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BİRİNCİ BÖLÜM

KÜÇÜK SEBEPLER BÜYÜK SONUÇLAR

Bir

Başarı

“Tek bir başarı vardır; istediği gibi yaşamak." - Christop- 
her Morley

ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Argü- 
den, başarılı insanlar üzerinde yapılan araştırmalarla çeşitli 
ortak özelliklerin çıktığını söylemektedir;

Birincisi, yüksek özgüvene sahip olmaktır. Kendilerine de
ğer verir ve güvenirler. Bu özgüven onlara, yaratıcılık için 
gerekli olan heyecan ve cesareti sağlar.

İkincisi, hedefler belirlemektir. Kendilerine ulaşılması güç 
hedefler koymaktan çekinmezler ve ardından da bu yük
sek hedeflere odaklanarak onu gerçekleştirme yönünde 
en büyük adımı atmış olurlar. Hayatta belirlenmiş kişisel he
defleri ve değerleri vardır. Hangi misyona hizmet ettiklerini 
iyi bilirler ve başarılı olduklarında dünyanın nasıl değişeceği 
konusunda bir vizyona sahiptirler. Kişisel hedefleri konusun
da gerçekçi ve net beklentileri vardır. Bu hedeflere ulaşmak
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için stratejiler geliştirir ve bu stratejileri uygularlar. Bu strate
jiler bireysel yetkinlikleri ve ilişkileri geliştirecek hedefleri ve 
zaman planlamasını kapsar. Hedefler, bu hedeflerin neler 
kazandıracağı açıkça belirlenir. Başarılı olmak için terlemek 
yetmez, neyi niye yaptığını da bileceksin, der Forbes.

Üçüncüsü, kendi davranışları ve gelecekleri için sorumlu
luk üstlenmektir. Sorumluluk üstlenen insiyatif alır, risk alır, ge
leceği şekillendirecek adımları belirler ve atar. Bu yaklaşım 
onlara daha hızlı öğrenme fırsatı sağlar. Geleceği, gözleri
nin önlerinde canlandırmak için özel çaba gösterirler. Hayal 
etmek, gerçekleştirmenin ilk adımıdır. Hayalleri gerçeğe dö
nüştürürken izlenen bir başka yol da hayalleri başkalarıyla 
paylaşmaktır. Sözlü ve yazılı olarak hayallerini tekrarlayan 
insanlar, hem bu hayallerini netleştirmiş olur hem de kendi
lerini toplum önünde hayalleriyle özdeşleştirerek kişisel so
rumluluklarını pekiştirirler.

Dördüncüsü, yenilgileri kabullenip onları aşma konusun
da kararlılık göstermektir. Gerçeklerle yüzleşmeyi, başkala
rının deneyimlerinden faydalanarak hataları önleyebilmeyi 
bilirler. Odaklandıkları hedef doğrultusunda ilerlemeyi göz
leyip davranışlarını değiştirmekten kaçınmazlar.

Beşincisi, kendiyle barışık olmaktır. Dolayısıyla, yaşam
larında yüksek düzeyde stres yoktur. Ruhsal ve bedensel 
olarak formda ve zindedirler. Bu, onların hedeflerine odak- 
lanabilmelerini sağlar. Onlar, uzun vadeli hedeflere odak
lanır, kısa vadeli kazançlar için uzun vadeli hedeflerinden 
vazgeçmezler. Zamanlarını etkili kullanırlar. Hedeflerini ger
çekleştirmek için gerekli olan az sayıda ancak önemli adım
lara odaklanırlar. Hedefleri doğrultusunda fedakârlık yap
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maktan çekinmezler. Disiplin, başarılı insanların ortak özel- 
liklerindendir.

Aitıncısı, sadece zihinsel zekâyla değil, aynı zamanda 
duygusal zekâyla da farklılık yapmaktır, insan ilişkilerine 
önem verirler. Olaylara, karşıdakinin gözüyle bakabilirler, in
sanlara değer verir, onlarla karşılıklı kazan-kazan türünde iliş
kiler kurmaya özen gösterirler. Beraber çalıştıkları insanlara 
heyecan verir, onlara yetki kullanacak geniş alan bırakırlar.

