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Özgürlük
‘‘vazgeçmeniz
için
kışkırtıldığınız
bütün hediyelerden
daha değerlidir.

”
Baltasar
Giracian

1601 – 1658 yılları arasında
yaşamış, Politikacı ve
Kahraman gibi kitaplarıyla
döneminde oldukça etkili
olmuş İspanyol teolog ve
düşünür.
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‹nternet hâlâ bakir…

Ömrü kısa sürmüş
markalardan İxir’in
kokoreççi ve kestaneci
tipleriyle yaptığı reklamları
hatırlarsınız. Bir kokoreççi
ve bir de kestaneci, o
döneme göre “ağır” internet
muhabbeti yapıyor ve
internet erişimi sağlayıcısı
İxir’in ürünlerini
tanıtıyordu. Reklam ajansı, bir gün herkesin
internet kullanıcısı olacağı düşüncesinden
hareketle, o gün için interneti kullanacağı
düşünülemeyecek meslek gruplarına mensup
tiplerle tanıtımı seçmişti.
Kokoreççi ve kestaneciye bazı reklamlarda
“aptal sarışın” tiplemesiyle Banu Alkan da
katılmış ve kestanecinin sorduğu:
- Siteniz var mı Banu Hanım? Sorusunu,
kokoreççi ve kestanecinin müstehzi ve acıyan
bakışları altında:
- Ayol ne sitesi, ben müteahhit miyim? Diye
cevaplamıştı.
★★★
Yıllar geçti, “site” deyince akla daha çok
“web sitesi” gelmeye başladı. Teknostyle.com
sitesinin verdiği bilgiye göre Türkiye’deki web
sitelerinin sayısı, 2011 yılında 17 milyona
yaklaştı. Yani neredeyse her dört kişiye bir

KARİKATÜRLERDEKİ TARİH
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Hayat pahalılığı…
- Eskiden dört kadını bir erkek geçindiriyordu. Şimdi dört
erkek bir kadını geçindirmekten aciz!

internet sitesi düşüyor.
Türkiye İstatistik
Kurumu’nun verilerine göre
evlerden internete erişim
oranı yüzde 42.9’a ulaştı.
Bunun anlamı evlerin yarıya
yakınında internet var.
İnternete erişim kentlerde
yüzde 50’yi çoktan aşmış
durumda.
Yine geçen yılın mart ayına kadarki dönemin
verilerine göre internetin alışveriş amacıyla
kullanımı yüzde 18.6’ya ulaşmış. Yani interneti
kullanan her 5 kişiden biri aynı zamanda
alışveriş yapıyor. Bu verilerin indirim siteleri
çılgınlığı öncesini kapsadığını hatırlatmakta
yarar var. Muhtemelen bu yılın verileri
açıklandığında hızlı bir yükseliş gözleyeceğiz.
★★★
Gelelim girişimlerin, ticari müesseselerin
internetle ilişkisine. Türkiye İstatistik
Kurumu’nun 2011 yılı Girişimlerde Bilişim
Teknolojileri Kullanımı Araştırması’na göre
Türkiye’deki girişimlerin yüzde 92.4’ü internet
erişimine sahip. Üstelik bu erişimin yüzde
90’dan fazlası genişbant bağlantıyla
gerçekleşiyor.
Girişimlerin yüzde 59.9’unun kendilerine ait
internet sitesi var. Bu oran 2010 yılına göre artsa

