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SOLDAN SAĞA: 1- İstanbul
Ticaret Üniversitesi Ticari
Bilimler Fakültesi Uluslararası
Ticaret Bölüm Başkanlığı yapan,
geçen Mart ayında yitirdiğimiz
iktisatçı ve akademisyen… 2-
Kenya’nın internet kodu…
Ekonomisi petrol ve petrol
ürünleri ile gümüş, kahve ve
pamuk ihracatına dayanan, para
birimi Peso olan, NAFTA üyesi
ülke… 3- Sermaye Piyasası
Kurulu’nun kısa yazılışı… Bulgar
para birimi… (Tersi) Radon
elementinin simgesi… 4- Bir
kimseyi kayırma işi… Ürün
yelpazesi elektronik ve beyaz
eşya ürünleri ile klima ürün
grubunu içeren Zorlu Grubu
markası… 5- Sanat ve bilim
adamlarını koruyan kimse…
Güney Afrika’nın plaka imi… 6-
Çelik tencere ve elektrikli ev
aletleri alanında tanınan bir
marka… Bir borcun her yıl
ödenen taksitlerle belli bir
zaman sonunda ödenmiş
olması… 7- Ataköy’de yer alan,
ismi Yunanca’da “avlu”
anlamına gelen alışveriş
merkezi… Bankacılıkta
kullanılan, borsada kota
alabilmek için gerekli asgari
şirket sermayesi veya pay… 8-
Bir davanın mahkemece nasıl
bir hükme bağlandığını gösteren
resmî belge… 3.5 milyarı aşan
nüfusu ile dünyanın en kalabalık
kıtası… İlave… 9- Muğla’nın bir
ilçesi… Enerji, inşaat ve turizm
sektörlerinde faaliyet gösteren
Unit Grubu’nu oluşturan 23
şirketin yönetim kurulu başkanı
olan ve halen Galatasaray
Kulübü’nün Başkanlığını yürüten
isim (Ünal …) … 10- Bir
seslenme sözü… Bir kimsenin
işi, mesleği veya toplum içindeki
durumu ile ilgili olarak kullanılan
ad, unvan… Çin’in para birimi…
11- Seryum elementinin
simgesi… Bulunulan yere göre

karşı yanda olan…
Kolombiya’nın internet harfleri…
Adını bir müzik notasından alan
deodorant markası… 12- Çok
uçucu, renksiz ve kendine özgü
kokusu olan bir sıvı… İsviçre’nin
başkenti… İşaret.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 
1- Bankanın hesap veya kredi
kartı sahibine gün, hafta, ay, yıl
gibi belirli dönemler itibariyle
kendiliğinden ya da hesap
sahibinin istemi üzerine verdiği
hesap hareketlerini gösteren
belge… Köylerde işlerin gönüllü
ya da zorunlu olarak ve elbirliği
içinde yapılması… 2- Bankalar
arası işlemlerde bir gecelik faiz
uygulaması… Üretimde bir mal
elde edilinceye değin harcanan
değerlerin toplamı… 3- İhlas
Holding’in kola ve gazoz
markası… 4- Elektrikte iletkenin
direnç birimi… Ticaret gemisi
sahibi… 5- Gökçeada’nın
güneybatısında bulunan Yunan
adası… Tarih öncesinden
günümüze kadar değişik
çağların ve uygarlıkların kültür
değerlerini temsil eden eser
veya kalıntı… 6- Gündelikle
çalışan işçi… Ukrayna’nın plaka
işareti… Türk Ekonomi Bankası
için kullanılan kısaltma… 7-
Çeşit, cins, tür… Bir iş
karşılığında yüzde alan kimse,
komisyoncu… 8- Kiraya
verilerek gelir getiren mülk…
Yüzyıl’ı simgeleyen harfler…
Krom elementinin simgesi… 9-
Lesoto’nun plaka imi… Paranın
değerinin düşmesi biçiminde
kendini gösteren ekonomik
parasal süreç… 10- Rıfkı’lı
iskambil oyunu… Angola’nın
internet harfleri… Altın
elementinin simgesi… 11- Borç
veya ödünç verme… Kötü bir
etkiyi veya sonucu başka bir etki
ile yok etme… 12- Sodyum
elementinin simgesi… Bir çoğul
eki… Ad, ün.

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

BULMACA

Bosch, yani Robert Bosch…
1861’de doğan, 1942’de ölen,
sanayici, mühendis, mucit ve
günümüzün önemli uluslararası
markalarından Bosch’un kurucusu.

Robert Bosch’un en meşhur sözü
şudur:

“İnsanların güvenini
kaybetmektense para kaybetmeyi
tercih ederim.”

