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En kötü seçenek; hiçbiri…

‘‘

İnsan hayatının
önemli ahlaki
vasıfları yalnızca
özgür bir toplumda
korunabilir.

”

Tibor
Machan
1939 Macaristan doğumlu,
özellikle etik ve siyaset felsefesi
alanlarında çalışan Amerikalı
emekli bilim adamı…

Reklamcılığın duayenlerinden David
Ogilvy, anılarında yaşadığı çarpıcı bir olayı
anlatır. Amerikan Kumaşçılar Birliği
tarafından konkura davet edilen Ogilvy,
birlik yönetim kurulunun bulunduğu bir
odaya alınır. Yönetim Kurulu Başkanı
Ogilvy’ye;
- Sunumunu yapman ve bizi etkilemen
için beş dakika vaktin var David, der. Beş
dakika tamamlandığında şuradaki
düğmeye basacağım ve diğer reklamcı
kapıdan girecek.
David Ogilvy, beş dakika başlamadan üç
soru sormak istediğini söyler. Onay gelince
sorar:
- Ne reklamı yapacağız?
Cevap:
- Brandadan ipekli tüm kumaş
çeşitlerinin…
- Bütçeniz ne kadar?
- 15 milyon dolar…
- Yaptığımız reklam tasarımlarını kime
sunacağız? Yani kararı kim verecek?
- Tüm yönetim kurulu, yani hepimiz…
Bu cevaplardan sonra David Ogilvy hiç
duraksamadan;
- Bas düğmeye, der.

★★★

★★★
Ogilvy bu olayı anlattıktan sonra
kitabında ürün çeşitliliği ve bütçe
konusunda olması gerekenlerle ilgili
düşüncelerini yazar. Ancak son soruya
verilen cevabın çok daha önemli olduğunu
vurgular.
Çünkü herhangi bir konuda karar
vericiler çoğaldıkça, karar verme
zorlaşmaktadır. Özellikle de tartışılması,
ölçülüp biçilmesi hemen hemen imkansız
olan “estetik” meselelerde.
David Ogilvy eğer işi alsaydı, yaklaşık

Bir çok kişinin karar vermesi zor da bir
kişinin kolay mı?
O da kolay değil. Sadece herhangi bir
tasarımı beğenirken mi zorlanır insan?
Tabii ki hayır… Hayatın her anında
seçimler yaptığımız, tercihler bildirdiğimiz
için her zaman zorlanırız.
İş dünyasında da öyle değil mi?
Personel alırken, yatırım yaparken,
pazar araştırırken, araç alırken, makine
incelerken hep seçimlere maruz kalır
işadamı…
Kimi kararın doğru olduğu, kiminin
yanlışlığı anlaşılır zamanla.
Ama en kötü seçeneğin “hiçbiri”
seçeneği olduğunu her “iş yapan” bilir.
Çünkü “hiçbiri” seçeneği, “hiçbir şey
yapmamaktır”. Doğru ya da yanlış hiçbir
şey…

TARİHTE BU HAFTA

KARİKATÜRLERDEKİ TARİH

13 Ocak
1968 yılında bugün, CHP Genel Başkanı İsmet
İnönü, Türkiye İşçi Partisi’ni eleştirerek,
“Kalkınma, plan, yabancı sermaye, petrolün
geleceği ve anti emperyalist mücadele hakkında
bizimle doğru yön yarışı yapmak istiyorlar”
dedi.

10 Temmuz 1924 Akbaba Dergisi

Yağın
iyisi…

14 Ocak
1983 yılında
bugün, askeri bir
darbeyle
Anayasa’yı askıya
alan, meclisi
fesheden Kenan Evren’e İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi tarafından fahri “hukuk”
doktorluğu ünvanı verildi.

Şair Bey –
Aman
azizim, yağın
iyisine
bayılırım,
doğrusu!...