Yedincisi, sürekli olarak kendini geliştirme çabasında 
olmaktır. Her zaman yeni bilgilere açıktırlar. Her hatayı öğ
renme fırsatı olarak görürler. Uzakdoğu atasözü, yenilginin 
öğrettikleri zaferin öğrettiklerinden çoktur, der. Başkalarının 
deneyimlerine yakın ilgi gösterir, onlardan öğrenmeye ça
lışırlar.

Hayata erken atılmanın ve hayatı tanımaya erken baş
lamanın başarıya büyük katkısı vardır. Charlie Chaplin'in 
anne ve babası müzikhol sanatçısıydı ve Charlie Chaplin 5 
yaşında sahneye çıkmıştır.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif 
Zorlu’ya göre başarı için en önemli konulardan biri sürekli 
öğrenmedir. Global düşünmek, gözlem yapmak, araştır
mak, hayal kurmak, girişimci olmaktan ve hesaplanabilir risk 
almaktan korkmamak gerekmektedir.

Unilever Global Dondurma Kategorisi Pazar Geliştirme' 
den Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Coşar’a göre ise; se
verek yapılacak işi seçmek, kolaya kaçmamak, disiplinli ve 
sabırlı olmak, çok çalışmak, öğrenmeye açık olmak, farklı
lıklar yapmanın peşinde olmak ve değişimden kaçmamak 
olmak üzere başarının 7 yolu vardır.
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Brightvvell Holdings Kurucu Başkanı Alphan Manas, bu
günün iş dünyasında başarı için anadaida eğitimin yeterli 
olmadığını, mutlaka hukuk veya psikoloji gibi bir yandalda 
da eğitim alınması gerektiğini söylemektedir.

Microsoft MEA (Ortadoğu ve Afrika) Başkan Yardımcısı 
Marco Comastri'nin başarı tavsiyeleri ise şunlardır: Merakı 
asla elden bırakma, sürekli oku ve çalış, kendini işine ada, 
sıkı çalış, yaptığın işi severek yap, sıradan sonuçlara razı 
olma, daima kalite için mücadele et, büyümek için gerekli 
olan tutkuyu kaybetme, diğer insanları motive et, fikirlerine 
inandır, yönet, lider ol.

Önerilen Kitaplar

Başarının 100 Değişmez Kuralı / Brian Tracy

Başarı Tesadüf Değildir / Günseli Özen Ocakoğlu

Outliers / Malcolm Gladwell

Az Çabayla Çok Başarı / Chin Ning Chu

Başarı Bir Oyunsa işte Kuralları / Cherie Carfer Scott

Başarılı insanların 100 Sırrı / David Niven

Yeni Binyılda İş Başarısının 12 Anahtarı / Acar Baltaş

Yenilgilerle Başarı / Kari Staikeu Steve Lawhead
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İki

Hedef

“Çoğumuz için en büyük tehlike, hedefimizi çok yüksek 
tutmak ve ona erişememek değil, hedefimizi çok alçak tut
mak ve ona erişmektir.” - Mikelanjelo

iş hayatına girilirken hedefteki başarı ancak kişiliğe en 
uygun mesleği seçmekle olur. Bunun için ise insanın kendisi
ni tanıması gerekir. Bir insan mesleğini kırk yıl boyunca yapa
caktır. Bundgn dolayı mutlu olunacak iş seçilmelidir. Hayat 
denkleminde en önemli değişken iştir, insanın gelir, gelir sa
yesinde elde edeceği yaşam standardı, statü ve bunların 
sonucunda mutluluk vb. bütün seviyelerini etkileyecektir.

işi etkileyecek en önemli değişken ise okuldur. Başarı için 
başarılı okullar seçilmelidir. Üniversite sınavına çok iyi çalı
şılmalıdır. Yarının efendisi olmak için bugünün kölesi olmak 
gerekir. Süleyman Beledioğlu’nun Kütüphanesi ve Önerileri 
yararlı olacaktır (www.sbeledioglu.com). İmkânlara göre 
bir seçenek de açıköğretim okumaktır. Açık öğretim lisesi ile 
üniversitesi okuyunca insan hem çalışarak para kazanmış 
hem de örgün eğitim almış bir üniversiteliye göre mesleğin
de ilerlemiş ve kariyer sahibi olmuş olur.

