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O BİR İŞADAMI
Ark Lambasının Mucidi

Verilen her reklam sat›ﬂa dönüﬂse…

”

En büyük
suçlar, ihtiyacı
değil de, fazlasını
elde etmek için
işlenir.

”

Aristoteles

İ.Ö. 384 – İ.Ö. 322 yılları
arasında yaşamış,
Platon ile Batı
düşüncesinin en önemli iki
filozofundan biri sayılan
Antik Yunan filozofu…

Reklam dünyasında bol zikredilen sözlerden
biridir: “Reklama yatırdığım paranın yarısı boşa
gidiyor. Ancak hangi yarısı bilmiyorum.” ABD’li
girişimci John Wanamaker’in bu sözü, yıllar önce,
20. yüzyılın ilk çeyreğinde söylediği de göz önünde
bulundurulursa, haklılığı daha kolay anlaşılır. O
dönemde reklamın etkisinin ölçümü günümüze
göre daha zordu. Hedef kitleye ulaşmak için
gereksiz mecralarda fazladan reklam harcamaları
yapılabiliyordu.

birçok etkileyenle belirlenirken, internet reklamının
bedeli, görüntüleme ve tıklanma ile belirleniyor.
Gazetelerdeki reklamı her okurun görmesi nasıl
mümkün değilse, internet reklamlarında da reklamı
her tıklayanın ürünü satın alması garanti değil.
Ancak son yıllarda ortaya çıkan bir yöntem, yaptığı
reklam yatırımının ne kadarının boşa gittiğini
bilemeyen reklamverenlerin yüreğini ferahlatacak
cinsten. Performans reklamcılığı denen bu yöntemde
reklam verdiğiniz internet sitesine ancak satış
gerçekleşirse ödeme yapıyorsunuz.

★★★
Zamanla mecraların hedeflediği okur kitlesi
netleşti. Reklam ve reklamcılık daha bilimsel hale
geldi. Özellikle nihai tüketiciden çok
profesyonellere yönelik ürünlerin reklamları uzman
yayınlara verilerek gereksiz harcamalar azaltıldı.
Nihai tüketicinin hedeflendiği reklamlardaki
sorun da mecraların çeşitlenmesi ve interaktif
mecraların geçen yüzyıl sonunda gelişmesiyle
azalmaya yüz tuttu. Özellikle internette kullanıcıların
profillerinin bilinebilmesi, ilgi alanlarına ve
ihtiyaçlarına uygun reklamların doğrudan ilgili kişiye
yönelik yapılmasını mümkün kılmaya başladı.
İnternet reklamlarıyla nokta atışı yapılması
mümkün hale geldiyse de müşterinin ürünü “görmesi”

★★★

garanti edilemiyor. İnternet reklamları önemli bir
gelişmeyi sağlamış olmasına rağmen, “görme, fark
etme, ilgi duyma, karar verme ve satış” sürecinin ilk
adımının bile garantisi yok…
★★★
Gazete ve dergilerde sütun santim veya sayfa
fiyatları, yayının etkinliği, okur kitlesinin niteliği gibi

KARİKATÜRLERDEKİ TARİH

TARİHTE BU HAFTA

26 Mart 1339 – 26 Mart 1923 Akbaba Dergisi

3 Ağustos

Memurlar açlıktan ölüyor…

1492 yılında bugün,
Cenovalı denizci
Kristof Kolomb,
İspanya Kralı’nın
himayesinde 3 gemiyle
dünyayı batıya giderek dolaşmak
amacıyla yola çıktı. Kolomb, 12 Ekim
günü Hindistan’ın batısı sandığı yeni
kıtaya varacaktı. Aynı gün, İspanya’daki
Musevi topluluğu İspanyol krallığı ve
Katolik Kilisesi tarafından
ülkeden çıkarılmaya
başlandılar. Musevilerin
büyük kısmı Osmanlı
İmparatorluğu
tarafından kabul
edilecekti.
1924 yılında bugün,
Türkiye Cumhuriyeti’nin
ilk madeni parası
bronz 10 kuruşluklar
tedavüle çıktı.
4 Ağustos
1958 yılında bugün, Türkiye tarihinin
en yüksek devalüasyonlarından biri
gerçekleşti. Dolar 2 lira 80 kuruştan,
9 liraya çıktı.

- Aman kaçalım, belki vebaya tutulmuştur, bizi de karantinaya alırlar…
- Korkma veba değil, açlıktan ölen eski bir memur!

