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Başarının sırrı
yoktur. Başarı hazırlık,
çok çalışma ve
başarısızlıklardan ders
almanın sonucudur.

Colin Luther”
Powell
1937 doğumlu,
ABD’nin ilk siyahi
genelkurmay başkanı
ve dışişleri bakanı…
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EKO-MAGAZİN
15 HAZİRAN 2012

“Kopmayan kıyametler,
patlamayan ürünler” başlıklı
yazıda yer vermek isteyip de yer
darlığından aktaramadığım bazı
örnekleri sıralamak istiyorum.
Bakın ne olağanüstü kişilerin, ne
olağanüstü hatalı öngörüleri
olmuş:
20th Century Fox sinema
yapım şirketinin yöneticisi Darryl
Zanuck, 1946 yılında
yaygınlaşmaya başlayan
televizyonla ilgili şöyle demiş:
“Televizyonlar altı ay içinde ortadan
kalkacak. İnsanlar gece boyunca bir
kutuya bakmaktan sıkılacaklardır.”
1958 yılında ABD kapitalizmi
ile Sovyet komünizmi hakkında
tahminde bulunan, Birleşmiş
Milletler kürsüsüne vurduğu
ayakkabılarıyla meşhur Sovyetler
lideri Nikita Kruşçev şöyle
buyurmuş: “Sizi gömeceğiz.”
ABD Patent Ofisi’nin
memurlarından biri olan ve

Rutherford
B. Hayes

Darryl Zanuck

Nikita
Kruşçev

Mareşal
Ferdinand
Foch

muhtemelen o dönemde patlama
yapan patent müracaatlarından
bunalan Charles H. Duell, 1899’da şu
öngörüde bulunmuş: “İcat edilebilecek
her şey icat edilmiştir.”

Faşizmin tüm dünyada
yükseldiği 1930’ların ortasında,
tam olarak 1936’da yayınladığı
Geleceğin Kısa Tarihi adlı
kitabında John Langdon oldukça
kesin konuşmuş: “Demokrasi 1950
yılında ölmüş olacaktır.”
İngiltere’nin ilk kadın
başbakanı Margaret Thatcher,
başbakan olmadan tam 10 yıl
önce şunları söylemiş: “Ben
görmeyeceğim ama, bir gün bir kadın
bu ülkeye başbakan olacak.”
Dünya havacılık tarihinin
öncülerinden Wilbur Wright,
başarısız bir denemeden sonra ve
ilk başarılı uçuşlarından iki yıl
önce kardeşi Orville’e der ki:
“İnsanlar 50 yıl daha uçamayacak.”
İlk uçuşun gerçekleştiği 1903
yılından sadece 8 yıl önce ise İngiliz
matematikçi, fizikçi ve anlı şanlı
Royal Society Başkanı Lord Kelvin
uçaklarla ilgili şu lafı etmiş: “Havadan
ağır ve uçabilen makineler imkansızdır.”

1920 yılında bugün, Earle E.
Dickson yara bandını icat etti.
1966 yılında bugün, 1885
yılında Bulgaristan’da doğan ve
Türkiye’nin ilk savunma
sanayicilerinden olan Şakir
Zümre öldü.

Kaynak da kurumuş…

15 Haziran
1844 yılında bugün, mucit ve
müteşebbis Charles Goodyear,
kauçuğun güçlendirilmesini
sağlayarak sanayide geniş
biçimde kullanılmasının yolunu
açacak vulcanizasyon
yönteminin patentini aldı.
1930 yılında bugün, Amerikan
Yardım Bankası’ndan Türkiye
Cumhuriyeti’nin ilk dış kredisi
alındı: 10 milyon dolar… Bu
rakam 150 milyon lira olan 1930
yılı Türkiye ihracatının yaklaşık
7’de biri kadardır. (Dolar 2.12
TL) Bu para büyük oranda
Merkez Bankası’nın kuruluşu için
harcanacaktı.

Zevce –
Kömürlük
tam takır,
kiler (de)
öyle, her
taraf
kurudu!...
Zevce – Ya
ben?!...

16 Haziran
1903
yılında
bugün Ford
Motor
şirketi
kuruldu.
Ford,
özellikle T Model ile büyük bir
devrim yaparak otomobili geniş
kitlelerin kullanımına sunacaktı.

