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O BİR İŞADAMI
Türk reklamcılığının
öncülerinden

Samsung reklamda, Apple borsada dalga geçti…

”

Çocukken bana
‘Sadece katırlar ve
yol tabelaları
fikrini
değiştirmez’
derlerdi.

Bernard ”

Mannes Baruch
1870 – 1965 yılları
arasında yaşamış,
finansçı, borsa
spekülatörü, devlet adamı
ve siyasi danışman.

Apple’ın merakla beklenen iPhone 5
ürünü sonunda fanatikleriyle buluştu.
Buluştu derken sözün gelişi. Aslında
şimdilik sadece “sunumu” ile idare
ediyorlar. Amerika Birleşik Devletleri’nde
bile satın almak için iPhone 5 bulmak büyük
sorun. Ön siparişi alınan 2 milyon akıllı
telefonu teslim etmekte zorlanan Apple,
teslimatın Ekim ayını bulabileceğini belirtti.
Türkiye’de satışının 2013 yılını bulması
beklenen iPhone 5’in Ekim ayı sonuna kadar
10 milyon adet satılması bekleniyor. Bu öyle
bir satış adedi ki, ABD’nin ekonomik
durgunluğuna “merhem olması” bekleniyor.

karşılaştırdı ve “dalgasını geçti”. İki ürünün
özelliklerinin sıralandığı reklamda “bir
sonraki büyük şey” için boşuna beklendiği,
“o şey”in zaten piyasada olduğu mesajı
verildi ve slogan olarak da “bunu anlamak
için dahi olmaya gerek yok” kullanıldı…
İki ürünün de fanatik kullanıcıları
oluşmuş durumda ve markalardan birini
tercih etmiş olanların değiştirmesi zor
görünüyor. Ancak özellikle yeni akıllı
telefon kullanıcıları kazanmak için süren
mücadele; ar-ge ve teknolojinin yanında
pazarlama, reklam ve patent savaşlarıyla da
devam ediyor.

★★★

★★★

Bu arada ürünle ilgili eleştiriler de hemen
gündeme geldi. 4G teknolojisiyle çalışan bu
telefonun bekleneni veremediği, daha çok
yeni özellikle donatılmış bir telefon
bekleyenlerde hayal kırıklığı yarattığı ilk
dillendirilen eleştirilerden…
Bu eleştirilerden hareketle Apple’ın en
önemli rakibi Samsung bir reklam
kampanyasıyla iPhone 5 ile Galaxy S III’ü

Tabii savaşın bir de borsa boyutu var.
Yani şirketin hisse senetlerinin durumu…
Bu cephede Apple’ın üstünlüğü şimdilik
sürüyor. 2012 yılında yüzde 70 değerlenen
Apple hisseleri, iPhone 5 sunumundan
sonra 700 doları aştı ve dünyanın en değerli
şirketi özelliğini korudu. iPhone serisinden
önce 40. sırada bulunan Apple, birkaç yılda
birinci sıraya yükselmişti.

KARİKATÜRLERDEKİ TARİH
23 Ağustos 1339 – 23 Ağustos 1923 Akbaba Dergisi

Kaynana endişesi…

- Bana
bak
resimci!
Ben bir
resim
çektirtmek
istiyorum
ama, söz
aramızda,
biraz daha
taze
gösterebilir
misin?
Bizim
geline
nispet,
sofaya
asacağım!

TARİHTE BU HAFTA
21 Eylül

ve bunun sonuçlarının dünyadaki hayatın
sonunu getirebileceği konusunda uyarıda
bulundu.

1842 yılında bugün, saltanatı
süresince, batı tipi eğitim faaliyetlerinin
öncüsü ve Hicaz Demiryolu gibi önemli
ulaştırma projeleriyle Osmanlı dönemi
bayındırlığının zirvesi 32. Osmanlı
Padişahı II. Abdülhamid doğdu.
1924 yılında bugün yaptığı konuşmada
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurreisi Mustafa
Kemal Paşa, “Halk, köylüler bana her
yerde iş programını şu iki kelime ile ihtar
ettiler: Yol, mektep” dedi.