15 Ocak
1958 yılında bugün, 3 büyük şehirdeki gecekondu
sayıları açıklandı: İstanbul’da 40 bin, Ankara’da 45
bin, İzmir’de 4 bin 500 gecekondu var.

Bakkal –
Bayıldığınız
yakanızdan
belli!...

16 Ocak
1923 yılında bugün,
Mustafa Kemal Paşa
İzmit’te biraraya geldiği
gazetecilere açıklamalarda
bulundu. Devrimler
sürecinin habercisi olan
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20 kişiden oluşan Amerikan Kumaşçılar
Birliği’nin 20 kişilik Yönetim Kurulu’nun
tamamına bir reklam kampanyasını
beğendirmeye çalışacaktı. Üstelik bu
üyelerin biri ipekli kumaş, diğeri branda
üreticisi…
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konuşmasında Mustafa Kemal, “Halkı kendi
haline bırakırsak bir adım atamayız… İnkılabın
kanunları mevcut kanunların fevkindedir
(üstündedir)” demişti.
17 Ocak
1953 yılında bugün,
demokrasi için dört
tehditten söz eden
Başbakan Adnan
Menderes, tehditleri
şöyle sıraladı: “Siyasi
irtica, dini irtica,
milliyetçilik irticaı ve
komünizm.”
18 Ocak
1954 yılında bugün, 1951’de çıkarılan Yabancı
Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu’nun
eksiklerini tamamlamak üzere hazırlanan
Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu yasalaştı.
19 Ocak
1945 yılında bugün,
İkinci Dünya Savaşı’nın
sonucu yaklaşırken,
Deutsche Bank ve
Deutsche Orient Bank
Türkiye’deki faaliyetlerini
durdurma kararı aldı.

FUAR DÜNYASI
Mobilya profesyonelleri
bu fuarda buluşacak
İMOB 2012-İstanbul Mobilya Fuarı, 31 Ocak-4 Şubat
2012 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde
düzenlenecek. Türkiye Mobilya Sanayicileri
Derneği’nin desteğiyle bu yıl sekizincisi
gerçekleştirilecek olan fuarda sektörde faaliyet
gösteren üretici, tasarımcı, alıcı, satıcı ve tedarikçiler
biraraya gelecek. 350 uluslararası mobilya
profesyonelini buluşturacak fuara 100 binden fazla
ziyaretçi bekleniyor. Fuar süresince; modern ve
avangart mobilya, modüler mobilya, klasik ve neoklasik mobilya, oturma grupları, bebek, çocuk ve genç
mobilyaları, yatak odası, yataklar, tek kullanılan
mobilyalar ve aksesuarların sergilenmesi planlanıyor.
Bilgi: 0212 291 83 10 inci.onal@ite-turkey.com

Mumbai’de 2013’te yapı
fuarı düzenlenecek
HİNDİSTAN’da 5-8 Şubat 2013 tarihleri arasında,
Uluslararası İnşaat ve Yapı Makineleri, Yapı
Malzemeleri Makineleri, Madencilik Makineleri ve
Yapı Araçları Fuarı düzenlenecek. Fuara Mumbai kenti
ev sahipliği yapacak.
Bilgi: +90 212 2418171
baydar@messe-muenchen.com.tr

Energytech ve Agrotica
Şubat’ta yapılıyor
YUNAN fuar organizatörü Helexpo, Şubat ayında
ülkede iki ayrı fuar düzenleyecek. Yunanistan
Ekonomik Ticari Başkonsolosluğu tarafından verilen
bilgiye göre 1-5 Şubat 2012 tarihleri arasında Agrotica,
16-19 Şubat 2012 tarihleri arasında ise Energytech
fuarları organize edilecek. İlgilenen şirketlerin iletişim
bilgilerini zamanında göndermesi ve web sitesinden
kayıt yaptırması halinde otel masrafları ve bazı
durumlarda da uçak masraflarının Helexpo tarafından
karşılanacağı belirtildi. Bilgi: 0212 245 22 31
gr.econtrade@comnet.com.tr

