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Gelecekten gelen adamlar…
1970’li yıllarda çocukluğunu
yaşayanlar hatırlayacaklar. TRT’nin tek
kanalında mecburen ailecek izlediğimiz
bazı bilimkurgu dizileri vardı. Uzay
Yolu, Uzay 1999 gibi. Buradaki
teknolojiler zaman içinde tek tek
gündelik hayatımıza girmeye başladı.
Yaklaşınca kendiliğinden açılan kapılar,
cep telefonu vesaire… O dizilerde olup
da belki de hiç gerçekleşmeyecek
“ışınlama” gibi teknolojiler dışında
hayal edilenin çok ötesine geçildiği
söylenebilir.
Önümüzdeki yıllarda piyasaya
çıkacak birçok ürünün aslında icat
edilmiş olduğu ve mevcutların pazar
doygunluğunun beklendiği, komplo
teorisyenlerinin pek hoşlandığı
konulardandır. Oysa teknoloji o kadar hızla
gelişiyor ve dönüşüyor ki, mevcutlar çoğu
zaman tükenmeden ve ürünler için yapılmış
yatırımlar tam olarak geri kazanılmadan
yenileri üretmek zorunda kalıyorlar.
Tüm bu teknolojik ürün sağanağı, var
olan “talebe ürün sunma” değil, kimsenin
aklında olmayan “ihtiyaçları doğurma”

‘‘

Bir yerde piyasa
ekonomisi yoksa anayasa
ve yasaların en iyi
hükümleri bile bir ölü
mektup olarak kalır.

”
Ludwig von
Mises
1881’de Avusturya
Macaristan
İmparatorluğu’nda
doğan, 1973’te New
York’ta ölen, 1912 ile
1962 yılları arasında
liberteryen hareketi
etkileyen kitaplar
yazmış, ekonomist,
tarihçi ve filozof.

kullanıcısının elinden alın o oyuncağı,
bakın kendisini nasıl çıplak hissedecek.
5 yıl önce sosyal ağlar hayatımıza
girmemişti. Şimdi tedavi gerektiren
bağımlılık türlerinden biri ve ekonomik
hayatın vazgeçilmez reklam mecrası olma
yolunda.
★★★

yöntemiyle yapılıyor.
★★★
20 yıl önce kimsenin cep telefonuna ihtiyacı
yoktu. Şimdi cep telefonsuz hayatı düşünün
bir…
10 yıl önce kimsenin akıllı cep telefonuna,
‘palm’e ihtiyacı yoktu. Şimdi bir iPhone

TARİHTE BU HAFTA

KARİKATÜRLERDEKİ TARİH

16 Aralık

29 Eylül 1923 Karagöz Dergisi

1992 yılında
bugün, Başbakan
Süleyman Demirel,
Philsa sigara
fabrikasının açılışını
yaptı. Böylece
sigaradaki tekel
tarihe kavuştu.

Türkiye Şekl-i Hükümet
İmalathanesi

17 Aralık
2004 yılında
bugün, Avrupa
Birliği, Türkiye ile
müzakerelerin 3
Ekim 2005’te
başlayacağı
kararını aldı.
Karagöz – Hah işte şöyle
Paşa efendiler, kendi
kendimize şekl-i hükümet icad
edeceğiz diye iki senedir nâhakk yere uğraştık. Nihayet
çevire çevire, benzete benzete
yine Avrupa’daki örneklere
benzettik. Bakın ne ala 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
itibaren; Karagöz, Mustafa
Kemal, Fevzi Paşa, Kazım Paşa
ve Hacıvat… Tam bir ay sonra
ilan edilecek Cumhuriyet’i
haber veren bir karikatür.

