
Sosyal bilimlerin verileri,
öngörüleri en çok kimin işine yarar?

İşadamlarının… 
Geçenlerde tanışma şansına

eriştiğim Ortadoğu Stratejik
Araştırmalar Merkezi (ORSAM)
Başkanı Hasan Kanbolat ABD’deki
düşünce kuruluşlarının
yönetimlerinde genellikle
işadamlarının bulunduğunu
söylüyor. 

Örnek olarak George Soros’un
adını da veriyor ve ekliyor:
“Nereye, hangi riskle ve ne kadar
yatırım yapacağına karar vermek
için çok şey bilmek gerekiyor.”

★★★

Hasan Kanbolat
başkanlığındaki ORSAM, Avrasya,
Ortadoğu ve özellikle Irak konusunda
araştırmalar yapıyor. Tüm verilerini saha
araştırmaları ile ürettiklerini belirten
Kanbolat, Irak’ta girmedikleri köy
kalmadığını söylüyor. 

Ulaştıkları verilerin önemli kısmını
www.orsam.org.tr adresinde yayınlıyorlar.

İki yılda 1000’den fazla Arap aydını ile
yaptıkları röportaj, sürekli yayınladıkları
raporlar, iki süreli yayın ve her gün
yayınlanan 100 sayfalık Ortadoğu Bülteni
altın değerinde bilgiler içeriyor.

Kim için? 

Buralara yatırım yapacak, buralarla iş
yapacak işadamları için…

★★★

Hasan Kanbolat Türk iş dünyasının
bilgiyi etkin olarak kullanamadığından
şikâyetçi. Geçtiğimiz aylarda, ORSAM olarak
yaptıkları çalışmalar neticesinde Libya’da
bazı karışıklıklar çıkacağını öngörüp, orada iş
yapan Türk müteahhitleri uyarmak istiyorlar. 

Çatı örgütlerine gidip, bedelsiz olarak
yardımcı olmak istediklerini söylüyor Hasan
Bey. İlgilenmediklerini görünce hayretle
soruyor:

“Kaddafi’nin gideceği bilgisi sizin

işinize yaramaz mı?”
El cevap:
“Ne işimize yarar ki? Biz ticaret

yapıyoruz; ekonomi ayrı, siyaset ayrı…”
★★★

Sonuçta “olmaz” denen oluyor ve
Libya’da taşlar yerinden oynuyor.
Oradaki yatırımcılarımız mağdur. Peki,
Libya’daki Türkler yatırımlarını
uluslararası sigortalarla garantiye almışlar
mı dersiniz? Hasan Kanbolat’a kulak
verelim:

“Hemen hemen hiçbirinin şu anda bir
işe yaramayan ulusal sigorta dışında
güvencesi yok. Uluslararası sigorta
yaptıran birkaçı ise “ihtilal” seçeneğini
kapsam dışında bırakmış.” 

Yani çölde su baskını için sigortaları
var, ama ihtilal için yok. 

Yani çölü su basacağına inanmışlar, ama
Kaddafi’nin gideceğini imkânsız görmüşler.

★★★

Bir musibet bin nasihatten evladır, derler. 
Bu olaylar bize ders olsun, olacakları

bilmenin derdine düşelim… 
Bilgiye yatırım yapalım. Bilgi üretelim. 
Büyüyen bir ülkeyiz, büyük bir ülke gibi

davranalım.
Dünyada en çok bilgi üretilen ülke ile

ekonomisi, ordusu ve etkinliği en büyük olan
ülkenin aynı olduğunu unutmayalım…
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SOLDAN SAĞA: 1- Görevdeki hükümette Avrupa Birliği
Bakanı olarak görev yapan milletvekili… 2- Ham maddeler
işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan
yöntemlerin ve araçların bütünü, endüstri… Radyum
elementinin simgesi… Kurşun kalemlerde yazmayı sağlayan
kömürden yapılan madde… 3- Nepal’in internet kodu…
Baklası, kabağı ve rakısı vardır… Derviş hırkası… 4- “Siyah
İnci” lakaplı Brezilyalı futbolcu… Merasim… 5- Ramazan ayı
içinde verilen, miktarı belirli sadaka… Büyükşehirlerde
serbest mesleklerde çalışanların oda veya daire tutup
çalıştıkları birkaç katlı yapı… 6- Bankamatik olarak da
bilinen otomatik vezne makinesi… 1849 yılında Almanya’nın
Wetzlar kentinde kurulan fotoğraf makinesi üreticisi firma…
7- Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı için kullanılan
kısaltma… Merkezi İstanbul’da bulunan tur operatörü bir
firma… 8- Elektrikli süpürge ve ısıtıcı alanlarında öne çıkan
Alman küçük ev aletleri markası… (Tersi) Peru’nun plaka
işareti… 9- Bir organımız… Evyap Grubu’nun sabun
markalarından biri… Selenyum elementinin simgesi… 10-
Ülkemizin en çok yağış alan ili… Trakya Et ve Süt Ürünleri
A.Ş tarafından üretilen soğuk et markası… 11- Kendisinin
olan bir şeyi, yasaya uygun olarak dilediği gibi kullanabilen
kimse, sahip… Adını, MicroSoft Network kelimelerinin
kısaltılmış halinden alan; Microsoft’un internet tabanlı
hizmetlerini yürüttüğü kurumu… Vatikan’ın internet
harfleri… 12- 1. yüzyılda yaşamış ünlü Roma imparatoru…
Banka şubesi.

