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Harold
Geneen
1910-1997 yılları
arasında yaşamış, ITT’yi
uluslararası bir şirket
haline getiren,
Brezilya, Şili gibi
ülkelerde şirket
çıkarlarını korurken bazı
olumsuzluklara yol
açmış, CIA Başkanı John
McCone ile dostluğuyla
meşhur, CEO, işadamı…
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Hayat tarz› ihracat›

ismail.sen@ito.org.tr

hayatındaki
‘‘ İşsürprizlerin
yüzde

S AYF A 1 1

Türk film ve dizileri
yakın coğrafyamızda çok
tutuluyor.
Doğu Avrupa,
Balkanlar, Kuzey Afrika,
Ortadoğu, Kafkaslar ve
Türk Cumhuriyetleri
sayesinde ta Uzak
Doğu’ya kadar uzanan
bir coğrafyadaki onlarca
ülkede Türk filmleri
izleniyor, Türk müzikleri
dinleniyor.
Geçen yıl 50 milyon
dolarlık dizi ihracatımız
oldu. 100 milyar doların
üstündeki ihracatımız
içinde devede kulak
sayılır.
Ancak unutulmamalı
ki dizi ve film ihracatı, asla sadece dizi ve film
ihracatı değildir.
Yani, 50 milyon dolarlık dizi ihraç edersiniz, o
dizilerdeki mekânları, ürünleri ve ek olarak
hayat tarzını da “talep edecek” potansiyel
müşterilere ulaşırsınız.
★★★
Önce, diziyi izleyenler, filmin çekildiği
mekânları görmek ister; turizm canlanır. Arap
turistlerinin her yıl katlanarak artmasında
şüphesiz seyrettikleri dizilerin payı da var…
Sonra, dizideki oyuncuların giydiklerini
giymek, yediklerini yemek, içtiklerini içmek,
bindiklerine binmek, velhasıl “o” ürünleri
tüketmek isterler. Yakın coğrafyamıza her yıl
katlanarak artan ihracatımızın tek sebebinin
“komşularla sıfır problem politikası” olduğuna

Tabii yine hatırlatmaya
gerek yok ama, “Türk
erkeği”ni tanımamış biri
için tek gerçek Türk erkeği
“Türk dizilerindeki Türk
erkeği”dir.
Tıpkı Amerika’da
yaşamamış birinin
Hollywood filmlerindeki
Amerika’yı gerçek
sanması gibi…
★★★

inanıyor olamazsınız.
Ve sonunda tüm bunlarla yetinmez, üçüncü
‘level’a geçer seyirci: Eğer seyrettikleri filmlerde
daha özgür bir hayat varsa, o dizilerdeki hayat
daha müreffehse, hâsılı “herşey daha güzel”
oluyorsa “Öyle yaşamak” ister…
“Arap Baharı”nın nedenleri arasında Türk
dizilerinin sayıldığını unutmayın.
Bazı Arap ülkelerinde kocalarından
boşanmak isteyen kadınların mahkemede
söyledikleri temel nedeni duydunuz mu?
“Kocam bana Türk dizilerindeki erkekler
gibi davranmıyor.”
★★★
Hatırlatmaya gerek yok ama, “Türk
dizilerindeki erkekler” demek, “Türk erkeği”
demek değildir.

Üçüncü level en ilginç
kısım olmasına rağmen
konumuz, ilk iki level.
Birinci kısımda sorun
yok; İstanbul’un ya da
Kapadokya’nın
güzelliklerini sınırsız
biçimde filmlerde yansıtabilirsiniz ve görmek
isteyenler turizmi patlatır.
Ancak sıra ürün tanıtımına gelince işler çok
sınırlı. Her dizi film, önce Türk
televizyonlarına yapıldığı ve RTÜK fonda
ürün markasının görünmesine izin vermediği
için Türk markaları yurtdışındaki
filmlerimizde görünmüyor.
Filmlere ürün yerleştirme, pazarlamanın
dönem dönem biraz abartılan bir yöntemidir,
ancak azımsanmayacak bir etkiye sahiptir.
Bu sorunu bir biçimde aşmalıyız.
Filmlerin yurtdışı kullanımı için ek planlar
çekmek bir çözüm olabilir.
“Ürün yerleştirme” sanıldığından eski, ama
eskimeyen bir yöntem. Biz de kullanmaya
başlasak iyi olur.