Türk medyasında
ahlaki değerler
İTO’da konuşulacak
İSTANBUL Ticaret Odası
(İTO) Bilgi ve İletişim
Hizmetleri Meslek Komitesi,
21 Aralık 2011 tarihinde
‘Türk Medyasında Habercilik
ve Ahlaki Değerler’ başlıklı
bir toplantı düzenleyecek.
Toplantıda meslek
temsilcileri sektörün yapısal
ve güncel sorunlarını
tartışacak. Açılış konuşmasını
İstanbul Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Üyesi İsrafil
Kuralay’ın yapacağı
toplantının konuşmacıları
arasında; Anadolu Ajansı

Genel Müdürü Kemal
Öztürk, Star Gazetesi yazarı
Fehmi Koru, atv Haber Genel
Yayın Yönetmeni Erdoğan
Aktaş, Medya Derneği Üyesi
Mehmet Ocaktan ile
Marmara Üniversitesi
İletişim Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Atilla Girgin
bulunuyor. Saat 13.00’da
başlayacak toplantının
oturum başkanlığını ise
Marmara Üniversitesi
İletişim Fakültesi Gazetecilik
Bölümü Başkanı Prof. Dr.
Türkan Uğur Dai yapacak.

Peki, tüm bu gelişmeler nasıl oluyor?
Birinin aklına gelen basit bir inovasyon
(paraya dönüşebilir yenilik) nasıl tüm
dünyayı ve hayat tarzını değiştiriyor?
Dünyayı değiştirenler, gelecekten gelen
adamlardır.
Onlar bulundukları çağı, yaşadıkları
dünyayı yeterli görmeyenlerdir.
Daha iyisini yapmak için daha kolay
yolu aramakla ömürleri geçer.
İcat çıkarırlar ve karşılığını alırlar. Hem
maddi hem de manevi olarak.
Çıkardığı icadın haksızca çalındığı, aldığı
patentin pratikte bir önemi olmadığı
coğrafyalarda ise bu tip insanlar yetişmez.
Gelecekten gelen adamlar her coğrafyada
doğarlar ama hepsinde serpilip gelişemezler.

19 Aralık
1966 yılında bugün, ilk
Türk otomobili iddiasıyla Koç
Grubu’nun ürettiği Anadol 26
bin 800 liradan satışa sunuldu.
20 Aralık
1970 yılında bugün,
apartmanların artışıyla
sayıları çoğalan kapıcılar sosyal sigorta
kapsamına alınmak için İstanbul’da bir yürüyüş
yaptılar.
21 Aralık

18 Aralık
1929 yılında
bugün, Meclis
Başkanı Kazım
(Özalp) Paşa’nın
riyasetinde Milli
İktisat ve
Tasarruf Cemiyeti
kuruldu.

1991 yılında
bugün, Sovyet
Sosyalist
Cumhuriyetler
Birliği resmen tarih
oldu. Aynı gün, aynı topraklar üzerinde
Bağımsız Devletler Topluluğu kuruldu.
22 Aralık
1999 yılında bugün,
Egebank, Yaşarbank,
Yurtbank, Sümerbank ve
Esbank’a el konulmasıyla
Türkiye tarihinin en büyük
ekonomik krizinde geri
sayım başladı.

Ekonomik, çevreci ve
güvenli enerjiler için
en yeni ürünler
‹stanbul’da tan›t›lacak
ULUSLARARASI
LPG, CNG&LNG
Fuarı’nın beşincisi 29
Mart-1 Nisan 2012
tarihleri arasında
İstanbul’da
düzenlenecek. 2011’de
gerçekleştirilen fuarda
29’u yabancı 134 firma
yer alırken, bin 14’ü
yabancı toplam 12 bin
kişi fuarı ziyaret etti. Ayrıca 2011’de ilk kez Avustralya,
Arjantin ve Yeni Zelanda’dan firmalar fuara katılırken
2012’deki organizasyona dünyanın pek çok ülkesinden
firmaların katılacağı duyuruldu.
Bilgi 0212 224 68 75 / www.gasturkey.eu

