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Kendi omzuna
‘‘tırman.
Başka nasıl
yükselebilirsin ki!

Friedrich
Wilhelm
Nietzsche

”

1844 – 1900 yılları arasında
yaşamış, Jean-Paul Sartre’ı
da Adolf Hitler’i de
etkileyecek kadar karmaşık
ve benzersiz bir kişiliği olan
delilik ve dahilik arasındaki
çizginin en bulanık olduğu
zihinlerden biri…
Filozof, yazar…
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O BİR İŞADAMI

Yat›r›m› alenen takdir ve teﬂvik…

yerinden oynamıştı. Cumhurbaşkanlığı
döneminde popülist hükümetlerin afaki
zam taleplerini reddettiğinde bu konu
hatırlanarak, “Çankaya’nın şişmanı işçi
düşmanı” sloganları atılmıştı. Aldıkları
oyların diyetini para basıp maaş vererek
ödeyen hükümetler tarihimizin en
büyük ekonomik krizine adım adım
sürüklemişlerdi ülkeyi…

Başbakan tarafından açıklanan yeni
yatırım teşvikleri, tarihimizin en kapsamlı
ve büyük teşvik paketinin göstergeleri.
Yatırımı teşvik eden bu anlayışın
temelinde, yatırımcının da takdir edilmesi
var.
Tarihi köklerimizin ticaretle hiçbir
sorunu olmamasına rağmen, ticaretin ve
tüccarın pek de makbul olmadığı bir
kültürümüz var.
“Amman sigortalı bir işin olsun.”
“Devlete sırtını dayayacaksın arkadaş.”
Bu ve benzeri sözleri, ortalama bir Türk
insanı, yetişkin oluncaya kadar kaç kez
duyuyor acaba? Ana babasından,
öğretmeninden, hatta kendi çapında
girişimci sayılan bakkal amcadan.

★★★
1980’lerde, Başbakanlık makamında
bir “tabu kırıcı” gibi oturan Turgut Özal,
“Ben zenginliği severim” dediğinde yer

19 Teşrin-i Sani 1339 – 19 Kasım 1923 Akbaba Dergisi

6 Nisan
1909 yılında
bugün, ilk faili
meçhul gazeteci
cinayeti Galata
Köprüsü’nde işlendi. İttihat ve
Terakki karşıtı yazılarıyla meşhur
serbestî yazarı Hasan Fehmi’yi
öldüren katil, köprüdeki polis
karakolu ve iki tarafındaki
nöbetçilere rağmen yakalanamadı.
1973 yılında bugün, emekli
amiral Fahri Korutürk
Cumhurbaşkanı seçildi. 7 yıl sonra
aynı gün Çankaya’dan ayrılan
Korutürk yerine TBMM bir
cumhurbaşkanı seçemeyecek ve
bu durum 12 Eylül darbesinin
nedenlerinden biri olacaktı.
7 Nisan

Kadın – Kendisine şu camekandaki mantoyu bana almasını
söyledim, düştü bayıldı.
Polis – Anlaşıldı, yüreğine inmiş!...
Camekandaki etikette: “200 Lira”

Son yıllarda girişimci daha bir itibarlı.
Özal dönemindeki gibi “köşe dönmeci”
olarak adlandırılmıyor.
Girişimci itibar kazanıyor, yatırım
ortamı iyileşiyor, ülke zenginleşiyor.
Türkiye’nin girişimcileri sınırları
çoktan aştı; dünyanın dört bir yanında,
ellerinde akıllı telefonları, yeni pazar
arıyorlar, mal satıyorlar, hizmet
veriyorlar.
Artık Türkiye’nin de sınırlarını
aşması, yabancı yatırımcıya da gerçek
anlamda kucak açması gerekiyordu. Bu
teşvik paketiyle bu değişimin ilk
adımlarının atıldığına inanıyorum.
Hükümet, yatırımı ve yatırımcıyı
alenen takdir ve teşvik ediyor.
Bu eski Türkiye için en azından bir
kabahat. Ama yeni Türkiye için güzel bir
geleceğin habercisi…

TARİHTE BU HAFTA

KARİKATÜRLERDEKİ TARİH

Yüreğe indiren etiketler…

1827 yılında
bugün, pratik
bir biçimde ateş
yakılmasını
sağlayan kibrit
İngiltere’de piyasaya sunuldu.
Kibritin mucidi kimyager John
Walker’di…
1933 yılında bugün, işadamı
Sakıp Sabancı doğdu. Sabancı
2004 yılı nisanında aramızda
ayrıldı.

