Sayfa11_Sayfa 10.qxd 29.12.2011 22:00 Page 1

HAFTALIK

}

İsmail
Şen

ismail.sen@ito.org.tr

}

S AYF A 1 1

EKO-MAGAZİN
30 ARALIK 2011

Film iﬂler peﬂinde…

Para istediğimizi
‘‘ almamızı
sağlar,

başkalarının
istediğimizi
düşündüklerini değil.

”

George
Bernard Shaw
1856 – 1950 yılları
arasında 94 yıl yaşamış,
oyunları, aforizmaları,
vejetaryenliği, içki ve
sigara düşmanlığıyla
meşhur, hem Nobel
hem de Oscar almış
ilk ve tek kişi…

Sinema, televizyon, müzik gibi eğlence
sektörü işleri pek ciddiye alınmaz.
“Ciddi” bir iş olarak görülmezler. Hem
saygınlık hem de büyüklük açısından
burun kıvrılır. Oysa durum bildiğimiz gibi
değildir.
Saygınlık ile başlayalım. Bu konu
göreceli olmakla birlikte sanatçılar ile
eğlence ve kültür sektöründeki
yatırımcıların saygınlıkları geçmişe oranla
artmış durumda. Üretilen işler seviyesizse
ve işinize olan saygınız yoksa her sektörde
olduğu gibi bu sektörde de saygınlığınız
olmaz.
★★★

Gelelim büyüklüğe, eğlence sektörü
dünyanın en güçlü ve büyük sektörlerinden
biridir. Dünya çapında büyüklüğü trilyon
dolarlarla ifade edilen sektör, milyonlarca
kişinin istihdamını sağlamakta, hemen tüm
sektörleri etkilemektedir. Örneğin bir
sinema filmi, bir ürünün kullanımını
yaygınlaştırabilmekte, bir mesleğe rağbeti
artırabilmekte veya bir bölgenin turizmini
patlatabilmektedir.

KARİKATÜRLERDEKİ TARİH
31 Kanun-i Evvel 1339 / 31 Aralık 1923 Akbaba Dergisi

Cep
delik
cepken
delik

Türkiye’deki sinema yapımları nedeniyle
üstlendikleri KDV’yi iade ederek Türkiye’yi
sinema yatırımlarının merkezi yapıyoruz”
dedi.
Bakan’ın sözleri umut verici olmakla
birlikte, 21 milyon lira ile “Türkiye’nin
sinema yatırımlarının merkezi”
olamayacağı ortadadır. Yine de bu artış
umut verici bir gelişmedir.
★★★

Tüm bu nedenlerden dolayı 2012
bütçesinde sinema sektörüne destek yüzde
51 artırılarak 21 milyon liraya çıkarılmış.
Bütçe hakkında konuşan Bakan Mehmet
Şimşek, “Sinemanın gelişimi ve ülkemizin
film çekiminde cazibe merkezi olması için
yabancı veya yerli-yabancı ortak film
yapımlarına destek oluyoruz. Önümüzdeki
yıl ilk kez ulusal ve uluslararası film
festivalleri ile film hafta ve günlerini de
destekleyeceğiz. Böylece sinemada
yaptığımız destekleri yüzde 51 artırarak
2012’de yaklaşık 21 milyon TL’ye
çıkarıyoruz. Yabancı sinema yapımcılarına

TARİHTE BU HAFTA
30 Aralık
1960 yılında bugün, 27
Mayıs darbesi sonrası ortaya
çıkan bütçe sıkıntısının çözümü
için aranan para bulundu. IMF
Türkiye’ye kredi vermeyi kabul
etti. Yaklaşık 50 yıl boyunca da
her sıkışıklıkta kredi vermeyi ve denetlemeyi
sürdürdü.
31 Aralık
1889 yılında bugün,
ABD’li asker ve devlet
adamı George Marshall
doğdu. Marshall, İkinci
Dünya Savaşı sonrası
Avrupa’nın imarı için
hazırlanan planı
hazırlayarak adını vermesiyle tarihe geçecekti.

