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Alman mucizesinin s›rr› Ar-Ge
”

Özgür insanlar eşit,
eşit insanlar özgür
değildir.

”

Lawrence
Reed
29 Eylül 1953 doğumlu, ABD’li
iktisatçı, yazar ve serbest
gazeteci. Yukarıdaki cümle
Reed’in “Sağlam Kamu
Politikasının Yedi İlkesi”nin
ilkidir…

Avrupa’da her ülke ekonomik olarak
zorda olsa da Almanya büyümesini
sürdürüyor. Şirketleri gelişiyor, Alman
markalarının değeri artıyor, ihracatı hız
kesmiyor.
Peki bunun sırrı ne? Alman Bilim Vakfı
sözcüsü Andreas
Kladroba, sırrın
Ar-Ge olduğunu
belirtiyor.
Almanya’nın
Sesi’ne konuşan
Kladroba, 2012
yılında
Almanya’daki
şirketlerin Ar-Ge
harcamalarının
50 milyar Euro’yu aştığını belirtmiş.
Alman Bilim Vakfı’nın konuyla ilgili
yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaşan
Andreas Kladroba, Ar-Ge’nin geleceğe
yatırım olduğu ve ihmale gelmeyeceğini
şirketlerin anladığının ortaya çıktığını ifade
ediyor. 20 bin işletmenin katıldığı araştırma

sonuçları, Almanya gibi hammadde fakiri
bir ülkenin küresel rekabete ayak
uydurabilmesinin inovasyon ve Ar-Ge
yatırımlarına verilen önemle mümkün
olduğunu gösteriyor.
Ar-Ge’ye ağırlık veren sektörlerin ilki
otomotiv… Ar-Ge
araştırmalarının yaklaşık üçte
birine tekabül eden 16 milyar
Euro’yu otomotiv sektörü
harcamış. Elektroteknik sektörü
8, makine endüstrisi 5, ilaç
sanayi 4 ve kimya sektörü 3
milyar Euro Ar-Ge harcaması
yapmış. Tüm bu sektörlerin en
önemli ihracatçılar olması da
dikkat çeken önemli bir nokta.
Almanya’da Ar-Ge birimlerinde çalışan
insan sayısının 350 bin olduğunu da
aktarmakta fayda var.
Netice-i kelam, gelecek gelmeden,
gelecekteki ürünleri piyasaya süren
kazanıyor. Arkasından gelenler, taklit
edenler ise daha az kazanıyor.

GÖRSEL TARiH

Fransa’ya vergi ödemeyen Fransız
vatandaşları bundan böyle
ülkelerinde de vergi ödeyecekler.
Fransa bu durumda olan 2
binden fazla milyonerden vergi
almayı hedefliyor olabilir, ancak
büyük ihtimalle bir önceki
paragrafın son cümlesi şöyle
olacak:
“Bu uygulama yürürlükten
kaldırılınca, Fransa’da çalışan veya
gelirini Fransa’da kazanan ama
ikameti İsviçre’de olduğu için
Fransa’ya vergi ödemeyen Fransız
vatandaşları bundan böyle
Fransa’da da vergi ödememek için
İsviçre vatandaşlığına geçecekler.”

Trafik s›k›ﬂ›nca
uçuﬂa geç

Fotoğrafın tam üst ortasında bir
kalpakçının tabelası göze çarpıyor.
Erkeklerde fes veya takke standart,
çocuklar yalınayak, başı çıplak.