Üniversite sınavı için söylenen üç saatte bir hayatın et
kilendiği sözü safsatadır çünkü bu saatlerin arkasında yılla
rın çalışması vardır. Ayrıca adil olmadığı söylenir, oysa çok 
adildir. Üniversite sınavında en iyi üniversitelere soruları en 
iyi cevaplayanlar girer. Çok iyi üniversitelere bakıldığında
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buradaki herkes gereken doğru cevapları vermiş özellik
tedirler. Ayrıca üniversite sınavında şartlar eşittir. Hiç kimse
nin soyluluğu, zenginliği, çevresi vb. sınavı etkilemez. Fakat 
hayat sınavında şartlar eşit değildir. Önde gelen ve birçok 
kişinin çalışmak isteyeceği şirketlere bakıldığında buradaki 
herkesin bulunduğu şirketin gerektirdiği kişisel, öğrenim ve 
iş kalitesini taşımadığı görülür. Bir hayat gerçeği olarak, ge
reken tüm özellikleri .taşımayan bazı kişiler çeşitli sebeplerle 
işe girebilmekte fakat gereken tüm özellikleri taşıyan bazı 
kişiler ise işe giremeyebilmektedirler. Bu da hayat sınavında 
ayrıca şartların eşit olmadığını gösteriyor, zenginliğin, soylu
luğun, çevrenin vb. etkisi büyük olabilmektedir.

Lise 1. sınıfta başlayarak Mef, Final, Fen vb. pek çok ya
yın alınabilir. Farklı kaynaklardan bol bol konu işlemek ve 
deneme testleri çözmek çok faydalı olacaktır. O yıl yapı
lan üniversite sınavında soruları en iyi karşılayan, anlatımı en 
beğenilen yayınla yola devam edilebilir. Üniversite sınavı bir 
hayatın sonu değildir fakat bir hayatın başlangıcıdır.

En iyi üniversiteler için çok çalışarak, eğlencelerden ve 
rahatlıktan vazgeçilerek 4 yıl rezil olunursa üniversite sonrası 
iş hayatında 40 yıl vezir olunacaktır. Yani iyi bir üniversite 1 'e 
10 vermektedir.

Hayatta 3S(Sebep Sonuç Sarmalı) Kuralı geçerlidir. Başa
rılı olmuş liderlerin, yöneticilerin, işadamlarının, bilim adam
larının, sanatçıların hayatlarında çocukluklarına kadar geri
ye bakıldığında başarılı sonuçlarının sebepleri görülecektir.

Reckıtt Benckıser Dünya Kurucu Ortağı ve Iglo Türkiye 
Başkanı Caner Tunaman, "Gençler eğer üniversitede iste
dikleri yere giremezlerse boşuna okumasınlar, gitsin boya
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cılık yapsınlar.” önerisinde bulunmuştur. Einstein’da istediği 
üniversiteyi ilk girdiği sınavda kazanamamıştır.

Elektrolux Türkiye Genel Müdürü Ziya Öztürk'ün babası 
onun diplomat olmasını istiyordu. O ise iş hayatına girmeyi 
hedeflemiş ve amacına ulaşmıştır.

