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O BİR İŞADAMI
Vosvos’u Hitler’le birlikte
tasarlayan mühendis

Nereden nereye bak›yor ve ne görüyorsunuz…

”

90’larda başlayan
değişimin gerçek
sebebi
küreselleşmedir.
Kalite, fiyatlandırma,
servis ve tasarımda
global standartları
yakalamalısınız.

”
Noel M. Tichy

Amerikalı yönetim
danışmanı, akademisyen
ve 30’dan fazla kitabın
yazarı…

Bundan dört yıl önce editörlüğünü yaptığım
Konut Dergisi’nde yazdığım bir yazının bir
bölümünü paylaşmak istiyorum sizinle. O günlerde
bir süredir devam eden yeni konut üretimi zirve
yapmış, yepyeni farklı konutlar, yaşam alanları
ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu konuyu araştırdığımız
dosya konusunu tanıtan yazıdan bugüne
yansıyanlar şöyle:
★★★
“Sevgili annemin, hem yakınma hem de dilek
içeren sözleri hâlâ kulağımda:
- Başımızı sokacak bir evimiz olsun, Allah’tan
başka bir şey istemem.
Tüm çocukluğum boyunca sayısız kere bu sözü
duydum ondan. Sonra bir gün “başımızı sokacak bir
evimiz” oldu. Annem hâlâ o evde yaşıyor. Allah’tan,
sağlık gibi bazı mütevazı talepleri hâlâ oluyor ama
evinden çok memnun.
Müteahhit “helal süt emmiş” biri olduğu için
malzemeden çalmamış ve evimiz sağlam. Kentin
işlek bir caddesinde olduğu için pencereden
seyredeceği canlı bir dünya var. Ancak ev bugün
üretilen evlere pek benzemiyor.

Öncelikle plan, sigara kâğıdına
çiziktirilmiş bir karalamaya
dayanarak oluşturulduğu için
pek verimsiz. Kullanılmayan boş
alanlar var. Ergonomi
kavramıyla bile tanışılmamış
dönemlerde yapıldığı için
kullanımı zor ayrıntılarla dolu.
Bitişik nizam olduğu için sıkıntı
veriyor. Otopark, yeşil alan ve aklınıza gelebilecek
herhangi bir sosyal alandan tamamen uzak.
Hülasa evimiz, başımızı sokabileceğimiz bir
barınak ama çağdaş bir yaşam alanı sayılmaz.
Son yıllarda yapılan evlerle 20 yıl öncesinin evleri
arasındaki farkı kısaca vurgulamanın en kolay yolu
bu: Biri barınak, diğeri yaşam alanı.
(…)
Belki biraz iddialı olacak ama bence,
barınaklardan çıkarak yaşam alanlarına yerleşenler,
gerçek anlamda ilk kez şehirli oluyorlar, yerleşik
hayata geçiyorlar. Konut bir yaşam alanı olduğunda,
kent de bir yaşam alanı olarak algılanacak ve
görünüşü de, anlamı da değişecek.”

KARİKATÜRLERDEKİ TARİH

Bitmeyen kovalamaca…
Tezkeresiz esnafların telaşı
- Geliyor!...
O zamanlar adı “tezkeresiz esnaf” olan işportacı ile
zabıtanın kovalamacası hiç bitmemiş… Karikatürden
bugüne yansıyan bir başka bilgi ise dönemin
işportacılarının neler sattığı ya da hangi hizmetleri
verdiği… En önde iki kişinin taşıdığı bir seyyar züccaciye
tezgahı öncelikle göze çarpıyor. Bu iki kişinin
arkasındakinin işi oldukça ilginç; bir teleskopu sırtlamış
kaçan bu işportacı da birkaç paraya fezayı ya da ay
dedeyi seyrettiriyor olmalı. Fotoğrafçı ve küfesindeki
patlıcanları döke saça kaçan zerzevatçının arkasından
gelense elindeki uzun kırbacıyla dönemin zabıtası…

