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1 Haziran

1869 yılında bugün, işadamı ve
mucit Thomas Edison, elektrikli oy
verme makinesinin patentini aldı.
1911 yılında bugün, Türk Hava
Kuvvetleri, Kıtaat-ı Fenniye ve
Mevaki-i Müstahkeme adıyla
kuruldu.

2 Haziran

1924 yılında
bugün,
Amerikan
demokrasisi
Amerikan
yerlilerine oy
hakkı tanıdı. Geç kalmış bu hak,
bazı eyaletlerde 1948’e kadar
uygulanmadı.
1953 yılında bugün, İngiltere
Kraliçesi Elizabeth taç giydi. Hâlâ
kraliçeliği süren Elizabeth, bugün
Londra’da 60. yıl törenlerine
katılacak.

3 Haziran

1839 yılında
bugün, Çin ile
İngiltere
arasında
Birinci Afyon Savaşı başladı.

Savaşı başlatan Çin’in Humen
limanında İngiliz tacirlerden ele
geçirilen 1.200 ton afyonun Çinli
yetkililerce imha edilmesiydi.
1912 yılında bugün, İstanbul’un
İshakpaşa semtinde çıkan
yangında 1.111 ev, 118 dükkân,
altı cami, üç hamam, beş okul kül
oldu. Balkan Savaşlarıyla
sarsılacak Osmanlı’nın başkenti
için, uzun yıllar imar edilemeyecek
yangın yerleri büyüyordu.

4 Haziran

1783 yılında
bugün,
Montgolfier
Kardeşler,
sıcak hava
balonlarını
halka tanıttı.
Bir rüya
gerçek oluyor, dünyayı
değiştirecek bir sektör doğuyordu.
1973 yılında bugün, otomatik para
çekme makinesi ATM’nin patenti
alındı.

5 Haziran

1943 yılında
bugün,
Sivas
Çimento
Fabrikası, 10 yıl sonra aynı gün
Adapazarı Şeker Fabrikası
kuruldu. 
1977 yılında bugün, ev

kullanımına uygun ilk pratik
kişisel bilgisayar Apple II satışa
sunuldu. Apple şirketi ilk büyük
başarısını 7 yıl sonra piyasaya
süreceği Macintosh ile elde
edecekti. Şirket, bugün
İMKB’deki tüm şirketlerin iki katı
değerinde… 

6 Haziran

1984 yılında
bugün,
bilgisayar
oyunlarının
en bağımlılık
yapanlarından biri olan Tetris
doğdu. Rus kaynaklı oyunun
ofislerde yol açtığı iş kaybı o
kadar fazlaydı ki, “komünizmin
intikam silahı” olarak bile
adlandırıldı. 

7 Haziran

1856 yılında
bugün,
denizin
doldurulması
ve borç
alınarak yapıldığı hikayesiyle
meşhur, Dolmabahçe Sarayı
hizmete girdi.
1943 yılında bugün, İstanbul’da
yeni bir tifüs salgını başladı.
Salgının yayılmasını engellemek
amacıyla bazı sinemalar
kapatıldı ve eskicilerin satış
yapması yasaklandı.

Bir iş ya daha 
iyi ya da daha
kötüye doğru

ilerler.
”

1872 – 1933 yılları arasında
yaşamış, ABD’nin 

29. Başkan Yardımcısı 
ve 30. Başkanı… 

Bundan 12 yıl önce
yaşanan “dot-com iflası”nın
zihinlerde bıraktığı
tereddütlere Facebook’un
borsa faciasının eklendiği
günlerde Bankalar Arası Kart
Merkezi e-ticaretin 2011
hacmini açıkladı. Hacim 22.8
milyar lirayı aşmış. Bu
rakamın 2003’te 262.4 milyon
lira olduğunu hatırlarsak,
sektör 9 yılda 87 kattan fazla
büyümüş demektir…

Bu inanılmaz büyümede
son yıllarda artan uygun
fiyata marka ürün satan
sitelerin payı büyük. Ancak e-
ticaretin gelişmesi için gerekli
olan ön şartların Türkiye’de mevcut olması
da bu gelişmenin zeminini hazırlamış.
Bankacılık, lojistik ve güvenlik altyapısı
Türkiye’de gelişmiş durumda. Ayrıca
internet kullanıcılarının artışı ve ülkenin
genç bir nüfusa sahip olması da sektörü
büyüten faktörler. 

Asıl ilginci, bu
rakamların katlanarak
artmaya devam
edeceğine inananların
sayısının fazla olması.
Türkiye’nin büyük e-
ticaret siteleri milyar
dolarlık ciro hedeflerine
kitlenmiş durumdalar. 

