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KARİKATÜRLERDEKİ TARİH 

İ.Ö. 427 – İ.Ö. 347 yılları
arasında yaşamış, atletik
yapısı nedeniyle Platon
(geniş) ismiyle anılmış,
Arapçada “p” harfinin

olmaması nedeniyle İslam
dünyasında Eflatun olarak
tanınmış, bazılarına göre

ölümünden sonra yeni bir şey
söylenmemiş Yunanlı filozof.

Özellikle son bir yılda onlarca
Türk firması yabancılara hisse sattı.
Kimi şirketin çoğunluk hisselerini
devrederken kimi de azınlık hissesi
satmayı tercih etti. Alıcıların kimi
sektörlerinden firmalarken, kimi de
şirketi büyütecek yatırımların
finansını sağlayarak ve bir süre
sonra da aldığı hisseleri satarak kâr
etmeyi hedefleyen yatırım
şirketleriydi. 

Bu tip yatırımcılar, şirketin defter
değerinin dışında “potansiyel”
değerini de hesapladıklarından iyi
ödeme yapabiliyorlar. Sonuçta firma
yatırımlara aktarabileceği ucuz ve
temiz finansa kavuşuyor, hızla
büyümeye başlıyor. Yatırım şirketi
de büyüyen firmanın artan
değerinden, bir süre sonra yapacağı
hisse satışıyla kâr etmeyi hedefliyor.

★★★

Bakın sadece 2012 yılında, hangi
Türk firmaları yabancıların ilgisine
mazhar olup hisse satmış:

Son örnek Damat Tween

markasının da sahibi Orka Grup…
Azınlık hisselerinin New York
merkezli Investcorp tarafından satın
alındığı düşünülürse, Süleyman
Orakçıoğlu’nun yakında yeni
yatırımlar yapmaya başlaması
sürpriz olmayacak.

Kazancı Ailesi, sahip olduğu
sektörünün en büyüklerinden
Graniser’in yüzde 75 hissesini

İngiliz yatırım fonu Bancroft Private
Equity LLP’ye sattı. 

Japon Nitto Denko, Türk sanayi

tipi yapışkan bant üreticisi Bento’yu
bünyesine kattı. 

İdaş’a New York merkezli Capital
Partners ortak oldu. 

Limak ise Avrupa Yatırım
Bankası ile Fransız ve İtalyanlar’ın
kamu fonlarının ortak olduğu
InfraMed’e İskenderun Limanı’nın
yüzde 20’sini devretti.

Petkim’deki yüzde 10,32’lik son
kamu hissesi Socar
International DMCC
OGG’ye satıldı.

Silk&Cashmere’in
yüzde 45’i Dubai
merkezli Eastgate Capital
Group tarafından satın
alındı.

Geçen yıl İstanbul
Fuar Hizmetleri’nin
yüzde 75’ini alan İngiliz
Tarsus Group, bu yıl
Türkiye’ye bir kez daha
yatırım yaptı ve Life

Media Fuarcılık’tan hisse aldı.
Ayrıca; Denizbank Ruslara, TAV

Fransızlara, Mustafa Nevzat İlaç

Amerikalılara, Koton Hollandalılara,
Bahçeşehir Kolejleri ABD merkezli
Carlyle Grubu’na, Finans Emeklilik
Amerikan Cigna’ya, Hak Menkul
Singapurlulara, Mackolik
İngilizlere, Sel Polimer Kauçuk
ABD’li enerji yönetimi devi Eaton
Corporation’a, Pronet Güvenlik
Londra merkezli girişim sermayesi
şirketi Cinven’e satıldı.

★★★

Bunca şirket yabancılar tarafından
neden satın alınıyor? Cevap basit;
potansiyelleriyle karşılaştırıldığında
değerleri çok düşük… Bu şirketler en
azından bölgesel olarak büyük bir
potansiyele sahipler ve şu andaki
değerlerini birkaç kez katlayabilecek
büyüklüklere ulaşmaları mümkün.
Türkiye gibi Türk şirketleri de umut
veriyor.

Risk yok mu? Hep vardır…
Ancak “eksi faizin” konuşulduğu
bir dünyada, parasını uyutmak
istemeyen herkes için o kadar kusur
kadı kızında da olur…