28 Eylül
1937
yılında
bugün, iki yıl
sonra İkinci
Dünya
Savaşı’nı başlatarak Alman lider Adolf
Hitler ile birlikte ülkesini felakete
sürükleyecek İtalyan lider Benito
Mussolini, Berlin’de askeri giysileriyle
katıldıkları bir gösteride barışa
inandıklarını
söylediler.
29 Eylül
1913 yılında
bugün, otomobillerin
benzin dışında da
yakıt kullanmasını
sağlayacak ilk adımı
atarak dizel motoru
icat eden Alman mühendis ve mucit
Rudolph Diesel 55 yaşında öldü.
1960 yılında bugün, liderlerinin
idamından kısa süre sonra Demokrat
Parti kapatıldı. Partinin adını bile
telaffuz edemeyip “demir kırat” diyen
seçmenleri tarafından 10 yıldır iktidarda
tutulan Demokrat Parti kapatıldıktan
sonra birçok “mirasçısı” kurulacaktı.
Bunların en önemlisi Adalet Partisi’nin
amblemi “demir kırat”tan mülhem at
olacaktı.
30 Eylül
1960 yılında bugün, Sovyet

İTO Meclisi’ni buluşturan nikah
İSTANBUL Ticaret Odası Meclisi,
Hüseyin Akarçeşme’nin oğlunun
nikahında bir araya geldi. İTO Doğal ve
İşlenmiş Katı Yakıt Meslek Komitesi Meclis
Üyesi olan Hüseyin Akarçeşme’nin oğlu
Ali Yasin Akarçeşme ile Aslıhan Çalışan, 21
Eylül’de Üsküdar Evlendirme Dairesi’nde
yapılan nikah töreniyle hayatını birleştirdi.
Çiftin şahitliğini İTO Meclis Başkanı
İbrahim Çağlar, İTO Başkanı Dr. Murat
Yalçıntaş, Merkez Bankası New York eski
temsilcisi Aydın Özmen ve yazar Tuncer
Cücenoğlu yaptı.

İTO Türk Sanat Müziği Topluluğu
DARÜLACEZE’Yİ ŞENLENDİRDİ
klasik fasıl ve saz
eserlerinden oluşan sevilen
şarkıları okudu. Yoğun
katılımın olduğu konserde,
Darülaceze sakinleri
sanatçıların duygu dolu
nağmelerine eşlik ederek
gönül dünyalarını
renklendirdiler. Program

Ferdinand Porsche

TARİHTE BU HAFTA

27 Ağustos 1339 – 27 Ağustos 1923 Akbaba Dergisi

İSTANBUL Ticaret Odası
bünyesinde faaliyet gösteren
Türk Sanat Müziği
Topluluğu, Grup Şehnaz
Buselik eşliğinde,
Darülaceze sakinlerine
konser verdi. Darülaceze’de
bulunan otantik çadırda
gerçekleşen konserde grup;

★★★
Evet, dört yıl önce yeni konut projelerini
böyle değerlendirmişim. Bugün de aynı
şeyleri düşünüyorum. Kentleri yavaş yavaş
değiştiren yeni projeler arttıkça kentin
görünümü değişiyor. Artık kentin
görünümünü daha hızla ve köklü biçimde
değiştirecek yeni bir girişim gündemde;
kentsel dönüşüm.
Konuyla ilgili yapılan tüm eleştirilere rağmen,
“kentlerin durumu o kadar kötü ki, ne yapılırsa
yapılsın ortaya çıkacak şey bundan kötü olamaz”
şeklinde özetlenebilecek görüşlerim nedeniyle ben
gelecekten umutluyum…
Özellikle deprem riski taşıyan evlerin
yenilenmesini içeren kentsel dönüşümün
dönüştürdüğü sadece bina stoku olmayacak. Bir
süredir hızlanan “hayat tarzımız”daki değişim de
kentsel dönüşüm sayesinde daha bir ivme
kazanacak.
Peki bu iyi mi, kötü mü?
Nerede durduğunuza, nereye baktığınıza ve ne
gördüğünüze göre değişir.