Bankalar çekle “kefil” olurken, kredi kartlarına
gösterdikleri kadar hassas değil
Günümüz ticaretinde
hakkı olup ticari ahlak
rekabet, kâr oranlarındaki
geleneğidir.
düşüş ve yüksek zorunlu
Dönem dönem çıkan ödeme
giderler dolayısıyla tüm
afları, çek kanununda yapılan
esnafımızı zora sokmuştur.
düzenlemeler, imkanları
Son dönemlerde esnaf
olduğu halde ödemeyip
geleneği (ahilik) ve ahlakın
zamana yayma ve hoş olmayan
bozulması kanunların bu
düşüncelere sevk etmektedir.
M. NEVZAT AYDIN
tür olaylara tek taraflı
Daha önce çıkan çek
bakarak af veya tahsilat
kanununda aldıkları çeklerin
kolaylığı adı altında uygulamalar
karşılıklarını alamayan birçok
getirmesi ödemelerini zamanında
esnafımız kanunların yetersiz,
yapan, yazdığı ödemeyi yerine
kişilerin sorumsuz olması dolayısıyla
getiren kişilerde üzüntü yaratmış,
işyerlerini kapamak, personellerini
verdiği sözü, yazdığı ödemeyi yerine
dağıtmak durumuna düşmüşlerdir.
getirmeme çıkacak bir af beklentisi ile
Ticarette sattığınızın bir bedeli var
kişileri alışkanlık haline getirmiştir.
ve karşılığını alabiliyorsanız
işyerlerinizin devamı olur,
Hiç kimsenin cezalanmasını
faaliyetlerini sürdürebilirsiniz. Aksi
istemeyen bir anlayışla herkesin bir
halde esnek kanunla ödeme niyeti
sonraki kişiyi ve muhataplarını
mağdur etmemesini istemek herkesin olmayan kişiler aldıkları mal bedelini

düşük fiyatla elden çıkararak nakde
çevirip makul fiyata mal satan esnafı
güvensiz duruma düşürmektedir.
Bankalar verdikleri çekle bir
anlamda kefil oldukları
muhataplarını, kendi verdikleri kredi
kartlarına gösterdikleri hassasiyeti
biraz olsun göstererek verirlerse
sonuçlar borçlu ve alacaklıları
mağdur etmez.
Kazandığıyla değil, kazanırsam
öderim mantığıyla ticaret ortamı daha
da güvensiz hale getirmektedir.
Ticarette çek ve kredi alamayan
değil, sattığı malın karşılığını
alamayan kişi ve firmalar işyerlerini
kapamak veya işyeri giderlerini
karşılayamaz duruma düşmektedir.
■ Aydın, İTO Kumaş Meslek Komitesi
Başkanı

SOLDAN SAĞA: 1- Dört coğrafi
bölgemizde toprağı bulunan, zengin
mermer ocaklarına sahip olup, arıcılık ve
ipekböcekçiliğinde de söz sahibi olan
ilimiz… Başrolünü Marlon Brando’nun
oynadığı bir film… 2- İşlenerek yapılan
üretim… Eski Mısır’da güneş tanrısı… 3Litvanya’nın plaka kodu… Ücretle
çalıştırılan kimse… 4- Dernek, kuruluş,
kulüp üyelerinin belli sürelerde, belli
miktarlarda ödedikleri para… Hukuk ve
adalet işlerini gören devlet kuruluşları… 5New York için kullanılan kısaltma…
Sodyum elementinin simgesi… Belli
etkinliklerde bulunabilmek, kamu hizmet
ve mallarından yararlanabilmek için
kişilere, önceden belirlenmiş bazı şartlara
uyma kaydıyla idarece verilen izin… 6Afrika’da bir ülke… “Türkiye Saati ile”
anlamındaki kısaltma… Satrançta bir
taş… 7- Şölen Çikolata’nın çocuklara
yönelik sürpriz yumurta ürünü… Bir işin
yapılması için harcanan beden ve kafa
gücü… 8- Şehirlerarası çalışan motorlu
taşıtların yolcularını aldıkları ve indirdikleri
yer… İstanbul Altın Borsası anlamında
kullanılan kısaltma… 9- Tonga’nın plaka
işareti… 1989 yılında kurulan,
tanıtımlarında “Önem taşır” sloganını
kullanan kargo şirketi… 10- Petrol İhraç
Eden Ülkeler Örgütü’nü simgeleyen
harfler… Hırvatistan’ın internet harfleri…
11- Bütçede ayrı ayrı gösterilen
bölümler… Tek sıra elmastan gerdanlık…
12- (Tersi) Lütesyum elementinin
simgesi… Birinin işe uygun olduğunu, işe
alınmasını bildirmek amacıyla yazılmış
mektup.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1- Bir kuruluşun,
bir ticarethanenin belirli bir dönem
sonundaki veya belirli bir gündeki taşınır
ve taşınmaz varlıkları ile bunları sağlamak
için kullanılan öz ve yabancı kaynakları
dengeli olarak gösteren çizelge… Soya
eti… 2- Fabrika kurmak veya maden
işletmek için bir kişi ya da kuruluşa devlet
tarafından verilen özel izin… Değerli bir
mineral ile pamuklu bir kumaş türünün
ortak adı… 3- Bir nota… Devlet Malzeme