1931 yılında bugün, küresel ekonomik
krizin etkisiyle iki gündür kapalı olan
Londra Borsası yeniden açıldı. Aynı gün
Hyde Park’ta büyük bir işsizlik protesto
gösterisi vardı.

22 Eylül

24 Eylül

1903 yılında bugün, İtalo
Marconi, kornet (cornet)
dondurma külahının patentini
alarak dondurmanın daha da
yaygınlaşmasının yolunu açtı.
1919 yılında bugün,
Osmanlı siyasi partilerine yeni
bir sol parti eklendi, Türkiye İşçi ve Çiftçi
Sosyalist Fırkası kuruldu. Partinin
kurucusu Çanakkale’de Tabip Yüzbaşı
rütbesiyle savaşan Doktor Şefik Hüsnü
idi… Daha sonra Milli Mücadele’yi ve
devrimleri de destekleyecek partinin
yayın organı Aydınlık gazetesi olacaktı.

1566 yılında bugün,
tarihin en büyük
aşklarından birinin
meyvesi, Kanuni Sultan
Süleyman ve Hürrem
Sultan’ın oğlu II. Selim,
11. Osmanlı Padişahı
olarak tahta çıktı. II. Selim, babasından 14
milyon 892 bin km2 olarak devraldığı
imparatorluk topraklarını, 15 milyon 162
bin km2 olarak bırakacaktı.

26 Eylül

25 Eylül

1956 yılında bugün, İstanbul’un sur
içinin
mimari dokusunun sonunu
23 Eylül
getirecek geniş çaplı istimlâk çalışmaları
1856 yılında bugün, İzmir-Aydın hattı
başlatıldı.
demiryolu imtiyazı, bir İngiliz şirketine
1974 yılında bugün,
verildi. İmtiyaz yasal sürenin dolmasına 15 bilim adamları, aerosol
yıl kala, 1935 yılında Türkiye Cumhuriyeti spreylerin ozon
Hükümeti tarafından alınacaktı.
tabakasını tahrip ettiği

Mürsel Sönmez’den Mansur Ahengi
GAZETEMİZİN yazarı Mürsel
Sönmez, yeni şiir kitabı Mansur
Ahengi ile şiir severlerin karşısına
çıktı. İlk şiir kitabı Cüzler’i 1989’da
çıkaran Sönmez, son şiir kitabı olan
Mansur Ahengi’nde aşk ve
tasavvufu irdeliyor. İki kavramın

bütünleştiği şiir kitabında tasavvuf
felsefi bir öğe olarak ele alınıyor.
Kitapta Allah’ı şehrin sokaklarında,
iç labirentlerinde, batı feylesoflarının
sözlerinde, Anadolu velilerinin
hikmetlerinde arayan bir insanın
cüzden külli olana varma

tutkusunun öyküsü anlatılıyor. İnsan
ve Allah kavramlarının yeniden ele
alındığı kitapta çarpıntılar, kavgalar,
gel-gitler, karşı koyuşlar,
savruluşlarla Rabbi’ne giden bir
ruhun hikâyesi anlatılmaya
çalışılıyor.