da birkaç yıldır düşüyordu. Örneğin 2007’de
yüzde 63.6 olan internet sitesi sahipliği oranı art
arda 3 yıl düşmüş, 2011’de ise artışa geçmiş. Bir
başka ifadeyle, şirketler kriz zamanlarında,
beklenenin tersine, kendilerini dünyaya
tanıtacak ve işlerinin iyileşmesine katkıda
bulunacak internet sitelerine zaman ayırma
gereği duymamışlar.
★★★
Gelelim şirketlerin internet alışverişini
kullanım oranlarına. Girişimlerin sadece yüzde
14.2’si internet üzerinden ürün ya da hizmet
siparişi vermiş. Yani tüketicilerin yüzde 18.6
oranındaki kullanımına göre oldukça az.
Şirketlerin internete erişimi yüksek, ama
alışveriş için kullanımı pek az…
Girişimler interneti sadece “alım”da değil
“satım”da da az kullanıyorlar. Türkiye’de
internet erişimi ve web sitesi olan tüm
girişimlerin sadece yüzde 12.3’ü internet
üzerinden ürün ya da hizmet siparişi almış.
Yani Türkiye’deki internet sektörü henüz
doygunluğa ulaşmış durumda değil. Şirketlerin
neredeyse yarısının web sitesine ihtiyacı var ve
yüzde 90’ı internet aracılığıyla mal ve ürün
satabilmek için “bekliyor”…
“Ne bekliyor?” sorusunu doğru
cevaplayanların kazançlı çıkacaklarına şüphe
yok…

TARİHTE BU HAFTA
27 Ocak
1926 yılında bugün, İskoç
mucit John Logie Baird, icat
ettiği televizyonun ilk yayınını
gerçekleştirdi. Televizyon
özellikle İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonra en önemli
kitle iletişim aracı olacaktı.
28 Ocak
2004 yılında bugün,
Türk Lirası’ndan altı sıfır
atılarak, geçici para
biriminin “Yeni Türk
Lirası” olmasını öngören
tasarı TBMM Genel
Kurulu’nda kabul edildi.

1922 işgal
İstanbul’u,
hemen her şey
kıt, olanlar da
pahalı.
Karaborsa
inanılmaz
boyutlarda.
“Hal” bozuk,
“ati” kayıp…
Tek dayanak
“mazi”…
Hayaline bile
cihan değen
geçmiş
zamanları yâd
etmenin tam
zamanı…

29 Ocak
1934 yılında bugün,
Türk sinemasının
doğuşundaki önemli
filmlerden Leblebici
Horhor Ağa’nın
çekimleri tamamlandı.
Film 1916 ve 1913
yıllarında da çekilmişti.
30 Ocak
1980 yılında bugün, yabancı bankalar

Yabancı Sermaye Kanunu kapsamına alındı ve
kârlarını transfer etme hakkı tanındı.
31 Ocak
1968 yılında bugün, 42 yıl önce
ilk yayınları gerçekleşen
televizyonun deneme yayınları
Ankara’da başladı.
1 Şubat
1895 yılında bugün,
Lumiere Kardeşler sinemayı
icat etti. Kısa sürede
sanatsal yönü anlaşılan
sinema, yedinci sanat olarak
anılacak ve televizyonun
yaygın kullanımına kadar
kitle iletişiminin yıldızı olacaktı.
2 Şubat
1967 yılında bugün, Devlet Planlama Teşkilatı
Müsteşarlığı’na Turgut Özal getirildi. Özal, 1980
24 Ocak Kararları’nın mimarı olacak, 1983
sonrası Başbakanlığıyla
yapısal reformlara imza
atacaktı. Turgut Özal’ın
önemli reformlarından biri
olan vergi iadesi 1984
yılında aynı gün
başlayacaktı.

Türkçe’nin ilk biyografi eseri: Biyografi Kitabı
YAZAR Mahmut Çetin tarafından
kaleme alınan ve Türkiye’de biyografi
alanında yazılan ilk
eser olduğu belirtilen
‘Biyografi Kitabı’
piyasaya çıktı.
Kitapta
biyografinin tanımı,
özellikleri, biyografi ve
belge ilişkisi, biyografi
yazımının süreçleri,
tarihte ve günümüzde
biyografi, biyografinin
diğer alanlarla ilişkisi,
biyografi kimlik ilişkisi
eserin içindeki bazı
bölüm başlıkları yer alıyor. Kitapta
görüntü ve sesle biyografinin teşekkülü
biyografik belgeseller, CV’nin hikayesi,

dünyada ve Türkiye’de
biyografi araştırmaları da ele
alınıyor.
TARİHİN ÜVEY EVLADI
Hayatı boyunca
biyografi merkezli
işler yapan ve
biyografinin
görsel boyutuyla
da ilgilenen Çetin,
Biyografi
Kitabı’nın
Türkiye’de biyografi
alanında yazılan ilk eser
olduğunu belirterek, “Bu da
üstünde ayrıca durulması gereken bir
durum. Türkçe’de ihmal edilmiş bir
alan biyografi. Orhan Okay’ın deyişiyle,