Tarımdaki
teknolojiler
Batum’da
görücüye
çıkacak
GÜRCİSTAN’ın Batum
kentinde, 22-23 Haziran
2012 tarihlerinde ‘Tarım
Sektöründe Modern
Teknolojilerin Sunumu’
konulu uluslararası bir
forum düzenlenecek.
Foruma tarım alanındaki
modern teknolojilerin
tanıtılması amacıyla
Türkiye’den seracılık,
mandıracılık, et üretimi,
soğuk hava depoları, meyve
sebze ve konservecilik
alanlarındaki şirketler
katılacak.
Bilgi: 0312 287 33 60
salih.dogan@tarim.gov.tr

Ya uçakların icadından sonra
konuşan askeri strateji profesörü
Mareşal Ferdinand Foch’un sözleri:
“Uçaklar ilginç oyuncaklar ama herhangi
bir askeri değerleri yoktur.”
Meşhur Scientific American
dergisinin 2 Ocak 1909 tarihli
sayısındaki öngörüye ne dersiniz:
“Otomobiller gelişimlerinin sınırına
ulaştı.”
ABD Başkanlarından Rutherford
B. Hayes, Alexander Graham Bell’in
telefonla ilgili bir gösterisini izledikten
sonra, “Bu büyük bir buluş, ama kim ve
niçin kullanmak istesin ki” der…
Bu örnekleri çoğaltmak
mümkün… Özellikle devrim
niteliğindeki büyük icatlar karşısında,
bazen o büyüklükteki icatları
gerçekleştirmiş dâhilerin bile
basiretleri bağlanabiliyor. Örnek mi?
Bu lafı da, binden fazla patenti olan
bir dahi olan Thomas Edison etmiş:
“Alternatif akımla uğraşmak zaman
kaybıdır. Kimse onu kullanmayacak.”

TARİHTE BU HAFTA

28 Kanuni Sani 1340 – 28 Ocak 1924 Akbaba Dergisi

İSTANBUL İhracatçı
Birlikleri, kırtasiye sektörü
ihraç ürünlerini tanıtmak,
ihracatçı firmaların
yurtdışı pazar paylarını
artırmak ve iki ülke iş
dünyası arasındaki
işbirliği imkanlarını
artırmak amacıyla
Brezilya’ya ‘Sektörel
Nitelikli Ticaret Heyeti
Programı’ organize
edecek. Sao Paulo ve Rio
De Janerio’yu kapsayan
ziyaret, 24-31 Ağustos
2012 tarihleri arasında
gerçekleştirilecek. Söz
konusu heyette yer almak
isteyen firmaların 22
Haziran’a kadar İhracatçı
Birlikleri ile iletişime
geçmesi gerekiyor.
Bilgi: 212 454 05 01
koordinasyon1@iib.org.tr

O BİR İŞADAMI

Basireti ba€l›lar kervan›…

KARİKATÜRLERDEKİ TARİH

Kırtasiye
ihracatçıları
Brezilya
yolcusu

}

17 Haziran
334 yılında bugün, İstanbul’un
kurucusu İmparator
Konstantin’in çıkardığı bir yasa
ile dul ve yetimler himaye
edilmeye başlandı. Bu yasa
tarihin ilk sosyal yardımlarından
birini başlatacaktı.
1926 yılında bugün, Kadıköy
Su Şirketi devletleştirildi.
18 Haziran
1939 yılında bugün, Bursa ve
Mersin elektrik tesisleri
devletleştirildi.
1957 yılında bugün, 1904
doğumlu sanayici ve Gripin,
Radyolin, Puro ve Fay gibi
efsane markaların üreticisi Necip
Akar bir deniz kazasında öldü.
19 Haziran
1952 yılında bugün çıkarılan
bir yasa ile kömür madenleri
işçileri askerlikten muaf
tutulmaya başlandı.
1956 yılında
bugün, IBM’in
kurucusu ve
“düşün” sloganı
ile meşhur, 1874
doğumlu Thomas