TARİHTE BU HAFTA

KARİKATÜRLERDEKİ TARİH

7 Ağustos
1944 yılında bugün İkinci
Dünya Savaşı’nın yarattığı
zorlukları azaltmak amacıyla çıkarılan
Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu değiştirildi.
16-60 yaş arası erkekler ve 20-45 yaş arası
kadınlara hizmet yükümlülüğü geldi.
Seferberlik halinde de tüm ulaşım araçlarına
el konulacaktı.
1993 yılında bugün, ilk kadın Başbakan
Tansu Çiller, greve giden 400 bin kamu
işçisine seslendi: “Halkın parasını işçiye
vermem.”

30 Ekim 1334 / 30 Ekim 1918 Diken Dergisi
Yiyecek
fiyatları her
dönemde ve
herkes
tarafından
yüksek
bulunur. Ancak
Birinci Dünya
Savaşı
sırasında
gerçekten çok
yükselmiştir.
Anadolu ve
Balkanlar’daki
neredeyse
tüm erkek
işgücü savaşta
olduğu için
tarlalar
ekilmemiş,
bunun
sonucunda da
büyük bir kıtlık
ortaya çıkmıştı.
Bu kıtlık da
fiyatların
artmasına ve
karaborsaya
yol açacaktı.

Fiyatlar hep ateş pahası

8 Ağustos
1949 yılında bugün, ilk
toplantısını Strasbourg’ta
gerçekleştiren Avrupa
Konseyi’ne Türkiye ile birlikte Yunanistan
da kabul edildi. Bu, Avrupa Birliği’ne giden
sürecin ilk adımı kabul edilir.
1991 yılında bugün, 16 aydır kapalı olan
İzmir’deki Metaş demir çelik fabrikasının
işçileri aileleriyle birlikte bir protesto
yürüyüşü yaptı.
9 Ağustos
1970 yılında bugün, dolar 9 liradan
15 liraya çıktı ve Cumhuriyet tarihinin
üçüncü devalüasyonu gerçekleşti.
1994 yılında bugün Milliyet
Gazetesi’nin imtiyaz sahibi,
işadamı Aydın Doğan
Hürriyet Grubu’nu da satın
aldı.

Altta:
“Yiyeceğin
inmesini herkes
bekliyor.”

Kelliğe bile
yol açabilir
Saçlı deride
yerleşmesi ise büyük
çoğunlukla kırsal
kesimde görülen bir
şeklidir. Saç
dökülmesiyle
seyreder ve
ergenlikten sonra
kendiliğinden
iyileşebilir. Halk
arasında “Kel”
hastalığı adıyla anılan
özel şekli ise
iyileşmez ve kalıcı
kelliğe yol açar.
Bunlarda tedavi yine
hem ağız hem de
sürme yoluyla yapılır
ve bir ayın üzerinde
sürdürülür.

10 Ağustos
1893 yılında bugün Alman Krupp
fabrikalarında ilk dizel motor
denemesi yapıldı. Bir yıl önce Rudolf
Diesel dizel motor patentini almıştı.
11 Ağustos
1923 yılında bugün Büyük Millet Meclisi’nin
ikinci dönemi açıldı. Meclis’in ilk önemli işi
Lozan Antlaşması’nı onaylamak olacaktı.
1961 yılında bugün İstanbul
tramvayları son seferlerini
gerçekleştirirken yolcularını
ücretsiz taşıdı.
1969 yılında bugün CHP Genel Sekreteri
Bülent Ecevit, “Toprak işleyenin, su
kullananın” dedi.
12 Ağustos
1930 yılında bugün, Serbest
Cumhuriyet Fırkası kurularak, Genel
Başkanlığa ılımlı ve uzlaşmacı kişiliğiyle
meşhur, Paris Büyükelçisi Fethi Okyar getirildi.
Arif Oruç yönetimindeki muhalif Yarın gazetesi
Fethi Bey’e bol bol yer verecekti.
1996 yılında bugün basında promosyonu
sınırlayan yasa, Cumhurbaşkanı Süleyman
Demirel tarafından veto edildi.