biyografi tarihin üvey evladı” dedi.
Biyografinin her şeyden önce bir
tasarım ve şekillendirme olduğunu
anlamak gerektiğini ifade eden
Çetin, Afrika atasözüne atıfta
bulunarak, şunları söyledi:
“Afrika Atasözü şöyle der:
‘Aslanlar kendi tarihçilerini
ortaya çıkarmadıkları sürece,
tarih, avcıların kahramanlık
hikayelerinden oluşmaya
devam edecektir.’ Ben aslanların
ağlamayı bırakıp kendi
tarihçilerini, kendi biyografi
yazarlarını, kendi sanatçılarını
çıkarmasını öneriyorum. Dahası
‘Biyografi Kitabı’yla bunun nasıl
başarılacağının yol haritasını da
çıkarıyorum.”

8 bin çevre
sorumlusu
Meksika’da
buluşacak
MEKSİKA’nın Mexico City
kentinde 25–27 Eylül 2012
tarihleri arasında ‘The Green
Expo Mexico’ fuarı organize
edilecek. Çevre endüstrisi ve
çevre sorunlarının ele alınacağı
fuarın, iklim değişikliğini
azaltmak ve endüstriyel
süreçlerdeki kirliliği minimize
etmek amacıyla cutting-edge
teknolojilerini kullanmak ve
teşvik etmek isteyen devlet ve
belediye enstitüleri, üniversiteler,
ticaret ve sanayi odaları ile
yaklaşık 8 bin alıcıyı biraraya
getirmesi planlanıyor. Fuar
kapsamında ‘Environmental
International Conference’ adlı bir
eğitim programı da
düzenlenecek.
Bilgi: +49 211 61073 19
blume@ejkgermany.de
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İTO Personeli Korosu
Sultanbeyli’de konser verdi
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Personeli
Türk Sanat Müziği Topluluğu, Sultanbeyli
Belediyesi Kültür Merkezi’nde konser
verdi. Koroya, Şehnaz Buselik Türk

Müziği Saz Topluluğu eşlik etti. Türk
Sanat Müziği’nin sevilen eserlerini
seslendiren koro, dinleyicilerden yoğun
ilgi gördü.

SOLDAN SAĞA: 1- 2012 yılının ilk altı
ayında Avrupa Birliği dönem başkanlığını
üstlenen ülke… Sudan’ın internet kodu…
2- Arada ödenen olağan dışı bono…
Bankalar arası işlemlerde bir gecelik faiz
uygulaması… 3- Vatikan’ın internet
harfleri… Radon elementinin simgesi…
Unilever’in çay markası… 4- Çırpılmış
yumurtayla yapılan bir yemek… İki veya
daha çok devletin saldırmazlık, savaşta iş
birliği gibi konularda kararlaştırdıkları
ilkelere uygun davranmayı kabul etmeleri
durumu, antlaşma… 5- İleri sürülerek
savunulan düşünce, iddia… Çelişkili ve
tutarsız iki cümleyi birbirine bağlamaya
yarayan bir söz… Lityum elementinin
simgesi… 6- Bir kimsenin, bir ortaklığın
veya bir devletin bazı işlerini yapan kimse,
temsilci… İndiyum elementinin simgesi…
7- Meksika’nın internet kod harfleri…
Zorunlu Deprem Sigortasını yapmak ve
yönetmek amacıyla kurulan Doğal Afet
Sigortaları Kurumu’nu simgeleyen harfler…
Liberya’nın internet kodu… 8- Satrançta
bir taş… Procter & Gamble’ın çamaşır
deterjanı markalarından biri… Tavlada üç
sayısı… 9- Malzemesi marka sahibi
tarafından karşılanarak başka bir firmaya
yaptırılan mal… Kendi isteğiyle işten veya
bir hizmetten ayrılma… 10- Bir görev, bir iş
için kendini ileri süren veya başkaları
tarafından ileri sürülen kimse… Başlığı olan
zarf veya kâğıt… 11- Elmas, zümrüt gibi
değerli taşların tartısında kullanılan,
0,20043 gramlık ağırlık ölçü birimi… Yerli
bir teflon tencere markası… Yabancı… 12Hatay’da bir ova… Yüz… Demir
elementinin simgesi.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1- İsviçre’de
25-29 Ocak tarihlerinde düzenlenen Dünya
Ekonomik Forumu’na ev sahipliği yapan
kasaba… Geçinmek için gerekli olan
şeylerin bütünü… 2- Üretimde gerekli malı
elde etmek için kullanılan yarı işlenmiş
mal… 1971’de ülkemizde ambalajlı kuru
yemiş tüketimini başlatan marka… 3Sodyum elementinin simgesi…
Letonya’nın plaka işareti… Hint kadınlarına
özgü giysi… 4- Ölçü aletleri, saat ve