1935 yılının Temmuz
ayına ait Modern Mechanix
dergisinin kapağındaki
“uçan şey” aslında
helikopterle otomobil
karışımı bir araç. Hem
karada hem de havada
yolculuk yapılabilecek
böyle bir aracın ilk tasviri olmayabilir bu illüstrasyon,
ancak günümüzdeki örneklerine en çok benzeyeni
diyebiliriz. Havada ve karada görülen diğer araç ise
PAL-V şirketinin ürettiği bir “helicar”, yani otomobil ile
helikopter
karışımı bir
araç… “Uç
ve sür”
sloganıyla
satılan
araç
şimdilik
tek kişilik.
En önemli

Vodafone İş
Türkiye ‘güneﬂ’i yeni keﬂfediyor
Ortağım’dan
dört meslek
grubuna çözüm
VODAFONE
Türkiye, farklı
meslek gruplarının
ihtiyaçlarına yönelik
hazırladığı
‘Vodafone İş
Ortağım Benim
İşim’, küçük ve orta
büyüklükteki
işletmelere sağladığı
mobil çözüm ve
avantajlarla,
müşterilerine 3 bin 400 TL’ye kadar avantaj
sağlayacak.
Vodafone İş Ortağım Benim İşim; doktorlar,
avukatlar, eczacılar ve mimarlar için verimlilik,
zaman tasarrufu, doğru veriye hızlı erişim ve
mesleki gelişimin kapılarını açıyor. Doktorlara
özel sunulan Akıllı Randevu Takip Uygulaması,
doktorlara hasta randevularını mobil cihazlar
üzerinden yöneterek, hasta portföyünü
oluşturma, randevu verme ve oluşturduğu tüm
bilgileri takip edebilme kolaylığı sağlıyor.
Eczacı ve doktorların ihtiyaçlarına yönelik
Akıllı Tıp Asistanı Uygulaması, ilaç
prospektüsleri ile muadillerini mobil ortamlarda
görüntülemeye olanak tanıyor. Mimarlar için
geliştirilen Akıllı Mimar Tasarım Uygulaması
sayesinde, mimarlar yaptıkları çalışmaları
telefonları üzerinde arşivleyerek, müşterilerine bu
cihazlar üzerinden sunabiliyor. Dosya taşımaktan
kurtuluyorlar. Avukatlara özel Akıllı Dava Takip
Uygulaması ise dava isimleri, müvekkiller, dava
yeri, saati ve içeriğinin takibini mobil cihazlar
üzerinden gerçekleştirmeyi mümkün kılarak,
arşivleme sürecini pratik hale getiriyor.
Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi’nden
Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin
Aksoy, sürdürülebilir zeminde kalkınmanın
yolunun, iş dünyasının inovasyon ve rekabet
kapasitesini artırarak büyümesinden geçtiğinin
altını çizdi. Aksoy, mobil iletişim teknolojilerinin
bu noktada lokomotif rol üstlendiğini belirterek,
“Vodafone İş Ortağım çatısı altında güvenilir iş
ortağı olma amacıyla, Türkiye’deki şirketlerimize
güç katmayı, iş dünyasının gelişimine
sürdürülebilir ve akıllı iş modelleri ile destek
sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Fransa’nın sosyalist hükümeti,
yüzde 75’lere ulaşacak gelir vergisi
dolayısıyla binlerce “zengin”
Fransız’ı başka ülkelere kaptırmayı
sürdürüyor. Ünlü Fransız aktör
Gerard Depardieu Rus vatandaşı
olduktan ve pasaportunu bizzat
Putin’den aldıktan sonra da konu
gündemden düşmüyor.
Fransa şimdi de İsviçre ile
arasında 40 yıldır yürürlükte olan
çifte vergilendirmenin önlenmesine
ilişkin uygulamayı yürürlükten
kaldırdı. Bu uygulama yürürlükten
kaldırılınca, Fransa’da çalışan veya
gelirini Fransa’da kazanan ama
ikameti İsviçre’de olduğu için

HAYAL ET

1923 yazında bir İstanbul
dondurmacısı…
Fotoğraf 1923 yılında
İstanbul’da, Kapalı
Çarşı’nın yanındaki
sokaklardan birinde
çekilmiş. Belki de
Mercan dolayları…
Fotoğrafın ortasındaki
seyyar satıcı bir
dondurmacı… Omuzuna
yüklendiği sırıkta
sallanan iki tahta fıçının
içinde kalaylanmış
bakırdan dondurma kabı
ve çevresinde de kırılmış
buz olmalı. Birinde
kaymak, diğerinde
limonlu dondurma
olması kuvvetle
muhtemel. Fıçının birinin
üstünde birkaç cam bardak, diğerinde
teneke bir ibrik var. Dondurmacının
peştemalden bozma önlüğü, fotoğrafçı
tarafından “fantezi” olarak nitelendirilmiş.

