor.

 

Türkiye'de 10 kişiden 8'inin alım
gücü düştü
Ipsos tarafından yapılan iki ayrı 2022 Küresel Enflasyon Algısı Araştırması'na göre,
küresel olarak ciddi bir enflasyon artışı beklenirken ülkede alım gücünde önemli
aşınma izlendi. Gerek araştırmanın yapılıdığı 28 ülkede gerek Türkiye'de insanların
gelecek altı aya ilişkin faturalarını ödemekten endişe duydukları kaydedildi.

28 ülke ortalaması baz alındığında
yüzde 42 oranında çok artış, yüzde
32 oranıda da artış öngürülüyor.
Toplam 74 oranında artış ya da çok
artış görülürken, aynı kalacak
diyenler yüzde 13, azalacak diyenler
de yüzde 9 oranında kaldı.
Türkiye'de artış bekleyenler toplam
yüzde 78 oldu.

https://www.bloomberght.com/turkiye-de-10-kisiden-8-inin-alim-gucu-dustu-2316141
https://www.bloomberght.com/amazon-turkiye-de-ilk-lojistik-ussunu-acti-2316096



CGS CENTER'DAN
HABERLER

Özcivata Yurttaşlar

Çağ Un
Uniteks

Kurumsal dönüşüm tasarımı ve
uygulanması projesi devam ediyor.

Kurumsal yönetim çerçevesinde
Aile Şirketi Anayasası projesi

başarıyla tamamlandı

Kurumsal yönetim ve kurumsallaşma
projesi devam ediyor.

Kurumsal yönetim tasarımı ve
uygulanması projesine

başlanıldı. 
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Altınbaşak
Kurumsal yönetim çerçevesinde Aile Şirketi

Anayasası projesi başarıyla tamamlandı.
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Teknolojiden Haberler
Geleceğin Teknolojilerini Üreten MIT, Şimdi
de Tamamen Elektriksiz Çalışabilecek
Soğutma Sistemi Geliştirdi

Şekil Değiştirip Bölünebilen 'Sıvı Robot' Geliştirildi

Elektrik tüketimiyle dikkat çeken klimalar, bir yandan da küresel
ısınmayı gittikçe arttıran gazların yayılmasına neden oluyor. Ek
olarak var olan elektrik hatlarına yeni bir yük bindiriyor ve elektrik
altyapısı olmayan ya da yetmeyen bölgeler için tamamen işlevsiz
hale geliyorlar. Massachusetts Institute of Technology (MIT)
araştırmacılarının pasif soğutma sistemi bu noktada bir alternatif
haline geliyor. 
Işınımsal soğutma, buharlaşma soğutması ve termal yalıtım
tekniklerinin kullanıldığı soğutma sistemi, görünüş olarak güneş
panellerinden çok da farklı değil. Öte yandan yapılan testlerde,
geliştirilen sistemler ortam sıcaklığını 9.3 dereceye kadar
soğutabiliyor. Bu da gıdaların, sıcak iklimlerde bile daha uzun süre
korunabilmesini sağlıyor. 

Yukarıda gördüğünüz bu robot, manyetik özellik taşıyan ferro-sıvılar
sayesinde mümkün oldu. Bilim insanları, robotu geliştirmek için
yağda asılı durabilen demir oksit nanoparçacıklarından faydalandı.
Bu parçacıkların yanı sıra robot, nanoparçacıklar üzerinde hareket
ederek robotu gerektiği gibi yönlendiren ve şekil değiştirmesini
sağlayan bir dizi kontrol edilebilir mıknatısa da yer veriyor.

Sadece bir santimetre boyunda olan robot, bu özelliği sayesinde bir
santimetreden çok daha küçük boyutlara ulaşabiliyor. Üstelik robot,
milimetre veya mikrometre boyutlarda daha küçük robotlar haline
de ulaşabiliyor. Bu robotlar, manyetik alanlar ile yönetiliyor ve bu
sayede ana gövdeden ayrılıp geri dönebiliyorlar.

Öte yandan bilim insanlarına göre robot her ne kadar etkileyici olsa
da gelecekte insan vücudunda kullanılması şimdilik çok uzakta
görünüyor. Robotun insan vücudundan ziyade virüs testleri gibi
kimyasal işlemlerin yapıldığı küçük alanlarda kullanılabileceği ifade
ediliyor. Bu sayede robot, reaksiyonlar için gerekli kimyasalların
taşınmasında görev yapabilir.

https://www.webtekno.com/sekil-degistirip-bolunebilen-sivi-robot-gelistirildi-h128169.html

https://www.webtekno.com/gelecegin-teknolojilerini-ureten-mit-simdi-de-tamamen-elektriksiz-calisabilecek-sogutma-sistemi-gelistirdi

ELEANOR ROOSEVELT

Gelecek, düşler�n�n güzelleğ�ne
�nanlarındır.