8 Nisan
1918 yılında
bugün, bir yıl önce
savaşa giren ve
ekonomisi
zorlanmaya
başlayan ABD’nin savaş
tahvilleri, ünlü sanatçı Charlie
Chaplin tarafından New York’ta
satıldı.
9 Nisan
1936
yılında
bugün,
İstanbul
Telefon
Şirketi devletleştirildi.
1945 yılında bugün, ilk yerli
ampul üretimi başladı.
1957 yılında bugün, 88 yıl
önce açılan Süveyş Kanalı,
yıllarca zemininde biriken
batıklardan temizlenerek
yeniden gemi trafiğine açıldı.
10 Nisan
1926 yılında bugün,
Türkiye’deki tüm şirket ve
kurumlarda işlem ve kayıtların
tamamının Türkçe tutulmasının
zorunluluğuna ilişkin
düzenleme benimsendi.

11 Nisan
1919
yılında
bugün,
Birinci
Dünya Savaşı sonrası imzalanan
Versay Barış Anlaşması gereği
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
kuruldu. Kuruluş İkinci Dünya
Savaşı sonrası da Birleşmiş
Milletler’in uzmanlık kuruluşu
olacaktı.
1995 yılında bugün, Güneydoğu
Anadolu Projesi bağlamında Harran
Ovası’na ilk su verildi.
12 Nisan
1903 yılında
bugün,
ekonometrinin
kurucularından
ve az gelişmiş
ülkelerde planlama konularında
yaptığı çalışmalarla tanınan
Nobel Ekonomi Ödülü sahibi
Jan Tinbergen doğdu. 1994’te
ölen Tinbergen, 1960’lı yıllarda
Türkiye’de Devlet Planlama
Teşkilatı’na da danışmanlık
yapmıştı.
1993 yılında bugün,
Türkiye’de internet bağlantısı
gerçekleşti.

Osmanl›’n›n en ç›lg›n projeleri gün yüzüne ç›kt›
DÖNEMİNİN en
bunlardan bazıları:
çılgın tasarıları arasında
■ İstanbul Boğazı’na
yer alan, birbirinden
alternatif olarak düşünülen
değerli Osmanlı projeleri
ve yeni bir boğaz açmayı
gün yüzüne çıkarıldı. İlk
hedefleyen “Haliçkez yayınlanan
Karadeniz Kanal Projesi”
görsellerle birlikte
■ Kızıldeniz ile Akdeniz’i
belgelerin de yer aldığı çalışma, tarih
birleştirmeyi amaçlayan ve Süveyş
araştırmacısı Turan Şahin imzasıyla ve
Kanalı’na alternatif olarak
“Osmanlı’nın Çılgın Projeleri” adıyla
düşünülen “Ölü Deniz (Lut Gölü)–
raflardaki yerini aldı. Yitik Hazine
Akdeniz Kanal Projesi”
Yayınları tarafından hazırlanan
■ O dönemde Osmanlı egemenliğinde
kitapta Boğaz’da yapılacak tüp
bulunan Ortadoğu ülkelerinin
geçitten Haliç ve Boğaz’a inşa edilecek
temiz su ihtiyacını gidermeyi
köprülere, Marmara’yı Karadeniz’e
hedefleyen “Deniz Suyundan
bağlayacak kanaldan çeşitli zaferlerin
İçilebilir Su Elde Etme Projesi”
anısını yaşatacak abidelere kadar pek ■ New York’taki Özgürlük
çok eser, Osmanlı belgelerine
Heykeli’nden önce düşünülen
dayanılarak ve görsel bir zenginlik
“Asya’dan Doğan Işık” ya da
eşliğinde sunuluyor. Kitapta, çoğu ilk
“Özgürlük Heykeli projesi”
kez yayınlanan 41 proje yer alıyor. İşte ■ Ünlü Fransız mimar Bouvard’ın

İşveren
ve çalışan
için başucu
kitabı

Elisha Otis

★★★

★★★
“Azıcık aşım, ağrısız başım.”
“Çok laf yalansız, çok para haramsız
olmaz.”
“Büyük başın derdi büyük olur.”
Ya, bunlar gibi kaç deyim ve atasözü
tarihimiz boyunca zihinlerimize başarıyı
engelleyen barikatlar kurmuştur?
Para kazanmanın, başarılı olmanın,
zengin olmanın neredeyse suç sayıldığı bir
garip kültür… “Rızkın onda dokuzu
ticarettedir” şeklindeki hadisi şerife
rağmen…