Şubat’ta Pakistan’da
iki ayrı fuar
PAKİSTAN’ın Karaçi ve Lahore kentleri şubat
ayında iki fuara ev sahipliği yapacak. The Dawn Agri
Expo, 11-12 Şubat 2012 tarihlerinde Karaçi’de
ziyaretçilerini ağırlayacak. Söz konusu fuar, 17-18
Şubat 2012 tarihlerinde ise Lahore’da
gerçekleştirilecek. Bilgi: http://agri.dawn.com

SOLDAN SAĞA: 1- Sermaye
piyasasında faaliyet gösteren banka ve
aracı kurumlara saklama ve takas
hizmeti veren, Hüseyin Erkan’ın yerine
2012’de başkanlığını İbrahim Turhan’ın
üstlendiği tüzel kişiliğe sahip mesleki
kuruluş… İçecek, otomotiv, finans,
perakende ve sağlık sektörlerinde
faaliyet gösteren şirketlere sahip
İstanbul merkezli bir holding… 2Bankacılıkta bir varlığın yetkili otoritelerin
izni olmadan sahibi tarafından
kullanılamaması durumu… Yabancı
paraların ulusal para cinsinden değeri…
3- Araştırmalarda, laboratuvar
deneylerinde yardımcı olarak çalıştırılan
kimse… 4- İnternet üzerinden alışveriş
yapmaya olanak sağlayan, adını bir
nehirden alan site… (Tersi) Öğütülerek
toz durumuna getirilmiş tahıl ve başka
besin maddeleri… Bir haber ajansımızı
simgeleyen harfler… 5- Yeşile çalan
toprak rengi… Bir değer karşılığında bir
malı alıcıya vermek… 6- Moğolistan’ın
internet kodu… Ülkemizde perakende
satış sektöründe faaliyet gösteren bir
marketler zinciri… 7- Bileşiminde yüzde
75’ten çok kalsiyum karbonat bulunan,
genellikle beyaz, renkli ve damarlısı da
olan, cilalanabilen, billurlaşmış kireç
taşı… Gelirinin yüzde 95’ini turizmden
elde eden, para birimi Euro olan, Orta
Akdeniz’de yer alan adalar devleti… 8Şube’nin kısa yazılışı… Arsenik
elementinin simgesi… Şenliklerde, geçit
yapılacak caddelere geçici olarak
kurulan, yazılar ve çiçeklerle süslenen
kemer… 9- Şeker, petrol gibi maddelerin
arıtıldığı yer, rafineri… Beyaz… 10Gürgengillerden, kerestelik bir ağaç
cinsi… Suriye’nin internet harfleri…
Mesafe… 11- Herhangi bir nedenle
değerini yitirmiş mal… Türkiye’nin plaka
işareti… 12- Finlandiya merkezli bir
GSM operatörü… Bolivya’nın internet
harfleri… Bol karşıtı.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1- 2007’de
TRT Genel Müdürü olarak göreve
başlayan, 2011’de ikinci dört yıl için