2007 Türkiye Ralli Bayanlar Şampiyonu Burcu Çetinkaya, 
12 yaşında babası tarafından götürüldüğü otomobil yarışını 
izledikten sonra rallici olmayı hedeflemiştir. Doğa, insan ve 
otomobilin uyum içinde olduğu bir mücadeleyi kendindeki 
mücadeleci ruha uygun bulmuştur. İlkokul ikinci sınıftayken 
de üst sınıflar Robert Koleji’nde okumak isterlerken “Ben de 
orada okumak istiyorum.” diye kendisine hedef koymuş ve 
çok çalışarak hedefine ulaşmıştır.

Dünyanın en iyi ekonomistleri listesinde 107.sırada olan 
Prof.Dr. Vefa Tarhan çocukken babasını kaybetmiş, cena
zeye gelen bir akrabaları Darüşşafaka Lisesi’nden bahset
miştir. O da bu liseye girmeyi hedeflemiş ve çok çalışarak 
beşinci olmuştur. Birincilikle mezun olduktan sonra Boğazi
çi Üniversitesi’nde iktisat eğitimi almıştır. Fulbright bursuyla 
Kaliforniya Üniversitesi’nde doktora eğitimi almıştır. Şu anda 
Chicago Loyola Üniversitesi'nde fınans profesörlüğü yap
maktadır.

insan önce kendini keşfetmeli, sonra da hayallerini diyen 
E.G.G. Yachting kurucu ortağı Göker Tuncay, Deniz Harb 
Okulu’ndan sonra kıdemli üsteğmen olmuş daha sonra 
ise istifa ederek kendini ve dünyayı keşif gezisine çıkmış
tır. Hedeflerini, beklentilerini ve hayallerini konu alan uzun 
bir liste hazırlamıştır. Değerlendirme sonucu Göcek'e yer
leşmiş, tekne kiralama şirketinde müdürlük, yelkenli gemi
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kaptanlığı yapmış ve sınıf arkadaşıyla şirketlerini kurmuştur. 
BİODPC Teşhis -Sistemleri şirketinin sahibi Bülent Pulak ise, 
Marmara Üniversitesi işletme Bölümü’nde okumuş, TEV’den 
Arizona’da işletme mastırı için burs kazanmış ve Türkiye'ye 
döndüğünde kendi şirketini kurmuştur. Gençlere her şeyin 
nedenini sorgulatmayı öğrettiğini belirten Bülent Pulak, "Ba
şarının sırrı hedef belirlemektir; hedef belirleyin ve o yolda 
ilerleyin.” demektedir.

Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı izzet Karaca üni
versiteden mezun olduktan sonra 45 yaşında genel müdür 
olma hedefi koymuş ve bu hedefine ulaşmıştır.

Vehbi Koç çocukken, etrafında iyi giyinen, iyi yaşayan 
zenginleri görmüş ve onlar gibi zengin olmayı hedeflemiştir.

Bireylerin başarısında olduğu gibi toplumların başarısın
da da açık bir hedef belirlemek ve bunun için çok çalış
mak önemlidir. Japonya ve Güney Kore’nin başarısında 
otomotiv, elektronik vb. hedef sektörlerin belirlenmiş olma
sı çok önemli bir etkendir. Amerika Genel Kurmay Başkanı 
ve sonra dış işleri bakanlığı yapan Colin Powell'da katıldığı 
Vietnam Savaşı’nda Amerika'nın başarısızlığının en önemli 
sebebi olarak açık bir hedefi olmamasını görmüş ve Genel 
Kurmay Başkanı olduğunda katıldığı savaşlarda açık hedef
ler belirleyerek başarılı olmuştur.

Özel hayatta hedef belirleme ve bu hedeflere ulaşma
da sergilenen istikrar, iş hayatında da kişisel, bölüm ve şirket 
hedeflerine ulaşmada azmi ve başarıyı getirecektir.
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Önerilen Kitaplar

Düşlediğin Gelecek / Ufuk Tarhan

Gençlerin Hedef Belirleme ve Hedeflerine Ulaşma Kılavu
zu / Bettie B. Youngs, Jennifer L. Youngs

Geleceği Şekillendirmek / Yılmaz Argüden

Strafejik Düşünme / A.K. Dixit, B. J. NaleBuff

Dip / Seth Godirı

Doğru Meslek Üzerine / Jiddu Krishnamurfu

Odaklanmanın Gücü / J. Confıeld, M. Hansen, L. Hewitt

Strateji Haritaları / Roberf S. Kaplan

Şimdinin Gücü / Eckhart To/le

Üç

Para

Para, bütün mutlulukların anasıdır.