Asansörü güvenli
yapan mucit

İŞ dünyası için rehber niteliğinde olan
“İşveren ve Çalışanın Başucu Kitabı” çıktı. SGK
Başmüfettişi, İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa
Karakaş tarafından kaleme alınan kitabın en
önemli özelliğinin, tamamının örnekli,
açıklamalı, herkesin kolay anlayabileceği ve
uygulayabileceği şekilde dizayn edilmesi
olduğu belirtiliyor. Kitapta işverenlerin SGK
işlemlerini nasıl yapacakları, idari para cezaları,
tazminat, gecikme zammı ve faiz gibi ihtilaflara
nasıl itiraz edileceği, çalışanların işe

“Galata Köprüsü Projesi”
■Asya ile Avrupa’yı Boğaz altından
birleştirmeyi hedefleyen
Prerault’nun “Tüp Geçit Projesi”
■ Karadeniz’i Avrupa’nın ortalarına
kadar gemilerle bağlamayı
hedefleyen “Tuna–Karadeniz
Aziziye Kanal Projesi”
■ İstanbul’da ulaşımı
kolaylaştırmayı amaçlayan
“Metro Projeleri”
■ Karadeniz ile Hazar
Denizi’ni birbirine bağlamayı
amaçlayan “Don-Volga
Kanal Projesi”
■ Mustafapaşalı Osman Nuri’nin
3.500 beygir gücündeki makine
tasarımı
■ Arnodin’in Boğaz’ın iki yakasını
birleştirmeyi hedefleyen
“Hamidiye Boğaz Köprüsü”…

alınmasından işten çıkışına kadar tüm işlemler
ele alınıyor. Ayrıca çalışanların sosyal
güvenlikten doğan tüm hak ve yükümlülükleri
en basit şekilde açıklanıyor. Kitapta, çalışanların
sosyal güvenlikle ilgili en etkili hak arama
yollarına emsal yargı kararlarıyla yer veriliyor.
Kitap, tüm işveren-işveren vekili, çalışanlar,
SMMM-bilirkişi, hukukçu, akademisyen ve
öğrenciler için uygulamalı bir başucu eser
niteliğinde. Bilgi: www.muhasebesgk.com
www.isakarakas.com

SOLDAN SAĞA: 11912 yılında İstanbul’da
kurulan, dünya ilaç
üreticileri sıralamasında
ilk 100’e giren ilk ve tek
Türk şirketi olan, 100.
kuruluş yıldönümü
nedeniyle, Hollandalı
ressam Vincent van
Gogh’un eserlerini dijital
sanat sergisi ile sunan,
ülkemizin önde gelen ilaç
firması… 2- Çalışma
gücünün azalması gibi
sebeplerle ortaya çıkan
ekonomik durum…
Avrupa Ekonomik
Topluluğu anlamında
kullanılan kısaltma… Koç
Grubu’nun süt
markalarından biri… 3Para birimi Boliviano
olan Güney Amerika
ülkesi… 4- “İnsan
Kaynakları” anlamında
kullanılan kısaltma… İleri
düzeydeki toplumsal ve
siyasi gelişmeleri
benimsemiş olan kimse…
5- Moldova ve
Romanya’nın para birimi…
Pedallı ve akülü çocuk
otoları üreten bir oyuncak
firması… 6- Bir bankanın
elinde bulundurduğu,
vadesi gelmemiş senetleri
bir başka bankaya iskonto
ettirmesi… 7- Ayrıntı… Ölçü
aletleri, saat ve
göstergelerde sayı veya
işaret göstermeye yarayan
hareketli iğne… 8Gelecek… İplik… Bir borca
karşılık, hesabı daha sonra
görülmek üzere yapılan
kısmi ödeme… 9- Mimari
eserler ve resim için
çizimlerle yapılan ön
çalışma, taslak… Kırmızı…
10- Sekiz notanın kalın
sesten inceye veya inceden
kalına gitmek üzere
sıralanmış dizisi…
Bankalararası Kart Merkezi
anlamındaki kısaltma…
Kelime anlamı “kraliçe” olan

