
1110 Mayıs 2013

İS
TA

N
BU

L

SOLDAN SAĞA: 1- Kayısı
üretiminde ilk sırada yer alan,
Arslantepe Höyüğü ile İnönü
Üniversitesi’ne ev sahipliği
yapan Doğu Anadolu ilimiz…
Şarık Tara ve Sadi Gülçelik
tarafından 1957 yılında kurulan
şirket… 2- Endüstride,
yönetimde ve bilimsel işlerde
insan aracılığı olmadan işlerin
otomatik olarak yapılması, öz
devim… 100 metrekare
değerinde yüzey ölçü birimi…
3- Adını Yunan mitolojisindeki
bir tanrıçadan alan ABD
merkezli spor ayakkabı
üreticisi… Lantan elementinin
simgesi… Kabıyla birlikte
tartılan bir nesnenin kabının
ağırlığı… 4- İstanbul’un Tuzla
ilçesinde faaliyet gösteren özel
bir üniversite… 1895 yılında
İngiltere’de kurulan, daha
sonra Adidas tarafından satın
alınan bir spor giyim markası…
5- (Tersi) Tüketicinin piyasadan
mal çekmesi…
Ticarethanelerde para alınıp
verilen yer… 6- Müstahkem
mevki… Kraft Foods’un granül
kahve markası… 7- Yazarı
belirtilmiş… Mesafe… 8- Bir
davanın mahkemece nasıl bir
hükme bağlandığını gösteren
resmî belge… İstanbul’da fen
lisesi ve üniversitesi de
bulunan özel bir eğitim
kurumu… 9- Ansızın yapılan…
Müzik aletlerinden motor
sanayisine kadar oldukça
geniş bir yelpazede üretim
yapan Japon firması… 10-
Adını, MicroSoft Network
kelimelerinin kısaltılmış
halinden alan; Microsoft’un
internet tabanlı hizmetlerini
yürüttüğü kurumu… Nikel
elementinin simgesi… İlgi
eki… 11- Fas’ın plaka işareti…
Elde tutulan, mahfuz… Son
karşıtı… 12- Bir malı satın alma

gücüne sahip olanın satın alma
gücü ile desteklenen isteği.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-
Devletin herhangi bir üretim
alanını elinde tutması, satışı tek
elden yönetmesi ve fiyata
hâkim olması durumu…
Kamu… 2- Otogaz sektöründe
faaliyet gösteren bir firma…
Arı, katışıksız… 3- Bir dernek
veya kuruluşun üyelerinin
buluşmaları için ayrılmış yer…
Duyuru, anons… 4- Devlete ve
kişilere ait ormanların, önceden
hazırlanıp kabul edilmiş
esaslara uygun olarak
işletilmesi, düzenleyim…
Slovakya’nın internet kodu…
5- Tantal elementinin
simgesi… Zarar karşılığı
ödenen para, ödence… 6-
Fransız modacı Yves Saint
Laurent tarafından yaratılan
marka…
Kanada’nın internet harfleri…
Bir sayı… 7- Altın, gümüş gibi
madenlerden yapılmış şeylerin
saflık derecesi… “Türkiye’nin
en büyük şehir gazetesi”
sloganını benimseyen ve
Bursa’da yayımlanan günlük
gazete… Laf’taki sessiz
harfler… 8- Birine, ölen bir
yakınından kalan mal, mülk,
para veya servet; miras… 9-
Bir gelişimi gösteren nicelikler
veya değerler arasındaki
ilişki… Bir tembih sözü… 10-
Bir güreş türü… Karışık
renkli… Vilayet… 11-
Otomobilde, mekanizmayı
oluşturan motor, makine,
tekerlek, şasi gibi bölümlerin
dışında kalan, görünen dış
bölüm… Çıkar sağlamak için
bir şeye değersiz bir şey
katma… 12- İri taneli
bezelye… Alacağın veya
borcun, faizin dışında olan
bölümü… Kuzey Kore’nin
plaka imi.
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KARİKATÜRLERDEKİ TARİH

”

Will
Rogers

Ya da tam adıyla
William Penn Adair

Rogers, 1879 – 1935
yılları arasında

yaşamış, kovboy,
vodvil sanatçısı, köşe

yazarı, radyocu,
mizahçı ve sinema
oyuncusu. Özellikle
1920 ve 1930’larda
dünyanın en meşhur
insanlarından biriydi.

Her ne kadar
Demokrat Partili

olarak bilinse de şu
söz de ona aittir: “Ben

organize bir partiye
bağlı değilim, bir

demokratım.

HAFTALIK İsmail
Şen

ismail.sen@ito.org.tr

PARAYLA saadet olmaz” sözü
hem meşhur hem kabul
görmüş sözlerdendir. 