Bu söz bir dönem Bosch’un
reklam sloganı olarak da kullanıldı.

İyi söz… 
Güzel söz, eyvallah ama elinizi

vicdanınıza koyup dürüstçe şu
soruya cevap verin:

“Güven” ve “para”dan birini
kaybetme tercihi yaparken
hangisini seçersiniz?

★★★

“Miktar” önemli tabii…
Hem kaybedilecek “para”nın

miktarı…
Hem kaybedilecek “güven”in

miktarı…
★★★

“Vade” önemli tabii…
Hem hangi “vadede”

çalışıldığının “hesabı”… 

Hem hangi “vadede”
yaşanacağın “idraki”… 

★★★

Hesap yapmak pek zor olmasa
da kolayca içinden çıkılamaz.

Genellikle hesap üç günlük
yapılır ve “güven” ihmal edilir… 

Yarın yapılacak işler unutulur…
Üç günlük dünya “uzun”

sanılır… 

Güven kaybetmeyi göze alan
para kazanır. Kazanmaz değil.

Ancak kaybettikleri parayla
hesaplanır şeyler değildir.

Uzun vadede ise para kazanmayı
da tehlikeye atar:

Güvenilirliği olmayan tüccarın
parasının satın alma gücü o
paranın miktarıyla sınırlıdır. 

★★★

TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun konuşmalarında
sık sık vurguladığı gibi: 

“Dürüstlük en büyük hiledir.” 
Eğer hedefin para kazanmaksa,

dürüst ol ve hep kazan. 
Aksi takdirde birkaç hata sonrası

adın çıkar, hiç kazanamazsın…
★★★

“Kötü”den örnek olmaz derler
ya…

“İyi”den de haber olmuyor… 
Bu nedenle kötü işadamı ile ilgili

olaylar daha kolay haber oluyor.
Belki de bu yüzden işadamı, tüccar,

tacir gibi kelimelerin akla getirdiği ilk
imaj genellikle olumlu olmuyor.

Belki de bu yüzden romanlardan
televizyon dizilerine,
karikatürlerden sinema filmlerine
kadar bütün edebiyat ve sanat
eserlerinde eli yüzü düzgün, dürüst
ve güvenilir bir işadamı tipi bulmak
neredeyse imkânsız. 

★★★

Durum kısaca şöyle:
“Her işadamı güvenilmez, her

işadamı potansiyel bir suçlu, her
işadamı çalışanını sömürür,
hakkını vermez.”

Bu imaj, gerçekten “kötü”lerin
de katkısıyla o kadar yerleşmiştir
ki, sosyal güvenlikle ilgili davalarda
işçi lehine sonuçlanan bin davaya
karşılık, işveren lehine sonuçlanmış
bir dava bulamazsınız. 

★★★

İnsanların güvenini kazanmak
büyük bir kazançtır. 

Bosch’un bu sözüne boş
vermemeli…

Yaşadığı dönem işçilerin çalışma
şartlarını da olumlu yönde
geliştiren yeniliklere imza atmış,
Almanya genelinde 1918’de
yasalaşan 8 saatlik iş gününü 1906
yılında uygulamaya başladığı için
“Kızıl” olarak anılmaya başlanmış
Robert Bosch’a son sözü verelim: 

“İyi ücret ödemem çünkü çok
param var; çok param var çünkü
iyi ücret öderim…”

Açılmamış kanatların
büyüklüğü bilinmez.

”

”

André Gide
Tam adı André Paul Guillaume Gide olan

1869 yılında Paris’te doğup, 1951’de
Paris’te ölen, 1947 yılında Nobel

Edebiyat Ödülü alan Fransız yazar. 

Nalan M. ALAKENT ile ti sim@so rus hop.com

19 Kanuni Sani 1339 - 19 Ocak 1923
Akbaba Dergisi 

Püskül
meselesi

– Müjde, püsküllerden
kurtuluyoruz!

– Başımızda nice püsküllü
belalar varken fesin
püskülünden kurtulmuşuz,
kurtulmamışız ne çıkar?

KARİKATÜRLERDEKİ TARİH

Sürece kültürel
destek

Geçen yazımızda
çözüm sürecine dair
görüşlerimizi
yazmış ve kültürel
desteğin devreye
girmesinin önemini
ortaya koymaya
çalışmıştık. Başını İstanbul’un
çektiği Marmara Bölgesi
kentleri ile Güneydoğu
Anadolu şehirlerinin
paylaşma ve dayanışma
içerisine girmesi gerektiğini
ifade etmiştik. Özellikle
kültürel konularda Marmara
Bölgesi kültür müdürlerinin
bu işbirliğini
somutlaştırmaları önerisini
getirmiştik.

