
Herkes için İstanbul

İstanbul’da
restorasyonu yeni
tamamlanan o güzelim
tarihi yapının üzerine bir
delikanlı, yağlı boya ile
‘aşkım son kez…’ diye
yazarak acizliğini ve
nedametini bildirmiş.
Şüphesiz ki, delikanlının
aşkına ve pişmanlığına
karışamayız ama
yaptığını nasıl izah ederiz, nasıl
mazur görürüz bilemem. Üstelik de
nadiren değil sık sık görülen bir
durum bu. Çözümü; şehirde
yaşayanları şehrin niteliğinin farkına
vardırmaktan geçiyor. Yani uzun
vadeli bir eğitim sürecini işaret
ediyoruz. 

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin
yeni öğrencileri şehri keşfetme
konusunda eskilere göre şanslı
oldular. Yeni rektör Prof. Dr. Nazım
Ekren, İstanbul dersini çok
önemseyerek, aslında çok da iyi
ederek yeni bir uygulama başlattı.
İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin tüm
yeni öğrencilerinin programlarına
Kültür ve İstanbul isminde bir ders
koydu. Bir dönem boyunca sürecek
bu dersi üniversiteye yeni başlayan
tüm öğrenciler almış olacak. Diğer
dersler gibi vize ve finale girerek
dersi geçmiş olacaklar. 

Nazım Hoca bu dersi önemsiyor ve
yakından takip ediyor. Dersin
usulünü de kendisi ortaya koymuş.
Buna göre her hafta konusunda
uzman bir hoca İstanbul’un şehir
olarak farklı boyutunu öğrencilere
anlatıyor. Edebiyatından mimarisine,
tarihinden yemek kültürüne kadar
yeni öğrencilere İstanbul anlatılıyor.
Hoca üniversiteye bir de tekne almış,
bu tekne İstanbul dersi için de
kullanılacak. Öğrencilere tekne turu

ile İstanbul anlatılacak. Tabii ki bu
alanın en iyisi olan Haluk Dursun
Hoca tarafından.

Bölümü ne olursa olsun bütün
öğrenciler İstanbul dersini alıyor.
Usül açısından zorunlu ama herkes
gönüllü geliyor. Öğrenciler 
gidişattan memnunlar. İçinde
yaşadıkları şehri daha çok tanıyorlar,
tanıdıkça bu şehre olan aidiyetleri
artıyor.

Öğrenci iken şehri keşfetmek

Büyüklere en çok ne zaman kitap
okudunuz diye sorduklarında
genellikle öğrenci iken diye
cevaplandırılır. Bunun nedenini
bilemeyiz ama öğrenci iken şehri
keşfetmenin de doğru olduğuna
inanırız. Bu nedenle öğrenim dönemi
boyunca öğrenciye şehri keşfetmenin
yolunu öğretmek ve bilinçli bir keşfe
imkân sağlamanın en doğru yol
olduğundan kuşkumuz yoktur. 

İstanbul dersinin açılışını büyük
bir keyifle yapmaya çalıştım.

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin yeni
tüm öğrencilerine İstanbul şarkıları
eşliğinde bu şehirde öğrenci olmanın
ne anlama geldiğini, bundan ne tür
kazanımlar elde edeceklerini
örneklerle anlatmaya çalıştım. Ve her
hafta alanında uzman başka bir hoca
öğrencilere İstanbul’u anlatmaya
devam edecek. Öğrencinin zihninde
bu şehirle ilgili farkındalık
oluşturulmaya çalışılacak.

İstanbul ile ilgili en yetkin yazarlar
tarafından hazırlanan Şehir ve Kültür:
İstanbul kitabı İstanbul Valiliğince
bastırılarak dersi alan öğrencilere
hediye edildi. Bu kitap İstanbul’daki
bütün üniversitelere aynı amaçla
dağıtıldı.

Şehri keşfetmeye büyük ihtiyaç
var. Bu keşfin bireysel ve toplumsal
kazanımlarına ihtiyacımız var.
Öğrenci iken bu süreci bilimsel bir
yöntem ile başlatmak en iyisi.
İstanbul Ticaret Üniversitesi iyi bir
usül keşfetti. Bize düşen teşekkür
etmek, öğrencinin teşekkürü ise
yaşadığı şehri keşfetmek.