Orhan Veli’nin şiirindeki gibi, fakir memur edebiyatı yüz yıldan
fazladır sürüyor.
“İhtiyaç karşısında hayat
Memur – Maaştan elimde kalan bir lira… Hangi birini alayım?”

olarak kabul edildi. 27 Mayıs 1935 günü çıkan
2739 sayılı kanunla tatil Pazar günü olacaktı.
3 Ocak
1986 yılında bugün,
İMKB’de hisse senedi
alım satımı başladı. 40
şirketle, “1” seviyesinde
başlayan İMKB 100
endeksi, bugün
51.000 seviyelerine
ulaştı.

4 Ocak
1991 yılında
bugün, bir ayı aşkın
süredir grevde olan
Zonguldak maden işçileri Ankara’ya yürüyüşe
geçti. Yaklaşık 100 bin kişinin yürüyüşü 8
Ocak’ta Süleyman Demirel Başbakanlığındaki
1 Ocak
koalisyon hükümetinin verdiği sözlerle sona
1963 yılında bugün, erecekti.
Bakanlar Kurulu
5 Ocak
kararıyla otomobil ve
1929 yılında
her çeşit lüks eşyanın
bugün, Anadolu–
ithali yasaklandı.
Bağdat ile Mersin–
Tarsus demiryolları
2 Ocak
ve Haydarpaşa Garı
1924 yılında bugün, hafta tatili Cuma günü
devletleştirildi.

YENİ İŞ, TEKNOLOJİ VE İNOVASYON
AYŞE BAŞAK

aysebasak@live.com

Google rekabetin dozunu artırıyor:

Tablet 6 ay içinde hazır

Gözlük şeklinde
arama motoru
KENDİ başına bir kelimeye
dönüşen, İngilizce sözlüklere
“google”lamak olarak giren dünyanın
en ünlü arama motoru Google,
alanındaki liderliğini perçinlemek için
ilginç projeler peşinde. Google
ekibinin son numarası elektronik
arama gözlüğü. Saplarındaki tuşlar
aracılığıyla kullanılabilecek olan
gözlük, arama alanında bir devrim
niteliğinde.
Google X laboratuvarlarında
geliştirilen gözlüğün internette arama
yapabileceği ve Android teknolojisiyle
kullanıcısına çevresinde bulunan
restoran gibi işletmeleri tespit edip,
hakkında bilgi sağlayabileceği
konuşuluyor. Google’dan sızan
bilgilere göre şirketin bu alana yaptığı
yatırım bu gözlükle sınırlı değil.
Google’ın, MIT uzmanlarından
Richard DuVal’ı kısa süre önce işe
aldığı biliniyor. DuVal’ın uzmanlık
alanı giyilebilir bilgisayarlar.
Doktorasını “Akıllı Gözlükler” üzerine
yapan uzmanın ekibin geri kalanıyla
birlikte bu proje başta olmak üzere
farklı buluşların peşinde olabileceği
de teknolojik dedikodular arasında.

İşin diğer boyutu sektörün kârlılığıdır.
Örneğin birkaç bin dolara mal olmuş
Paranormal Activity adlı film, sadece
ABD’de 70 milyon dolarlık gişe geliri elde
etmiştir. Gerçek anlamda “normal ötesi” bir
durum… Bu oranda kârlılık elbette her
zaman mümkün değildir. Ancak her riskli iş
gibi eğlence sektörünün de kârlılığı
yüksektir.
Film işlerinin peşinde gidenler çok
kazanabilmektedirler ama daha da önemlisi
insanların ahlaki kodlarıyla oynayabilmekte
ve kamuoyu oluşturabilmektedirler. Bu
nedenle, özellikle sinema ve televizyon, en
az savunma kadar stratejik bir sektördür.

GOOGLE CEO’su Eric Schmidt, Nexus
tabletin yolda olduğunun sinyalini verdi. Bir
İtalyan gazetesine röportaj veren Schmidt, 6 ay
içinde piyasaya sürülecek tablete ilişkin bir
açıklama yaptı. Bu haber teknoloji dünyasını
hareketlendirdi. Android işletim sistemiyle
Apple’ın pazar liderliğine darbe vurup, rekabeti
kızıştıran Google’ın Nexus akıllı telefondan
sonra bu kez Nexus tableti çıkaracağı
konuşuluyordu. Corriere Della Sera gazetesinin
haberiyle tabletin zamanlamasını birinci elden
duyuran Google CEO’su oldu. Açıklamada 6 ay

içinde yüksek kalitede bir tablet bilgisayarın
piyasaya sürüleceği yer aldı. Başta Amerika
olmak üzere tüm dünyada ses getiren haberin
ayrıntıları için:
http://www.corriere.it/economia/11_dicem
bre_19/il-capo-di-google-e-i-piani-segretibrutale-concorrenza-con-apple-massimogaggi_72dc3402-2a09-11e1-88bd433b1e8e4c01.shtml
http://www.foxnews.com/scitech/2011/12
/26/googles-ipad-killer-ready-in-6-months-sayseric-schmidt/?test=faces