Bilgisayar başında boşa giden zamanlar
Bilgisayar teknolojilerinin herkesçe
ulaşılır hale gelmeye başladığı
90’lardan bugüne çok hızlı bir değişim
yaşadık. İlk başlarda daha yüksek
ekonomik ve eğitim avantajlarına sahip
sosyal tabakanın bilgisayar
teknolojisine daha kolayca ulaşıyor
olmaları sosyologların dikkatini
çekmişti. Hem bilgisayarlar çok
pahalıydı hem de internet erişimi. İlk
ve orta öğretimde bilgisayar ve internet
erişimi sadece küçük bir zümre için
mümkündü. Sonuç olarak ekonomik
durumu daha iyi olan aileler ve onların
çocukları kendilerine daha çok imkan
sağlayacak bilgiler veya ortamlara
ulaşıyor, var olan avantajlarını koruyor
ve hatta artırıyorlardı.
Sosyologların uyarılarıyla bilgi
teknolojisine sahip olanlar ve
olmayanlar diye iki farklı tabakanın
oluşmasının tehlikelerini göz ardı
etmememiz gerektiğini anladık.
İngilizce Digital Divide denilen böyle
bölünmenin öneminin farkında olan
ülkeler (özellikle ABD) bilgi
teknolojilerinin her kesime ulaşmasını
sağlamak için gereken kaynakları
erkenden ayırdılar; okullar ve
kütüphanelere bilgisayarlar alındı,
internet bağlandı ve herkesin
kullanımına açıldı. Gerçekten de bugün
ABD’de böyle bir bölünmeden
bahsetmek zordur. Düşük ve orta
gelirli aileler de kolaylıkla her türlü
internet-bazlı bilgi kaynağına
ulaşabilmektedir: Birçok vakıf veya
eğitim kurumu genellikle ücretsiz ama
bazen çok az bir ücretle online dersler
ve kurslar sağlamaktadır. İsteyen
Stanford Online Lisesi’nden çok cüzi
bir harç ödeyerek lise diploması bile
alabilir.
Diğer yandan, bilgisayar
teknolojisinin hızlı gelişimi, rekabet
koşulları ve küresel tasarım ve üretimin
sağladığı koşullarla, 1985 yılında 7 bin
dolar olan zamanın en iyi kişisel
bilgisayarı bugün 500 dolara inmiştir.
Tablet bilgisayarlar, cep telefonları ve

internet ve
iş dünyası

PROF. DR
ÇETİN KAYA KOÇ
koc@sehir.edu.tr

her yerden internet erişim imkanları
bilgi teknolojilerini her ekonomik
kesime ulaştırmıştır.
ABD’nin 2000’li yıllarda geldiği bilgi
teknolojileri yaygınlık durumuna 10 yıl
kadar bir farkla ülkemiz de ulaşmıştır.
Üstelik teknoloji yaygınlığının
ülkemize ulaşımında zaman farkı
gittikçe azalmaktadır.
Ancak bu yaygın erişimin daha önce
düşünülmeyen bir yan etkisi ortaya
çıktı. Hem ABD’de hem de ülkemizde
birçoğumuzun endişe ile baktığı bir
gelişme var: Çocuklarımızın bilgisayar
başında boşa geçirdiği zaman.
Bilgisayarın bir araç olarak onlara
sunduğu çok şey var: Ödevler için
araştırma, yazma, çizme ve
programlama aracı olarak mükemmel
bir ortam. Ancak, anne ve babalar,
çocuklardan ödev yapmasını
beklerken, çocuklar vakitlerinin önemli
bir kısmını online konuşma (chat) veya
sosyal ağlarda geçirmektedir.
Üstelik, daha da kötüsü, yeni bir
Digital Divide belirmiştir. ABD’de
yapılan araştırmalara göre ekonomik
ve eğitim seviyesi daha aşağıda olan
ailelerin çocuklarının online konuşma
ve sosyal ağ ortamlarında ekonomik
durumu ve eğitim durumu daha
yüksek ailelere göre çok daha fazla
zaman geçirdiği görülmektedir (günde
1.5 saat daha fazla).
Sosyologlarımız Türkiye’de olan