İstanbul’un dersinde İstanbul Ticaret Üniversitesi örneği
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SOLDAN SAĞA: 1- Venezuela’da
birkaç hafta önce yapılan seçimde 3.
kez Devlet Başkanı seçilen isim… 2-
Adını Yunan alfabesinin son
harfinden alan İsviçre merkezli bir
saat firması… Sodyum elementinin
simgesi… “Kamer”in ortasındaki
harfler… 3- Liberya’nın internet
kodu… Madagaskar’ın plaka
işareti… Ekmek ve kâğıt için ağırlık
ölçüsü… 4- 2012-2013 sonbahar-kış
koleksiyonunu, Arda Turan ve Paris
Hilton’un yer aldığı reklamlarla
tanıtan hazır giyim firması… Sermaye
Piyasası Kurulu’nun kısa yazılışı… 5-
İçinde silikon mikroçip ve anten
bulunan plastik kartlara verilen isim…
6- “Nakliye” anlamındaki harfler…
Hazır, tetik… 7- Faiz, kazanç… 8-
“Sıkıntıya kal getiren draje”
sloganıyla tanıtılan şeker markası…
Bir sanatçıya, bir çağa veya bir
ülkeye özgü teknik ve söyleyiş
özelliği… 9- Almanya’nın plaka
kodu… Kalınca kabuklu, iri ve
uzunca taneli, şekeri çok bir tür
üzüm… İstanbul Ticaret Odası için
kullanılan kısaltma… 10- Adı Küba ile
özedeşleşen Castro’nun ön adı…
Singapur’un internet harfleri… 11-
Saat kadranı… Belirlenmiş,
planlanmış çalışma zamanı… 12- Su
yosunu… Tahılın tarlaya atıldığı
andan harman oluncaya kadar aldığı
durum… Japon para birimi.

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1- Birçok
ortaklığın pay senetlerini elinde
bulundurarak onları denetimi altında
tutan sermaye yatırım ortaklığı… Eski
dilde su… 2- Hac mevsimi dışında
Kâbe’yi ve Mekke’nin öbür kutsal
yerlerini ziyaret etme… Avrupa
Ekonomik Topluluğu anlamında
kullanılan kısaltma… Satrançta
çapraz hareket ettirilen taş… 3-
Germanyum elementinin simgesi…
Yurtiçi ve yurtdışı piyasalar için mal
ve hizmet satımı faaliyetinde bulunan
firmaların mal ve hizmet satışından

doğmuş ya da doğacak kısa süreli ticari
alacak hakkını devretmesi karşılığında likit
fon elde etmesi işlemi… 4- (Tersi) Bir
yerden bir yere yük veya posta taşıyan
şirket… Anlatım… 5- Cam ticaretini veya
cam takmayı meslek edinmiş kimse… Çay
üretiminde ilk sırada yer alan ilimiz… 6-
Türk Lirası anlamındaki kısaltma… Üstten
sağa doğru eğik olan basım harfi… 7-
Ekonomisi petrol, elmas yatakları ile fosfat,
bakır, altın, boksit ve uranyum gibi doğal
kaynaklara dayanan, para birimi Kwanza
olan Afrika ülkesi… Beyaz… (Tersi) Bir
değer yaratan emek… 8- Yok karşıtı…
Fiillerden bağlama zarfı türeten bir ek…
Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası
anlamındaki uluslararası kısaltma… 9-
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi için
kullanılan kısaltma… Galyum elementinin
simgesi… 10- Çeşitli tüketim mallarına veya
ücretlere toplu olarak yapılan zam… Yılın on
iki bölümünden her biri… 11- Büyük,
geniş… İtalya’nın internet kodu. Bir cetvel
türü… 12- Sarıya çalan açık kahverengi…
Hollanda’nın Euro’dan önceki para birimi.