İnsan gücüyle çalışan helikopter
AMERİKAN Maryland Üniversitesi (UMD)
araştırmacıları, insan gücü ile hareket eden bir
helikopter geliştirdi. Maryland Üniversitesi
Havacılık Bölümü’ne bağlı James Clark
Mühendislik Okulu’nda çalışan ekibin attığı bu
adımın en önemli boyutu insan gücüyle
havalanabilecek helikopterlerin hayal
olmadığını ve yakın bir gelecekte hayatımıza
girebileceklerini kanıtlamış olması.
Ekip, deneylerini farklı uçuş tipleri üzerinde
gerçekleştiriyor. Bunların en öne çıkanı bisiklet
sürmekle eş tutulabilir. Helikopter pedal
çevrildikçe havalanıyor. Ancak bu yolla
helikopteri havalandırmak kolay olmadığı gibi,

aracı belli bir yükseklikte ve uzun süre havada
tutmak ciddi enerji istiyor. Araştırma ekibinin
aşmayı hedeflediği engel tam da bu. Yapılan
hesaplamalara göre insan gücüyle çalışan bir
helikopterin çıkabileceği en yüksek irtifa 3
metre ve havada kalabileceği süre 60 saniye.
Ekip, havada kalma süresini uzatacak hafif
malzemelerin ve zorlu aerodinamik çalışmaların
ardından helikopterin ağırlığını 45.5 kiloda
sabitlemeyi başardı. İlk uçuşta 4 saniye, ikinci
uçuşta 12.4 saniye havada kalabilen ekip her
iki denemeyle de havacılık alanında otorite olan
Fédération Aéronautique Internationale’nin
(FAI) onayladığı iki rekorun sahibi oldu.

SOLDAN SAĞA: 1- Çek
Cumhuriyeti’nin ilk devlet başkanı olan,
geçtiğimiz günlerde 75 yaşında yaşama
veda eden Çek tiyatro yazarı, düşünce
adamı, siyasetçi… 2- Fabrikası Çorlu’da
bulunan bir eşarp markası… Bir haber
ajansımızı simgeleyen harfler…
İstanbul’da Fen Lisesi ve üniversitesi de
bulunan özel bir eğitim kurumu… 3Kırmızı renkli değerli bir taş… 1980’de
Atlanta’da Ted Turner tarafından kurulan
haber kanalı… Bir kurum veya kuruluşun
kendine seçtiği, bazı ticaret eşyası
üzerine konulan, o eşyayı üreten veya
satanı tanıtan özel işaret… 4- Bir iş için
ayrılan belli para, tahsisat… Bankadaki
işlemlerin yapılabilmesi için kişi, kurum
ve kuruluşlar adına düzenlenen çizelge…
5- Şişesinin üzerinde “turistik” ibaresi
bulunan yerli bir kolonya markası…
(Tersi) Bir organımız… 6- Tıbba ait, tıpla
ilgili… 7- Kuvvetlerin maddeler ve
hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik
dalı… Nazım Hikmet’in soyadı… 8Serbest meslek adamlarını içinde
toplayan resmî birlik… Kredi kartı ile
satın alınan mal veya hizmet karşılığında
bankanın yetki verdiği iş yeri tarafından
düzenlenen, satın alanca imzalanan,
ödeme taahhüdünü gösteren belge…
Küçük bitkilere verilen genel ad… 9Hazırlanan çayın renk ve koku
bakımından istenilen durumu… İki yılda
bir düzenlenen kültürel ve sanatsal
etkinliklere verilen ad… 10- Umman’ın
plaka işareti… Kalsiyum elementinin
simgesi… Kırmızı… 100 m2 değerinde
yüzey ölçü birimi… 11- Bir yağış şekli…
Paranın teslim alındığını gösteren belge,
makbuz… 12- “Uç Türkiye Uç” sloganını
kullanan özel havayolu şirketi… Üstün
nitelikli, üstün yetenekli.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1- Bankaya
yatırılan paraya uygulanacak olan faizin
başlama tarihini belirten terim… 1984
yılında İstanbul Dudullu’da kurulmuş
olan mobilyacılar sitesi… 2- Türk
sinemasının “koca çınarı” olarak bilinen,
geçen günlerde 95 yaşında yitirdiğimiz