★★★

Türkiye’de bu
durumda olan rakamlar
dünyada nasıl dersiniz?
ABD’de e-ticaret
hacminin 2012’da 226
milyar dolara ulaşması
bekleniyor.

Aslında şaşırtıcı
olmaması gereken bir gelişme bu. Bilgisayar
başına geçip, istediğin özellikteki birçok
ürünü inanılmaz rekabetçi fiyatlardan
bulabiliyorsun. Neden sıkıcı bir alışveriş
sürecine katlanıp, “acaba daha iyisini, daha
uygun fiyata bulabilir miyim” diyerek zaman
harcamayı tercih edelim. Üstelik alışverişin

sonunda “acaba daha iyisini, daha uygun
fiyata bulabilir miydim” takıntısı da var…

★★★

İnternetle gelişmiş olmasına rağmen e-ticaret
veya online alışverişin geçmişi daha eski. İngiliz
mucit ve girişimci Michael Aldrich benzer bir
sistemi 1979’da geliştiriyor. Önceleri B2B
alışveriş için kullanılan sistem, özellikle
90’lardan sonra B2C, yani nihai tüketiciyi de
içeren biçime dönüşüyor.

Michael Aldrich, 1981’de yeni alışveriş
sistemini tanıttığı bir makalede şunları yazmış:
“Alışverişten nefret ediyorum. Karım da
alışverişten nefret ediyor. Biliyorum ki, bir
zımba satın almak için süpermarkete gitmek
zorunda kalan herkes alışverişten nefret ediyor.” 

Aldrich, e-ticaretin bu oranda ve bu hızla
büyüyeceğini tahmin etmiş miydi? 

10 yıl sonra e-ticaret hangi boyutlara
ulaşacak?

Günümüzdeki biçimiyle alışveriş 50 yıl sonra
kalacak mı?

Bu soruları cevaplamak zor… Kolay olan, e-
ticaretin uzun yıllar boyunca büyüyeceğini ve
yatırım için geç olmadığını söylemek…

Calvin
Coolidge 

29 Mart 1339 – 29 Mart 1923 Akbaba Dergisi 

BULMACA
Haz›rlayan

Nalan M. ALAKENT
ile ti sim@so rus hop.com

SOLDAN SAĞA: 1- 2
Haziran 1953’te taç giyen,
tahta çıkışının 60.
yıldönümü dolayısıyla, 3
Haziran’da Londra’da
adına törenler
düzenlenecek olan
Birleşik Krallık
kraliçesi… Bir nota… 2-
Dört rakamlı numaradan
oluşan ve ATM ile cep
telefonlarında kullanılan
kişisel kimlik numarasını
simgeleyen harfler… Bir
işte bir kimsenin üstüne
düşen görev… İbrani
alfabesinin ilk harfi… 3-
Saniye için kullanılan
kısaltma… Gümüş
elementinin simgesi…
Devlet gelir ve giderlerini
yöneten kuruluş… 4-
Birbirlerinin yerine
geçen, konulabilen mal…
Bir kömür türü… 5-
Rubidyum elementinin
simgesi… 1952’de
piyasaya sürülen ilk filtreli
sigara markası… 6-
Türkiye’de ilk stand-up
geleneğini başlatan, geçen
günlerde 84 yaşında
yitirdiğimiz ünlü mizah
ustası… 7- Dana etinin
haşlamaya uygun kısmı…
(Tersi) Hollanda’nın plaka
işareti… Sıkıntı, bezginlik,
usanç gibi duyguları
belirten bir söz… 8- El
Salvador’un internet
kodu… Yabancı ülkelere
gidecek olanlara yetkili
kuruluşça verilen, yabancı
ülke yetkililerinin kimlik
incelemesinde geçerli olan
belge… 9- İplik… Adını bir
ayı türünden alan
dondurma markası… 10-
Vatikan’ın internet
harfleri… Kırmızı… Yunan
mitolojisinde kırın ve
çobanların tanrısı…
Vilayet… 11- Tutumlu bir
biçimde, ekonomik
olarak… “Yeniden, bir
daha” anlamlarına gelen bir
zarf… 12- Ham maddeler
işlemek, enerji kaynaklarını
yaratmak için kullanılan

yöntemlerin ve araçların
bütünü, endüstri… At
yarışında veya hazırlık
çalışmasında atın yaptığı
derece.

