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O BİR İŞADAMI

Başladığında
bir eczacıydı

Bir ‹MKB = Yar›m Elma…
”

Affetmek ve
unutmak iyi
insanların
intikamıdır

Friedrich ”
Schiller

1759 - 1805 arasında
yaşamış, tam adı Johann
Christoph Friedrich von
Schiller olan, şair, filozof,
tarihçi ve Alman dram yazarı.

Çok çarpıcı değil mi?
İMKB’deki tüm şirketlerin
değeri dünyanın en değerli
şirketi Apple’ın yarısı kadar.
İMKB’deki şirketler hangileri?
Kısaca; Türkiye’nin
kalburüstü tüm şirketleri…
Otomobil üreticileri, elektronik
eşya üreticileri, petrol
rafinerileri, bankalar, demir çelik
üreticileri, hepsi…
Peki, bundan sadece 5 yıl önce
dünya sıralamasında en değerli
44. şirket olan Apple, bu kadar
kısa sürede, değerini nasıl bu
kadar artırdı?
Kısaca iPhone…
★★★
Bu alet sadece bir telefon değil,
aynı zamanda bir bilgisayar, bir
navigasyon cihazı, bir fotoğraf

5 yılda dünyanın en
değerli şirketleri
sıralamasındaki 44.
basamaktan birinciliğe
taşıyabiliyor.
★★★

makinesi, bir film kamerası, bir
müzik çalar, bir internet gezgini,
bir oyun konsolu ve daha pek
çok şey.
Popular Mechanics Dergisi’nin
dünyayı değiştiren 101 alet
listesinin zirvesini tartışmasız
işgal eden bir fenomen.
Bu alet, bir bilgisayar şirketini,

Haziran 2007’de
piyasaya çıkan
iPhone’un 5 yıllık
performansının
istatistiklerini
yayınlayan Strategy
Analytics şirketinin
Senior Analisti Neil Shah,
ürünün Apple’a 150 milyar dolar
kazandırdığını belirtiyor.
Son üç ayda, dünyada 35
milyon 100 bin adet iPhone
üretildi. Buna göre her gün
doğan bebek sayısından fazla
iPhone satılıyor.

KARİKATÜRLERDEKİ TARİH
1 Mart 1339 – 1 Mart 1923 Akbaba Dergisi

Para almak ve paralanmak…

Maaş dağıtıldıktan
yarım saat sonra
paralanırken…

★★★
Beş yıl önce birisi size,
“dünyada her şeyin icat edildiği
günümüzde, bundan böyle
dünyayı değiştirecek müthiş bir
icat bekliyor musun?” diye sorsa
ne derdiniz?
Böylesi inanılmaz ürünlerin
daha kısa aralıklarla hayatımıza
gireceği bir yüzyıldayız.
Yenilerine ve daha mucizevi
fonksiyonları olanlarına hazırlıklı
olun.
21. yüzyılda zaman hızlı
akıyor. Muhtemelen, dünyanın
en değerli şirketi unvanı da 20.
yüzyılda olduğundan çok daha
kısa sürelerde el değiştirecek…

6 Temmuz
1947 yılında
bugün, Rifle
Mikhail
Kalashnikov
tarafından geliştirilen, tarihin en
korkunç ve pratik silahlarından
biri Sovyetler Birliği’nde
üretilmeye başlandı: Kalaşnikof
olarak da bilinen AK-47 piyade
tüfeği…

8 Temmuz
1839 yılında
bugün tüm
zamanların
en zengin
insanı
unvanlı John
D.
Rockefeller
doğdu.
1889 yılında bugün, The Wall
Street Journal’ın ilk sayısı

yayınlandı. Gazetenin fiyatı 2
sentti…
1996 yılında bugün, RP-DYP
Koalisyon Hükümeti güvenoyu
aldı ve Refahyol dönemi başladı.
9 Temmuz
1952 yılında bugün,
İstanbul Teknik
Üniversitesi
tarafından
gerçekleştirilen ilk
televizyon yayınları
başladı. İTÜ arşivini
1971’de TRT’ye
devredecekti.
1932 yılında bugün, tıraş
bıçağının mucidi, işadamı, 1855
doğumlu King C. Gillette öldü.
10 Temmuz
1894 yılında
bugün,
İstanbul’da
meydana gelen
bir depremde
474 kişi öldü.
Depremin
sonuçlarından biri
de II. Abdülhamit
tarafından
yaptırılacak büyük bir fuar
merkezi için ayrılan ödeneğin
İstanbul’da yıkılan binaların
imarına aktarılması ve fuar
merkezinin inşasının iptali oldu.

