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Uyuyan dev: Yast›kalt›!
‘‘

İstediğinizi verecek
kadar büyük bir
devlet, hepsini geri
alacak kadar da
büyüktür.

Barry ”
Goldwater

1909-1989 yılları
arasında yaşamış, beş
dönem Arizona
senatörlüğü yapmış,
“Mr. Muhafazakar”
olarak anılmış ve
“liberteryen” hareketi
etkilemiş, İkinci Dünya
Savaşı’nda yarbay, Kore
Savaşı’nda general olarak
savaşmış siyasetçi…

Yatırımı kim yapar?
Girişimci…
Ne ile yapar?
Sermaye ile…
Sermaye nerededir?
Herkesin cebinde…
Milletin cebindeki para girişimcinin
eline nasıl geçer?
Sisteme dâhil olarak…
Para sisteme nasıl girer?
Sermaye kuruluşları eliyle…
Sermaye kuruluşları nelerdir?
Banka, borsa, katılım bankası ve
saire…
Türk bankacılık sektörünün
büyüklüğü ne?
1.1 trilyon lira…
Yastıkaltındaki altın miktarı
tahmini ne?
5 bin ton…
Değeri ne?
Türk bankacılık sektörünün yarısı…
Altın dışında yastıkaltında neler var?
Türk Lirası ve döviz…
Miktarı ne?
Bilinmiyor…

KARİKATÜRLERDEKİ TARİH
26 Haziran 1925 Karagöz Dergisi

Gazimiz çiftçi inkılabı
yaparken…

bankaları kanalıyla girişime yöneldiğini
düşünün.
Açılan iş sahalarını, artan istihdamı ve
üretimi, yükselen milli geliri düşünün.
Yastıkaltının ne cesamette bir uyuyan
dev olduğunu anlarsınız…
★★★

★★★
Büyük bir ihtimalle, toplamı Türk
bankacılık sisteminin büyüklüğüne ulaşan
bir miktar altın ve döviz yastıkaltında
uyuyor.
Son yıllarda yaşadığımız büyüme
malum. Bu büyümeyi, yastıkaltı olmadan
yaptık.
Bir de yastıkaltında “uyuyan” nakdin
sisteme girdiğini düşünün.
Bu paranın borsaya girdiğini, katılım

TARİHTE BU HAFTA
9 Aralık
1925 yılında bugün,
“Yerli Kumaştan Elbise
Giyilmesine Dair Kanun”
688 kanun numarasıyla
TBMM’de kabul edildi.
Kanunla sadece elbise
değil, şapka, ayakkabı ve yatak levazımı için de
yerli malzeme kullanılması zorunlu hale geliyordu.
1925 tarihli bu kanun, 2007’ye kadar yürürlükte
kalacaktı.
10 Aralık
1948 yılında bugün,
Birleşmiş Milletler’de kabul
edilen İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi’ne Türkiye de
kabul oyu verdi. Aynı gün
UNESCO üyesi olduk.

Gazi Mustafa Kemal, Milli Mücadele sonrası kurulan
Cumhuriyet’in iktisadi alanda da başarılı olması için uzun süre
çaba gösterir. İş Bankası ve sonradan adı Atatürk Orman Çiftliği
olacak tarım işletmesi kurması bu çabaların ürünüdür.
5 Mayıs 1925’de başlayan çiftlik kuruluş çalışmaları dolayısıyla
yayınlandığı anlaşılan bir karikatür.

Yastıkaltı, sistem dışı parayı anlatan
muhteşem bir benzetme.
Paranın uyuması, bir işe yaramaması
ancak bu kadar güzel ifade edilebilir. Para
yastığın altında, biz yastığın üstünde mışıl
mışıl uyuyoruz.
Yastıkaltının sisteme dahil edilmesiyle
sadece yastıkaltı değil üstü de uyanır. Para
yastıkaltından çıkınca, yastığın üstünde
yatanı da uyandırır…
5 bin ton altının sisteme dahil olmasını
sağlayacak bir yöntem bulduğumuzu
düşünelim. 500 milyar liradan fazla bir
değer bir anda ekonomiye kazandırılır ve
girişimci kanalıyla yatırıma dönüşebilir. Bu
en azından 5 milyon kişiye iş alanı açılması
demek…
Nasıl uyanış ama?