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

HAFTALIK İsmail
Şen

ismail.sen@ito.org.tr

‘Bennn Singapur vatandafl›y›m’
Fransa’daki zenginlerin yüzde 75’e varması

beklenen servet vergileri dolayısıyla Belçika vatandaşı
olmaya başlamasını hatırlıyorsunuz değil mi? Fransa’nın
yaşadığını farklı boyutlarda da olsa ABD de yaşamaya
başlamış. 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “Vergilendirme” isimli
bülteninin 4. sayısındaki bir yazıya göre, özellikle başka
ülkelerdeki kazançlarının ülkelerinde de
vergilendirilmesinden yılan bazı ABD vatandaşları
Singapur vatandaşlığına geçiyor. Singapur’da küresel kazançların
vergilendirmesi ise ya yok ya da şartlara bağlı yani ABD’ye göre

avantajlı.
Dünyanın herhangi bir ülkesinde, her başı sıkıştığında
“ben Amerikan vatandaşıyım” demekten vazgeçip
Singapur vatandaşı olanların sayısı şimdilik pek fazla
değil. Singapur’daki ABD elçiliğinin verilerine göre
geçen yıl 100 kişi Singapur vatandaşı olmuş. Sayı
yüksek değil ama vasıf yüksek. Bu kişiler arasında
Forbes’ın zenginler listesinden isimler var.
Aslında bu durum küreselleşmenin yeni ortaya çıkan
sonuçlarından biri. Sermayenin, ürünün, işgücünün
küreselleştiği çağda girişimci de vergi de

küreselleşiyor. Kişiler de işine gelen ülkenin vatandaşı olmayı
seçiyorlar.

BBir zamanlar Kanada
benzeri bir uygulama yapıyordu.
Kanada’ya yatırım yapan
herkese Kanada vatandaşlığı
vereceğini ilanla duyuruyordu.
Benzeri bir uygulamayı
Macaristan başlatmayı
düşünüyor. İktidar partisinin de
sıcak baktığı ve parlamentoya
sunulan bir yasa tasarısına göre
250 bin Avro verip Macar devlet
tahvili alan herkes Macaristan
vatandaşı olabilecek.

Son zamanlarda ciddi borç
içinde bulunan Macaristan,
özellikle Uzakdoğu sermayesini
ülkeye çekebilmek için bu yolu

denemeyi düşünüyor. AB üyesi
ülkelerden olan Macaristan
vatandaşı olanlar AB ülkelerinde
çalışma hakkına da sahip
olabiliyorlar. Tabii bir işadamı
için daha önemli olanı, vize
sorunu olmadan tüm dünyada
istediği ülkeye seyahat edebilme
kolaylığı… Üstelik verilen 250
bin Avro da hibe değil yatırım,
yani karşılığında elinizde devlet
tahvilleri olacak.

Tasarı yasalaşırsa
Macaristan’ın gelirinin yüzde
80’ine yaklaşan borçları için ne
derece merhem olacağı bilinmez
ama bazı vize sorunu yaşayan
ülkelerin işadamlarına ilaç gibi
geleceği kesin…

ŞŞimdiye kadar “kızıl milyarder”
dendiğinde, hayırseverliği ve Sovyetler
Birliği ile olan ilişkisi dolayısıyla kızıl
milyarder olarak anılan ve aynı adlı
kitaba konu olan Armand Hammer’i
bilirdik. Bir de hem kızıl saçları hem de
komünistliği dolayısıyla Osman
Kavala için söylenirdi; kızıl
milyarder…

Anlaşılan kızıl milyarderler artıyor.
Üstelik bu milyarderlerin komünistliği
tescilli. Bir çoğu Komünist Partisi
üyesi… Her ne kadar üyesi oldukları
partinin komünistliği tartışmalı olsa da
adı net Çin Komünist Partisi…

Özellikle Çinli zenginler konusunda
uzmanlaşmış ve bu konudaki raporla-
rıyla tanınan Hurun Report, yeni Çinli
zenginler listesini yayınladı. Liste ile il-
gili ayrıntılara Hurun Report’un web
sitesinden ulaşılabilir. Link
şu: http://www.hurun.net
/usen/NewsShow.
aspx?nid=349

Listenin dikkati çeken,
haydi itiraf edeyim
“inanılmaz” tarafları var.
Öncelikle Çin’deki
milyarder sayısı, tabii ki
dolar milyarderi, tam 251… Yani
komünist Çin Halk Cumhuriyeti’nin
251 yoldaşı dolar milyarderi. Bu
zenginlerin birçoğu da Komünist Parti
üyesi, hatta çeşitli parti organlarında

delege. En zengin 1.000 kişiden 7’si en
etkin örgütün kongre delegesi, yani
Komünist Parti Kongre delegesi. 76’sı
Çin Halk Kongresi delegesi. 74’ü de
Çin Halk Danışma Konseyi delegesi.
Tabii her zengin yönetime bu kadar
yakın değil. İlk 1.000’den üçü hapiste,
biri de firarda…