Bunun üzerine İstanbul,
Edirne ve Çanakkale İl Kültür
ve Turizm Müdürleri ile
birlikte Diyarbakır’a gittik ve
orada Diyarbakır, Mardin,
Urfa İl Müdürleri ile
buluşarak konuyu bütün
detayları ile müzakere ettik.
Diyarbakır’da 2 gün boyunca
çeşitli görüşmeler yaparak
kültürün devreye alınmasının
yararlarını anlatmaya çalıştık.
Ulaştığımız sonuçları bir
basın toplantısı yaparak
kamuoyu ile paylaştık. Basın
toplantısı sonucu NTV’nin
Diyarbakır’dan bizimle
yaptığı canlı yayını ile de
konu ülke çapında gündeme
gelmiş oldu. Kültür ve
Turizm Bakanımız Ömer
Çelik başta olmak üzere
özellikle İstanbul valimiz
Hüseyin Avni Mutlu ve
Diyarbakır, Edirne, Urfa,
Mardin valilerimize destekleri
ve konuya yaklaşımları için

teşekkür ederiz. Kimse
çözüm sürecinin dışında
değildir, bizler bunun
örneğini ortaya koymuş
olduk.

Kültür, sanat,
eğitim ve turizmin
yaygın etkisi

Çözüm için süreç
devam ediyor.
Görevlendirilen akil insanlar
bölgelerde görevlerini
yapıyorlar. Bu çerçevede
unutmamamız gereken husus;
ip nereden koptuysa oradan
bağlanacağıdır. Bu nedenle
tarihi ve sosyolojik arka
planın iyi bilinmesinde yarar
var ki ipin kopuş nedenleri
yeniden bağlanması açısından
büyük önem taşıyor. Tabi ki
değişimi de dikkate alarak. 

Ülke çapında sürecin
pozitif devamı ve
tehlikelerinden korunmamız
için kültür, sanat, eğitim ve
turizm faaliyetlerinin
yaygınlaştırılması şarttır.
Bütün bu faktörlerin
ayrıştırıcı değil uzlaştırıcı ve
bütünleştirici yönde
fonksiyon icra etmesi gerekir.
Bu anlamda yapılan bütün
çalışmalar, bin yıllık
beraberliğimizle inşa ettiğimiz
medeniyet ve kültüre vurgu
yapmalı ki bütünleştirici
olsun. Bu topraklarda
ayrıştırıcı olmanın izahı
yoktur ama bütünleştiriciliğin
çoktur. Bu nedenle ısrarla
söylediğimiz ve üzerinde
durduğumuz; sürece kültür
ve sanatın dahil edilmesidir.
Sürecin devamlılığını
sağlayacak olan da budur.
Bilindiği üzere bu alanda çok
zengin bir potansiyelimiz ve

tecrübemiz var. Bu tecrübenin
aktif hale getirilmesi gerekir.

Kitlelere sözkonusu
bütünlüğü hatırlatıcı
projelerin ve çalışmaların
yapılmasına ihtiyaç var.
Eğitim alanında
üniversitelerin daha aktif ve
üniversal olmaları gerekir.
Proje üretiminde öncü ve
işbirliği içerisinde olmaları
gerekir. Bu çerçevede bölge
şehirlerimizde turizm
yapmanın bu süreci
başlatmanın da tam
zamanıdır. Zira turizmin en
büyük sermayesi güvendir ve
bu durum güvenin inşa süreci
ile başlar. Bölgede kültür,
şehir, inanç ve doğa ağırlıklı
turizm yapılabilir. Bu da
zaten bölgeyi yeterli ölçüde
besler. 

Bilindiği üzere geniş
çerçevesi ile turizm, sadece
ticari bir sektör değildir. Bir
şehirde turizmin olması
demek insanlar ve
kültürlerarası iletişimin
varlığı demektir. Bu iletişim
ticarete, kılık kıyafete, dil,
hijyen, etkilenmeye ve
etkilemeye, değişime açık
olması anlamına gelir.
Bölgenin de bu iletişime
ihtiyacı var.

Sözün sonu; ülkemizde
çeşitlilik ve misyon açısından
herkesin şehri olan İstanbul,
bu süreçte öncü ve yol
gösterici bir rol oynamalıdır.
Bu İstanbul’un hem
büyüklüğüne hem de
geleceğine uygun düşer. Zira
iktisadi olarak her geri kalan
şehir İstanbul’a yüktür. Bölge
şehirlerinin ticari ve sosyal
olarak kalkınması İstanbul’u
tetikler, dünya şehri yapar.