Yoğun bakımda vefat eden hastanın ve hasta
yakınlarının psikolojisi ve ekonomisi üzerine
edemez. Çünkü çok az bir ihtimal
de olsa hastanın yaşama şansının
olduğu söylendiğinde bu
‘Yoğun bakım’ ifadesini
reddedilemez. Bu kararı vermek
gündelik hayatımızda çok işitir
elbette doktorlara aittir, bazen
hale geldik. Doktorlar doğal
onları da aşan bir durumdan bile
olarak kendilerince ciddi
söz edilebilir.
vakalara sahip hastaları yoğun
İkincisi; umudun tükendiği akli
PROF. DR.
bakım ünitelerinde tedaviye
verilerle sabit olan bir hastayı da
AHMET EMRE
almaktadırlar. Gerekenleri
ısrarla yoğun bakım ünitesinde
BİLGİLİ
yaşam destek ünitelerine
tutmanın bir anlamı bulunmadığı
bağlamaktadırlar. Sonunda hasta yine
ifade edilebilir. Hastanın son nefesini
doğal olarak ya yaşamaya devam edecek
kendi akrabaları içerisinde, sosyal ve
ya da vefat edecek.
manevi bir ortam içerisinde vermesi
Buraya kadar her şey normal olarak
birçok açıdan daha uygun
seyrediyor. Biz burada olayın sosyogörünmektedir. Bu karar da elbette
psikolojik boyutunu ve buna bağlı olarak
hekimlerindir.
gelişen başka bir durumu gündeme
getirmeye çalışacağız.
Umudun tükendiği hastayı tespit
Eskiden yani hastanelerin gelişmediği
ve yaygınlaşmadığı dönemlerde yaşlı ve
Hasta yakını olarak durum net bir
ölümcül durumda olan hasta ani bir
şekilde ortadadır. Hastanız ağırlaştığında
durumda vefat etmemişse son günlerini
doğal olarak hastaneye başvuruyorsunuz.
ev ortamında ailesi ve yakınlarıyla geçirir, Yaşama umudu sizin her türlü fedakârlık
okunan Kur’an-ı Kerim ve dualarla da
yapmanızı zorunlu ve insani kılıyor.
ruhunu teslim ederdi.
Doktorların da ellerinden geleni
Bu durum hastanın kendisi ve
yaptığına/yapacağına inanıyorsunuz.
akrabaları açısından acıyı ve sabrı birlikte
Fakat yoğun bakım ünitesi hastaya öyle
yaşama, hastanın vefatına ilişkin
bir ortam sunuyor ki, belirli durumlar
psikolojik bir hazırlık dönemi anlamına
dışında bütün akrabai taallukattan
gelmekte idi.
soyutlanmış olunuyor. Emri hak vaki
Burada iki önemli nokta var. Birincisi;
olduğunda ise hasta yakınları bundan bin
doktorların hastayı yoğun bakımda
bir pişmanlık duymakta ama maalesef
tutmasına hiçbir hasta yakını itiraz
elden gelen bir şey olmamakta.
Teknik bir ünitenin
derinlikli sosyal boyutu

Eli Acıman

Böylece geride kalanlar açısından
‘ölüm nedir, son nefes nedir’
çerçevesindeki geleneksel kültürümüz
giderek ortadan kalkıyor. Morgdan
cenazenizi alıyor ve belediyelerin size
sunduğu imkânlarla hastanızı
defnediyorsunuz. Şehir yaşamına da
uyduğu için giderek normal karşılanma
ve kabullenme durumu ortaya çıkıyor.
Ölüm ve ölüm anından ibretler çıkarma
kendiliğinden ve giderek ortadan
kalkıyor.
Evet, yoğun bakım ile ilgili fotoğraf
farklı boyutlardan bu şekilde görünüyor.
Burada şüphesiz ki en hassas nokta,
umudun tükendiği hastayı tespit etme
olayıdır. Bu da hekimin görevidir.
Bizim kültürümüz ölümü ve ondan
uzaklaşmayı değil, aksine bütün safhaları
ile hayatın içerisinde yaşamayı daha
uygun görmektedir. Başbakanımızın
validelerinin vefatında cenaze arabasına
binmesi bile bu açıdan güzel bir örnek
olmuştu. Bu tür örneklerin ve geleneksel
ölüm kültürünü devam ettirmemizin
dünyevi olana ilişkin inanılmaz yararları
bulunmaktadır. Bu açıdan Sağlık
Bakanlığı’nın bu hassas noktayı iyi
kontrol etmesi gerekir. Tabii ki burada
hekim vicdanı ve yaklaşımı daha bir
önem taşımaktadır.
Bu konunun doktorlar, sosyal
bilimciler ve ilahiyatçılar arasında
tartışılmasında yarar görülmektedir.