Fransa’nın
vergi
ile imtihanı

GÜNEŞ enerjisi ile elektrik
üretiminde komple çözüm
sunan fotovoltaik
uzmanlarından IBC Solar,
bugüne kadar dünya
genelinde 2 GW’ı aşan 120
binden fazla fotovoltaik sistem
kurulumu sağladı.
Almanya’dan sonra, Hollanda,
Fransa, İspanya, İtalya,
Yunanistan, Malezya,
Hindistan, Çek Cumhuriyeti,
İngiltere, Çin ve Avusturya’da
da yatırımları bulunan firma,
2010 yılından bu yana
İstanbul’da faaliyet gösteriyor.
IBC Solar Türkiye Genel
Müdürü Hayri Bali, Türkiye’nin
güneş potansiyelini herkesin
bildiğini, ancak yatırımcıyı yakın
gelecekteki faydaları konusunda
ikna etmek zorunda olduklarını
söyledi. Bali, “Elde edeceğimiz
verimin, enerji açığımızı
kapatmak için büyük katkı
sağlayacağını anlatmaya

çabalıyoruz. Dünya genelinde
yıllardan beri uygulanan güneş
enerjisinden elektrik üretimini,
Türkiye olarak yeni yeni
keşfediyoruz. Yatırımcılar
düğmeye bastıkça ve
yönetmelikler yatırımcıyı
destekledikçe, güneşten
yararlanmanın ayrıcalığını enerji
giderlerimizde hissedeceğiz”
diye konuştu. Sanayi
kuruluşlarında ve AVM’lerde

güneş enerjisine öncelik
verilmesi gerektiğini
vurgulayan Bali, şunları dile
getirdi: “Güneş enerjisinin
kıymeti; üretildiği yerde
tüketilmesine imkân
sağlaması, iletim kaybı
olmaksızın, dağıtım için ek
maliyetler gerektirmeden
optimum bir verimlilik
sunabilmesinden
kaynaklanıyor. Var olan büyük
sanayi kuruluşlarımızın,
AVM’lerin otoparkları gibi
büyük alanlar kaplayan ve
yüksek enerji miktarları tüketen
kuruluşların çatılarına
odaklanmalıyız.”
IBC Solar Türkiye,
Bahçeşehir Üniversitesi ile
yaptığı protokol çerçevesinde,
belirli dönemlerde bünyesinde
ağırlayacağı öğrencilere staj
imkanı sunarak, güneş enerjisi
sistemleri üzerine eğitim verip
istihdam yaratacak.

Adana’da
dostluk kazandı

ATO: 5 iTO: 2
İTO Veteran Futbol Takımı ile Adana
Ticaret Odası Futbol Takımı arasında
gerçekleştirilen futbol müsabakasında
dostluk galip geldi. 13 Ocak 2013 tarihinde

Adana’da oynanan müsabakayı Adana
Ticaret Odası Futbol Takımı 5-2 kazandı. İTO
Veteran Futbol Takımı’nın gollerini İTO Meclis
Üyeleri Levent Taş ve Baki Durak kaydetti.

özelliği ise otomobil olarak kullanılırken birkaç
dakikada uçuşa hazır hale getirilebilmesi.
Yani trafik sıkıştığında uçuşa geçeceğimiz günler
pek uzak sayılmaz… Araçla ilgili daha ayrıntılı bilgi için
http://pal-v.com/ adresi ziyaret edilebilir.