Para yönetimi ve birikimi erken yaşlardan itibaren öğ
renilmelidir. Rockefeller, Gates, Trump, Koç, Sabancı gibi 
zengin ailelerde paranın değeri ve tutumluluğun önemi 
küçük yaşlardan itibaren öğretilir. Dünyaca ünlü zenginler 
Rockefeller, Warren Buffet aynı zamanda tutumluluklarıy
la da ünlüdürler. Hayatta söz ve vakit gibi nakit de en çok 
harcanan fakat kullanımını etkinleştirmek için üzerinde en
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az düşünülen konulardan biridir. Parayı elde tutmak, elde 
etmekten çok daha zordur. Küçük paraların değerini bilme
yen büyük paraların değerini bilemez. Parayı kazanmasını 
bilmek kadar tutmasını bilmek de çok önemlidir. Çalışarak 
kölesi olunan paranın efendisi de olunmalı ve bu iş kimseye 
havale edilmemelidir. “Para işten artmaz dişten artar.” ata
sözü unutulmamalıdır. İnsan, eline ilk defa büyük bir para 
geçtiği zaman, ona eline geçen son para gibi davranmalı 
ve yatırım yapmalıdır; altın yumurta değil, altın yumurtlayan 
tavuk almalıdır. Ekonomik krizler her zaman olacaktır. Bun
dan dolayı da birikime önem verilmelidir. Altın öğüt unutul
mamalıdır; bütün yumurtaları aynı sepete koymayın. Birikim
ler altın, döviz, fon olarak çeşitlendirilebilir.

Finansbank’ın kurucusu, Türkiye’nin en zengin ikinci 
adamı ve FİBA Holding Kurucu Başkanı Hüsnü Özyeğin, 
Amerika'da çocukların 6 yaşında çalışmaya başladığını, 
gazete dağıttığını, çalışmaya alıştığını ve gerçek hayatla 
daha çabuk karşılaştıklarını söylemektedir: Kendi parasını 
kazanamayan genç bir insan iyi kariyer de yapamaz. Pa
rayı kazanmak için ne kadar çalışılması gerektiğini bizzat 
kendisi görüp yaşamalıdır. Bunu yapmazsa o parayı doğru 
harcayamaz.

Alışverişte para harcanmadan evvel, alınacak şeyin ih
tiyaç mı, lüks mü olduğu düşünülmelidir. Bu ayrım akıldaki 
birçok seçeneğin elenmesini sağlayacaktır. Giyim, aksesu
ar, teknolojik ürünler, eşyalar sonu gelmeyen bir alışveriş lis
tesidir ancak zamanla belirli ölçülerde sahip olunanların da 
yeterli olduğu görülecektir.

Belirli bir miktar borç verilebilir fakat asla kefil olunma-
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malıdır. Borç verildiğinde alacağın tutarı bellidir, oysa kefil 
olunduğunda borcun tutarı belli olmayacaktır. Kefil olan 
sefil olur.

Bili Gates, Microsoft’un patronu olduğu halde uçak yol
culuklarında birinci sınıfta değil, ekonomik sınıfta uçardı. 
Finansbank’ın kurucusu, Türkiye'nin en zengin ikinci adamı 
ve FİBA Holding Kurucu Başkanı Hüsnü Özyeğin de, çocuk
larını Amerika’da okuturken, harcayacakları tutara göre 
para gönderdiğini ve oğlunun 18 yaşından itibaren inter
nette en iyi ucuz uçak bileti nerede satıldığını araştırdığını 
söylemektedir. Çünkü bir genç sınırlı bir parayla yaşamayı 
öğrenemezse hayatı boyunca açık verir ve doğru düzgün 
bir bütçe yapamaz.