Tam adı Elisha Graves Otis’tir. 1811
Ağustos’unda Vermant Halifax’ta doğdu.
Henüz 20 yaşına bile gelmeden evinden
ayrıldı ve New York’a taşındı. New
York’taki ilk beş yılında vatman olarak
çalıştı. 1834 yılında evlendi. Otis ve Susan
çiftinin Charles ve Norton adlı iki
çocukları oldu.
Bazı sağlık sorunları nedeniyle işinden
ayrıldı ve farklı yerlerde çalışmayı denedi.
Sonra, vagon üretimi yapmak üzere kendi
işini kurdu. İlk eşinin ölümünden sonra, 34
yaşında yeni bir başlangıç umuduyla
Brittany M. İle evlendi ve Albany’ye taşındı.
Burada bir oyuncak bebek üreticisi için
çalışmaya başladı. Üretim esnasında işleri
kolaylaştıran ve verimliliği artıran çözümleri
nedeniyle patronu tarafından ödüllendirildi.
Küçük bir servet sayılabilecek 500 dolarlık
bir teşvik aldı. Bu parayı sermaye yapıp
tekrar kendi işini kurdu. Yeni işinde trenlerin
emniyet frenleri ve otomatik ekmek pişirme
makineleri konusunda çalıştı.
Bir kaldırma platformu konusunda
çalışırken güvenli bir asansör tasarlamak için
düşünmeye başladı. Ürettiği çözüm
mükemmel çalışan bir asansör emniyet
mekanizmasının doğuşunu sağlayacaktı.
Hemen bir asansör firması kurdu ve sipariş
almaya başladı. Ancak asıl büyümesi 1854
New York Dünya Fuarı’nda ürününü büyük
bir gösterişle tanıtması sonrası gerçekleşti.
New York Crystal Palace’ta kurduğu
asansörün halatını bir balta ile kestiriyor ve
halat koptuktan hemen sonra sadece birkaç
santim düşen asansör duruyordu.
Fuar sonrası her yıl katlanarak siparişler
aldı ve şirketini sürekli büyüttü. Boş
zamanlarında otomatik fırın ve buharlı
pulluk gibi çeşitli icatlar yaptı. İcatları çeşitli
firmalar tarafından alınarak kullanıldı. Otis,
bir işadamı için verimli bir çağda, henüz 49
yaşındayken dizanteriden öldü. Ardında
bıraktığı güvenle kullanılması mümkün
asansörler sayesinde gökdelenlerin inşası
mümkün olacaktı.

BULMACA

ajanda markası… 11Yüksek bir makama
sunulan mektup veya
dilekçe… Brezilya, Rusya,
Hindistan ve Çin’in
ekonomilerini kastetmek
için kullanılan terim… 12Filipinler’in başkenti…
(Tersi) Yalıtılmış.
YUKARIDAN
AŞAĞIYA: 1- Akıllı Bilet
olarak adlandırılan ve
İstanbul genelinde ulaşım
ücretlendirmesinde
kullanılan cihaz… Bir un
markası… 2- Müşteri ile
borsa acenteleri arasında
menkul değerlerin alım
satımına aracılık eden
gerçek veya tüzel kişi…
Mesafe… 3- Lisan…
Birden çok kişi arasında
hukuki durumu çekişmeli
olan bir malın, çekişme
sonuçlanıncaya kadar
emanet olarak bırakıldığı
kimse… 4- Bir kimseye
çalıştığı yerce verilen tatil…
Estonya’nın internet
kodu… (Tersi) Bir şeyin
dokunmasıyla geride kalan
belirti… 5- Boydak

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

Holding bünyesinde
üretilen mobilya
markalarından biri… 6Belirli maddeleri satma izni
olan kimse, dükkân veya
kuruluş… Rublenin yüzde
biri değerindeki para… 7Gıda maddelerinin yanı
sıra ev eşyaları ve
elektronik aletlerin satışını
da yapan Almanya
merkezli bir perakende
marketler zinciri… Rey…
Ziraat Mühendisleri
Odası’nı belirtmek için
kullanılan harfler… 8Satrançta bir taş… 9- Kıyı
sağlık idaresi tarafından
gemilere verilen giriş çıkış
izni… “Bölük” anlamındaki
kısaltma… 10- Duman
lekesi… Vilayet… Adını bir
İspanyol dansından alan
çikolatalı bisküvi markası…
11- Başvurulacak yer veya
makam… Radon
elementinin simgesi…
Çocuk dilinde ateş… 12Bir fabrikayı veya gelir
getiren bir kuruluşu
yöneten kimse.
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