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Kaybedenler Kulübü 
1) Amazon Web Services
Amazon Web Services’de yaşanan teknik arıza büyük tepkilere yol açtı. Güvenilirliği ile kendini 
pazarlayan Amazon bu teknik arıza ile büyük prestij kaybetti. Teknik arıza yüzünden bir çok 
yüksek trafikli site saatlerce devre dışı kalırken, kullanıcılar isyan etti. Reddit, Pinterest ve 
Airbnb bu arızadan etkilenen siteler arasındaydı. Diğer taraftan firma geçtiğimiz çeyrek için 
274 milyon dolar zarar açıkladı. Firma 18 çeyrektir kar açıklıyordu. Teknik arıza ve rekor zarar 
Amazon’u kaybedenler listemizin başına yerleştirdi.

2) Apple
Steve Jobs’un sağlığında şiddetle karşı çıktığı Mini iPad geçtiğimiz ay piyasaya sürüldü. Mini 
iPad’in 329 dolarlık yüksek fiyatı ve sadece 1024x768 olan düşük çözünürlüğü kullanıcıların 
tepkisini çekti. Donanım inceleme siteleri tarafından yerden yere vurulan Mini iPad’in pazarda 
fazla bir başarı elde edemeyeceği tahmin ediliyor. Mini tabletler alanında pazarda Amazon Fire 
ve Google Nexus gibi dişli rakipler bulunuyor. Apple’ın kaybedenler kulübünde ikinci sırada yer 
alması herhalde Steve Jobs’un kemiklerini sızlatıyordur.

3) Sprint Nextel
Hisselerinin yüzde 70’ini Japon mobil operatörü Softbank’a satan Sprint Nextel, üçüncü 
çeyreğinde 423 bin abone kaybetti. Sprint aynı zamanda 767 milyon dolar zarar açıkladı. Sprint 
kaybettiği müşterileri ve azalan gelirleriyle büyük sıkıntı yaşıyor. Firmanın yakın zamanda 
eleman çıkarmaya yöneleceği tahmin ediliyor.

4) Acer
Acer üçüncü mali çeyrekte 2.3 milyon dolar kar açıkladı. Firma daha önce 15.3 milyon dolar 
kar yapmayı hedeflediklerini açıklamıştı. Bu son rakam firmanın beklentilerinin çok altında 
gerçekleşti. Acer’ın karındaki bu azalma, beklentilerin altında kalan PC satışları nedeniyle oldu.

5) HTC
Tayvanlı akıllı telefon devi HTC, dördüncü çeyrekte 2.1 milyar dolar gelir beklediğini açıkladı. 
Analistler ise firmanın 2.5 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyordu. HTC’nin gelirlerindeki 
bu düşüşün arkasında Samsung’un pazarda hızla büyümesi yer alıyor. Ayrıca firmanın yeni 
ürünlerini Kasım ayının sonuna kadar ancak piyasaya sürecek olması da satışları etkilemiş 
durumda.

Kazananlar Kulübü
1) Microsoft
Windows 8 işletim sistemini piyasaya süren firma önümüzdeki aylarda büyük satış rakamlarına 
ulaşmayı planlıyor. Yeni bir arayüze sahip olan Windows 8, yazılım inceleme siteleri tarafından 
gayet beğenildi. Yeni işletim sistemi özellikle kurumsal alanda getirdiği ekstra güvenlik 
özellikleriyle göz dolduruyor. Tablet bilgisayarlar göz önünde bulundurularak geliştirilen işletim 
sistemin mobil pazarda başarılı olması bekleniyor.

2) VMWare
Apple ve VMWare yüksek Microsoft Office lisansları ödemek istemeyen işyerleri için yeni bir 
sanallaştırma teknolojisi üzerinde çalışıyor. Detayları henüz resmi olarak açıklanmasa da 
üzerlerinde çalıştıkları teknolojinin bir iPad app’i olduğu kulislerde konuşuluyor. Bu app Pages, 
Keynote ve Numbers uygulamalarının bulut bilişim versiyonlarına uzaktan erişimi sağlayacak. 
Apple, Pages ile Microsoft Word’ün yerini almak istiyor. Bu yeni işbirliğinin VMWare’e büyük 
gelirler getireceği öngörülüyor.

3) Cisco
Rakipleri zararlar açıklarken, Cisco başarılarına devam ediyor. Firma son dönemde büyük satış 
rakamlarına ulaştı. Network pazarında kar eden ve sıkıntı içinde olmayan ender firmalardan 
birisi olan Cisco’nun önümüzdeki dönemde de karını artırması bekleniyor.

4) IBM
IBM geçtiğimiz ay Digital Analytics Accelerator adlı ürününü piyasaya sürdü. Bir müşteri analizi 
çözümü olan ürün, müşterilerin pazarlama kampanyalarına, reklamlara ve promosyonlara nasıl 
tepki verdiğini ölçüyor. IBM bu yeni çözümü ile kurumsal pazarda yüksek satış rakamlarına 
ulaşmayı istiyor.

5) Scale Computing
Scale Computing 12 milyon dolar risk sermayesi aldı. Datacenter-in-a box (kutudaki veri 
merkezi) anlayışı bir çözüm sunan Scale Computing, sunucu, depolama ve ağı tek bir sistem 
haline getiriyor. Yeni bir ortaklık programına hazırlanan firmanın geleceği oldukça parlak 
gözüküyor.

Kaybedenler & Kazananlar
Bu sayıdan itibaren bu köşede geçtiğimiz ayın kazanan ve kaybeden şirketlerini açıklayacağız. 
Stratejik hata yapanlar, gelirleri düşenler, kötü ürün piyasaya sürenler kaybedenler kulübünde 
yer alacak. Bunun yanında satışlarını artıranlar, ürünleri ile beğeni kazananlar ve güzel 
stratejik hamle yapan firmalar ise kazananlar kulübünde olmaya hak kazanacak.
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