biteni araştırmalı ve bir okul
çocuğunun günde veya haftada kaç
saatini üretken olmayan bir şekilde
internet veya bilgisayar başında
geçirdiğini anlayıp bize anlatmalı diye
düşünüyorum. Ayrıca, ülkemizde bir
Digital Divide yaşanıyor mu? Doğrusu
yaşandığını gözlemliyorum; ancak bu
soruyu da uzmanlara bırakayım.
Son sözlerim şu olacak:
Teknolojik erişimin yaygınlaşması iyi
bir şeydir ve zaten birçok nedenden
dolayı yaygınlaşmaktadır. Boşa
geçirilen zamanı anlamamız ve
önlemlerini almamız gerekiyor;
ancak abartmamız yanlış olur.
Buradan anti-teknolojik veya antisosyal bir yaptırım çıkarmayalım,
derim. Bilgisayarsız ve internetsiz bir
çocuk, önümüzdeki yüzyılın rekabetçi
ve bilgiye dayalı ekonomisini
üretemez, onun bir parçası olamaz
veya ondan faydalanamaz. Ayrıca,
sosyal gelişme de önemlidir. Gerekli
hukuki önlemleri alıp işin emniyet
yanını (abartmadan) becerebiliyorsak,
online arkadaşlar da mahalle
arkadaşları ile aynı derecede
sosyalleşmeyi sağlar. Arkadaşlık her
zaman güzeldir ve iyidir. Online
arkadaşlığın çok yüksek bir oranının
zaten okul, mahalle, akraba
arkadaşlığının devamı olduğunu
sanıyorum; bu oranın ne olduğu
sorusunu yine sosyologlara bırakayım.

J. Watson öldü.
20 Haziran
1840 yılında bugün, mucit ve
müteşebbis Samuel Morse,
telgrafın patentini aldı.
1877
yılında
bugün, bilim
adamı, mucit
ve
müteşebbis
Alexander
Graham Bell,
Kanada’nın
Ontario
bölgesindeki
Hamilton şehrinde dünyanın ilk
ticari telefon hizmetini vermeye
başladı.
21 Haziran
1946 yılında bugün,
Rize Çay Fabrikası’nın temeli
atıldı.
1954 yılında bugün,
fermuarın gelişiminde en
önemli katkıyı yapan, 1880
doğumlu mucit Gideon
Sundback öldü.

SOLDAN SAĞA:
1- Bayrak rengi kırmızıbeyaz, para birimi Zloti
olup, iki ülkede
düzenlenen 2012
Avrupa Futbol
Şampiyonası’na ev
sahipliği yapan Orta
Avrupa ülkesi…
Otomobillerde kullanılan
bir tür fren sistemi… 2Süreli yayınları, parasını
önceden ödeyerek alma
işi… İzmirliler’in
çekirdeğe verdikleri
isim… 3- Sabancı
Grubu’nun şişe su
markalarından biri…
Geliri, adını aldığı
yardım kurumuna
bırakılan maden suyu
markası… 4- Bir spor
dalında erişilmiş
derecelerin en üstünü…
Tunus’un plaka işareti… 5Hareket eden nesnenin
kısa bir zaman içinde,
hızında oluşan değişmenin
bu zamana oranı… “Kişisel
bilgisayar” anlamındaki
kısaltma… 6- Zanaatçılar
için ünvan… Birine, görevi
karşılığı olarak veya geçimi
için her ay ödenen para…
Meyvelerde çekirdekle deri
arasındaki bölüm… 7Kuzey Kore’nin internet
harfleri… Şölen
Çikolata’nın çocuklara
yönelik sürpriz yumurta
ürünü… 8- Rafine
zeytinyağı ile natürel sızma
zeytinyağının karıştırılması
ile elde edilen zeytinyağı
çeşidi… Genellikle
televizyonda gösterilmek
üzere hazırlanan, bir müzik
parçasını görüntü eşliğinde
veren film… 9- Bursa
merkezli bir meyve suyu
markası… Radyum
elementinin simgesi… 10Lüksemburg’un internet
harfleri… Çikolata
yapımında kullanılan bir
bitki türü… 11- 1967-1971
yılları arasında Merkez
Bankası Başkanı, 19731974 yılları arasında da