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-
Klasik yaklaşım direktifleri
kapsamında piyasaya arz
edilen ürünlerde tip onay
işaretini ifade eden “ε”
işaretinin ismi… Ülkemizde
de faaliyet gösteren bir
Amerikan oto kiralama
şirketi… 2- İnternet
sayfalarında kullanıcının
başka bir web sayfasına ya
da uygulamaya
yönlenmesini sağlayan
bağlantı… Ruleti ve salatası
vardır… Çevresi yollarla
belirlenmiş olan arsa ve
böyle bir arsayı kaplayan
yapılar topluluğu… 3-
Mağara… Artvin’in bir
ilçesi… Lahza… 4- Eşya
taşıma işleri yapan kurum
veya ortaklık… Onu veren
düdüğü çalar… 5-
Araştırma-Geliştirme
anlamında kullanılan
kısaltma… Moldova ve
Romanya’nın para birimi…
6- Bolivya’nın internet kod

harfleri… Para miktarı,
tutar… Lityum elementinin
simgesi… 7- Amasya,
golden, starking gibi türleri
bulunan meyve…
Fransa’da 30.59 gr,
İngiltere’de 28.349 gr
ağırlığında bir ağırlık ölçüsü
birimi… Matematikte sabit
bir sayı… 8- Arnavutluk’un
plaka işareti… Konya’da
bulunan bir baraj… 9-
Sebze, meyve, bakliyat
satılan yer… Tüketiciyi
özendirmek için belli
sürelerde düzenlenen
indirimli veya taksitli satış…
10- Bir mantarla bir su
yosununun ortak
yaşamasıyla ortaya çıkan
bitkilerin genel adı… Roma
rakamlarında X ile
gösterilen sayı… Eski
Türkler’de devlet… 11- Bir
mağazanın yalnız bir tür
eşya satılan bölümü…
Tüccarın malını gümrükten
çekebilmesi için vapur
kumpanyasından yük
konşimentosuna karşılık
verilen havale… 12- Bir malı
satın alma gücüne sahip
olanın satın alma gücü ile
desteklenen isteği.

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

O BİR İŞADAMI

İlk motosiklet 
onun eseri

Gottlieb 
Wilhelm Daimler

Gottlieb Wilhelm Daimler, 1834
yılında Stuttgart yakınlarındaki
Schorndorf kasabasında bir fırıncının
oğlu olarak doğdu. Babası Johannes
Däumler ve eşi Frederika, çocuklarının
ilköğrenimi boyunca Pazar günleri de
çizim dersleri almasını sağladı.
Gottlieb, mühendislikle ilgilenmeye
başladığında 13 yaşındaydı ve çift
namlulu bir tüfek için çalışıyordu. 

1852 yılında mühendislik eğitimi
almak için kasabayı terk etti. Eğitimi
sonrası çeşitli fabrikalarda çalıştı.
Hayatı boyunca iş ortağı olacak
Wilhelm Maybach ile tanıştı ve küçük
ama yüksek devirli bir motor
geliştirmek için çabalamaya başladılar. 

1885 yılında umut veren ilk
motorlarını geliştirdiler. Petrolle
çalışan motor, tek silindirli, hava
soğutmalı ve yarım beygir
gücündeydi. Motoru bir bisiklete
taktılar. Bu bisiklet bilinen ilk
motosiklettir. Bir sonraki yıl motoru bir
posta arabası ve bota da taktılar.
1890’da DMG (Daimler Motoren
Gesellschaft) kuruldu. İlk
otomobillerini sattıkları 1892’den
hemen sonra sağlık sorunları nedeniyle
şirketten ayrılan Daimler, hissedarların
ısrarıyla 1894’te geri döndü. 

Gottlieb Daimler 1900 yılında öldü.
Ancak şirketi 1926 yılında Karl Benz’in
şirketiyle birleşerek Daimler-Benz
adıyla bir dünya devi olacaktı. 

Hangi sektör 9 y›lda 87 kat büyür…

TARİHTE BU HAFTA 

”

Banknotun fena kokusu…

Bazı paralar
niçin fena

kokar?
Bazen fese
istif, bazen
de uçkura

döküm
olduğu

için!...

GÜNDEM :
Açılış 

AKGÜN TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ 
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 
TOPLANTISI İLAN METNİ

2011 Yılı Faaliyet Raporunu, Bilanço, Kâr ve Zarar
Cetvellerini incelemek isteyen ortaklarımız için;

şirket merkezi olan Ziverbey, Dr. Fahrettin Kerim
Gökay Cad. Yıldız İş Merkezi No:22/2

Kadıköy/İstanbul adresinde açık
bulundurulmaktadır. 21.06.2012 tarihinde saat
14:00’da yapılacak olan 2011 Yılı Olağan Genel

Kurul Toplantısına vekaleten katılacak pay
sahiplerinin vekaletname örneği yanda belirtilmiştir. 