sonunda İTO Türk Sanat
Müziği Topluluğu,
Darülaceze sakinlerine,
kendi seslendirdikleri
beraber ve solo şarkılardan
oluşan “İTO’dan Yükselen
Nağmeler” adlı Türk Sanat
Müziği CD’si hediye etti.
YAHYA GÜL

Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin ilk 5
Yıllık Kalkınma Planı’ndan tam 32 yıl
sonra, 27 Mayıs darbesi sonrası
Türkiye’sinde Devlet Planlama Teşkilatı
kuruldu.
1 Ekim
1869 yılında bugün, ilk kartpostal
Avusturya’da basıldı.
1880 yılında bugün, ilk ampul
fabrikası Thomas Edison tarafından
açıldı.
1908 yılında
bugün, Ford
“Model T”
otomobili satışa
sunuldu ve
maliyetleri düşüren
seri üretimi
sayesinde otomobilin sadece
zenginlere mahsus “pahalı” bir ürün
olma özelliğine son verildi.
2 Ekim
1969 yılında bugün, Doğan Avcıoğlu
Devrim gazetesini yayınlamaya başladı.
Avcıoğlu, daha önce 6 yıl boyunca
yayınladığı Yön dergisini iki yıl önce
kapatmıştı. Yakın çevresindeki gazeteci
Hasan Cemal,
anılarında, Yön’ün
kapatılması ve
Devrim’in
yayınlanmaya
başlamasını,
“Türkiye’nin ‘Yön’ü

Sanal dükkan
kiralamak ister misiniz?
ELEKTRONİK ticaretin genel ticaret hayatı
içerisinde önemli bir pay almaya başlaması
üzerine PTT, iki ve üç boyutlu olarak geliştirdiği ve adına PTTAVM verdiği bir elektronik
ticaret portalı kurdu.
Söz konusu portaldan elektronik ticaret yapmak üzere sanal dükkan kiralamak isteyen
Oda ve Borsa üyesi firmaların bu hizmetlerden
indirimli olarak yararlanması için TOBB ile
PTT arasında bir işbirliği protokolü imzalandı.
Buna göre PTTAVM’den sanal dükkan kiralamak isteyen Oda ve Borsa üyesi firmalara,
aylık kira bedeli üzerinden KDV hariç yüzde
15 oranında indirim yapılacak.
Bilgi: http://eticaret.tobb.org.tr/ptt

DAVET
ORGANİZASYON
FİRMALARI SEÇİMİ
İTO Cemile Sultan Korusu’nda 2013 yılında
düzenlenecek olan davetler için Süsleme,
Müzik, Fotoğraf ve Video çekimi ile ilgili,
■ Resmi kurum ve kuruluşlara borcu olmayan
■ Alanında en az 3 yıl faaliyet gösteren
■ Benzer mekanlarda çalışan organizasyon
firmaları seçilecektir.
İlgilenen firmaların yazılı tekliflerini kapalı zarf
usulü ile en geç 15 Ekim 2012 tarihine kadar
0216 308 49 43 numaralı telefondan randevu
alarak Cemile Sultan Korusu İşletme
Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

belli olmuş Devrim çıkmaya başlamıştı”
şeklinde ifade eder. Devrimin Kemalist
aydınların yol göstericiliğinde ve
Kemalist “genç subay”ların
öncülüğünde geniş bir cephe tarafından
Milli Demokratik Devrim olarak
gerçekleştirilebileceğini öne süren
Devrim dergisi, 12 Mart 1971 askeri
müdahalesi sonrası kapatılacaktı.
3 Ekim
1875 yılında
bugün, önce Adolf
Hitler’in isteğiyle
Volkswagen Beetle
modelini tasarlayan,
daha sonra kendi spor araba fabrikasını
kuran Ferdinand Porsche doğdu.
1906 yılında bugün, S.O.S.
uluslararası imdat sinyali olarak kabul
edildi.
2005 yılında bugün, Avrupa Birliği ile
Türkiye arasında üyelik müzakereleri
başladı.
4 Ekim
1675 yılında bugün, Hollandalı bilim
adamı Christian Huygens cep saatinin
patentini aldı.
1911 yılında
bugün, halkın
kullanacağı ilk
asansör, Londra’nın
Earl’s Court metro
istasyonunda
çalışmaya başladı.