O BİR İŞADAMI

Bir kerede 31 milyar
dolar bağışlayan adam

Warren Buffett
Warren Edward Buffett, 30 Ağustos 1930
tarihinde Nebraska’da doğdu. Borsa simsarı
Howard Buffett ve Leila Buffett’ın üç çocuğunun
ortancasıydı. Para kazanma konusunda doğuştan
yetenekli biriydi. Henüz 6 yaşındayken
büyükbabasının bakkal dükkanından satın aldığı
(aldığı değil, satın aldığı) altılı Coca Cola
paketlerindeki şişeleri tek tek 5 cent kârla satarak
para kazanıyordu.
11 yaşından itibaren babasının yanında
“takılmaya” başladı. Henüz lisedeyken finans
dünyasında tecrübe kazanmaya başladı. İlk satın
aldığı hisseleri, değer kazandıkları anda satıyor ve
kâr ediyordu. Ancak Buffett bu hisseleri sattıktan
bir süre sonra bazıları tavan yapıyordu. Buffett
daha sonraları, finans sektöründe ilk öğrendiğinin
iyi şirketlere uzun dönemli yatırım yapmak
olduğunu söyleyecekti.
17 yaşında liseden mezun oldu. Pensilvanya
Üniversitesi’ne bağlı Wharton Business School’a
girdi ve iki yıl öğrenim gördü. Bu sırada kongre
üyesi olan babası, 1948 seçimlerini kaybettikten
sonra Omaha’ya döndüler. Burada Nebraska
Üniversitesi’ne devam etti ve mezun oldu.
Harvard Business School yaşı küçük olduğu
için kabul etmeyince Colombia Business School’a
giren Warren Buffett, 21 yaşında master derecesi
aldı. Buradaki hocası ünlü risk analisti Benjamin
Graham’dı.
Okuldan sonra Wall Street’de çalışmak istedi.
Hem hocası Graham hem de babasının itirazına
rağmen ısrarcı oldu. Benjamin Graham’ın yanında
maaş almadan çalışmayı teklif etti. Bu teklifi de
kabul edilmeyince, memleketine döndü.
1952’de Susan Thompson ile evlendi. Borsa
simsarı olarak çalışmaya başladı. Mezun olduğu
üniversitede yatırım ilkeleri dersleri vermeye
başladı. İki yıl sonra hocası Graham’ın yaptığı
teklifi kabul ederek yanında çalışmaya başladı.
Graham’ın emekliye ayrılmasından sonra yine
memleketi Omaha’ya döndü ve 1956’da ilk
yatırım ortaklığı şirketini kurdu. 1962’de, bugün
dünyanın en büyük kurumlarından biri olan
Berkshire Hathaway’in temellerini attı.
Çok kazandı ve çok kazandırdı. Forbes
milyarderler listesinde 2008 yılının en zengini
oldu. 2006 yılında şirketinin, o zamanki değeri 31
milyar dolar olan 10 milyon hissesini Bill ve
Melinda Gates Vakfı’na bağışlayarak ve Bill Gates
ile birlikte milyarderlerin varlıklarının en az
yarısını hayır işlerine bağışlamalarını teşvik eden
“Söz Ver” hareketini kurarak gönlünün de zengin
olduğunu gösterdi.

BULMACA

Haz›rlayan
Nalan M. ALAKENT
iletisim@sorushop.com

yeniden görevlendirilen bürokrat… 2Mililitre için kullanılan kısaltma… Eski dilde
“su”… Bir kağıt süsleme sanatı… 3- 1888
yılında George Eastman tarafından, ilk elde
taşınabilen fotoğraf makinesini yapan;
günümüzde ise dijital fotoğraf makinesi,
fotoğraf filmi, yazıcı gibi malzemeler üreten
ABD firması… Cisimleri görmeyi, renkleri
ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji… 4Berkelyum elementinin simgesi… Bir ticaret
kuruluşunun borçlarının tümü… Bir nota…
5- Telefon sözü… “Hangi şey” anlamındaki
soru sözü… Hedefi tutturamama… 6Haber toplama, yayma ve üyelerine
dağıtma işiyle uğraşan kuruluş… (Tersi)
Toros Şirketi tarafından üretilen ve bir yağ
damlası ile simgelenen sıvı yağ markası…
7- Çok karşıtı… Tavlada üç sayısı…
Rubidyum elementinin simgesi… 8- Bir
borca karşılık, hesabı daha sonra görülmek
üzere yapılan kısmi ödeme… Karşı çıkma,
reddetme… 9- Bireyin toplum içindeki
ilişkileriyle belirlenen yeri… Gelecek… 10O yer… Büyük kız kardeş… 11Bankalardan peşin para almak veya para
çekmek için kullanılan kart… 12Zanaatçılar için ünvan… Fas’ın plaka
işareti… Genellikle parasal işlemlerde çok
amaçlı olarak kullanılan manyetik özelliği
olan plastik nesne.

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