Türkiye’nin ilk mucit
müteşebbislerinden

Necip Akar
Necip Akar, Osmanlı’nın son fertlerinden ve
Cumhuriyet döneminin ilk müteşebbislerinden
biri… İmparatorluğun sonunu hazırlayan
dünya savaşından 10 yıl önce, 1904 yılında
Nizip’te doğdu. Ailesiyle 1909 yılında İstanbul’a
geldi. İlköğrenimini Kadıköy’de tamamladıktan
sonra zamanın en iyi liselerinden Vefa Lisesi’ni
bitirdi ve eczacılık okuluna girdi.
1924 yılında mezun olduğu eczacılık okuluna
devam ederken Divanyolu’ndaki Necip Özgül’e
ait eczanede çalıştı. Bu dönemde her eczanede
ilaç üretimi için bir laboratuvar bulunurdu.
Eczacılık okulunda kazandığı teorik bilgileri
çalıştığı eczanede edindiği pratikle geliştiren
Necip Akar’ın, özellikle krem ve diş macunu
yapımıyla ilgili edindiği bilgiler geleceğini
belirleyecekti.
Okul sonrası askerlik görevini tamamlayan
Necip Bey, kısa süre Ankara’daki bir eczanede
çalıştıktan sonra ağabeyi Cemil Bey’le ortak
şampuan, krem ve diş macunu üretimine
başladı. İlk markaları; Şampuan Cemil, Necip
Bey Kremi ve Necip Diş Macunu idi…
Kısa süre sonra diş macununun içeriğini de
adını da değiştiren Necip Bey, 1927 yılında
Radyolin markasıyla üretime geçti. Radyolin adı
ve yeni formülü mucize denilebilecek bir başarı
elde etti. Necip Bey markasıyla iki yılda yapılan
satışı bir ayda yapılmaya başladı.
Çocukluk yıllarında tüm dünyayı olduğu
gibi İstanbul’u da kasıp kavuran İspanyol gribi
ile tanışan Necip Akar, belki de o yılların
etkisiyle yeni bir formül geliştirdi ve Gripin
adıyla, 1935 yılında piyasaya sürdü. Gripin,
Necip Akar’ın en büyük başarılarından biri
olacaktı.
1950 yılında ağabeyi Cemil Bey’le yolları
ayrılan Necip Akar, Puro sabunu ve Fay
temizlik tozu gibi ürünlerle de büyük bir başarı
elde etti. Yaşasaydı daha kim bilir neler
yapacaktı, dedirten bir hayatı olan Necip Akar,
henüz 53 yaşındayken bir deniz kazasında
hayatını kaybetti.
Mucit, müteşebbis, reklamın öneminin
farkına ilk varan işadamlarından biri ve büyük
bir hayırseverdi…

BULMACA

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

Başbakan olarak görev
yapmış olan siyasetçi…
Özel bir TV kanalı… 12Satrançta bir taş…
İtalya’nın ulusal havayolları.

harfleri… Menekşe renginin
kırmızıya çalanı…
Olgunlaşmış incirin, dışına
sızan tatlısı… 7- Her
devletin malını serbestçe
satabileceği, gümrük
işlemleri yapılmayan şehir
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
veya ülke… Lityum
1- Bir kimsenin, herhangi
elementinin simgesi… 8bir ücretin bütününden
veya bir bölümünden muaf Koç Grubu’nun yalıtım
sektöründeki markası…
tutulduğunu gösteren
belge… Bayrak rengi sarı- Arama Kurtarma Derneği
lacivert, para birimi Grivna anlamındaki kısaltma… 9Hafif karşıtı… “Daha ucuzu
olup, 2012 Avrupa Futbol
yok” sloganını kullanan,
Şampiyonası’nın ev
Migros’un alt perakende
sahiplerinden olan Doğu
mağazası… 10Avrupa ülkesi… 2- Bir
“Bedel”deki sessiz
makarna markası…
Erzurum’un, kuru fasulyesi harfler… Bir dernek veya
kuruluşun üyelerinin
ile ünlü ilçesi… Binicisine
göre kişneyen hayvan… 3- buluşmaları için ayrılmış
yer… 11- Ibiza, Cordoba,
İşverenin işçileri topluca
Toledo markalarına sahip
işten uzaklaştırma veya
İspanyol otomobil
işten çıkarma kararı…
üreticisi… Burçak,
(Argoda) Vurgun, kazanç,
kâr… 4- Marsa’nın sıvı yağ Finger, Negro ürünlerine
sahip bisküvi markası…
markalarından biri… İş
Gelecek… 12- 1998 yılında
Bankası kredi kartı… 5kurulan, Türkiye’nin ilk
“Hangi şey” anlamındaki
Türkçe portallarından biri…
soru sözü… Bir nota…
Yazar veya düzeltmen
(Tersi) Birleşik Arap
tarafından üstünde
Emirlikleri’nin internet
kodu… Uzaklık anlatan bir düzeltmeler yapılan basılı
söz… 6- Kenya’nın internet metin.

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