1930 yılında bugün, çok
partili hayata dönüş çabaları
sonucu yazar Orhan
Kemal’in babası Abdülkadir
Kemali Öğütçü tarafından
Adana’da Ahali Cumhuriyet
Fırkası kuruldu. Türkiye
Cumhuriyeti döneminde
ikinci kez dönülmeye
çalışılan çok partili hayat
denemesi bu kez de
başarısız olacak ve partisi kapatılan
Abdülkadir Kemali, 15 yaşındaki oğlu
Orhan Kemal’le Suriye’ye kaçacaktı…

27 Eylül
1998 yılında bugün, Google yayına
başladı. Stanford
Üniversitesi öğrencileri
Larry Page ve Sergey
Brin tarafından bir tez
çalışması olarak
başlayan Google, önceleri
google.stanford.edu adresinde
yayınlandı. Öğrencilerin amaçları
internetteki bilgileri kategorileştirmek ve
arananları daha kolay bulunabilir bir hale
getirmekti. Öyle başarılı oldular ki,
çalışmaları kısa sürede ticarileşti ve
şirketleri dünyanın en değerli
şirketlerinden biri haline geldi.

SOLDAN SAĞA:
1- TANSAŞ ana
sponsorluğunda 31
Ağustos-9 Eylül tarihleri
arasında 60’ı aşkın yabancı
ülkenin katılımıyla 81’incisi
gerçekleşen, bu yılki
teması “Yaşamın Her
Alanı’nda Tasarım” olarak
belirlenen, Hatay’ın “onur
konuğu” olmasının
yanında Latin Amerika
ülkelerinin de “partner
ülke”ler olduğu
organizasyon… 2- Borsa
simsarlarının ve finansal
danışmanların yaptıkları
işlem dolayısıyla aldıkları
komisyon, yüzdelik… Bir
kimseye, bir aileye kendi
adından ayrı olarak
sonradan takılan, o
kimsenin veya o ailenin bir
özelliğinden kaynaklanan
ad… 3- Lübnan’ın plaka
işareti… Lahza… Roma
rakamlarında 900… Bir
bağlaç… 4- Anadolu
Ajansı’nın kısa adı…
Binicisine göre kişneyen
hayvan… Akıllı Bilet olarak
adlandırılan ve İstanbul
genelinde ulaşım
ücretlendirmesinde kullanılan
cihaz… 5- İstanbul’da Mısır
Çarşısı, Kapalı Çarşı ve
Sirkeci Garı’nı da içeren
semt… 6- Mağara… Sahip…
Gıda maddelerinin yanı sıra
ev eşyaları, elektronik aletler
ve medya ürünleri de satan
Almanya merkezli bir
perakende marketler zinciri…
7- Belirli faaliyet ve işlemler
sonucu yeni bir mal veya
hizmet meydana getirme…
Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü’nü simgeleyen
harfler… 8- Bir devleti başka
bir devlet katında temsil eden
kimse, sefir… Bir askerî
harekâtta birliklerin
gereksinim duyduğu her türlü
gerecin toplandığı, dağıtıldığı
bölge… Sahnede oynanmak
için yazılmış oyun… 9- Banka