7

Mar�e Cur�e
Mar�e Skłodowska Cur�e (Kasım 1867 – 4
Temmuz 1934), radyoakt�v�te alanında öncü
araştırmalar yapmış ve bu araştırmaları
sonucu Nobel Ödülü'ne layık görülmüş
Polonyalı-Fransız f�z�kç� ve k�myagerd�r.
Uranyumla yaptığı deneyler sonucu
radyoakt�v�tey� keşfett�. Toryumun
radyoakt�f özell�ğ�n� buldu ve radyum
element�n� ayrıştırdı. 1903 Nobel F�z�k ödülü,
1911 Nobel K�mya ödülü sah�b� ve radyoloj�
b�l�m�n�n kurucusudur. Çalışmalarıyla b�r
çığır açan Cur�e, Nobel Ödülü'nü alan �lk
kadın, bu ödülü �k� kere alan �lk b�l�m �nsanı
olmuştur. Varşova'nın Clandest�ne Float�ng
Ün�vers�te's�nde okudu ve uygulamalı
b�l�msel eğ�t�m�ne başladı. 1891 yılında 24
yaşında Cur�e yüksek derece kazandı ve onu
�zleyen b�l�msel çalışmaları Par�s'te eğ�t�m
�ç�n büyük kardeş� Bron�sława kadar tak�p
ett�. Mar�e, kocası P�erre Cur�e ve f�z�kç�
Henr� Becquerel �le F�z�k 1903 Nobel Ödülünü
paylaştı. Mar�e K�mya 1911 Nobel Ödülü de
kazandı. Başarılarına radyoakt�f �zotopları
�zole etmek �ç�n radyoakt�v�te tekn�kler� teor�
ve �k� unsurdan, polonyum ve radyum keşf�
de dah�ld�r. Cur�e'n�n yönet�m� altında,
dünyanın �lk çalışmaları radyoakt�f �zotoplar
kullanılarak, neoplazmaların tedav�s� �ç�ne
yapılmıştır.

Savaş yılları ve
sonrası

1914 yılında Par�s Ün�vers�tes�'nde
Radyum Enst�tüsü kuruldu ve Mar�e
Cur�e �lk müdür olarak atandı. Hayatı
boyunca radyumun tıptak� önem�ne
d�kkat çekt�. I. Dünya Savaşı sırasında
taşınab�l�r röntgen c�hazları yaparak, kızı
Irene �le b�rl�kte, genç kadınlara x ışını
teknoloj�s�n� öğrett�. Ayrıca f�z�k tedav�
uzmanlarına savaş ortamında radyoloj�
ek�pmanını nasıl kullanacaklarını
gösterd�ler. Bu esnada yüksek dozda
radyoakt�f ışına maruz kaldılar.
1920'l� yıllarda b�l�me katkısını sürdürdü.
Varşova'dak� Radyum Enst�tüsü'nün
kurulmasında öneml� rol oynadı. Başkan
Herber Hoover'ın kend�s�ne verd�ğ�
50.000 dolar ödülle Varşova'da yen�
kurulan laboratuvara radyum aldı.

Marie Curie'nin aldığı Nobel Ödülü Diploması

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

https://tr.wikipedia.org/wiki/Radyoaktivite
https://tr.wikipedia.org/wiki/Nobel_%C3%96d%C3%BCl%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/Polonyal%C4%B1lar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Frans%C4%B1zlar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fizik
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kimya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Uranyum
https://tr.wikipedia.org/wiki/Toryum
https://tr.wikipedia.org/wiki/Radyum
https://tr.wikipedia.org/wiki/Nobel_Fizik_%C3%B6d%C3%BCl%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/Nobel_Kimya_%C3%B6d%C3%BCl%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/Radyoloji
https://tr.wikipedia.org/wiki/Nobel_%C3%96d%C3%BCl%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bilim_insan%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Var%C5%9Fova
https://tr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://tr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Curie
https://tr.wikipedia.org/wiki/Henri_Becquerel
https://tr.wikipedia.org/wiki/Polonyum
https://tr.wikipedia.org/wiki/Paris_%C3%9Cniversitesi
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Radyum_Enstit%C3%BCs%C3%BC&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ntgen
https://tr.wikipedia.org/wiki/X_%C4%B1%C5%9F%C4%B1n%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Radyoloji
https://tr.wikipedia.org/wiki/Var%C5%9Fova
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Herber_Hoover&action=edit&redlink=1


Deney�mler�n�z� paylaşın,
başarı öyküler�n�z�,

çalışmalarınızı gönder�n,
yayınlayalım.

Teşekkür eder�z.
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