11 Temmuz
1895
yılında
bugün,
Auguste
ve Louis
Lumière
kardeşler icatları sinema
makinesini bilim adamlarına
tanıttı.
12 Temmuz
1933 yılında
bugün,
küresel
ekonomik
krizin
ortasındaki
ABD’de,
Kongre,
asgari ücreti
saat başına
33 sent olarak belirledi.
Sokaklar boyunlarına astıkları
tabelalarla “iyi bir iş” arayan aile
babalarıyla doluydu… Bu
korkunç yoksulluktan kısa
sürede çıkan ABD, İkinci Dünya
Savaşı sonrası Marshall
Yardımları ile tüm Avrupa ve
Pasifik bölgesini hâkimiyeti
altına alacaktı.
1947 yılında bugün, ABD ve
Türkiye arasındaki ilk askeri ve
ekonomik yardım anlaşması
imzalandı.

KOSGEB destekli yurtd›ﬂ› fuarlar›
ENN Dış Ticaret firması, 2009’dan bu yana
20 farklı ülkede 200’den fazla organizasyona
imza attı. Firma bu sayede yerli işletmelerin
yurtdışına açılmalarında ve yeni pazar
bulmalarında yardımcı oluyor. Bu yıl da çok
sayıda uluslararası organizasyona imza
atacak olan firmadan yapılan açıklamaya
göre, organizasyonlara katılım masraflarının
yüzde 50 – 60’ı KOSGEB tarafından
desteklenecek. Firmanın bu yıl içinde
KOSGEB desteği ile gerçekleştireceği
organizasyonlar şöyle:
■ Uluslararası Mücevherat ve Hediyelik
Eşya Fuarı (June Hong Kong Jewellery&Gem
Fair) – Hong Kong / 6-9 Eylül
■ Uluslararası Kuyumculuk ve Mücevherat

Tayvanlı firmalarla
tanışmak isteyen
bu etkinliğe
katılacak
TAYVAN ile Türkiye arasındaki
ticareti geliştirmek amacıyla Tayvan
Dış Ticareti Geliştirme Konseyi’nin
(TAITRA) yan kuruluşu olarak
hayata geçirilen Tayvan Ticaret
Merkezi İstanbul Ofisi, ücretsiz
olarak firmalara hizmet sunuyor.
Her yıl çeşitli promosyon
çalışmaları sunan TAITRA, bu yıl da
yeni bir promosyon etkinliğine
hazırlanıyor. ‘Energy, Environment
and Water Technology’ isimli
organizasyon, 9-12 Ekim 2012
tarihleri arasında düzenlenecek.
Etkinlik, Tayvanlı ve Türk
işadamlarını biraraya getirerek yeni
işbirliği için ortam hazırlamayı
amaçlıyor. Söz konusu etkinlik
Tayvan’da gerçekleştirilecek.
Bilgi aysin@taitra.org.tw

Henri Nestlé

TARİHTE BU HAFTA

7 Temmuz
1890 yılında
bugün,
Nestlé’nin
kurucusu, 1814
doğumlu Henri
Nestlé öldü.
1930 yılında
bugün, dünyanın en büyük
barajlarından olan Hoover
Barajı’nın inşası ABD’de başladı.

Maaş dağıtımında
para alırken…

İnovasyonun önemini
vurgulamak için bu örnekten
iyisi bulunamaz.