O BİR İŞADAMI

Güven yerine
para kaybetmeyi
yeğleyen adam
Robert Bosch
Biz onu Bosch reklamlarındaki
sloganlaşan sözüyle tanıyoruz: “İnsanların
güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi
yeğlerim.”
1861 yılında Güney Almanya’nın bir
köyünde, 12 çocuklu bir ailenin 11. çocuğu
olarak doğdu. Babası çocuklarının
eğitimine özen gösteriyordu. Ulm
Realschule adlı teknik okula devam eden
Bosch, bir süre de tesviyeci çıraklığı yaptı.
Daha sonra Amerika Birleşik
Devletleri’nde Thomas Alva Edison’un
yanında ve İngiltere’de çalıştı. Almanya’ya
dönerek Stuttgart’ta teknik işler yapan bir
şirket kurdu. 1887’de evlendi. Yanında bir
kalfa ve bir de çırak çalışıyordu. Elektrik
tesisatlarını onarıyor, ev telgrafı ve
paratoner montajı yapıyorlardı.
İcat ettiği manyeto sistemi motorlarda
kullanılmaya başlayınca her şey değişmeye
başladı. Önce büyük atölyeler, sonra
fabrikalar kurdu. Almanya genelinde
1918’de yasalaşan 8 saatlik iş gününü 1906
yılında uygulamaya başladığı için Kızıl
Bosch olarak anıldı. 1910’dan itibaren
çalışanlarına cumartesi günleri öğleden
sonra izin verdi. Tabii bu sırada çalışma
haftası 6 tam gündü. Tüm bunlara rağmen
1913 yılında şirketi 7 haftalık bir işçi
eylemine sahne olunca, o güne kadar
katılmayı reddettiği Alman İşverenler
Birliği’ne katıldı.
Birinci Dünya Savaşı öncesi üretiminin
yüzde 90’ını ihraç ediyordu. Daha çok buji,
akü, far ve starter üretiyordu. Savaş sonrası
araştırma yatırımlarına büyük paralar
ayırmaya başladı. İki dünya savaşı
arasında krizden etkilense de büyüyen
Bosch, fabrikalarının büyük bir yıkıma
uğradığı günleri göremeden 1942’de öldü.
Fabrikaların yeniden inşasından sonra
ürün yelpazesi genişleyecek, buzdolabı ve
diğer elektrikli aletler de Bosch markasıyla
üretilmeye başlayacaktı.

BULMACA

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

Ofisi için kullanılan kısaltma… İspanya’nın
internet kodu… 4- Evyap Grubu’nun
sabun markalarından biri… Kurtsan
Grubu’nun şampuan markası… 5Kalsiyum elementinin simgesi… Koç
Grubu’nun salça ve konserve markası…
Müstahkem mevki… Liberya’nın internet
harfleri… 6- İstanbul Teknik Üniversitesi’ni
simgeleyen harfler… Klasik Türk
müziğinde si perdesi ve bu perdedeki
makam… 7- Belirli bir dönemde yapılan
harcamalar… 8- Bir devletin silahlı
kuvvetlerinin tümü… Bir işi yapabilme
gücü, kudret… (Tersi) İlave… 9“Gerçekten, hiç şüphesiz” anlamlarında bir
zarf… Eskiden, tarım ürünlerinden alınan
onda bir oranındaki vergiler… 10- Güzel
sanatlardan birini meslek edinen kimse,
sanatkâr… İran’ın internet harfleri…
Radyum elementinin simgesi… 11Çember ve demir tellerle bağlanmış ticaret
eşyası… Eğlence gösterilerine eklenen
beklenmedik gülünç sözler veya
durumlar… Saniye için kullanılan
kısaltma… 12- İstanbul Elektrik Tramvay
ve Tünel için kullanılan kısaltma… Garanti
Bankası kredi kartı.
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