Eller aşırı
sık yıkanırsa…

Örneğin ürünlerinizin internet satışını
gerçekleştirdiğiniz sitenizin reklamını bir derginin
sitesine veriyorsunuz. Bu sitede reklamınızın
yayınlanması için herhangi bir bedel
ödemiyorsunuz. Ancak o dergide sizin reklamınızı
gören bir potansiyel müşteri reklamınızı tıklayıp
sitenize geldiğinde ve gelmekle kalmayıp
ürünlerinizden birini satın aldığında, daha önceden
belirlediğiniz bir yüzdeyi söz konusu dergiye
ödüyorsunuz.
Yani sadece satış gerçekleştiğinde reklam harcaması
yapıyorsunuz. Böylece reklama yaptığınız yatırımın
hangi kısmının boşa gittiği derdine yanmıyorsunuz.

5 Ağustos
1897 yılında bugün, mucit ve
müteşebbis Thomas Edison ilk reklam
filmini çekti.

1906
yılında
bugün, Rus
ekonomist ve
Nobel
Ekonomi
Ödülü sahibi
Wassily Leontief doğdu.
6 Ağustos
1960 yılında bugün, Küba’da ABD
ambargosuna misilleme olarak tüm
Amerikan ve yabancı mülk ve şirketler
millîleştirildi.
7
Ağustos
1807
yılında
bugün,
dünyanın
ilk buharlı
yolcu gemisi Clermont, New York-Albany
arasında ilk seferini gerçekleştirdi.
Denizlerdeki yolcuların rüzgar bağımlılığı
bugün bitti.
1955 yılında
bugün, Sony’nin
ürettiği ilk
transistörlü
radyonun
satışına
Japonya’da
başlandı.
Transistör, ilk

Suya sabuna dokunma

Derimiz, kendi
Sabuna bağlı
temizliğini ve
görülen tahrişlerin
korunmasını belli bir
en önemli nedeni,
ölçüde doğal olarak
derinin doğal yağ
yapabilen bir organdır:
ve neminin uçarak
- Derinin en dışında
kurumasıdır. Bu da
bulunan boynuzsu
yine aşırı sık olarak
yıkamayla gelişen
tabakası, sürekli dökülme
bir olaydır. Özellikle
ve yenilenme sonucunda
günde 20-30
üzerinde bulunan kirleri,
kezden fazla,
PROF. DR.
mikropları atarak kısmi
takıntı halinde el
ERTUĞRUL H.
bir savunma ve temizlik
yıkama veya
AYDEMİR
sağlar.
cerrahlar ya da
- Yağ bezlerinin saldığı
ehaydemir2003@hotmail.com
bulaşıkçılar gibi
salgı
kısmen mikropların
zorunlu olarak
üremesine engel olur.
sabun ve suya sık
- Deri pH’sı mikropların üremesi
değinenlerde bu tahrişlere
için çok uygun değildir.
rastlanır.
Fakat derinin doğal temizlik
mekanizmaları yeterli olmadığı
zaman, insanlar yapay temizlik ve
korunma yolları aramaya başlarlar.
İnsanlar ne için temizlenme
gereksinimi duyarlar?
Tahrişin hepsi de sabuna
ait değildir; su da sürekli
- Özellikle mikroplardan
değinme söz konusu
arınmak, kirli olduklarını
olduğunda tek başına tahriş
düşündükleri bölgelerin temizliğini
edici olabilir. Hassas ve
sağlamak için temizlenirler. Bu
kuru derili kişilerde bu tahriş
amaçla en çok eller temizlenir ki, dış
olayı daha az sayıda
dünya ile her türlü ilişkimizi
yıkamayla gelişebilir.
sağlayan, her işe bulaşan bir
organımızdır.
- Mesleki amaçlarla temizlenirler.
Yağlı, kirli işlerle uğraşanlar işin
sonunda; doktorlar, özellikle
cerrahlar, ilaç ve gıda üretiminde;
Kullanılan sabunun pH
çalışanlar ise işin başında
değerleri tahriş açısından
temizlenirler.
sonucu çok fazla
- Hastalar başkasına bulaşmasın
değiştirmemektedir. Bazı
diye temizlenirler.
çalışmalarda 5,5-10 arası
- Sivilceli hastalar ise sivilceleri
pH değerlerinde çok anlamlı
bir fark bulunamamıştır.
azalsın diye yüzlerini temizlerler.
Aşırı kullanımda ise klasik
Yüzdeki aşırı yağ salgısının
sabunlar gibi 5,5 pH’lı
yıkanması sivilce gelişimini bir
sabunlar da tahrişe neden
miktar azaltır.
olabilmektedirler.
- En önemli temizlenme