11 Aralık
1923 yılında bugün,
Time’da, Mustafa Kemal
Paşa’nın Türkiye’de çok
partili bir sistemin
olacağına dair beyanatı
yayınlandı. Ancak,
birkaç kez denenmesine
rağmen, tek parti rejimi
İkinci Dünya Savaşı
sonrasına kadar
yaşayacaktı.

12 Aralık
1929 yılında bugün,
Başbakan İsmet Paşa, başlıca
hedeflerinin Türk parasının
değerlenmesini ve “altın”a
bağlanmasını sağlamak olduğunu belirtti. Bu
beyanattan 78 yıl sonra iktisatçı Prof. Dr. Şevket
Pamuk, Cumhuriyet tarihi boyunca gerçekleşen
enflasyonun yüzde 100 milyon olduğunu
söyleyecekti.
13 Aralık
1983 yılında bugün,
Türkiye Cumhuriyeti’nin 45.
Hükümeti, Turgut Özal
Başbakanlığında göreve
başladı. 1. Özal Hükümeti, 33 bakanı olan geniş bir
kabineydi ve 21 Aralık 1987 tarihine kadar görevde
kalacaktı.
14 Aralık
1960 yılında bugün,
Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Örgütü (OECD)
kuruldu. Örgütün kurucuları ABD, Kanada, Ortak
Pazar üyesi 9 ülke ve EFTA üyesi 7 ülke oldu.
15 Aralık
1987 yılında bugün, dolar
Cumhuriyet tarihinde ilk kez
dört haneli rakama ulaşarak
bin 300 lira oldu.

Bilgi’li
öğrencilere
‘girişimcilik’
konferansı
İSTANBUL Ticaret Üniversitesi (İTİCÜ) Mütevelli
Heyeti Başkanı Erhan Erken ve Müstakil Sanayici ve
İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gençlik Kurulu
Başkanı Abdülsamet Temel, Bilgi Üniversitesi
öğrencileriyle biraraya geldi. Erken ve Temel,
Genç MÜSİAD Üniversiteler Birimi ve Bilgi
Üniversitesi Bilgili Girişimciler Topluluğu’nun birlikte
gerçekleştirdiği girişimcilik konferansında, iş hayatına
atılacak gençlere tecrübelerini aktardılar.

HAYALSİZ GİRİŞİMCİLİK OLMAZ
Erhan Erken, “Girişimci hayal kurabilmeli,
hayallerini proje haline getirmeli, projeyi de plan ve
programa dönüştürebilmelidir” dedi. Girişimci olmak
için sadece paranın yeterli olmadığını kaydeden
Erken, “Girişimci risk alabilmeli, talep oluşturabilmeli,
ahlaka uygun davranışlarıyla örnek olmalı. Bu
yönüyle başarısına başarı katma şansını artırmış da
olur. Ayrıca, girişimciler sürekli kendisini eksik
hissedip yenilemeli. İşine konsantre olan her girişimci
orijinal yönleri de keşfedip bunu sunabilirse yaptığı işi
global düzeye taşıma fırsatını yakalamış olur” diye
konuştu. Yabancı dil hakimiyetinin önemine değinen
Erken, “Uzmanlaşırken dil öğrenmeyi ihmal etmeyin.
Yaptığınız işin dünyadaki örneklerini inceleyin.
Üretim ve verimlilik odaklı çalışanlar mutlaka başarılı
olur. Süreç odaklı mı yoksa sonuç odaklı mı olmalıyız?
Bu da önemli bir husus. Yılmayın. Biz yöneticileri
sürekli zorlayın. Bizler de sizlerin yolunuzu açmak
için gayret edelim” dedi.