SOLDAN SAĞA: 1-Bir limanı
ve serbest bölgesi bulunan;
cam, soda, gübre, tekstil,
meyve suyu gibi sektörlerde
faaliyet gösteren birçok
önemli fabrikayı barındıran,
Türkiye’nin en yüksek
üçüncü gökdelenine sahip
ve inanç turizminin yaygın
olduğu güney ilimiz…
Taşıtların uğrayacakları
kazadan doğacak zararların
tamamının karşılanması için
yapılan sigorta türü… 2- Bir
malın niteliğini belirtmek,
özelliklerini göstermek
amacıyla parasız verilen
veya gönderilen mal…
İngiltere’nin internet kodu…
3- (Tersi) Bir organımız… Bir
işte başta gelen kimse…
Nepal’in internet harfleri…
4- Bankacılıkta bir varlığın
yetkili otoritelerin izni
olmadan sahibi tarafından
kullanılamaması durumu…
Boya sanayisinde kullanılan
beş litrelik ambalaj… 5- Hac
mevsimi dışında Kâbe’yi ve
Mekke’nin öbür kutsal yerlerini
ziyaret etme… Yolcu ve
turistlere geceleme imkânı
sağlamak, bunun yanında
yemek, eğlence gibi hizmetleri
sunmak amacıyla kurulmuş
işletme… Sodyum elementinin
simgesi… 6- Somali’nin plaka
işareti… Posta Kutusu’nu
simgeleyen harfler… Avrupa
Birliği anlamındaki kısaltma…
7- Adını, alfabemizin ilk üç
harfinden alan çamaşır
deterjanı markası… Acele
Posta Servisi anlamındaki
kısaltma… Esasla ilgili… 8Gazete, kitap veya derginin bir
defada basıldığı sayı…
Herhangi bir iş veya yarışmada
üstünlük sağlayacağına
inanılan kimse, taraf veya
takım… 9- Borsa dışında
alışveriş yeri… Yılın on iki
bölümünden her biri… 10Bolivya‘nın internet kod
harfleri… İyiye yakın… 11Süreli yayınları, parasını
önceden ödeyerek alma işi…
Küçük sermaye ve zanaat
sahibi… 12- Tekelci sermaye