Eflatun 

15 Mart 1339 – 15 Mart 1923 Akbaba Dergisi 

BULMACA
Haz›rlayan

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

SOLDAN SAĞA: 1- Bir
ülkenin gümrük sınırları
dışında konuşlandırılan ve
ticaret rejimi açısından
kısmen veya tamamen
gümrük mevzuatı
dışındaki düzenlemelere
tabi olan, uluslararası
liman veya havaalanına
yakın yerlerde kurulan
bölge… 2- Bir saç
şampuanı ile yatak
markasının ortak adı…
Angola’nın internet
kodu… Bir ütü markası…
3- Tellür elementinin
simgesi… Büyükbaş
hayvan… Dumanın
değdiği yerde bıraktığı
kara leke… Bir askerî
harekâtta birliklerin
gereksinim duyduğu her
türlü gerecin toplandığı,
dağıtıldığı bölge… 4-
Enstitü için kullanılan
kısaltma… Nikel
elementinin simgesi… İyi
bakım ve ilaç tedavisi… 5-
Ürün gamı, içme
suyundan bebek
mamasına, kahveden süt
ürünlerine kadar uzanan
İsviçre merkezli gıda
firması… 6- Bir davanın
mahkemece nasıl bir
hükme bağlandığını
gösteren resmî belge…
Özel bir TV kanalı… 7-
Merkezi Bandırma’da
bulunan paketlenmiş piliç
markası… İzlanda’nın
internet harfleri… 8- Özel
ücreti olan ve alıcısına hızlı
bir biçimde teslim edilen
posta… 9- Bir mağazanın
yalnız bir tür eşya satılan
bölümü… Bir nota… 10-
Türk Standartları Enstitüsü
anlamındaki kısaltma…
Sırbistan para birimi… 11-
Almanya merkezli olup,
ülkemizde de çeşitli illerde
faaliyette bulunan
uluslararası perakende
şirketi… Zorlu Holding’in
perde, havlu ve nevresim
ürünleri için yarattığı
marka… Suudi

Arabistan’ın internet
kodu… 12- İlave… 1951
yılında Çanakkale’de
kurulan, Türkiye’nin ilk
salça fabrikası… Arap
alfabesinin ilk harfinin adı.
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1- Genellikle belli meslek
adamları için yapılmış
veya belli amaçlarla
kurulmuş konutlar
topluluğu… İş yeri… 2-
Döşemelik ve perdelik
kadife üretiminde önde
gelen bir marka… Koç
Grubu’nun süt
markalarından biri… 3-
Bir nota… Kiraya verilerek
gelir getiren mülk… 4-
Bankalararası Kart
Merkezi anlamındaki
kısaltma… Köylerde
işlerin elbirliği içinde
yapılması… Radyum
elementinin simgesi… 5-
İki tarla arasındaki sınır…
Oy… İlkel bir silah... 6-
Konya’da üretilen bir tuz
markası… Bankacılıkta
kullanılan, borsada kota
alabilmek için gerekli
asgari şirket sermayesi
veya pay… 7- Tonga’nın
plaka işareti… Etki eden

şey, faktör… Uzaklık
anlatan bir söz… 8-
İstanbul Kültür Sanat
Vakfı için kullanılan
kısaltma… Rusça’da
“evet”… 9- Klasik “tatlıcı
dükkânı” olmaktan
çıkarak, kafe konseptine
geçiş yapan ve Türkiye
çapında günlük pasta
dağıtımı yapan bir
pastaneler zinciri…
Sigorta senedi… 10-
Laos’un internet harfleri…
Lübnan’ın plaka kodu…
Bir kimsenin işi, mesleği
veya toplum içindeki
durumu ile ilgili olarak
kullanılan ad… 11-
İstanbul’da bulunan ve
eğitim dili Fransızca olan
bir devlet üniversitesini
simgeleyen harfler…
Sözcük anlamı “seçkin”
olan; ülkemizin ilk çikolata
ve şekerleme
markalarından biri…
Başkaldırıcı… 12- Adını S
harfinin İtalyanca
okunuşundan alan, ev
ürünleri satışı yapan bir
mağazalar zinciri… Bir
atasözüne göre “altının
değerini o bilir.”

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

O BİR İŞADAMI

Demiryolunun babası

1871 yılında İngiltere Northumberland
Wylam’da Robert ve Mabel çiftinin ikinci oğlu
olarak doğdu. Babası kazancı çok düşük bir
itfaiyeci olduğu için okula gidemedi. Ancak
okuma yazmayı kendisi öğrendi. 

17 yaşına geldiğinde Newburn’de makinist
olarak çalışmaya başladığında eğitimin değerini
fark etti ve akşam okulunda gitti. 1801 yılında
bir kömür ocağında frenci olarak çalışmaya
başladı. 1802’de Frances Henderson ile evlendi
ve Willington Quay’a taşındılar. George, frenci
olarak çalışmasının yanında ek gelir için
ayakkabı üretip saat tamir etmesine rağmen
küçük bir odada yaşıyorlardı. 

George Stephenson, yıllarca madenlerde su
pompalayan makinelerle çalıştı. Bu makinelerin
sorunlarını çözüyor, geliştiriyordu. 1810’ların
başında tam bir buharlı makine uzmanı
olmuştu. 

