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Google dünyanın en
büyük markalarından biri.
Şirket de dünyanın en değerli
şirketlerinden. 

Google bu başarıyı nasıl
sağladı?

İnsanları ulaşmak istedikleri
bilgiye kolayca ulaştırarak…

Peki, ulaşılan bilgiyi Google
mı üretiyor?

Koskoca bir, hayır…
Google’ın ulaştırdığı bilgiyi

üretenler ne kazanıyor?
Koskoca bir, hiç…
Bu adil mi?
Değil…
Değişmesi mümkün mü?
Evet…

★★★

Bir süredir Fransa’daki internet
siteleri linklerini kullanması karşılığı
Google’dan telif istiyorlardı. 

Özellikle haber siteleri Google’ın
verdiği linklerle ulaşılan bilgiyi
kendilerinin ürettiğini, dolayısıyla bu
süreçte telif almaları gerektiğini
belirtiyorlardı.

Bu istekle ilgili tarafların yaptığı
görüşmelere Fransız Hükümeti de
dahil olmuş ve Google’la vergi
uygulayabileceği uyarısını yapmıştı. 

İş sonunda tatlıya bağlanıyor gibi.
BBC’nin haberine göre Google,

Fransa’daki medya kuruluşlarının
internet operasyonlarını
geliştirmelerinde kullanılmak üzere 60
milyon Euro büyüklüğünde bir fon
yaratmayı kabul etmiş durumda.
Google, Dijital Yayın Yenilik Fonu
oluşturmanın yanında bir söz daha
verdi ve Fransız basınına arama
motorunun platformlarında daha ucuz
maliyetle yer verme taahhüdünde
bulundu.

Yani Fransız medyası hem
Google’ın oluşturduğu fonu
kullanarak internet sitelerini
geliştirebilecek hem de daha uygun
maliyetle reklamını yayınlayabilecek.

★★★

Bunun anlamı, içerik “üretenlerin”

değil, içeriği

“ulaştıranların”
kazandığı adil
olmayan düzenin
kısmen de olsa
düzeleceği…

Fransa
Cumhurbaşkanlığı’nın
Twitter hesabından
yayınlanan şu tweet
haklı bir gururu
yansıtıyor: “Fransa
Google’la bu anlaşmaya
varmaktan gurur

duyuyor, dünyada bir ilk…”
Konunun bizi de ilgilendiren en

önemli tarafını ise medya ve iletişim
alanlarında raporlar hazırlayan
Enders Analysis’ten Ian Maude’nin
yaptığı açıklama özetliyor: “Google
diğer ülkelerin gazetelerinin de
benzer bir şey yapabilmesine kapı
açmış görünüyor. Bu diğer
yayıncıların kendi müzakerelerini
yürütmelerine yol açabilecek bir
emsal oluşturuyor…”

Yani Türkiye’deki internet içerik
üreticileri de Google ile masaya
oturup, ürettikleri içerikten kazandığı
paradan haklarını isteyebilirler ve
istemelidirler de…

1895 – 1976 yılları arasında yaşamış, ABD’ye
göç ettikten sonra yayınlanan derleme ve
çevirileri ile klasik Çin metinlerinin batıda

yaygınlaşmasını sağlamış, döneminin en etkili
yazarlarından biri. Bu sözü, tarihin en korkunç

iki savaşına, “idraklere giydirilmiş deli
gömlekleri” ideolojilerin insanlara yaptıklarına

tanık olmuş bir aydın olarak sarf etmiştir.

Lin Yutang 

Bugün medeniyeti tehdit eden
savaş değildir. Medeniyeti tehdit
eden bazı politik doktrinlerin yol
açtığı yaşam değerleri algısındaki
değişimdir. Ancak “özgür insan”

rüyasını tekrar hatırlayarak ve
insan haklarının önemini idrak

ederek modern medeniyeti sarsıcı
tehdidi önleyebiliriz.”

”
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Suya düşen rüyalar…

Google kazanc›n› paylafl›yor 

SOLDAN SAĞA: 
1- 1999 Gölcük depremi
sonrasında toplumu
bilinçlendirme konusunda
yaptığı çalışmalarla
tanınan, kamuoyunda
Deprem Dede olarak
anılan, Ocak ayı içinde
yitirdiğimiz bilim insanı
(İkinci adı Mete)… 2-
Picanto ve Rio modellerini
üreten Güney Koreli
otomotiv firması…
İzlanda’nın internet
kodu… Rutenyum
elementinin simgesi…
Çok karşıtı… 3-
Trabzonspor için
kullanılan kısaltma…
Satrançta L biçiminde
hareket eden taş…
Danone tarafından doğal
ve meyveli olarak üretilen
maden suyu markası… 4-
Birine göre yüksek aşamada
olan kimse… Bir işte bir
kimse veya şeyin üstüne
düşen görev… 5-
Estonya’nın internet
harfleri… Tanıtımlarında
“Eğlenceye giriş bileti”
sloganını kullanan; konser,
futbol, spor ve sanat
aktiviteleri için internet
üzerinden bilet satışı yapan
bir firma… 6- Reklamcılar
Derneği’nin kullandığı
kısaltma… Rus, Ukraynalı,
Leh, Sırp, Hırvat, Bulgar ve
Çek halklarına dillerindeki
yakınlık dolayısıyla verilen
ortak ad… Moldova ve
Romanya’nın para birimi… 7-
Bir makineyi oluşturan ve
işlemesine yardım eden
parçalardan her biri…
Arjantin’in plaka işareti…
Ryan soy isimli Amerikalı
aktrisin ilk adı… 8-
İstanbul’da Fen Lisesi ve
üniversitesi de bulunan özel
bir eğitim kurumu… Temel
uzunluk ölçüsü birimi… 9-
1865 yılında Hong Kong’ta
kurulan, ülkemizde de
etkinlik gösteren bir banka…