PROJESİ OLAN GELSİN
Abdülsamet Temel de, 2 bin 100 üyeli Gençlik
Kurulu’nda geleceğin iş adamlarını yetiştirmenin
çabası içinde olduklarını anlattı. “İş adamı olmaya
aday öğrencilere pozitif ayrımcılık uygulanmalı” diyen
Temel, “Öğrencilere eğitim hayatları boyunca aldıkları
teknik bilgileri uygulayabilecekleri ortamların
hazırlanması için çalışıyoruz. Üniversitelerin kariyer
günleri etkinliklerinde iş yapabilme hayali ile
bugünlere gelenlere yeni ufuklar açmak istiyoruz.
Projesi olan arkadaşlara kapımız her zaman açık” dedi.

O BİR İŞADAMI

Fiat’ı kuran
belediye başkanı
Giovanni Agnelli
Giovanni Agnelli 13 Ağustos 1866’da
Edoardo Agnelli ve Aniceta Frisetti’nin
oğulları olarak, Pinerolo yakınındaki
Villar Perosa adlı kasabada doğar.
Babası tipik bir Kuzey İtalya kasabası
olan Villar Perosa’nın belediye
başkanıdır. Giovanni Agnelli henüz
küçük bir çocukken, 40 yaşındaki
babasını kaybeder.
Torino’daki San Giuseppe Koleji’nde
eğitim görür. Daha sonra memleketine
dönerek 1893’e kadar askerlik yapar.
Babasının yolundan giderek Villar
Perosa’da belediye başkanı olur.
Agnelli, o yıllarda “atsız araba”
olarak adlandırılan bir icadı duyar.
Otomobilin mühendislik ve girişimcilik
yeteneklerini kullanabileceği bir alan
olabileceğini düşünür ve yatırımcı
aramaya başlar. 1898’de Torino Kontu
Emanuele Bricherasio di Cacherano ile
tanışır. Çalışmalara başlarlar ve 1
Temmuz 1899’da Fabbrica Italiana di
Automobili Torino’yu, yani Fiat’ı
kurarlar. Agnelli, Fiat’ın kuruluşuna,
bugün milyarlarca dolara tekabül eden,
400 dolarlık bir yatırımla katılır. Bir yıl
sonra genel müdürü olduğu Fiat’ın,
1920’de Başkan’ı olacaktır.
1900’da ilk üretim tesislerini 35 kişilik
personelle faaliyete geçirirler ve 24 araba
üretirler. Araba üretimleri 1903’de 135’e,
1906’da 1149’a ulaşır. Şirketin büyümesi
Milano Borsası’na açıldıktan sonra
hızlanır ve Birinci Dünya Savaşı
sırasında en büyük 30 İtalyan şirketi
arasında yer alır.
Giovanni Agnelli, iki dünya savaşı
arasında İtalyan politik sahnesinde de
görülür ve sürekli güçlenir. İkinci Dünya
Savaşı bittikten hemen sonra, 1945’de 79
yaşındayken ölen Agnelli, İtalya’ya bir
endüstri devi bırakacaktır.

‹stanbul Ralli Kupas› heyecan› baﬂlad›
YAHYA GÜL
İSTANBUL Otomobil Kulübü
tarafından organize edilen 2011
İstanbul Ralli Kupası’nın ilk
yarışı düzenlendi. 47 ekibin yer
aldığı ilk yarış, 3 Aralık’ta
Via/Port Gençlik Meydanı’ndan
verilen sembolik startın ardından
4 Aralık’ta Şile ve Riva
bölgesindeki iki özel etabın ikişer
kez geçilmesi ile gerçekleştirildi.
Osman Tüter-Burak Akçay’ın

birinciliği ile sonuçlanan ralliyi
Hakkı Ağaoğlu-Hakan Uçucu
ikinci ve Bonus Parkur Racing
pilotu Özen Özer-Özden Yılmaz
da üçüncü sırada tamamladı.