Madenlerde yaşanan çeşitli sorunlara çözüm
üretmeye başladı. Örneğin maden ocaklarında
güvenle kullanılabilecek bir lamba üretti. Bu
icadı Sir Humphry Davy tarafından görülmüş
ve benzeri yapılarak patenti alınmıştı. Uzun
süren davalar yaşandı. 1833 yılında Avam
Kamarası’nda eşit icat kararı çıktı. 

1814 yılında önce İngiltere, sonra da tüm
dünyayı değiştirecek önemli bir icat
gerçekleştirdi. O güne kadar sadece
fabrikalarda üretim için ya da madenlerde su
pompalamak için kullanılan buhar makinesini
bir taşıtta kullandı. Belki benzeri girişimler daha
önce de yapılmıştı. Ancak Stephenson, rayları
tam kavrayan tekerlekleri ve güçlü makinesi ile
30 ton çekebilen ve “işe yarar” bir lokomotif
üretmeyi başarmıştı.

Kısa süre sonra, öncelikle çeşitli kömür
ocaklarında taşıma yapmak için, sonra da
şehirler arasında ray ve tren sistemleri kurdu.
Tren, lojistiği büyük boyutlara taşımış ve uygun
maliyetlere düşürmüştü. Zamanla sadece
madencilik değil tüm sektörlerde büyük bir
“itici” etkisi oldu. Victorian döneme damgasını
vuracak, sadece ticareti değil, tüm dünyayı
“küçülterek” değiştirecekti. 

Stephenson, 1848 yılında öldüğünde, icat
sahibi olmasının yanında demiryollarının
standartlarını belirlediği için de “demiryolunun
babası” ünvanıyla anılıyordu.

Al›yorlar çünkü potansiyelleri büyük…

‹stanbul’da difl 
implant› buluflmas›

TARİHTE BU HAFTA 

”

Pişkinliğin böylesi…

George Stephenson

Küçük şeylere
gereğinden çok
önem verenler,

elinden büyük iş
gelmeyenlerdir.”

20 Temmuz
1901 yılında bugün, Cumhuriyet
dönemi sanayici tipinin ilk ve en
önemli temsilcisi Vehbi Koç
doğdu.
Koç, 1996
yılında
öldü.
1903
yılında
bugün
Henry Ford, Ford markasıyla ilk
otomobilini üretti. Araç, “yolların
patronu” sloganıyla satılacaktı.
Ford’un en önemli çıkışı ise
birkaç yıl sonra üreteceği Ford T
Model ile olacaktı. 
1969 yılında bugün, insanlı bir
uzay aracı ilk kez Ay’a ulaştı.
Astronot Neil Armstrong, “Bu
benim için küçük, ama insanlık
için büyük bir adım” sözü
eşliğinde Ay’da yürüdü.

21 Temmuz
1904 yılında bugün, Belçika’daki
bir araba yarışında 100 mil (161
km/saat) sınırı çılgın bir Fransız

sürücü olan
Louis Rigolly
tarafından
aşıldı.
Rigolly saatte
103,56 mil

hıza 8 silindirli Gobron-Brillié
otomobiliyle ulaşmıştı.

22 Temmuz
1933 yılında bugün,
dünyanın çevresi
uçakla ve tek
başına Wiley Post
tarafından
dolaşıldı. Post’un yolculuğu 7
gün, 18 saat ve 45 dakika sürdü.

23 Temmuz
1829 yılında bugün, Amerikalı
mucit William Austin Burt,
daktilonun öncüllerinden
tipografı buldu.

24 Temmuz
1908 yılında bugün, II.
Abdülhamit, askerlerin baskısıyla
II. Meşrutiyet’i ilan etti. Aynı gün
Babıali’de sansür memurları
gazetelere sokulmadı. Bu günün
anısına 1950 yılında aynı gün,
Gazeteciler Cemiyeti tarafından

Basın Bayramı ilan edildi.
Muhtemelen aynı nedenle, darbe
sonrası yasalarından Basın Ahlak
Yasası, 1960 yılında aynı gün
imzalandı.
1923 yılında bugün, Lozan
Antlaşması imzalandı. Anlaşmayı
onaylayan, Milli Mücadele’yi
kazanan meclisin dağılmasından
sonra tekrar yapılan seçimlerle
belirlenen İkinci Büyük Millet
Meclisi olacaktı.

25 Temmuz
1814 yılında bugün, George
Stephenson’ın yaptığı lokomotif
denemesi başarıyla sonuçlandı.
1909 yılında bugün, Louis Blériot,
uçağı ile Manş Denizi’ni aşan ilk
insan oldu.

26 Temmuz
1995 yılında bugün, İstanbul
Altın Borsası faaliyete başladı.

- Garson, getirdiğin salatadan salyangoz çıktı!