Kendi zamanında Amerika'nın en zengin adamı olan 
John Rockefeller, çocukken çok tutumluydu. Parasının bir 
kısmıyla mutlaka tasarruf ve kiliseye bağış yapar, çevresin
dekilere borç para verirdi. Aziz Nesin’de çok tutumlu dav
ranır, taksi binmesi geren yerlerde otobüs durağına kadar 
yürür ve artırdığı paralarla ihtiyacı olan çocuklara kırtasiye 
malzemeleri alırdı.

Koç Holding’in kurucusu Vehbi Koç, pek çok arkadaşının 
tutumsuzca paralarını harcadığını, paraları varken dostları 
olanların parasız kalınca dostsuz kaldıklarını görmüş ve çok 
tutumlu olmuştur. Amerika'ya iş gezisine gittiğinde çok pa
halı olduğu için berberde tıraş olmaz ve elbiselerini ütület- 
mezdi.

Çin'in bugün ekonomideki büyük başarısında Mao’dan 
sonra felsefesini değiştirmiş olması çok önemli olmuştur. Çin, 
1980’lerde Deng Xiaoping ile, zengin olmayı hedeflemek
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de onurlu bir amaçtır felsefesini benimsemiştir. Türkiye için 
Turgut Özal ne ise, Çin için de, kedinin siyah ya da beyaz 
olması önemli değildir, fareyi yakalayan kedi en iyi kedidir 
diyen Deng Xiaoping de odur.

Çin’de yapılan ve Forbes dergisinde yayımlanan uluslar 
arası bir araştırmada milyarder olmada üç altın kural ortaya 
çıkmıştır. Birincisi, kaybetmekten korkmamak ve hatalardan 
ders alıp yola devam etmek. İkincisi, sorunlara farklı açılar
dan bakarak yaratıcılığı kullanmak. Üçüncüsü, doğru evlilik
ler yaparak eşlerinden destek almaktır.

İstanbul’da iş Bankası Müzesi, Osmanlı Bankası Müzesi ve 
Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi gezilebilir. Ankara'da 
Ziraat Bankası Müzesi ve Merkez Bankası Para Müzesi gezi
lebilir.

Önerilen Kitaplar

Babil’in En Zengin Adamı / George Clason

Düşün ve Zengin Ol / Napoleon Hill

Küçük İşlerle Büyük Para Kazanmanın Yolları / Jeffrey J. 
Fox

Kendi Kendinize Zengin Olun / Brian Tracy

Zengin Olmanızı istiyoruz / Roberf T. Kıyosaki Donald 
Trump

Para Kazanma ve Kullanma Sanatı / Herbert N. Casson

Nakit Akışı / Roberf T. Kıyosaki, Sharon L. Lechter

Milyoner / Richard Parkes Cordock

Deli Para / Barrie Pearson
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Dört

Ekonomi

İnsanların dillerinin uzunluğu ceplerinin uzunluğu kadar
dır.

Ekonomik gelişmeleri takip etmek başarıya katkıda bu
lunacaktır. Günümüzde ekonomide bir odaklanma söz 
konusudur. Şirketler en iyi yaptıkları işlere yoğunlaşmakta, 
odakları olmayan alanlardan çekilmekte veya dış kaynak 
kullanımına gitmektedirler. Coca Cola içecek sektörünün 
bir parçası olan çayda Doğadan’ı almış, Volvo otomobil 
böiümünü satmış ve Samsung'un iş makineleri ve kamyon 
bölümünü almıştır. Böylece, kamyon, iş makineleri ve deniz 
motorları alanına yoğunlaşmıştır. Önde gelen birçok kurum
sal şirket Çağrı Merkezi hizmetini bünyesinden çıkararak dı
şarıdan destek almaktadır. Bankalar da sigorta bölümlerini 
satmakta ve bankacılığa yoğunlaşmaktadır.