O BİR İŞADAMI

Mucit, yatırımcı ve
hayırsever
Paul Allen
1953 yılında Seattle’da doğdu.
Üniversiteden önce okulda tanıştığı Bill
Gates ile yazılım konusunda çalışmaya
başladı. Daha sonra birlikte kuracakları
Microsoft, dünyanın en değerli
şirketlerinden biri olacak ve üretim,
sanayi, hizmet sektörlerini değiştirecek
süreci başlatacaktı. Şirketi kurmak için Bill
Gates’in Harvard Üniversitesi’ni
bırakmasını sağlayan kişi de yine
Allen’dir.
Paul Allen, Bill Gates’le birlikte
Microsoft sayesinde dünyanın en zengin
adamlarından biri oldu. 2000 yılında
Microsoft’tan ayrılmış olsa da danışman
olarak etkinliği sürüyor.
Allen, yazılım dışındaki bazı sektörlere
de yatırım yaptı. Ulusal Futbol Ligi
NFL’de oynayan Seattle Seahawks takımı
ile NBA takımı Portland Trail Blazers’in
sahibi. Spor dışında Ticketmaster’ın da
sahibi olan Paul Allen, Ar-Ge, roket
teknolojisi, biyoteknoloji ve sinema
sektörlerinde de yatırımlar yapıyor.
Birçok üniversite ve eğitim kurumu
tarafından onurlandırılan, fahri doktora
ünvanları verilen Paul Allen’in önemli bir
özelliği de hayırseverliğidir. Bill Gates’in
başlattığı ve servetlerinin yarısını
yaşarken veya öldükten sonra yardım
faaliyetlerine harcama konusunda “söz
ver” kampanyasına katılan Allen, 1986
yılında kurulan Paul Allen Vakfı ile her yıl
on milyonlarca dolarlık yardım yapıyor.
Vakıf, 2010 yılına kadar 428 milyon doları
kâr amacı gütmeyen kurumlara aktardı.
Paul Allen, yazılımla başladığı iş
hayatına birçok farklı sektörle devam
ediyor. Özellikle biyoteknoloji alanındaki
çalışmaları ve hayırseverliğiyle dikkat
çekmeyi sürdürüyor.

BULMACA

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

yönetmenimiz (Ömer Lütfi) … İlki 1966
yılında Ankara’da faaliyete geçmiş olan
oteller zinciri… 3- Koyun, keçi, sığır gibi
kesilecek hayvanların ticaretini yapan
kimse… Şaman… Rutenyum elementinin
simgesi… 4- Liberya’nın internet kodu…
İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya
karşılık alınan kâr, getiri… 5- Ceylan…
Yabancı bir ayakkabı markası… 6- Göz
renkleri farklı, beyaz tüylü bir kedi cinsi… 7Büyükşehirlerde serbest mesleklerde
çalışanların oda veya daire tutup çalıştıkları
birkaç katlı yapı… Motorlu taşıtların yüksek
devirde çalışması için fazla benzin akışını
sağlayan alet… Utanma, utanç duyma… 8Emek karşılığı ücret... Kendisine inanılan
kimse… 9- Otellerde görevli acemi ve genç
eleman… Karşılıksız yarar sağlanılan yer
veya kimse… 10- Adını, Yunan
mitolojisindeki aşk tanrısından alan iç
çamaşırı markası… Bir nota… Hollanda’nın
plaka işareti… 11- Yasal… Norveç’in
internet harfleri… Çevresi yollarla
belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı
kaplayan yapılar topluluğu… 12- Yağsız, iyi
pişmiş, iri parça et… Atın kısa adımlarla hızlı
yürüyüşü.

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