- Zararı yok beyim, siz yabancı değilsiniz, onun
için ayrı para almayız!

TÜRKİYE diş implantı pazarı
hızla gelişiyor. 2008’de 80 bin
adet olan implant satışları, 2011
yılında 250 bin adede ulaştı.
Böylece pazar üç yılda üç kat
büyüdü. Bu pazarın yüzde 95’ten
fazlası ithalattan oluşuyor. İleri
teknoloji gerektiren implant diş
pazarında yüzde 100 yerli diş
implantı üreten Mode Medikal,
28 Temmuz 2012 Cumartesi
günü, tasarımın sahibi İstanbul
Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Bülent
Katiboğlu’nun
yöneteceği, ‘Dental
İmplantolojide
Estetik ve Diş Eti
Maniplasyonları’
adında bir çalışma
toplantısı
düzenleyecek.
Toplantıya Dr.
Katiboğlu’nun
davetlisi olarak
yabancı bilim
adamları da
konuşmacı olarak
katılacak.
Gayrettepe Point
Otel’de
gerçekleştirilecek
çalışma
toplantısında ayrıca
diş hekimleri için
model implant
uygulaması da sunulacak. 

CNC ve üretim teknoloji
tezgahları üreten Akmakina
bünyesinde 2008’de kurulan

Mode Medikal, yüzde 100 yerli
implant ürünleriyle de ünlü
markaların arasında yer almayı
hedefliyor. Şirket, AR-GE
çalışmalarını TÜBİTAK onayı ile
sürdürüyor.

İMPLANT PAZARI 
YENİ BÜYÜYOR
Almanya, İspanya, Fransa ve

İtalya gibi önemli AB
ülkelerindeki diş implantı

ürünleri tüketimi Türkiye’nin 4
katı. ABD’de ise bu fark 10 katın
üzerinde. Gelişmiş ülkelerde
implant kullanımı çok yaygın.

Japonya’da bir yılda
3.5 milyon,
İspanya’da 2 milyon, Almanya
ve Güney Kore’de 1.5 milyon,
İtalya’da ise yılda 1 milyon adet
implant satın alınıyor.
Türkiye’de ise geçen yıl toplam
250 bin adet implant tüketildi.

Gelecek üç yıl içinde tüketim
miktarının 1 milyon adetlere
ulaşması öngörülüyor.

Türkiye’de İsviçre, Almanya,
ABD, İsrail, Fransa ve
Güney Kore gibi
ülkelerin 150’den fazla
implant markası
faaliyet gösteriyor.
Akmakina ve Mode
Medikal Genel
Müdürü ve İstanbul
Ticaret Odası Meclis
Üyesi Oğuz Akyüz,
dental implant
imalatının çok fazla
olmamasının yatırım
maliyetlerinin yüksek
olmasından
kaynaklandığını
söyledi. Akyüz,
“Yüksek teknolojili
CNC tezgahların yanı
sıra, yüzey uygulama
cihazları, bio
uyumluluk prosesleri,
sterilizasyon
yatırımları ve ambalaj
teknolojileri için
sanayicilerimizin yılda

50 bin adet implant üretebilmesi
için     en az 4-5 milyon dolar
değerinde yatırım yapmaları
gerekiyor” dedi.

■ Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Medikal
Meclisi’nin hazırladığı rapora
göre, tıbbi cihazlar sektörü,
300 binden fazla ürünü
bünyesinde barındırıyor.

■ Avrupa çapında 530 bin kişiye
iş olanağı sağlayan sektörün
toplam büyüklüğü 80 milyar
Euro’ya ulaşmış durumda.

■ Halen tıbbi cihaz ihtiyacının
yüzde 90’ını ithalatla
karşılıyoruz. Oysa Türkiye, en
fazla tıbbi cihaz ihtiyacı olan 30
ülke arasında yer alıyor. Yani
pazar büyük ama yerli üretim
sınırlı.

■ Dünya diş hekimliği ürünleri
pazarı 15 milyar dolarlık bir
hacme sahip.

■ Diş Malzemeleri Sanayici ve
İşadamları Derneği’nin
(DİŞSİAD) raporuna göre diş
hekimliği endüstrisinin yıllık iş
hacmi 200 milyon dolar. Yerli
üretim payı ise yüzde 5.

■ Türkiye’de 34 adet Diş
Hekimliği Fakültesi var. Her yıl
1.800 yeni diş hekimi mezun
veriliyor.

■ Türkiye’de görev yapan 22 bin
diş hekiminin 13 bini özel
sektörde, 1.000’i vakıf
üniversitelerinde, 8 bini ise
Sağlık Bakanlığı ve devlet
üniversitelerinde çalışıyor.

Tıbbi cihaz 
sektöründe 

yerli üretim sınırlı
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