Başvurulacak yer veya
makam… 10- Samara, Vega
ve Kalina modellerini üreten
Rus otomotiv şirketi…
İsteklerini işverene kabul
ettirmek için işçilerin, işlerini
hep birden bırakması… 11-
Sesli duyuru… Ankara’daki
bir üniversitemizi simgeleyen
harfler… 12- Alışveriş
işlerinin sağladığı para
kazancı… Daraltmak işi.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1- İstatistiklere dayanarak
sigorta primlerini, risklerini
hesaplayan kimse… Birine,
görevi karşılığı olarak veya
geçimi için her ay ödenen
para, maaş… 2- Bir ortaklık
veya mal üzerinde payı olan
kimse, paydaş… 3- Eski dilde
“su”… Düzenlenmiş olan çek
veya poliçede alacaklı olan
taraf; hamil… 4- Kara
Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakfı bünyesinde elektronik
cihaz ve sistemler geliştiren,
üreten ve pazarlayan
elektronik sanayi kuruluşu…
5- Bir kimsenin işi, mesleği
veya toplum içindeki durumu
ile ilgili olarak kullanılan ad,

unvan… Litvanya’nın plaka
işareti… Ateş… 6- Sahip,
iye… Bir makarna markası…
Monako’nun internet kodu…
Sodyum elementinin
simgesi… 7- Ürün daha
tarladayken, yetiştiği zaman
teslim edilmek üzere,
önceden pey verilerek yapılan
satış… Kuranı Kerim’de yer
alan bir sure… 8- Kalıtımsal
olarak ortak fiziksel ve
fizyolojik özelliklere sahip
insanlar topluluğu…
Bankamatik olarak da bilinen
otomatik vezne makinesi… 9-
Pişirici, ısıtıcı ve
telekomünikasyon alanlarında
üretim yapan Kayseri merkezli
bir firma… Ürün yelpazesi
elektronik ve beyaz eşya
ürünleri ile klima ürün
grubunu içeren Zorlu Grubu
markası… 10- Ek faiz
ödememe durumu… 11-
Bankada bulunan paranın
faiziyle veya sahibi bulunduğu
hisse senedi gibi değerli
evrakın geliriyle yaşayan
kimse… Seryum elementinin
simgesi… 12- Üye…
Ukrayna’da kullanılan para
birimi.

Haz›rlayan
Nalan M. ALAKENT

ile ti sim@so rus hop.com
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Kültürümüz
ürünleşmeli…

Kültür ürünlerimizin
“sahiplenilmesi” sık sık
medyada gündeme geliyor, her
gündeme geldiğinde de

hayıflanıyoruz. 
“Yunanlılar baklavadan

sonra Karagöz de bizim
dedi…”

“Nasreddin Hoca’ya
İranlılar sahip çıktı…”

“Lale zaten Hollanda’ya
gideli yüzyıllar oldu…” Bu

liste uzar gider.
★★★

Bu kültürel öğelerin kimin olduğu da
tartışılır şüphesiz. Karagöz’e benzer bir tip
Yunan kültüründe, Nasreddin Hoca’nın bir
eşi İran’da bulunabilir. 

Günümüzde tekrar hakkını verdiğimiz
lale, zamanında Hollanda’ya gitmeseydi
bugün bu kadar çeşitlenir miydi?

★★★

Önemli olan bu kültürel öğelerin
günümüz kültürüyle harmanlanarak
yeniden üretilmesi. Yani “ürünleşmesi”…

Başarılı bir biçimde ürünleşen kültür
öğeleri inanılmaz başarılı olabilir. Yavaş
yavaş üretilen Nasreddin Hoca, Keloğlan
oyuncakları, çizgi filmleri iyi örnekler… 

Bu ürünler biraz daha “günümüzde
yaşarsa” daha iyi sonuçlar alınabilir.

Daha da önemlisi, bu tip kültürel
değerleri kim ürünleştirirse o sahip oluyor. 

Yani kim daha fazla Karagöz ürünü
piyasaya sürer ve başarılı olursa Karagöz
onun olur.