Yeri geldiğinde söylenir, kimi
inanarak, kimi istihza ile ve çok
görmüş geçirmişlere özgü yarı
kapalı gözlerle, içinden “olur, bal
gibi olur” diyerek…

İşin ilginç tarafı, bu sözün
geçerliliği 1970’lerde gerçekleştirilen
gayet bilimsel bir çalışmaya göre
“doğrulanmış” durumdaydı. 

Durumdaydı diyorum; çünkü
yapılan yeni bir araştırma eskisini
“yanlışladı”.

★★★

Önce eskisinden, yani “parayla
saadet olmaz” tezini ispatlamış
araştırmadan bahsedelim. 

1974 yılında ABD’li ekonomist
Richard Easterlin tarafından
yayınlanan bir makalede kısaca ve
kabaca şu tez öne sürülür: İnsanın
temel ihtiyaçlarının fazlasına sahip
olması mutluluğunu artırmaz.
Çünkü insan hep daha fazlasını
ister ve bu nedenle ne kadar
zenginleşirse zenginleşsin mevcut
durumu onu mutlu etmez.

Easterlin Paradoksu olarak
anılan bu tez sonrasında Richard
Easterlin hükümetlere “gayrisafi
yurtiçi hasıla” değil “gayrisafi
milli mutluluk” tesisi için
çalışmalarını önerir. 

★★★

Easterlin Paradoksu’nun
üzerinden oldukça zaman geçti. 

Yeni çalışmalar yapılıyor.
Zaman değişiyor, insanlar

değişiyor…
Michigan Üniversitesi’nden iki

ekonomist yeni bir tez ortaya attı.
Betsey Stevenson ve Justin
Wolfers, Amerikan Economic
Review, Papers and Proceedings

dergisinde yayınlanan
makalelerinde, para-mutluluk
denkleminde herhangi bir noktada
doygunluğa ulaşıldığı yönünde bir
kanıt bulunmadığını iddia
ediyorlar.

Stevenson ve Wolfers, 1974
yılında ortaya konan Easterlin
Paradoksu’na karşı çıkıyor ve
“Sadece yoksullar incelendiğinde
tespit edilen para-mutluluk
ilişkisinin sadece zenginler
incelendiğinde bulunan ilişkiyle
benzer olduğunu” vurguluyorlar.

★★★

Easterlin Paradoksu’nun önemli
bir yönü de, Japon toplumu üzerine
yapılan çalışmalar sonucu ortaya

konmasıydı. Bugün Güney
Kaliforniya Üniversitesi’nde görev
yapan ve Japonya üzerine yaptığı
araştırmalarla tanınan Richard
Easterlin’in araştırmasında,
Japonya’da II. Dünya Savaşı sonrası
ekonomik mucize yaşanmasına
rağmen ulusal mutlulukta çok az ya
da hiç artış olmadığını ortaya
koymuştu.

Japonların milli özelliklerinin ve
II. Dünya Savaşı yenilgisinin
araştırma sonucunu ne kadar
etkilediği tartışılır.

Aynı nedenle Stevenson ve
Wolfers’in araştırma sonuçlarına da
ihtiyatla yaklaşılabilir. 

Yine de 40 yılda bir şeylerin
değiştiği muhakkak.

Parayla saadet
olmaya bafllam›fl

İyi kararlar
tecrübe
sayesinde 
alınır. Tecrübe
ise kötü 
kararlar
sayesinde
kazanılır.

“

ÖZLÜ SÖZ

İLGİNÇ BİLGİLER

Memurların 
Bir Aylık Hayatı

GAYRİMENKUL
danışmanlığı pazarında
‘Değişim Başlıyor’ sloganı ile
yola çıkan ERA, Türkiye’deki ilk
iş ortakları ile bir araya geldi.
Türkiye pazarında kısa süre önce
faaliyet göstermeye başlayan
ERA Türkiye’nin ofis sayısı
İstanbul, Ankara ve Antalya’da
14’e ulaştı. Toplantının açılış
konuşmasını yapan ERA
Türkiye Başkanı Can Ekşioğlu,
ilk iş ortakları olan bayilerini
kurucu üyeleri olarak
nitelendirdi ve kendilerine olan

inancının tam olduğunu
vurguladı. Ekşioğlu, “ERA ailesi
olarak sorumluluklarımızdan
biri, seçmiş olduğumuz mesleğin
itibarını olması gereken yere
taşımaktır. Halihazırda bu
sektörün itibarıyla ilgili
sorunların, güvenle ilgili
çekincelerin var olduğu
hepimizin malumu. ERA’nın
kuruluş amacı, sektördeki bu
algıları değiştirmek ve güven
aşılamaktır. Bunları yaparken de
tüm iş ortaklarına
kazandırmaktır” dedi.