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1- Küçük sermaye ve zanaat
sahibi… (Eskiden) Öğrencilere verilen beğenme ve takdir
kâğıdı… 2- Güneydoğu Anadolu Projesi için kullanılan
kısaltma… İşgal edilen yere ödenen ücret veya vergi… 3-
Genişlik… Platin elementinin simgesi… “İnsan Kaynakları”
anlamında kullanılan kısaltma… Altın… 4- Yarış ve spor
arabaları üreten bir İtalyan otomotiv firması… 5- Çoğunlukla
valilerce yönetilen ve yönetim bakımından bir tür
bağımsızlığı olan yönetim bölgesi… (Tersi) Fransa’nın
internet kodu… Manganez elementinin simgesi… 6- Adını
Yunan mitolojisindeki bir tanrıçadan alan ABD merkezli spor
ayakkabı üreticisi… Bir nota… Acele Posta Servisi
anlamındaki kısaltma… 7- TV reklamlarında Beren Saat’in
rol aldığı deodorant markası… 8- Üreticinin piyasaya mal
çıkarması ve tüketicinin piyasadan mal çekmesi olayları…
9- (Tersi) İplikten kafes biçiminde yapılmış örgü…
Ehemmiyet… Unilever’in şampuan, sabun ve krem
ürünlerinde kullandığı bir marka… 10- Utanma… İstanbul
Ticaret Odası için kullanılan kısaltma… Ekmek… 11- Bir
kurumun, bir kuruluşun alt mevkilerindeki iş yerlerinden her
biri… Bakır elementinin simgesi… Tavlada üç sayısı… 12-
Son genel seçimlerde CHP Muğla Milletvekili olan Tolga
isimli halk müziği sanatçımızın soyadı… Sebzelerin
ezilmesiyle yapılan meze… 

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

HAFTALIK İsmail
Şen

ismail.sen@ito.org.tr

Dünyanın ilk televizyoncusu kimdir? Yani ilk
çekim yapan, yayın yapan, hatta “televizyon
yapan”… Bunların hepsini ilk yapan genç bir İskoç
Mühendis John Logie Baird’dir… 

13 Ağustos 1888’de İskoçya’nın Helensburg
kentinde doğan Baird, tam bir “adam olacak
çocuk”tu… Elektrik konusuna öylesine meraklıydı ki
petrolle çalışan bir jeneratör yaparak evlerini
aydınlatmış, küçük bir telefon santrali kurarak
arkadaşlarıyla iletişim kurmuştur. 

Tüm bunları 12 yaşında yapan Baird, kitle
iletişimindeki en büyük devrimi yapacak televizyonu
ise 38 yaşında, 1926 yılında icat edecekti. Baird’in
televizyonu saniyede 12,5 kere 28 satırla taranan ve
çok küçük bir görüntü veren kelimenin tam
anlamıyla ilkel bir televizyondu. Ancak bu
denemeden sadece 3 yıl sonra ilk sürekli TV yayınları
İngiltere’de Daventry vericisinden başlayacaktı. Ve
Baird, hem renkli televizyon için çalışacak, hem de
ürettiği Baird marka televizyonları satan bir şirket
kuracaktı. 1928’de Baird Television Development
Company’yi kuran Baird, ilk Atlantik ötesi yayını da
gerçekleştirir. Çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren Baird
ve şirketi hem televizyon yayınları için altyapı kurar
hem de televizyon üretir. 1930 yılında, Londra, Berlin,
Paris ve Stockholm’de günümüzün ev sinema
sistemlerine benzer bir sistemi tanıtır. 150 cm x 60 cm
genişliğindeki bu ekrandan sonra 1939 yılında 460 cm
x 370 cm ebatlarında dev bir ekran üretir.

