
FromTRIZ Sent: 13 May 2005 11:08To: Copcu Mustafa TRIZ; ……. All CP-Turkey 
Subject: RE: Kariyer Günleri (Ankara, 09.05.2005) 
Mustafa Bey, 
 
Kariyer Günleri'nde sunumu ben yapacaktım. Siz de bana dökümanları 
gönderdiniz."Tulum ve Tulumba" ifadelerine uzun uzun baktım. Sizin bunlarla ne 
anlattığınızı bilmediğim için ben de birşeylerle bağdaştıramadım. Sizin gelmenizi 
rica ettim. İyi ki siz geldiniz. Katılan herkes "Tulum ve Tulumba'dan" çok şey 
öğrendi. Ama eminim ki ben herkesten çok daha fazlasını öğrendim. 
 
Birşey daha... " Eminim ki katılanlar ömür boyu S……. adını ve Tulumlu Mustafa 
Hoca'yı  unutmayacaklar " 
  
Hayır bu benim sözüm değil. Organizatör gençlerden Kemal'in sözü... 
Çok teşekkürler Hocam... 
 
AE 
 

 -----Original Message----- 
From:  Copcu Mustafa TRIZ  Sent: Tuesday, May 10, 2005 8:53 AMTo: ……… All CP-Turkey 
Subject: Kariyer Günleri (Ankara, 09.05.2005) 
 
Değerli arkadaşlarım, 
 
Dün, Ankara'da, genç meslektaşlarımızla (ve T...., A......ve L...... beylerle birlikte), 
S........tanıtımı bazında, güzel bir gün yaşadık. Ana temam ve amacım, sahip olduğumuz 
heyecan ve güzellikleri yine, "Tulum & Tulumba" görselleriyle gruba aktarabilmekti. Amaca 
ulaştığımıza inanıyorum. Sunumuma aşağıdaki shortcut'la ulaşabilirdiniz (NOT: 
G/common/sunumlara folder'ında bir hafta save edilecek ve daha sonra delete edilecektir). 
Herzaman yaptığım testi (toplantıya başlarken ve biterken grubun algılamasını saptayabilmek) 
bu kez de yaptım ve birkaçını aşağıda görebilirsiniz (Satır aralarında akıl almaz mesajlar 
saklı). Ne mutlu bize. 
Başarı dileklerim ve saygılarımla. 
 
Copcu 
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Başlarken Soru 1."Firmacı" sözü size neyi anımsatıyor ? 
Bitirirken Soru 2.Şimdi S....... hakkında ne düşünüyorsunuz ? 
 
Yanıtlar 1.Çalıştığı firmanın ürettiği malları satmak için uğraşan kişi >> 2.Üretken, yenilikçi 
  1.İlaç pazarlayan kişi >>2.Üreticiye yardımcı olan ilaç firması 
  1.Daima daha iyiyi üretmeye çalışan ama her zaman çok fazla rakip sahibi olan 
belki de onları kıskanmanın verdiği büyük etkilerle kendini tanıtabilmiş, ortaya bir ürün veya 
materyal çıkarmış, piyasaya sürmüş ama daha iyisini yapma gayesi yaşıyan bürokrat kişiliğe 
sahip olan insan veya insanlar topluluğu >>> 2.Bizlerin ve bizler gibi bu memlekete yararlı 
insanları kalkındaracak bir topluluk (Berrak Metin) 
  1.Bence firmacıların, özellikle de ilaç firmacılarının eczacılardan pek bir farkı yok. 
Her ikisi de ilaç satmaya çalışıyor. Ancak firmacılar ilaç satarken reklamı reçeteden daha çok 
önemsiyor. >>> 2.S........ hakikaten adını sektörde çok iyi duyurmuş bir ilaç firması. 
Yukarıdaki firmacı tanımını haketmediğini bugün anladım (Gamze Altınörs) 

 