Hindistan’daki el
sanatları fuarı 15
Ekim’de başlıyor
EL sanatları, 15 Ekim’de
Hindistan’da
başlayacak
Hindistan El
Sanatları ve
Hediyelik Eşya
Fuarı’nda
meraklılarıyla
buluşacak.
Asya’nın en
büyük fuarı
olduğu belirtilen
ve 97 bin
metrekarelik alanda yapılacak olan
fuarda 2 bini aşkın Hindistanlı
üretici ve ihracatçı bir araya gelecek.
Ev eşyaları, süs eşyaları, takılar ve
hediyelik eşyalarda satıcılara geniş
fırsatlar sunan fuar, 18 Ekim 2012
tarihine kadar açık kalacak.
Bilgi: 0091 11 261 352 56
epch@vsnl.com

Fuarı (International Gem&Jewellery Show) –
Colombus ABD / 2-9 Eylül
■ Uluslararası Kuyumculuk ve Mücevherat
Fuarı (International Gem&Jewellery Show) –
Pittsburgh ABD / 10-17 Ekim
■ Uluslararası Kuyumculuk ve Mücevherat
Fuarı (International Gem&Jewellery Show) –
Dallas ABD / 17-24 Ekim
■ Uluslararası Ev ve Yapı Fuarı (Deseret
News Home Show) – Utah ABD / 12-14 Ekim
■ Uluslararası Tıp ve Medikal Fuarı
(Medica 2012) – Almanya / 14-17 Kasım
■ Uluslararası Yapı ve İnşaat Teknolojileri
Fuarı (14th S.I.B 2012) Morocco Fas / 21-25
Kasım. Bilgi iletişim@boyraz.com.tr
www.enndisticaret.com

Celje Ticaret Fuarı’na
160 bin ziyaretçi bekleniyor
SLOVENYA’nın
en büyük fuarı
niteliğindeki Celje
Uluslararası
Ticaret Fuarı,
12-18 Eylül 2012
tarihlerinde
gerçekleştirilecek.
Celje şehrinin ev
sahipliğinde bu yıl
45’incisi yapılacak
fuarda, farklı
sektörlerden 1.600
firma ürünlerini
sergileyecek.
Fuara 160 bin
ziyaretçinin gelmesi planlanıyor. Fuar kapsamında, Slovenya
Dışişleri Bakanı’nın katılacağı işbirliği konferansının yanı sıra
firmalara ikili iş görüşmesi imkanı sağlayacak bir iş toplantısı
da planlanıyor.
T.C. Ljubljana Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği
Tel: +386 1230 2020
ljubljana@ekonomi.gov.tr
www.tafraholdings.net

SOLDAN SAĞA: 1- 2012
Avrupa Futbol
Şampiyonası’nda birinci olan
ülke… Ülker Gıda’nın
meyveli çikolata markası…
2- Bir kimsenin işi, mesleği
veya toplum içindeki
durumu ile ilgili olarak
kullanılan ad, unvan…
Bankacılıkta borç
senetlerinin, bankalara
ödenmesi için vade
tarihinden başlayarak
tanınan iki gün… 3- Kâğıt
veya zarf üstüne basılmış
ad ve adres… Atama… 4Lübnan’ın internet harfleri…
Geçinmek için gerekli olan
şeylerin bütünü… Akıl… 5Ruhsal yaşama ve bedene
egemen olmayı amaçlayan
Hint felsefe sistemi…
İşlenerek yapılan üretim… 6İlave… 7- Arbel firması
tarafından üretilen makarna
markası… Bir işte bir kimse
veya şeyin üstüne düşen
görev… 8- Ağırlık ve uzunluk
ölçüleri için kabul edilmiş
yasal ölçü modeli…
Eskrimde bir oyun türü… 9Kedileri ve kalesiyle ünlü
ilimiz… Merkezi İzmir’de
bulunan bir PVC kuruluşu…
10- Trinidad ve Tobago’nun
plaka işareti… Bir kimseye
çalıştığı yerce verilen tatil…
Kompakt Disk anlamındaki
kısaltma… 11- Aynı alanda iş
yapan çeşitli ortaklıkların
hisse senetlerinin, bir
denetim teşkilatına teslim
edilmesi ve yönetimin bir
teşkilatı yöneten gruba
aktarılmasıyla oluşan, tekelci
sermayedarlığa dayanan
ortaklıklar birliği…
Günümüzde internet
bağlantısı için en çok
kullanılan bağlantı tekniği…