1940’ların ortasında savaş sonrası yeni yayın
standardı olarak teklif ettiği, ancak kabul edilmeyen
“1000 Line Telechrome Elektronik Renk Sistemi”,
görüntü kalitesi olarak bugünkü HDTV ile
karşılaştırılabilir düzeydeydi.

Hayatı boyunca mucit işadamı olarak çalışmayı
sürdürdü. Paslanmayan cam jilet, havalı ayakkabı
gibi başarısız icatları da oldu, ancak televizyon ile
tarihin unutulmaz mucitleri arasında yerini aldı. 1946
yılında öldükten sonra doğduğu kentteki aile
mezarlığına gömüldü. 

Dünyanın ilk
televizyoncusu

Logie Baird

TİCARET TARİHİNDEN 31 Temmuz
1952’da bugün Türkiye’nin ilk

sendikal konfederasyonu Türk-İş
kuruldu. Aynı gün üzüm, incir,
pamuk ve fındık üreticileri, ilan edilen taban fiyatları
konusundaki memnuniyetlerini Başbakan Adnan
Menderes’e teşekkür telgraflarıyla bildirdiler.

1959’da bugün Türkiye Avrupa Ekonomik
Topluluğu’na (bugün Avrupa Birliği) üyelik için
başvurdu.

1986’da bugün Türkiye’de gazete promosyonları
kısıtlandı. 

1 Ağustos
1951’de bugün

5821 sayılı “Yabancı
Sermaye Yatırımlarını
Teşvik Kanunu” çıktı.

1971’de bugün, ülke
gündemini belirleyen
önemli raporlar
hazırlatmış, verdiği
gazete ilanlarıyla hükümet düşürmüş, hiçbir zaman
sadece bir dernek olmamış ilk önemli işadamı derneği
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği TÜSİAD
kuruldu… 

2 Ağustos
1492’de bugün, İspanya’nın Musevilere din

değiştirmeleri için verilen süre doldu. Birçok Musevi
Osmanlı İmparatorluğu’na sığınacaktı. 

1969’da bugün, CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit,
“ilericilik-gericilik dinsel değil, ekonomik bir çekişmedir”
dedi…

1979’da bugün parça yokluğu
nedeniyle Renault ve Tofaş
fabrikalarında üretim durdu. 

3 Ağustos
1492’de bugün Cenovalı

Denizci Kristof Kolomb, İspanya
Kralı’nın himayesinde 3 gemiyle
dünyayı batıya giderek dolaşmak

amacıyla yola çıktı. Kolomb, 12 Ekim günü Batı
Hindistan sanacağı yeni ve bakir kıtaya varacaktı. 

1995’te bugün TOBB’un, Prof. Dr. Doğu Ergil’e
hazırlattığı “Doğu Raporu” açıklandı. 

4 Ağustos
1950’de bugün Türkiye

Sinai Kalkınma Bankası
kuruldu.

1958’de bugün 1 Dolar, 2
lira 80 kuruştan 9 liraya çıktı.
Yüzde 221’lik bu devalüasyon

Cumhuriyet tarihinin o güne kadarki en yüksek
devalüasyonuydu. 

5 Ağustos
1400’de bugün dünyayı

değiştirecek icatlardan birini
yapacak Gutenberg Almanya’da
doğdu. 

1969’da bugün İstanbul
Silahtarağa Demirdöküm
Fabrikası işçiler tarafından işgal
edildi. Polisin müdahalesi sonucu
64’ü polis 78 kişi yaralandı.

1995’te bugün Türk-İş’in
Ankara’da düzenlediği “Emeğe Saygı” mitingine 100
bine yakın işçi katıldı.

6 Ağustos

1938’de bugün
Times gazetesi,
Atatürk Türkiyesi
konulu bir özel sayı
yayınladı.

1963’te bugün, 9.
İnönü Hükümeti’nin
Bayındırlık Bakanı İlyas Seçkin, Boğaz Köprüsü
tartışmaları üzerine; “İstanbul’a köprüden önce metro
yapmak gerekir” dedi.