Piyasada birçok elektrikli ısıtıcı üreten firma varken, UFO 
hem tasarımı hem de teknolojisiyle bir fark yaparak piyasa
ya girmiş tek ürünüyle lider olmuştur.

Sadece iş hayatı öncesi değil, ortaöğrenim ve üniversi
te döneminde de gazetelerin ekonomi sayfaları ve haber 
sitelerindeki ekonomi bölümleri okunabilir. Televizyonda 
ekonomi ile ilgili programlar izlenebilir. Vehbi Koç, politika 
haberleri gibi ekonomi haberlerini de mutlaka takip ederdi.

iş hayatında ekonomi, geçerli bir alandır. Finansbank Yö
netim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Ömer A. Aras,
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o zamanlar en iyi ekonomi eğitiminin olduğu İstanbul Ticari 
ilimler Akademisi’ nde ekonomi eğitimi almıştır. En iyi iş idare
si eğitiminin olduğuna inandığı Amerika’da yüksek lisans ve 
doktora yapmıştır. HSBC Türkiye Genel Müdürü Piraye Anti
ka, Pfizer Avrupa Gelişen Pazarlar İnsan Kaynakları Direktö
rü Yeşim Özyurtçu ve Ülker Kurumsal iletişim Genel Müdürü 
Zuhal Şeker de Boğaziçi Üniversitesi’nde Ekonomi okumuş
lardır.

Önerilen Kitaplar

Avrupa Mucizesi / Eric Jones

Zenginlik Devrimi / Alwin Toffıer Heidi Toffler

Vikinomi / Don Topscoft, Anfhony D. Williams

Ekonomi Üzerine Hemen Herşey / John Galbraith Nicole 
Salinger

Görünmeyen Ekonomi / Steven D. Levitt, Stephen J. 
Dubner

Görünmeyen Ekonomist / Tim Harford

Milletlerin Zenginliği / Adam Smith

Bir Günde Ekonomist Nasıl Olunur? / John C. Pool Ross 
M. Laroe

Dünya Ekonomisi / Ted Walther
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Beş

Satış

"Hızlı gitmek istiyorsan yalnız git. Uzağa gitmek istiyorsan 
birlikte git." - Afrika Atasözü

Satış ve pazarlama alanında çalışmanın iş hayatında 
başarıya çok büyük katkısı vardır. İnsana yeni gelişim alan
ları ve iyi bir sosyal çevre sağlar. Pek çok kişi ve şirket tanın
mış olur. Şirket içinde stratejiler ve gelir üzerinde etkili olan 
bölüm yöneticileri ile çalışma fırsatı elde edilir. Satış ve Pa
zarlama Bölümleri'nin çalışmaları, şirketin tanınan yüzü ol
makla birlikte gelir getiren faaliyetler olduğundan şirket için 
de ayrıcalıklıdır. Bulunduğu şirketten memnun olmayan bir 
çalışan bu alanlarda ise iş seçeneği çok daha fazla olacak
tır. Ayrıca teknik bir alanda çalışılırsa sadece belirli sektörler
de ve şirketlerde iş bulunabilir. Satış ve pazarlamada ise her 
sektörde çalışma imkânı olur, iş hayatında en çok aranan 
pozisyonlardır. İtalya başbakanı Silvio Berlusconi'de tam bir 
pazarlama gurusudur.

Reckıtt Benckıser Dünya Kurucu Ortağı ve Iglo Türkiye 
Başkanı Caner Tunaman müzikle ilgilenirken annesi onun 
çalgıcı olmasından endişelenirdi. Pazarlamacı olacağını 
söylediğinde annesi bu sefer de “Pazarcı mı olacaksın?” 
diye endişesini diie getirmiştir. Kolejde okurken, gelecekte 
asıl problemin satmak olacağına inanarak ODTÜ işletme’ye 
girmiş ve 3. sınıfta başkalarının küçümsediği pazarlama
ya geçmiştir. Amerika ile işbirliği yapan okulu sayesinde
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