Su da
tahriş eder

Sabunun
pH değeri

nedenlerinden bir tanesi de
toplumsal gereksinmelerdir; güzel
ve temiz görünme, kötü kokmama,
kirli, yağlı, pasaklı görünmeme gibi
çekinceleri içerir.

sabunlar, yağ eritici özellikleriyle bu
temizliği sağlarken yine aynı özellik
nedeniyle deride bir miktar
kurumaya yol açar ve alkali özellik
nedeniyle de kısa bir süre için deri
pH’sını değiştirirler. Aşırıya
Temizlenme çabalarıyla insanlar: kaçmadan dozunda sabun
- Dış kaynaklı kir, yağ, çamur vb. kullanımında bunlar herhangi bir
bulaşmaların atılmasını sağlarlar.
sorun yaratmadan kalırlar. Deri,
- Deriden salgılanan ter ve yağın
yıkamadan dakikalar sonra pH
temizlenmesini sağlarlar.
değerini yeniden normale taşır,
- Eskiyen boynuzsu tabaka
ancak çok aşırı sık ve derinin
hücrelerinin atılmasını sağlarlar.
kendini toplamasına fırsat
- Mikropların atılmasını sağlarlar. vermeyecek ölçüde yıkamalar pH
En eski ve en sık kullanılan
değerlerinde uzun süreli değişmeye
temizlenme araçlarından biri
neden olabilir.
sabunlardır. Derideki yağ, ter, dıştan
Sonuç olarak sabunların kurutucu
gelen kirler ve dolaylı olarak da
ve tahriş edici özellikleri çok büyük
mikroorganizmaların
ölçüde aşırı kullanıma bağlıdır.
uzaklaştırılmasını sağlarlar. Yağ
Dozunda olmak şartıyla “Suya,
asitlerinden ve alkalilerden yapılan
sabuna dokunalım”.

nesil radyolardaki lambanın işlevini
gerçekleştiriyor; ses sinyalini
güçlendiriyordu,
ama hem daha
küçüktü hem de
daha az enerji
harcıyordu.
8 Ağustos
1876 yılında
bugün, Thomas
Edison
mimeograph
adını verdiği teksir makinesinin patentini
aldı.
1925 yılında
bugün, “Bilge
Kral” olarak da
anılan Aliya
İzzetbegoviç
doğdu. Begoviç,
2003 yılında
ölecekti.
9 Ağustos
1951 yılında bugün, Ücretli Hafta
Tatili Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle
işçiler, resmi tatil günleriyle hafta
tatillerinde yarım yevmiye almaya
başladılar.
1973 yılında bugün, Merkez Bankası
genelgesiyle dolar alımı kısıtlandı. Bu
genelgeden sonra İstanbul’da bankalar
200 dolardan fazlasını
bozmayacaklardı.

SOLDAN SAĞA:
1- 1983’te Türkiye’deki
rafinerilerin devlet eliyle tek
çatı altında toplanması
için kurulan, 2006’da
hisseleri Koç-Shell
Grubu’na devredilen;
İSO’nun “Türkiye’nin 500
Büyük Sanayi Kuruluşu”
çalışmasının 2011 yılı
sonuçlarına göre, 27.4
milyar TL’lik üretimden
satış rakamına göre ilk
sırada yer alan sanayi
kuruluşu… Sunset Turizm
bünyesinde üretilen
fındıklı ve kakaolu ürünler
markası… 2- Ansızın
yapılan… Ölçü aletleri,
saat ve göstergelerde
sayı veya işaret
göstermeye yarayan
hareketli iğne… Evcil bir
geyik türü… 3- İran, Suudi
Arabistan, Umman, Katar
ve Yemen’de kullanılan
para birimi… Paketlenmiş
ekmek markalarından
biri… 4- Belli bir ifade
taşımayan… 5- O yoksa
yumurta da yok… Fiyatta
yapılan değer düşürümü,
indirim… 6- Konya ve
Zonguldak’ın aynı isme
sahip ilçeleri… “Saat” için
kullanılan kısaltma… 7- Bir
değiş tokuşta üste verilen
şey… 8- (Tersi) Elektrik
akımı devrelerinde
birleştirme yapmak veya
akımı bir veya daha fazla
kola ayırmak için kullanılan
kutu… Otomobiller için
verilen geçici gümrük
belgesi… 9- Malta’nın
internet kodu… Türlü
metallerden yapılmış,
kopmaya karşı bir direnç
gösteren ince uzun
nesne… 10- Bir meyve
suyu markası… Afgan para
birimi… 11- Karakter…
Dernek, kuruluş, kulüp
üyelerinin belli sürelerde,
belli miktarlarda ödedikleri
para… Yemek… 12-