İTO Spor basketbolda
yeni yetenekler arıyor

İTO Spor Kulübü, 2013-
2014 sezonunda altyapı
basketbol takımlarında A
kategorisi liglerinde
oynamak üzere İTO
basketbol takımları
seçmeleri düzenlenecek.
Seçmeler 12 Mayıs Pazar
günü Üsküdar’da 
İstanbul Ticaret
Üniversitesi Spor

Salonu’nda yapılacak.
Seçmelere 1996-2004
yılları arasında doğan
sporcular katılabilecek.
Seçmede başarı gösteren
sporcular önümüzdeki
sezon İTO Spor
Kulübü’nde lisanslı
sporcu olma şansı
yakalayacaklar. Bilgi:
(0532) 715 88 73 

‹TO Korosu Ac›badem ‹stek 
Vakf›’nda konser verdi 

ÇALIŞMALARINA
iki senedir aralıksız
devam eden İstanbul
Ticaret Odası Türk Sanat
Müziği Korosu,
Acıbadem İstek Vakfı
Salonu’nda bir konser
verdi. Şef Metin
Durgutlu yönetimindeki

koro, birbirinden değerli
eserleri seslendirdi. Ünlü
saz üstatlarının Hicaz
Peşrevi ile başlayan ve
iki bölümden oluşan
konserde sevilen şarkılar
ve İstanbul türküleri
seslendirildi. Şehr-i
İstanbul Türk Müziği

Korosu, Güldeste Türk
Müziği Topluluğu,
Süeda Türk Musiki
Topluluğu üyeleri ile çok
sayıda sanatseverin
izlediği konserde,
dinleyiciler keyifli
saatler geçirdi. 

YAHYA GÜL

ERA, ilk iş 
ortaklarıyla buluştu

Fotoğrafta
görülen “şey”,
Hırvatistan’da
bulunmuş bir
tahıllı çerez
pişirme kalıbı.
Antik dönemde
gladyatör
oyunlarını
seyredenlerin tükettikleri atıştırmalıklar hakkında önemli
bilgiler iletiyor. Üstünde şunlar yazıyor:
“MisceniusAmpilatus, Salonao’da üretti bunu.”

Kolayca anlaşıldığı gibi yazı üreticiyi tanıtıyor, yani tam
olarak marka… Yani bize ilk öğrettiği, günümüzdeki gibi
antik dönemde de ürünleri diğerlerinden ayıran ibareler
kullanılırmış. Kalıbın anlattıkları bununla sınırlı değil. Aynı
zamanda dönemin yeme içme alışkanlıklarından vahşet
dozuna kadar bilgiler de aktarıyor. Bu sayede biliyoruz ki
atıştırmalık çerezler, bir şeyler seyredilirken binlerce yıl önce
de tüketiliyormuş. Ve seyredilen şeylerin vahşeti insanların
iştahını kesmiyormuş. Belki de artırıyormuş. Gladyatörler
birbirleriyle ölümüne dövüşürken, kan ve çamura bulanmış
yüzlerinde dehşetle açılmış gözleri gelen tehlikeyi
gözlerken, seyirciler çerezleri kıtırdatabiliyormuş.

Vahşetin çerezleri…

Ay başında!

Ayın ortasında!

Ayın sonunda!

KANZ Bebek & Genç
Odası, Tekstil ve Aksesuarları
Türkiye temsilciliği
İstanbul’da açıldı. Alman
kökenli firma, mobilya
konusunda özellikle ayrıntılar
üzerinde yoğunlaşarak
müşteri memnuniyetine

yöneliyor. Türkiye’de
bayilikler vereceklerini ve
franchise  sistemine
geçeceklerini  belirten firma
yetkilileri, talebin fazla
olduğunu ve başvurular
arasından değerlendirme
yapacaklarını dile getirdi.

Kanz bebek ve genç
odasında franchising fırsatı

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde
5-7 Kasım 2013 tarihleri arasında
endüstriyel ürünler otomasyon
fuarı düzenlenecek. “Brazil
Automatioan ISA 2013” isimli
fuara yıllık yaklaşık 120
tedarikçi, üretici, servis
sağlayıcısı iştirak ediyor. Ayrıca
fuara yaklaşık 12 bin kişi ziyaret
ediyor. Fuarın bu yıl başlıkları

ise şu şekilde; Endüstriyel
otomasyon sistemleri, elektrik
sistemleri, endüstriyel IT ve
yazılım, mikro sistemler
teknolojisi.
Bilgi: Brezilya
Başkonsoslosluğu, 0212 252 00
13-http://www.visitbrasil.com

Brezilya’da otomasyon fuarı
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