1971’de bugün döviz kurunda bir ilk yaşandı ve ABD
Dolarının karaborsa fiyatı resmi kurun altına düştü…

TARİHTE BU HAFTA 

O BİR İŞADAMI

22 Eylül 1340 / 22 Eylül 1924 Akbaba Dergisi 

Sermaye 
piyasalarında
dalgalanmalara 
sebep olan ben
değilim, olsa olsa
benim ismimdir

‘‘

”
George 

Soros
40 yıldır yönettiği Hedge
Fonunu kapatma kararı
alan, yaptığı yardımlarla

ülkelerin içişlerine
karışmakla suçlanan,

Sterlinin devalüe
olmasını sağlayan, 1930

doğumlu Macaristan
Musevisi kökenli,

spekülatör, liberal,
işadamı… 
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İş dünyasıyla yakın 
bağlar

Rekor seviyede doluluk 
oranları ve tercih edilirlik

Öğrenci odaklı uygulamalı eğitim

% 40’a varan 
bursluluk oranı

Güçlü 
akademik 

kadro

Eminönü Kampüsü

Üsküdar Kampüsü

Küçükyalı Kampüsü

YILIN 

ÜNİVERSİTESİ
*

5 Ağustos akşamına kadar 

akademik kadromuzun katılımıyla

 Üsküdar Kampüsümüzde devam ediyor

‘Bizi tercih edenler kazanıyor’

Selman-ı Pak Cad. 34672 Üsküdar İSTANBUL  Tel: 0216 553 94 22

Küçükyalı E5 Kavşağı İnönü Cad. No:4 34840 Küçükyalı İSTANBUL  Tel: 0216 489 18 88

Ragıp Gümüşpala Caddesi No: 84 34378 Eminönü - İSTANBUL  Tel: 0212 511 41 50 444 0 413
iticu.edu.tr

Bilgi Hattı

İLK 10.000’e GİREN ÖĞRENCİLERDEN 
EĞİTİM - ÖĞRENİM ÜCRETİ ALINMAYACAKTIR 

NEDEN İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ?
129 yıllık geçmişi olan 360 bin üyeli İstanbul Ticaret  Odası’na (İTO) bağlı bir vakıf üniversitesinde 

öğrenim görmenin gelecek için sağladığı avantajlar - 10 yıllık birikimle iş dünyasının gücünü 

yanımızda görmemiz - Şehrin merkezinde, hayattan kopmadan  3 ayrı kampüste eğitim - Vakıf 

Üniversitesi olmanın gereği öğrenimde makul ücret - Farklı kategorilerde yüksek oranlı burs imkânları 

Profesyonel akademik kadro – dinamik idari personel - Çift Anadal, Yan dal uygulamaları - Staj 

ve sosyal imkânlar - Kariyer planlama desteği  - Yurtdışı üniversitelerle işbirlikleri – ERASMUS 

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

MÜHENDİSLİK VE TASARIM FAKÜLTESİ 

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

MESLEK YÜKSEKOKULU 
Ekovitrin Dergisi’nin 10.’su gerçekleşen “Yılın Starları” ödül töreninde “İstanbul Ticaret Üniversitesi”, “YILIN EN İYİ ÜNİVERSİTESİ” seçildi.*

TANITIM GÜNLERİ

Borsanın 
Balonu 
Bitmez

Balonlarda:
Balkanlar’da

hazırlık, Musul
Meselesi,

Bulgaristan, Rus
tahşidatı

(yığınakları) vs…

Bugün olduğu
gibi o günlerde

de güncel
gelişmeler

Borsa’yı
etkiliyordu. Her
etkiye, farklı bir

tepki veren
Borsa, o

zamanlar da
bazılarını
servete,

bazılarını
sefalete

götürüyordu. 

Altta: Borsada uçurulan balonlar

Çölde su bask›n› riski...

İSTANBUL Sanayi
Odası’nın (İSO)
hazırladığı
‘Türkiye’nin 500
Büyük Sanayi
Kuruluşu
Araştırması’na göre
2010’da satış vergileri
hariç net üretimden
satışlara göre
TÜPRAŞ, 2005’den
bu yana olduğu gibi
yine ilk sırada yer
aldı.
Üretimden satışlara
göre, 20 milyar 819
milyon 67 bin 10 lira
ile Türkiye’nin en
büyük sanayi
kuruluşu olan
TÜPRAŞ’ı 9 milyar
740 milyon 496 bin
745 lira ile Elektrik
Üretim A.Ş. (EÜAŞ),
6 milyar 4 milyon 819
bin 331 lira ile de
Ford Otomotiv izledi. 

İSO’nun 43 yıldır
aralıksız olarak
hazırladığı ve İSO
Yönetim Kurulu
Başkanı Tanıl Küçük
tarafından açıklanan
araştırmaya göre ilk
10 kuruluş arasında
tek kamu kuruluşu
EÜAŞ oldu. EÜAŞ
2009’daki yerini
geçen yıl da korudu. 

Türkiye’nin
en büyüğü
yine Tüpraş
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