O BİR İŞADAMI

Blue Jean’ın
mucidi Alman

Levis Strauss
Asıl adı Löb Strauss… Ancak
Amerika’ya göç edenlerin giriş
yaptıkları New York’un meşhur Ellis
Adası’nda onun adını doğru anlayıp
kağıda geçirebilecek bir memur
bulamadığı için, adını Levi olarak
değiştirdi.
1829’da Almanya Bavyera’da doğdu.
Musevi kökenli bir Alman olan Levi, 19
yaşına geldiğinde, New York’ta kuru
gıda işi ve manifaturacılık yapan
ağabeylerinin yanına göç etti. Levi ile
birlikte annesi ve iki kız kardeşi de New
York’a geldi.
Levi de manifaturacılık yapmaya
başladı. Birkaç yıl sonra, 1853 yılında
ABD vatandaşlığına geçti.
Kaliforniya’daki meşhur altına hücum
sırasında San Francisco’ya yerleşti.
San Francisco’da ağır koşullarda
çalışan kovboylar ve madencilerin
kullanımı için bir pantolon üretti. Kot
pantolon veya Blue Jean olarak anılan
pantolon, sonraki yüzyılın ortalarından
sonra gençlik modasının
vazgeçilmezleri arasına girecekti. Levi’s
markasıyla üretilen, çift dikiş yapılan,
bakır perçinli “ağır iş” pantolonları,
zamanla kendi kültürünü oluşturacaktı.
1902 yılında, 73 yaşında ölen Levi
Strauss, hiç evlenmedi. Mirası
yeğenlerine kaldı. Levi Strauss
öldüğünde, Levi’s, dönemin en başarılı
ve değerli şirketlerinden biriydi ve o
günkü değeri 6 milyon dolardı.

BULMACA

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

göstergelerde sayı veya işaret göstermeye
yarayan hareketli iğne… Ev, araç, sağlık,
hayat, iş yeri, gelecek ve seyahat sigortaları
konularında faaliyet gösteren bir sigorta
şirketi… 5- Bir makine, cihaz veya mobilyanın
parçalarını yerli yerine takma... (Tersi)
Hollanda’nın plaka kodu… 6- Lahza… Yaşar
Dondurma tarafından üretilen
Kahramanmaraş dondurmasının marka
ismi… 7- Gerçek olmayan davranış…
Alacağın veya borcun, faizin dışında olan
bölümü… Beyoğlu’nda, profiterolüyle ünlü
pastane… 8- İplik… Bir sonuç elde etmeye
yarayan yöntemler düzeni… 9- Karşılıksız
yarar sağlanılan yer veya kimse… Türkiye
Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal
Varlıkları Koruma Vakfı’nın kısa yazılışı… 10Hareketli, işleyen, çalışan… Tarih öncesinden
günümüze kadar değişik çağların ve
uygarlıkların kültür değerlerini temsil eden
eser veya kalıntı… 11- Bir malı çok miktarda
toptancıdan veresiye aldıktan sonra piyasada
değerinden daha aşağıya peşin olarak
satma… Kurucusunun soyadını taşıyan bir
ayakkabı boyası markası… 12- At kılının
rengi… Kale duvarı… Toplum içindeki en
küçük birlik.
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