Türkiye’nin ilk reklam ajansı
İlancılık’ın kuruluşundan 10 yıl sonra
1919 yılında İstanbul’da doğdu.
İstanbul’da başladığı öğrenim
hayatını İngiltere’de gazetecilik
eğitimi için yarım bıraktı.
İngiltere’den döndükten sonra ne
gazetecilik ne de baba mesleği
iplikçilik yaptı. Seçtiği meslek Eli
Acıman’ı sektörünün duayenlerinden
biri yapacak reklamcılıktı…
Ağabeyi Moiz Acıman’ın
desteğiyle aldığı ilk iş Vitali
Hakko’nun Şen Şapka markasının
reklamlarıydı. O dönem devlet
memurları tarafından kullanılması
mecbur olan şapkanın satışları kanun
desteği ve Acıman’ın reklamları
sayesinde hızla arttı.
Daha sonra bu başarılı reklam
kampanyaları bir ortaklığın
doğmasını da sağlayacak, Eli Acıman
ve Vitali Hakko ortak olarak Faal
Reklam Ajansı’nı kuracaklardı. Vitali
Hakko bir süre sonra bu ortaklıktan
ayrılacaktı.
Eli Acıman, 1940’ların ortasından
sonra Vehbi Koç’un tüm şirketlerinin
reklam işlerini alınca hızla büyüdü.
Çeşitli ortaklıklar kurdu. 1960 yılında
üç yıl kaldığı ABD’den döndükten
sonra işleri giderek büyüdü. 1965
yılında ortaklarından ayrılarak
Manajans’ı kurdu. Manajans,
Türkiye’de reklamcılığın mihenk
taşlarından biri olarak sürekli gelişti.
Eli Acıman birçok başarılı kampanya
yürüttükten ve Manajans’ı 21. yüzyıla
taşıdıktan sonra yönetimi kızı Linda
Acıman’a bırakarak emekli oldu.
2011’de, 92 yaşında vefat etti.
Ardında bilenlerin unutamadığı,
Saray Halı’nın “soylu yün halı”, Yapı
Kredi Bankası’nın “hizmette sınır
yoktur” gibi kampanyaları ve Turgut
Özal’ın Türk siyasi tarihinde bir
dönüm noktası sayılacak “icraatın
içinden” programları kaldı…

BULMACA

şubesi… 10- İstatistiklere
dayanarak sigorta primlerini,
risklerini hesaplayan kimse…
Milli İstihbarat Teşkilatı’nı
simgeleyen harfler… 11Trabzon’un bir ilçesi… Belirli
bir günün, olayın bir önceki
günü… 12- Bir veya birden
fazla yere yönelik olarak
düzenlenen ulaşım,
konaklama gibi gereksinimleri
kapsayan tur… Koç
Grubu’nun salça ve konserve
markası.
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1- Bir yerde çalışan kimselere
genellikle kazançtan dağıtılan
veya iyi çalıştıkları için verilen
aylık dışı para… Dik tutularak
parmakla çalınan, üç köşeli,
telli çalgı… 2- Kaçak ve
yasak şeylerin saklandığı gizli
yer… Arnavutluk’un para
birimi… 3- Moritanya’nın
internet harfleri… Bir sayı…
Jokeylerin giydiği kenarsız
başlık… 4- Ödemeye yetkili
kimse… Üretici Fiyatları
Endeksi anlamındaki
kısaltma… 5- Bankada
bulunan paranın faiziyle veya

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

sahibi bulunduğu hisse
senedi gibi değerli evrakın
geliriyle yaşayan kimse…
Birleşik Arap Emirlikleri’nin
internet kodu… 6- Fiji’nin
internet harfleri… Brüt
ücretten gelir vergisi ve
sigorta primi kesildikten
sonra ele geçen ücret… 7Şart eki… 8- Gümüşü ve
usulü vardır… Dana etinin
haşlamaya uygun kısmı… 9Radyum elementinin
simgesi… İyi bakım ve ilaç
tedavisi… Diş hekimi
anlamındaki kısaltma… 10Fiilden isim türeten ek…
Balıkesir ile Van’ın aynı isme
sahip ilçeleri… 11- Sabancı
Holding ile İngiliz sigorta
şirketi Aviva plc’nin ortak
yatırımı olarak 2007’de
kurulan, bireysel emeklilik ve
hayat sigortaları sektörlerinde
hizmet veren kuruluş…
Ödeme… 12- Anonim
ortaklıklarda sermaye artırımı
için yapılan ödeme çağrısı…
Ortaklarının sorumluluğu,
koydukları sermaye ile sınırlı
bulunan ortaklık türü.

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