BULMACA
SOLDAN SAĞA:
1- Borusan Holding
Kurucusu ve Onursal
Başkanı olup, 2012’nin
son günlerinde hayata
veda eden, ilk adı Asım
olan iş adamı… İntikam…
2- Üzerinde çıkarıldığı yılın
tarihi bulunan, 7 gram
ağırlığında, cumhuriyet
altınına göre daha yayvan
ve iri olan altın sikke…
Atların yetiştirildiği ve
bakımlarının yapıldığı
tesis… 3- Yüksek devlet
görevlileri ve elçilerin
oturmalarına ayrılan
konut… Türk Ticaret
Kanunu anlamındaki
harfler… 4- Talyum
elementinin simgesi…
Yayvan Çin tavası…
Moldova’nın internet kodu…
5- Nijer’in plaka imi…
Dumanın değdiği yerde
bıraktığı kara leke… Karışık
renkli… 6- Bir ortaöğretim
kurumu… Filistin’in internet
harfleri… Kesintisi
yapılmamış, kesintisiz para…
7- Bir cetvel türü… Kremi,
mavi teneke kutu ile
özdeşleşen; 1960’lı yıllarda
Eczacıbaşı tarafından
ülkemizde de üretilmeye
başlanan Almanya merkezli
cilt bakım markası… 8- Bir
duş jeli markası… Cezayir’in
plaka işareti… 9- Bir nota…
Dış karşıtı… Kuzu sesi… 10İstanbul Manifaturacılar
Çarşısı’nın kısa adı…
Unilever’in sabun
markalarından biri… 11- Para
aktarımı… (Tersi) Bir çoğul
takısı… 12- Peşin olarak…
Taşıtların uğrayacakları
kazadan doğacak zararların
tamamının karşılanması için
yapılan sigorta türü.
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1- Tekelci sermaye
piyasasında, birtakım ticaret,
üretim kuruluşlarının,
genellikle kazanma veya
başka kuruluşlara karşı

tutunabilme gibi amaçlarla
aralarında kurdukları
dayanışma birliği… Henkel’in
kağıt yapıştırıcı markası… 2Yolcu ve turistlere geceleme
imkânı sağlamak, bunun
yanında yemek, eğlence gibi
hizmetleri sunmak amacıyla
kurulmuş işletme… Devlet
dairelerinde, ödemenin
yapılabilmesi için yetkilinin
verdiği izin yazısı… 3- ABD
kaynaklı bir müzik türü… Su
taşkını… Rus imparatorlarına
verilen ünvan… 4- Ürün daha
tarladayken, yetiştiği zaman
teslim edilmek üzere,
önceden pey verilerek
yapılan satış… Molibden
elementinin simgesi…
Nikaragua’ın internet
harfleri… 5- İçine çeşitli
maddeler konulan, sac,
plastik veya çinkodan
yapılmış kap… Danslı ve lirik
Japon dramı… Adını,
MicroSoft Network
kelimelerinin kısaltılmış
halinden alan; Microsoft’un
internet tabanlı hizmetlerini
yürüttüğü kurumu… 6Uzak… Kumaşta, bir
bölümün öbürünün üzerine

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

getirilmesiyle oluşturulan
kıvrım… Falkland Adaları’nın
internet kodu… 7- Sağ ve
solun ortak adı… Avrupa’da
gelişmiş bankacılık sistemi ile
öne çıkan, kara para
hareketleri için de uzun bir
dönem depo rolü üstlenen,
başkenti Bern olan ülke… 8Cep telefonu aracılığı ile
yazılan iletinin bir cep
telefonundan diğer bir cep
telefonuna gönderilmesi
anlamında kullanılan İngilizce
kısaltma… Konut… Bir işi
yapabilme gücü, kudret… 9Kamboçya’nın internet
harfleri… Birleşik Arap
Emirlikleri’nin kısa yazılışı…
10- Satrançta L biçiminde
hareket eden taş… 100
metrekare değerinde yüzey
ölçü birimi… Nokta ve
çizgilerden oluşan bir alfabe
kullanan telgraf dizgesi… 11Gizli tutulan işlerde
harcanmak için yetkililerin
emrine verilen para… 12Yırtık, yarık… Astatin
elementinin simgesi…
Procter & Gamble’ın
çamaşır deterjanı
markalarından biri.

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 5. SAYFADA