Henri, daha doğrusu Heinrich Nestlé,
1814’te, Johann Ulrich Matthias Nestle ve
Anna-Maria Catharina Ehemann çiftinin
on dört çocuğunun on birincisi olarak
doğdu. Ailesinin soyağacı 15. yüzyılın
sonlarına dek uzaman Nestlé’nin ataları
camcılık konusunda uzmanlaşmıştı.
Henri Nestlé, kendine meslek olarak
eczacılığı seçti. 20 yaşında 4 yıllık
eczacılık eğitimini tamamlamıştı. 1839
sonunda da kimyasal deneyler yapma
yetkisi elde etti ve makyaj malzemeleri
ve ilaçlar üretmeye başladı.
Daha sonra sirke, fındık yağı, maden
suyu ve limonata gibi ürünlerin
üretimine başladı. Ailesindeki 14
bebeğin yarısı yetişkinliğe ulaşmadan
ölen Henri Nestlé, anne sütünün yerini
tutacak bir mama üretmeye yöneldi.
1870’lerin sonunda Nestlé bebek
mamaları ve kondense sütleri Avrupa
ve Amerika’da en çok satılan
ürünlerden oldu.
1875’de Osmanlı İmparatorluğu’nda
da ilk hazır bebek mamasını piyasaya
süren Nestlé, özellikle İstanbul, İzmir
gibi bölgelerde tanındı.
Henri Nestlé 1890’da öldü. Ürün
çeşitliliğini sürekli artıran ve tüm
dünyaya yayılan şirketi ise büyümeyi
sürdürdü. Nestlé grubu bugün, 150
ülkede 330 bin kişiyi istihdam eden ve
83 ülkedeki 461 fabrikada üretim
gerçekleştiren dünyanın en büyük
gıda şirketi.

BULMACA

12- Çok bükümlü iplikle
dokunmuş bir tür ince
kumaş… Sodyum
elementinin simgesi…
Simgesi aslan olan çubuk
dondurma markası.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 12012 Avrupa Futbol
Şampiyonası’nda ikinci olan
ülke… “Öyledir” anlamında
kullanılan onaylama sözü…
2- Reklamlarında “Küçükler
büyük işler başarır” sloganını
kullanan, Depa firmasının
elektrikli küçük ev aletleri
markası… Kişinin geçmişte
yaşamış olan büyükleri…
(Tersi) Kripton elementinin
simgesi…3- Posta Telefon
Telgraf anlamında kullanılan
harfler… Kredi kartlarından
doğacak her türlü borç ve
yükümlülükten, kart sahibi
olarak sorumluluğu bulunan
gerçek veya tüzel kişi… 4Siyasi çekişmelerin geçtiği
yer… Bölük anlamındaki
kısaltma… Türk Standartları

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

Enstitüsü’nün kısa adı… 5Uzaklık anlatan bir söz…
Sıvı durumuna getirilmiş
havadan elde edilerek ışık
araçlarında kullanılan bir
element… (Tersi) Platin
elementinin simgesi... 6“Hayır” anlamında kullanılan
bir söz… Eski bir tarihi
anlatmakta kullanılan deyim
sözü… (Tersi) Hollanda’nın
plaka işareti… 7- Milupa’nın
bebek mamalarındaki alt
markası… Namaz çağrısı…
8- Bir şişe su markası…
Unilever’in dondurma
markalarından biri… 9Ülkemizin ilk makarna
markası… Enstitü için
kullanılan kısaltma… 10Kötü karşıtı… Saatin iki
ibresinden küçüğü… (Tersi)
Mali’nin internet harfleri…
11- Ev… Petrol İhraç Eden
Ülkeler Örgütü’nü
simgeleyen harfler…
12- Bir sayı… Procter &
Gamble’ın şampuan
markalarından biri.

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