Çözüm süreci; kültür, sanat, turizm
ve İstanbul’un yol göstericiliği

PROF. DR.
AHMET EMRE
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15 su ürünleri 
ihracatç›s› Avrupa 

Su Ürünleri Fuar›’nda

IMF: Türkiye bu
yıl yüzde 3.4
büyüyecek

ULUSLARARASI Para Fonu’nun (IMF)
2013 Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’na
(DEG) göre, küresel ekonomik büyüme, bu
yıl yüzde 3.3, gelecek yıl da yüzde 4 olacak,
Türkiye ise bu yıl yüzde 3.4, 2014 yılında
yüzde 3.7 büyüyecek. Küresel ekonomik
görünümün tekrar geliştiği belirtilen
raporda, ancak gelişmiş ekonomilerde
iyileşmenin inişli çıkışlı kalmayı sürdürdüğü
kaydedildi. ABD başta olmak üzere gelişmiş
ekonomilerdeki hareketlerin, 2013’teki yavaş
başlangıcın ardından, yılın ikinci yarısından
itibaren kademeli olarak artacağı ifade edilen
raporda, özel sektör taleplerinin ABD’de
artan şekilde canlı olacağı ama Euro
Bölgesi’nde oldukça yavaş kalacağı
beklentisine yer verildi. Gelişmiş ülkelere
yönelik büyüme tahminlerinin büyük ölçüde
değişmediğine dikkati çekilen raporda, bu
bağlamda gelişmiş ülkeler için bu yıl
öngörülen büyüme oranı yüzde 1.2 olarak
açıklandı. Gelişmiş ülkelerde yılın ikinci
yarısından itibaren artacak büyümenin
yılsonuna doğru yüzde 2’ye çıkacağı ve 2014
yılında da yüzde 2.2’yi bulacağı kaydedildi.

Belarus, teknopark
için yatırımcı
bekleniyor

BELARUS, 2020’ye kadar kurmayı
planladığı Yüksek Teknoloji Parkı için
yabancı yatırımcılara çağrı yaptı.Belarus
Ekonomi Bakanlığı’ndan yapılan
açıklamada, Belbiograd Sanayi Parkı
oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla
2013 - 2020 yılları arasında 8,55 milyar
dolarlık yatırım için yabancı yatırımcıların
bölgeye çekilmesinin hedeflendiği belirtildi.
Yüksek teknoloji alanında özellikle ilaç,
tarım, bio ve nano teknoloji alanında 80’e
yakın proje gerçekleştirilebileceğine dikkat
çekilen açıklamada, yatırımlar sonrası
üretilecek ürünlerin Gümrük Birliği ve diğer
ülkelere ihraç edilmesinin beklendiği
duyuruldu. Rusya, Almanya ve İsrail gibi
ülkelerden şirketlerin projeyle ilgilendikleri
belirtildi. Proje için ofis ve yaşam alanları
dahil 426 bin dönümlük arazi gerektiği ve
başkent Misnk yakınlarındaki Belarus
Endüstriyel Parkı içinde uygun bir arazi
bulunduğu açıklandı.

ismail.sen@ito.org.tr Bosch’un sözüne bofl vermemek...

Robert Bosch
çalışanlarıyla…

SU ürünleri sektöründe dünyanın sayılı
fuarlarından olan ESE 2013 Avrupa Su Ürünleri
Fuarı (European Seafood Exposition), 21’inci kez
kapılarını açacak. Fuarı’nın Türkiye milli katılım
organizasyonu ise İstanbul İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliği tarafından 9’uncu defa
gerçekleştirilecek. Geleneksel olarak her yıl Nisan

ayında Belçika’nın başkenti
Brüksel’de düzenlenen fuar,
bu yıl 70’den fazla ülkeden
bin 600’ü aşkın katılımcıya ev
sahipliği yapacak. 

Fuarda taze,
dondurulmuş, canlı, katkı
maddeli, markalı ya da
markasız deniz mahsulleri
sergilenecek. Fuara
Türkiye’den 15 firma
katılacak ve 3 gün boyunca
11 No’lu holde 600
metrekarelik alanda

ürünlerini sergileyecek. Firmalar aynı zamanda
uluslararası su ürünleri firmaları ile ikili iş
görüşmeleri de yapabilecek. 

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve
İTO Su Ürünleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi
Ahmet Tuncay Sagun, Türk firmalarının fuarda
çok kaliteli sunumlar gerçekleştirerek başarılı
tanıtım çalışmalarına imza attığını kaydetti. 

Ahmet Tuncay Sagun
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