En zenginlerin en zenginlerinin isim
ve sektörleriyle servetleri ise şöyle: 

251 milyarderi olan ülkenin dolar
milyonerleri de hatırı sayılır sayıdadır
diyenler yanılmadı. Tam 2 milyon 700
bin kişi de dolar milyoneri. Yani Çin,
milyarlarca vatandaşı, milyonlarca
milyoneri olan bir ülke… 

PROF. DR.
AHMET EMRE

BİLGİLİ

Aslında olay Atatürk’ün Nutuk’ta anlattığı gibidir: Büyük Millet
Meclisi Reisi Gazi Mustafa Kemal, yakın arkadaşlarını 1923 Ekim
ayının son günlerinden birinde Çankaya’da toplar ve “Yarın
Cumhuriyet’i ilan edeceğiz” der. 

Ancak bu o kadar büyük bir sürpriz de değildir. Belki bu kadar
erken olacağı öngörülmemiş olabilir, ancak biri 29 Eylül 1923
tarihinde Karagöz dergisinde, diğeri 1 Ekim 1923’te Akbaba’da
yayınlanan iki karikatür, Cumhuriyet’in yakında ilan edileceğinin
habercisi. Üstelik Akbaba’nın karikatüründen anlaşıldığı kadarıyla
Cumhurbaşkanının kim olacağı bile
belli… 27 Eylül 1923’te Mustafa Kemal
Paşa, Neue Freie Presse gazetesine
verdiği demeçte de şunları söylemişti:
“Yeni Türkiye Teşkilat-ı Esasiye
Kanunu’nun ilk maddesini size tekrar
edeceğim: Hakimiyet kayıtsız şartsız
milletindir. İcra kuvveti, teşrii salahiyet
milletin yegane hakiki mümessili olan
Meclis’te tecelli ve temerküz etmiştir. Bu iki
kelimeyi bir kelimede hülasa etmek kabildir:
Cumhuriyet”

Güzele ne yakışmaz!

Askeri üniforması ve çizmelerini çıkarıp
frak giymiş Mustafa Kemal Paşa’nın
göğsündeki kuşakta Cumhuriyet yazıyor. 

Türkiye Şekli Hükümet İmalathanesi

Karagöz – Hah işte şöyle paşa efendiler, kendi kendimize şekli
hükümet icat edeceğiz diye iki senedir nâ-hakk yere uğraştık.
Nihayet çevire çevire, benzete benzete yine Avrupa’daki örneklere
benzettik. Bakın ne âlâ
oldu, şimdi ben de
üstüne şu levhayı
oturtayım olsun
bitsin!

Yerde kırılmış testide;
“Saltanat”, ibrikte;
Türkiye Büyük Millet
Meclisi Hükümeti”,
Karagöz’ün elinde;
“Türk Cumhuriyeti”.
Soldan: Karagöz,
Mustafa Kemal Paşa,
Fevzi Paşa, Kazım Paşa
ve Hacivat…

Singapur bayrağı altında
her renkten insan var…

Karagöz Dergisi 29.9.1923

Akbaba Dergisi 1.10.1923

Zong Qinghou 1.5 milyar kişiye su
satarak bile milyarder olunacağının

canlı kanıtı…

250 bin Avro yatırım yapanın vatandaşlığa kabulünü öngören tasarı
Macar Parlamentosu’nda görüşülecek.

Asl›nda
Cumhuriyet
bekleniyordu

250 bin Avro’ya 
AB vatandafll›€›…

Sıra İsim Sektör Servet
1 Zong Qinghou İçecek 12.6 milyar $ 
2 Wang Jianlin Gayrimenkul – Sinema 10.3 milyar $
3 Li Yanhong İnternet 8 milyar $
4 Yan Bin İçecek – Gayrimenkul 7.9 milyar $
5 Liang Wengen İş Makinaları 7.3 milyar $

K›z›l Çin’in K›z›l
milyarderleri…
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