Özellikle otomobil tutkunlarının soyadını
iyi bildikleri Ferdinand Porsche, Macaristan’ın
Almanca konuşulan yerlerinden biri olan
Maffersdorf Bohemia’da 1875 yılında
dünyaya geldi. Babası bir musluk tamircisi idi.
Çocukluğundan beri teknik becerilere yatkın
olan Porsche, teknik ve elektrikle sürekli
ilgilendi.
Liseyi bitirdikten sonra Avusturya’nın
başkenti Viyana’ya gitti ve Teknik
Üniversite’de dinleyici öğrenci oldu. İlk işini
de elektrik motorları üreten bir işletmede
buldu. Daha sonra Viyana’da saray arabaları
yapımcısı Lohner şirketinde çalışmaya
başladı. Burada çalışırken geliştirdiği bir
otomobili 1900 yılı Paris Fuarı’nda sergilendi.
Lohner-Porsche olarak tanınan bu araç,
dingillerindeki elektrik motorlarıyla hareket
ediyordu.
Bu başarısından bir süre sonra Viyana
Neustadt Austro – Daimler firmasına geçen
Porsche, burada ürettiği bir otomobille
yarıştığı ünlü uzun mesafe yarışı Prinz
Heinrich Fahrt’ı kazandı. Birinci Dünya Savaşı
sırasında uçak motorları ve top arabaları
tasarladı.
1923’te Austro–Daimler’in Stuttgart’taki
merkezine geçti. 1928-1930 yılları arasında
Steyr’de çalıştıktan sonra istifa etti ve 55
yaşında girişimciliği seçti.
Otomobil tasarımı yapmak üzere kurduğu
şirket ile yeni bir hayata başlayan Ferdinand
Porsche, öncelikle yeteneği, sonra da
Nasyonal Sosyalist yönetimle ve Hitler’le
yakın ilişkisi sayesinde işlerini geliştirdi.
1930’lu yılların ortasında Adolf Hitler’in
isteğiyle halk tipi bir araba tasarlamaya
başladı. Adı işlevine uygun olacak
otomobilden Volkswagen doğacaktı. Tam bir
fenomen olan araç, en uzun süre üretilen ve en
çok satan otomobil ünvanını koruyor.
İlkinde olduğu gibi, İkinci Dünya
Savaşı’nda da birçok “savaş makinesi”
tasarlayan Porsche, Almanya’nın teslim
oluşundan sonra tutuklandı ve yaklaşık iki yıl
boyunca Fransa’da cezaevinde kaldı. Kefaletle
serbest kaldıktan sonra çalıştığı tüm
patronlarını üretmeleri için ikna etmeye
çalıştığı “spor arabaya” kendini adadı. 1948’de
kendi adını verdiği 40 beygir gücündeki
dünyanın ilk spor arabasını üretti. 1950 yılında
ölen Porsche’nin bu tasarımı da çok tuttu ve
büyük başarı kazandı.

BULMACA

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

arasında olan çerez…
Estonya’nın internet kodu… 6Nikel elementinin simgesi…
Ürdün’ün internet kodu…
Lityum elementinin simgesi…
7- “Evet” anlamında bir edat…
Bir ticaret kuruluşunun
batması, kapanması gibi
sebepler üzerine hesapların
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
kesilmesi, alacaklılara, ortada
1- Devlet memurları için sosyal kalan mal ve paradan
bir hak olan giyecek yardımı… paylarına düşen miktarın
Elma, armut gibi meyvelerin
verilmesi… 8- Küçük ve Orta
kurutulmuşu… 2- Üretilen mal Ölçekli İşletmeleri Geliştirme
değerlerinin iniş çıkışına göre ve Destekleme İdaresi
tespit edilen ücret ödeme
Başkanlığı’nın kısa adı… Sayı
düzeni… Baryum elementinin veya gol pası… 9- Lahza…
simgesi… 3- Eski Mısır’da
Kırmızı… Yabani hayvanları
güneş tanrısı… Müstahkem
yakalama işi… Çin’in plaka
mevki… Krom elementinin
işareti… 10- Hollanda’nın
simgesi… Türkiye’nin, rezerv internet harfleri… İstanbul
bakımından önde geldiği bir
Sanayi Odası için kullanılan
element… 4- Saniye için
kısaltma… Bir akü markası…
kullanılan kısaltma… Asker
11- Devlet tahvili, hisse
şapkası… Bir borca karşılık,
senetleri gibi değerli kâğıtların
hesabı daha sonra görülmek
üzerinde bulunan ve belirli
üzere yapılan kısmi ödeme… zamanlarda sahibine faiz veya
5- Bir borcun her yıl ödenen
kazanç payı olarak belirli bir
taksitlerle belli bir zaman
gelir sağlayan kesilmiş
sonunda ödenmiş olması…
parça… Fasıla… Demir
Ay biçimli, yer fıstığına
elementinin simgesi… 12- İlkel
benzeyen, tadı tatlıyla tuzlu
bir silah… Taşıma ücreti.
piyasasında, birtakım ticaret,
üretim kuruluşlarının, genellikle
kazanma veya başka
kuruluşlara karşı tutunabilme
gibi amaçlarla aralarında
kurdukları dayanışma birliği…
Koç Grubu’nun süt
markalarından biri.

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