Chester Projesi, 1911’de
Meclis-i Mebusan’da, 1922’de
Büyük Millet Meclisi’nde
tartışılır. 1911’de reddedilen
proje Milli Mücadele
döneminde kabul edilir. ABD
ile yapılan anlaşmaya göre,
Anadolu’da (Musul dahil) 4 bin
kilometreyi aşan bir demiryolu
şebekesi ve üç liman yapımı
karşılığı demiryolu güzergahı
ile limanlar çevresindeki

madenlerin kullanım hakkı
devrediliyordu. Projenin
finansmanı, sözkonusu
alanların 40 kilometrelik
çevresinde, bilinen ve 20 yıl
içinde bulunacak olan, petrol
dahil tüm madenlerin işletme
hakkı idi. Chester Projesi’nin
gerçekleşmesi için hayati
önemi olan Musul sorunu
Lozan Konferansı’nda
çözülemeyip, ileriki

görüşmelere bırakılınca
projeyi yürütecek ABD şirketi
sorun yaşamaya başladı.
Gecikmeler sonucu Türk
Hükümeti 18 Aralık 1923’te
anlaşmayı feshedecekti.
Böylece Anadolu’nun 
imarının bir rüya olarak
kalacağı endişesini 
yansıtan yazı ve karikatürler
dönemin gazetelerinde
yayınlanmaya başlar. 

“Chester Projesi Suya Düştü”
Rüya – Hakikat

Mücevher tahtı için
İtalya ile yarışıyoruz

PIRLANTA ve renkli
taşlar konusunda eğitim alan
46 kişiye, İstanbul Ticaret
Odası’nda düzenlenen
törenle sertifikaları verildi.
Törene katılan İstanbul
Ticaret Odası Başkanı Dr.
Murat Yalçıntaş,
kuyumculuk sektörünün
Türkiye’nin küresel oyuncu
olduğu sektörlerden biri
olduğunu söyledi. 

Dr. Murat Yalçıntaş,
Türkiye’nin hedefinin
önümüzdeki 5 yıl içinde
dünya birinciliği olduğunu
belirterek, “Her sene 400’er
tondan fazla altın ve gümüş
işleme kapasitesine sahibiz.
Dünya mücevher
piyasasında İtalya ile dünya
birinciliği için rekabet
halindeyiz. Yakında
Türkiye’nin birinciliğe
yükseleceğini ümit
ediyorum” diye konuştu.

200 BİN KİŞİYE
İSTİHDAM 

Başkan Yalçıntaş,
Türkiye’de 25 bin civarında
kuyumculuk işletmesi
olduğunu ifade ederek,
bunların 6 bin 500’ünün
İstanbul’da olduğunu dile
getirdi. Dr. Yalçıntaş,
“İstanbul’da 2 bin imalatçı, 4
bin 500 kadar da perakendeci
bulunuyor. Sektör toplamda
200 bin kişiye istihdam
sağlıyor” diye konuştu. 

Sektör rakamlarının çok
büyük olduğunu belirten Dr.
Yalçıntaş, 1980’li yıllarda
Kapalıçarşı’da küçük
atölyelere iş yapan
işletmelerin bugün büyük
firmalara dönüştüğünü
söyledi.

“Kursiyerlerin buradan
aldığı eğitim, sektörü olumlu
yönde etkileyen bir

eğitimdir” diyen Dr.
Yalçıntaş, sektörün çok daha
ileriye gitmesi için
Anadolu’nun 5 bin yıllık
mücevher sanatından ilham
alınmasının yeterli olacağını
vurguladı. 

Törende bir konuşma
gerçekleştiren İTO Demir Dışı
Metaller Meslek Komitesi
Meclis Üyesi Mehmet Erhan
Hoşhanlı da, eğitimlerin çok
önemli olduğunu ifade
ederek, “Sektörümüz bu
eğitimlerle daha da
güçlenecek” dedi. Törene İTO
Genel Sekreter Yardımcısı
Selçuk Tayfun Ok da katıldı. 

46 kişinin sertifika almaya
hak kazandığı eğitimlerden
Pırlanta Temel Eğitimi 21–25
Mayıs tarihleri arasında,
Renkli Mücevher Taşları
Eğitimi ise 16–20 Temmuz
tarihleri arasında
gerçekleşmişti. 

Yüzde 90
başarı

sağlandı
İTO Demir Dışı

Metaller Meslek
Komitesi’nin
desteklediği
eğitimler, Harmony
Değerler Taşlar
Şirketi tarafından
verildi. Şirket adına
konuşan Yönetim
Kurulu Başkanı
Fazıl Özen,
çalışmalar
sonucunda yüzde
90 başarı
sağlandığını belirtti.
Özen, “Eğitimlerde
toplam 40 taş
arasında sadece 4
taşta başarısızlık
görüldü. Yani
kursiyerlerimiz 40
taştan 4 taşın hangi
taş olduğunu
bilemedi. Bu çok
büyük bir başarı”
dedi. 

HakikatRüya
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