SOLDAN SAĞA: 1- Geçen haftalarda Silvio Berlusconi’nin
istifasının ardından Mario Monti’nin başbakanlığa getirildiği
Avrupa ülkesi… Devletin herhangi bir üretim alanını elinde
tutması, satışı tek elden yönetmesi ve fiyata hâkim olması
durumu… 2- Adını, Aydın’ın bir ilçesinden alan un markası…
(Tersi) Beyaz Rusya’nın internet kodu… Ürün tanıtımlarında
“Çok oluyoruz” sloganını kullanan Türk blucin markası… 3Porto Riko’nun plaka işareti… Değerinden çok aşağı bir fiyatla
alınan veya alınabilecek olan şey, okazyon… 4- Avrupa
Ekonomik Topluluğu anlamında kullanılan kısaltma… (Tersi)
Bal almak için arı yetiştiren kimse… 5- Bir malın tür, miktar,
fiyat gibi nitelikleri veya kitap, defter gibi şeylerin kime ait
olduğunu belirtmek için üzerlerine konulan küçük kâğıt…
Ata… 6- Unilever’in çamaşır yumuşatıcı markası… Liberya’nın
internet harfleri… 10 liralık banknotta resmi bulunan ünlü
matematikçimizin soyadı… 7- Banka şubesi… Beyaz… Çin
kökenli, tahta üzerinde oynanan iki kişilik bir strateji oyunu… 8Mağara… Devlet tahvili, hisse senetleri gibi değerli kâğıtların
üzerinde bulunan ve belirli zamanlarda sahibine faiz veya
kazanç payı olarak belirli bir gelir sağlayan kesilmiş parça… 9Koç Holding’in turizm şirketi… Daha çok kamyon ve otobüs
üretimi ile tanınan bir Alman endüstri kuruluşu… 10- Avrupa
Birliği’nin ortak para birimi Euro’ya verilen diğer isim... Bir
ticaret veya sanayi kurumunun sahibi… 11- Romanya’nın
internet kod harfleri… Bankalararası Kart Merkezi anlamındaki
kısaltma… Devletin öngördüğü yöntemlere uygun olarak
yapılan, formel… 12- Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme
bağlandığını gösteren resmî belge… Müstahkem mevki… Din
işlerini devlet işlerine karıştırmayan.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1- Birkaç hafta önceki
seçimlerde José Zapatero’nun yerine Mariano Rajoy’nin
başbakan seçildiği Avrupa ülkesi… Bir fabrika veya atölyenin
uzun bir süre aynı iş üzerinde çalıştığı üretim tipi… 2- Bir
toplumdaki ahlaki davranış biçimleri… (Tersi) Bakır
elementinin simgesi… Bir bilim ve sanat kolunda ayrı nitelik
ve özellikleri bulunan yöntem veya akım, okul… 3- Avrupa
Konseyi anlamındaki kısaltma… Satılan bir mal, yapılan bir iş
veya harcanan bir emek karşılığında elde edilen para, getiri,
kazanç… 4- Arnavutluk’un para birimi… Bir rengin koyuluk
veya açıklık derecesi… Birleşmiş Milletler anlamındaki
kısaltma… 5- Ortaklık… 6- Birine, görevi karşılığı olarak veya

Özen Özer aynı zamanda ilk
yarışın gençler birincisi oldu.
Kupanın ikinci ve üçüncü ayağı
17-18 Aralık ve 23-24 Aralık
tarihlerinde yapılacak.

BULMACA

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

geçimi için her ay ödenen para, maaş… Genişlik… Molibden
elementinin simgesi… 7- Unilever’in zeytinyağlı margarin
markası… İplik... 8- Dikenli tohumları olan bir yıllık otsu bir
bitki… Argon elementinin simgesi… 9- Orta Anadolu’da
üretilen, orta kalın kabuklu, beyaz renkli, kısa ve karışık
budanan bir tür üzüm… Pişirici, ısıtıcı ve telekomünikasyon
alanlarında üretim yapan Kayseri merkezli firma… 10- Adını bir
geyik türünden alan porselen yemek takımı üreticisi… Bir
izleyici topluluğu önünde yapılan gösteriden sonra toplanan
para… 11- Konut… İnsanın, makinenin ve çevrenin bir arada
uyumlu ve verimli bir biçimde çalışmasını inceleyen bilim dalı,
iş bilimi… 12- Hem yatırım fonu almak hem de istenildiği anda
nakit olarak kullanmak amacıyla oluşturulan fon türü… (Tersi)
Birine karşı duyulan öç alma isteği.

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