O BİR İŞADAMI

Tayyare fabrikatörü
Mühürzade Nuri
Anadolu’nun bağrındaki Sivas’ın Divriği
kasabasında, 1886’da doğan Nuri Demirağ, tarihimizin
en ilginç işadamlarından biridir. Divriği eşrafından
Mühürzade Ömer Bey’in oğlu olduğu için, Atatürk ona
“Demirağ” soyadını verinceye kadar Mühürzade Nuri
olarak bilindi. İş hayatına, okuduğu Rüştiye’de
öğretmenlik yaparak başlayan Mühürzade Nuri, Ziraat
Bankası’nın sınavını kazanarak Kangal ve Koçgiri
şubelerinde banka memuru olarak çalışır. Maliye
Bakanlığı’nın açtığı sınavı da kazanan Nuri Bey,
Bakanlığın çeşitli kademelerinde çalışıp kısa sürede
Maliye Müfettişi olur. Sonraki adımı ise müteşebbislik
olacaktır Mühürzade Nuri Bey’in…
Memuriyet hayatı boyunca biriktirdiği tam 256 lira
(56 altın) ile bir iş kurar ve 1922’de sigara kağıtçılığına
başlar. Türk Zaferi marka sigara kağıtları çok tutar.
Nuri Bey’in 256 lirası üç yıl içinde tam 84 bin lira
olmuştur.
256 lirayla sigara kağıdı işine giren Nuri Bey, 84 bin
lirayla müteahhitlik işine girer. Önce soyadını alacağı
demiryolu müteahhitliği yapmaya başlar. 1000
kilometreden fazla demiryolu inşa eder. Yani
Türkiye’nin demir ağlarla örülmesinde en büyük pay
sahiplerinden biridir.
Sadece yol müteahhitliğiyle yetinmez, büyük bina
işlerini de almaya başlar. Bursa Sümerbank Merinos
Fabrikası, Karabük Demir ve Çelik Fabrikası, İzmit
SEKA Fabrikası, Sivas Çimento Fabrikası ve bugün
Haldun Taner Sahnesi olarak hizmet veren İstanbul
Hal Binası’nı o inşa eder.
1936’da ise havacılık sanayi için girişimlere başlar.
Beşiktaş’ta Barbaros İskelesi’nin yanında bir uçak
fabrikası kurar. Bugünkü Atatürk Havaalanı’nın
çekirdeği olacak Yeşilköy’deki Elmas Paşa Çiftliği’ni
satın alır ve 1000 x 1300 metre ebadında düz bir tayyare
alanı inşa ettirir.
Birçok savaş uçağı ve planör üretir. Saatte 325
kilometre hız yapabilen ve 1000 kilometre menzilli bir
Türk yolcu uçağı üretir. Türk Hava Kurumu verdiği
uçak siparişlerini almaktan vazgeçince işleri bozulmaya
başlar ve daha sonra siyasete atılır. Demokrat Parti’nin
“Yeter Söz Milletindir” sloganına benzer bir sloganla
“Artık Yeter” diyerek Milli Kalkınma Partisi’ni kurar
ve genel başkanı olur.
Siyasette başarısız olur ve partisi kısa sürede silinir.
Ancak, ölümünden 3 yıl önce, 1954 seçimlerinde
Demokrat Parti Sivas Müstakil Adayı olur ve Meclis’e
girer. 1957’de öldüğünde, iş hayatının en ilginç
simalarından biri olmuş, ilk seri üretim Türk uçağı, ilk
yerli paraşüt, ilk muhalefet partisi, ilk Türk sigara kağıdı
üretimi gibi birçok ilke imza atmıştı.

BULMACA

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

13 Ağustos
1976 yılında bugün Shell Petrol’e Ege Denizi’nde
petrol arayabilmesini sağlayacak ruhsat verildi.
1986 yılında bugün, 12 Eylül sonrası
döneme damgasını vuran siyasetçi
Başbakan Turgut Özal, “12 Eylül
olmasaydı iktidara gelemezdik” dedi.