21.06.2012 tarihinde saat 14:00’da şirket merkezi olan Ziverbey, Dr. Fahrettin Kerim Gökay
Cad. Yıldız İş Merkezi No:22/2 Kadıköy/İSTANBUL adresinde 2011 Yılı Olağan Genel Kurul

Toplantısı aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Toplantıya ortaklarımızın teşvikini bekleriz.
YÖNETİM KURULU 

■ Başkanlık divanı seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması için başkanlık divanına yetki
verilmesi

■ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi
■ 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunup görüşülmesi ve onayı, kâr dağıtımı yapılıp

yapılmayacağının görüşülmesi
■ Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ibra

edilmesi
■ Denetim Kurulu üyelerinin seçimi
■ Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek 

ücretlerin tespit edilmesi
■ Dilek ve temenniler
■ Kapanış

                                   

VEKALETİ VEREN
İsim, İmza, Tarih

VEKALETİ VERENİN
Sermaye Miktarı          : 
Hisse Adedi                 :
Oy Miktarı                    : 
Adresi                          :

VEKALETNAME
Hissedarı bulunduğum Akgün Turizm İnşaat

Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin
21.06.2012 tarihinde Ziverbey, Dr. Fahrettin Kerim
Gökay Cad. Yıldız İş Merkezi No:22/2
Kadıköy/İSTANBUL adresinde saat 14:00’da
yapılacak olan 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul
Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki
maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya
—————————————-‘yı vekil tayin ettim.

ÇEVRE Kuruluşları Dayanışma Derneği
(ÇEKÜD) her yıl 35-40 bin öğrenciye verdiği
ağaç tohumlarını toprakla buluşturma projesini
şimdi de Van’da gerçekleştiriyor.

‘Minik Eller Van’a Ağaç Dikim Seferberliği
Başlatıyor’ sloganı ile yürütülen ‘Van’da
Tohumdan Fidana’ kampanyası; Van Milli
Eğitim Müdürlüğü, Van Bilgi Derneği ile
ortaklaşa yapılıyor ve Çayırova Belediyesi
Başkanlığı’nca destekleniyor.

Proje kapsamında Van’daki Ferit Melen

İlköğretim Okulu’nda bir tören düzenlendi.
Törende konuşan Van Valisi Münir Karaloğlu,
bu tür kampanyaları önemsediklerini
vurgulayarak, emeği geçen Çayırova Belediyesi
ile ÇEKÜD Yönetimi’ne teşekkür etti. 

ÇEKÜD Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman
Yorulmaz ise her yıl 35-40 bin öğrenciye
verdikleri ağaç tohumlarını toprakla
buluşturmayı başardıklarını belirtti. Van’da
başlattıkları bu kampanyanın aynısını 12 ilde
daha yürüttüklerini anlatan Yorulmaz,

kampanya sonunda 25 bin fidanı toprakla
buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kampanya çerçevesinde Vakıfbank, Ferit
Melen, Fevzi Şengül ve Akköprü ilköğretim
okullarında eğitim gören bin 500 çocuğa
Çayırova Belediye Başkanlığı’nca sağlanan
tohum dağıtılacak. Öğrenciler, evlerinde belli bir
süre büyütecekleri fideleri daha sonra
düzenlenecek bir törenle toprakla buluşturacak.

Törenin sonunda öğrencilere kampanya ile
ilgili bilgi verildi.

Van’da 40 bin ö€renci, 25 bin fidan› toprakla buluflturacak

Tayvan’daki
fuarların
tanıtımı

7 Haziran’da 
TAYVAN Ticareti Geliştirme Konseyi

(TAITRA), 7 Haziran’da İstanbul’da
düzenleyeceği toplantıda Türkiye iş
dünyasına Tayvan’da düzenlenen fuarları
tanıtacak. Uluslararası ziyaretçilere; uçak
bileti, otel ve transfer promosyonları
verilen fuarlar için 7 Haziran’da Elite
World Otel’de bir toplantı düzenlenecek. 
Bilgi: 0212 290 60 42 / istanbul@taitra.org.tw

İslam Dünyası
Ticaret Sergisi
15 Haziran’da

KELANTAN Eyalet Hükümeti
tarafından gönderilen bilgide, İslam
Dünyası Ticaret Sergisi’nin 15-20 Haziran
2012 tarihleri arasında, Kelantan and
World Halal Convention’da organize
edileceği duyuruldu. Her iki serginin de
ticaret ve yatırım fırsatları sunan bir
platform oluşturacağı ifade ediliyor.
info@imbnet.org / www.imbnet.org

E-ticaretin mucidi, 
girişimci Michael Aldrich.
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