Charles
Francis Brush
1849 yılında Ohio’da doğdu.
Cleveland’da, şehir merkezine uzak
bir çiftlikte büyüdü. Bu çiftlikte,
çocukluğundan beri tutkulu bir ilgi
duyduğu bilimle ilgilenmesi için
uygun bir ortam oluşmasını anne ve
babası sağladı. 12 yaşında elektrik
deneyleri yaptığı bir atölyesi vardı.
Cleveland’daki liseden onur
derecesiyle mezun oldu. Daha sonra
gittiği Michigan Üniversitesi’nde
elektrik mühendisliği okudu.
Okuldan sonra Cleveland’daki
Wetting Supply Company desteğiyle
çalışmalar yaptı. Bu çalışmalarının
sonunda 1876 yılında önemli bir
buluş gerçekleştirdi. Pavel
Yablochkov’un geliştirdiği
Yablochkov Kandilinden daha üstün
özelliklere sahip ark lambasını ve kısa
bir süre sonra da sisteme enerji
sağlayan bir jeneratör icat etti. 1879
yılında Cleveland, Brush’ın sistemiyle
aydınlatılıyordu.
Brush, 1880 yılında Brush Elektrik
Makineleri adlı bir şirket kurdu. Bir
yıl içinde aralarında New York ve San
Francisco’nun da bulunduğu onlarca
ABD kentinin aydınlatmasını bu
şirket gerçekleştiriyordu. Şirket 1891
yılında General Elektrik ile birleşti.
Charles Francis Brush, öldüğü 1929
yılına kadar bilimsel çalışmalarını
sürdürdü. Özellikle enerji konusunda
çalışmaya ve çözümler üretmeye
çabaladı. Rüzgar enerjisiyle elektrik
üretimi konusunda da ilk çalışmaları
gerçekleştirenlerden biriydi.

BULMACA

Fotoğraf makinesi,
fotokopi, projektör gibi
aletler üreten; geçen
yıllarda Konica şirketiyle
birleşen Japon firması…
(Tersi) Apple markalı
bilgisayarların simgesi
olan meyve.
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1- Fiyat gösteren
çizelge… Ülkemizin ilk
ambalajlı kuru yemiş
markası… 2- Aynı işi
yapanların giydikleri,
tüzükle belirtilmiş, bir
örnek giysi… Olağandan
daha hacimli… 3Ülkemizin ilk yerli makarna
markası… Belli bir işte,
belli bir konuda bilgi,
görüş ve becerisi çok olan
kimse… 4- İsim… (Tersi)
Meyve bahçesi… 5Toplum içindeki en küçük
birlik… Liberya’nın plaka
işareti… Esasla ilgili… 6Şube’nin kısa yazılışı…
Türbeleri, battaniyesi ve av
turizmiyle ünlü Güneydoğu
ilimiz… İtalya’nın internet
harfleri… 7- Adını “küçük
tekne kaptanı”ndan alan
paketlenmiş kuru gıda

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

markası… İstanbul’un
Sultanahmet semtinde yer
alan bir otel adı… 8Selenyum elementinin
simgesi… (Tersi)
Kazakistan’ın plaka
kodu… Bir borcun her yıl
ödenen taksitlerle belli bir
zaman sonunda ödenmiş
olması… 9- (Tersi) Bir
kimsenin, herhangi bir
ücretin bütününden veya
bir bölümünden muaf
tutulduğunu gösteren
belge… İnternette
oynanan “Grand Theft
Auto” oyun serisinin kısa
adı… 10- Ukrayna’da
kullanılan para birimi…
Tütün, Tütün Mamulleri,
Tuz ve Alkol İşletmeleri
anlamındaki kısaltma…
11- Kabul etmeme… İki
yılda bir düzenlenen
kültürel ve sanatsal
etkinliklere verilen ad…
12- Türkiye’de toplu
olarak üretilen ilk otomobil
markası… Baskıda
kullanılmak amacıyla
üzerine kabartma resim,
şekil, yazı çıkarılmış metal
levha.

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