Mantar hastalıkları
Hayatta herkesin bir tarafı
bacak ağrıları vb.) asılsız düşüncesi
kaşınır. Para gelecek olanın sağ eli,
ve inanışı da ihmallerde etkilidir.
parası uçacak olanın sol eli, yola
Ayak mantarlarının en sık
gidecek olanın tabanı, canı sıkılanın
görülen şekli, halk arasında
başı kaşınır. Ama en sık görülen
“Mayasıl” da denen parmak arası
kaşıntı şekillerinden biri ayak
yerleşimidir. Bu tip en çok kuru
kaşıntılarıdır ve bunun da en sık
soyulmalar, bazen nemli, peynirimsi
nedeni ayak mantarlarıdır.
soyulmalar, bazen de sıvı dolu
Ayakların en sık görülen
kabarcıklarla kendini gösterebilir.
PROF. DR.
hastalıklarından biri mantar
Ayak tabanına yayıldığında ise
ERTUĞRUL H.
hastalıkları olduğu gibi derinin
genellikle yaygın soyulma,
AYDEMİR
mantar hastalıklarının da en sık
kalınlaşma ve biraz renk değişikliği
ehaydemir2003@hotmail.com
şekli ayak mantar hastalıklarıdır.
görülebilir, azgın dönemlerinde su
Yani sözün kısası sık görülen bir durumdur.
dolu kabarcıklar eklenebilir.
Yoğun kaşıntısına karşın kısmen sık
Şiddetli ve inatçı kaşıntının yanı sıra
görülmesine bağlı olarak da, çok ihmal
kaşıntıyla açılan sıyrık ve yaralardan
edilen bir hastalıktır. Neredeyse doğal gibi
mikroplar vücuda girerek “Yılancık” ve
kabul edilen, hastalıktan sayılmayan bir
benzeri şiddetli mikrobik hastalıklar ortaya
olaydır. Bunun da ötesinde mantar
çıkabilir. Yine bu mantarlara bağlı olarak
hastalığına bağlı bu akıntı ve kaşıntıların
özellikle ellerde olmak üzere ekzema
tedavi edilerek kesilmesinin başka yerlerden benzeri belirtiler de çıkabilir.
başka hastalıklara neden olabileceği (diz,
Ayak tırnaklarına yerleştiğinde

Ayak parmaklarınızı iyi kurulayın
Mantar denen mikroplar,
bakteriler ve virüslerden farklı bir
gruptur. Değişik tipleri, derinin
farklı yerlerinde farklı şekillerde
hastalık yapabilirler. En çok
büklüm yerlerinde yerleşirler. Ayak
parmak aralarının nemli ve ıslak
kalması, iyi kurulanmaması,
mantarların yerleşmesini
kolaylaştırır. Bulaşma ise daha çok
ayaklara temas eden ayakkabı,
çorap, terlik, havlu gibi ortak

kullanılan eşyalar aracılığıyla olur.
Tırnaklarda ise tırnak makası ve
törpü gibi aletler aracı olabilir.
Aynı bölgelerde yerleşebilen
ekzema, sedef vb. hastalıklarla
karışabilir; ayrımını bir deri
hastalıkları uzmanı yapmalıdır.
Tanısı gibi tedavisi de bir deri
hastalıkları uzmanı tarafından
yapılmalıdır. Parmak arası için
krem veya losyonlarla yaklaşık bir
aylık tedaviyle sonuç alınabilir.

Parmak aralarının kuru tutulması
ve ayağa değen eşyaların
dezenfekte edilmesi, ortak eşya
kullanımının önlenmesi
gerekir.
Şiddetli ve tabana yayılarak deri
kalınlaşması yapan tiplerde ve
tırnak tutulmasında muhakkak ağız
yoluyla alınan ilaçlar da devreye
sokulmalı, kombine tedavi
uygulanmalı ve tırnaklar için en az
4-5 ay sürdürülmelidir.

tırnaklarda kalınlaşma, kararma, bazen ağrı,
tırnak kesmede ve ayakkabı giymede zorluk
yaratabilir.
Mantar türünün en sık görüldüğü bir
başka alan kasıklardır ve daha çok
erkeklerde görülür. Bu bölgede de şiddetli
kaşıntıyla birlikte ortası soluk kenarları
aktif, girintili çıkıntılı ve sürekli genişleyen
kızarıklıklar tipiktir. En çok ayağını
kaşıyanların elleri aracılığıyla bulaşır, ayrıca
ortak giyilen iç çamaşırları, spor giysileri,
çok seyrek olarak da “halvet olma” yoluyla
bulaşma söz konusudur. Yerleşimi
nedeniyle kaşıntısı çok rahatsız edicidir ve
insanları toplum içerisinde çok zor
durumlarda bırakabilir. Bu yerleşimde
pişiklerle, sedef hastalığının özel bir
şekliyle, diğer bazı mikrobik hastalıklarla
karışabilir. Tedavi muhakkak hap ve
kremlerle kombine yapılmalıdır.
Aynı hastalığın derinin diğer alanlarında
yerleşen şekliyse daha çok hayvanlardan,
seyrek olarak derinin başka bir bölgesinden
bulaşır; sürekli genişleyen kızarık ve kepekli
bir halka şeklindedir. Halk arasında
“Temriye” olan adı, söylene söylene
“Temre=Demre=Demra=Derma” şekillerini
almıştır. Yalnızca kremlerle dahi tedavi
olabilir.
Ayrı bir grup mantar ise gövdede
masumane lekelerle kendini gösterir. Bazen
sütlü kahve bazen de açık renk lekeler yapar
ve açık renk olduğunda ise halk arasında
“Sam yeli” olarak adlandırılır ve vitiligo ile
karışır. Son mantar grubu ise maya
mantarları olup ömür boyu büklüm yerleri,
ağız ve özellikle kadın genitalinde yaşar ve
uygun koşullar oluştuğunda ise pamukçuk
vb. belirtiler yapar. Bu farklı grup mantarlar
diğer yazılarda ayrıca ele alınacaktır.

SOLDAN SAĞA: 1- Fransız Maliye Bakanı iken, Haziran 2011
tarihi itibariyle Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) ilk kadın başkanı
seçilen siyasetçi (Ön adı Christine)… Hücum… 2- Köylerde işlerin
gönüllü ya da zorunlu olarak ve elbirliği içinde yapılması… 1984
yılında İstanbul Dudullu’da kurulmuş olan mobilyacılar sitesi… 3Silisyum elementinin simgesi… Bir bilim ve sanat kolunda ayrı
nitelik ve özellikleri bulunan yöntem veya akım, okul… Polonya’nın
internet harfleri… 4- Piyasaya mal sürülmesi… Borsada hisse
senetlerinin alım satım emirlerinin verildiği süre… 5- İhlas Haber
Ajansı’nı simgeleyen harfler… Halk hizmeti gören devlet
organlarının tümü… 6- Oluklar yardımı ile su akıtarak herhangi bir
toprak bölgesini kuraklıktan kurtarma… Hollanda’nın plaka
işareti… Krom elementinin simgesi… 7- Nazım Hikmet’in soyadı…
Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite… 8- Çin’in en önemli
liman kenti olan ve Expo 2010 Dünya Fuarı’na ev sahipliği yapan
şehir… Bankamatik olarak da bilinen otomatik vezne makinesi…
9- Mağara… Genellikle ticaret eşyasının saklandığı yer, depo…
Eski Mısır’da güneş tanrısı… 10- Altın, gümüş gibi madenlerden
yapılmış şeylerin saflık derecesi… “Türkiye’nin en büyük şehir
gazetesi” sloganını benimseyen ve Bursa’da yayımlanan günlük
gazete… “… Büyücüsü” isimli ünlü masalın ilk kelimesi… 11Ruleti ve salatası vardır… Dördüncü İslam halifesi… Belçika’nın
internet harfleri… 12- Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlüğü’nü işaret eden harfler… Başkenti Kiev olan Doğu
Avrupa ülkesi.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1- Bir malı yabancı firma adına
üretme izni… Duyuş, düşünüş ve inanıştaki ayırıcı özellik… 2Satıcı veya ihracatçının gönderdiği malların bedelini almak üzere
gerekli belgeleri göstererek bankaya başvuran kimse… Nükleer
enerji elde etmede kullanılan bir element… 3- Germanyum
elementinin simgesi… Terlik ve ayakkabı markası Polaris’i yaratan
firma… Birinin buyruğu altında olan görevli… 4- Procter &
Gamble’ın çamaşır suyu markası… Uçak, araba, tarım aracı gibi
nesneleri barındırmaya yarar kapalı yer… 5- Bir şeyi halka
tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için
denenen her türlü yol… Hırvatistan’ın plaka işareti… 6- Otomotiv,
gıda ve finans alanında faaliyet gösteren şirketleri barındıran bir
holding… 7- Ev, arsa, bahçe gibi taşınamayan mal ve mülklerin
ortak adı… Karşılık beklenilmeden yapılan yardım… 8- Bir mal
veya paranın, belirli bir süre içinde emek verilmeksizin sağladığı
gelir… “Evet” anlamında bir edat… 9- İsim… (Tersi) Amasya,
golden, starking gibi türleri bulunan meyve… Usanç anlatan bir
seslenme sözü… 10- Düzenlenmiş, dağınık olmayan… Bir nota…
Beyaz Rusya’nın plaka işareti… 11- Beyazı bulunan, beyaz
renkli… Logosunda çift açılı sembol kullanan ve kurucusunun
soyadını taşıyan Fransız otomobil markası… 12- (Tersi) İlkel bir
silah… 1972’den bu yana paslanmaz çelik mutfak eşyaları ve
elektrikli ev aletleri üreten bir firma.

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

