
SOLDAN SAĞA: 1-
Aktif büyüklüğü ile
Türkiye’nin en büyük
bankalarından biri
olan, kısa bir süre önce
halka arzla hisse
senetlerini İMKB’de
rekor miktarda satan
kuruluş… 2- Avrupa
Birliği’nin ortak para
birimi, ekü… 1929
yılında Alfa Romeo’nun
yarış takımı olarak
kurulan, 1946 yılında
otomobil üretimine
başlayan; amblemi
şaha kalkmış bir at
olan İtalyan otomobil
markası… 3- Lityum
elementinin simgesi…
Sabancı Grubu’nun
1946 yılında, margarin
ve yemeklik sıvı yağ
üretmek amacıyla kurduğu
şirket… İstanbul
Manifaturacılar Çarşısı’nın
kısa adı… 4- Suudi
Arabistan’ın plaka imi… İş,
davranış… Eski Mısır’da
güneş tanrısı… 5- Vali’deki
sessiz harfler… (Tersi)
İletişimi sağlayan dizgenin,
teknik ağın birliği… (Tersi)
Beyaz… 6- Bir ülkenin veya
bir yerin dış dünya ile olan
her türlü bağlantısını kuvvet
kullanarak kesme… Bir
kimsenin, satın aldığı hizmet
veya ürün karşılığında para
yerine verdiği ve karşılığı
banka hesabından ödenen
yazılı belge… 7- Boks
karşılaşmalarında
devrelerden her biri…
Bankalarda çekilen veya
yatırılan para karşılığında
verilen belge… 8- Çinko
elementinin simgesi…
Matematikte sabit bir sayı…
Bir bağlaç… 9-
Desimetrenin kısa yazılışı…
Bir şeyin erebileceği uzaklık,
menzil… 10- Bursa merkezli
bir meyve suyu markası…
Konya’da bulunan bir
baraj… 11- Borsada

belirlenen fiyatları gösteren
günlük bülten… 12- Yüz
ölçümü… Fabrika kurmak
veya maden işletmek için
bir kişi ya da kuruluşa devlet
tarafından verilen özel izin.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1- Hisse senetlerinin çok
sayıda ve önceden
bilinmeyen yatırımcılara
çağrı ve ilan yoluyla satışı…
Derviş hırkası… 2-
Ülkemizde de faaliyet
gösteren bir Amerikan oto
kiralama şirketi… Devletçe
verginin kesildiğini gösteren
etiket… 3- Liberya’nın
internet kodu… Bir yapının
veya yapı grubunun
ortasında kalan üstü açık,
duvarla çevrili alan…
Yunanistan’da bir
yarımada… 4- Mayo ve iç
çamaşırı üreten yerli bir
firma… Bir margarin
markası… Adını, Microsoft
Network kelimelerinin
kısaltılmış halinden alan;
Microsoft’un internet tabanlı
hizmetlerini yürüttüğü
kurumu… 5- Bağışlama…
(Tersi) “Takım” anlamındaki
kısaltma… Anadolu

Ajansı’nın kısa adı… 6-
Dünyanın en büyük çölünün
yer aldığı kıta… Peru’nun
plaka işareti… Fildişi
Sahilleri için internet ülke
kodu… 7- “Yaşar Ne Yaşar
Ne Yaşamaz” isimli romanın
yazarı… Birleşik Arap
Emirlikleri’nin para birimi…
8- İngiliz sterlini… Trinidad
ve Tobago’nun internet
harfleri… 9- Argon
elementinin simgesi…
Arnavutluk’un para birimi…
Ürün tanıtımlarında “Çok
oluyoruz” sloganını kullanan
Türk blucin markası…

10- Başka, öteki, diğer…
Kamu Ortaklığı İdaresi
anlamında kullanılan
kısaltma… Bir sözleşmede
taraflardan birinin öbürüne
işten caymayacağını
belirtmek amacıyla önceden
verdiği güvence parası…
11- Adını bir akarsu
çeşidinden alan şeker
markası… Hollanda’nın
plaka işareti… Karışık
renkli… 12- Dış karşıtı…
Kâğıt veya zarf üstüne
basılmış ad ve adres…
Belirti.
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Hani bir fıkra vardır. Öğretmen
sınıftakilere büyüdüklerinde hangi
mesleği seçmeyi düşündüklerini
sorar. Çocuklar cevaplamaya başlar: 

* İnşaat mühendisi,
* Mimar,
* Endüstri mühendisi,
* Doktor,
* Öğretmen gibi klasik meslekler

sıralanır…
Sonra sınıfın cingözlerinden

birine gelir sıra:
* Ben de işadamı olup hepsini işe

alacağım…
★★★

Fıkra güzel de böyle çocuklar
nerede? Bırakın çocuğu gençler
arasında bile girişimciliğe,
işadamlığına büyük bir teveccüh
yok. 

TOBB İstanbul Genç Girişimciler
Kurulu, geçen yıldan beri
İstanbul’daki liselerde gençlerle

buluşuyor. Liselilere girişimcilik
aşkını verebilmek için çaba
gösteriyorlar. Gençleri örnek bir
girişimci ile buluşturuyorlar.
Böylece liselilerin başarılı

işadamlarının girişimcilik
serüvenlerini birinci elden
öğrenmelerini sağlıyorlar. 

Hedef, gençlerin hayata
atıldıklarında girişimci olmayı da

düşünebilmelerini sağlamak.
Ancak toplantılarda bazı liseli
gençlerin konuk işadamına,
şirketlerinde çalışmak için neler
yapabileceklerini sormaları,
toplumdaki “girişimcilik korkusu”
sorununun derinliğini gösteriyor.

★★★

TRT’nin Seksenler adlı
dizisindeki annenin “SSK’lı bir iş”
sevdası, babanın da ikide bir
tekrarladığı “icat çıkarma” uyarısı
böyle bir sonuç doğuruyor
diyebiliriz. O ebeveynler 1980’lerde
kaldı demek pek mümkün değil.
Hâlâ “devlete sırtını
dayayacaksın”, “iş kurmanın
zorluklarını biliyor musun”
sözlerini büyüklerden duymamak
neredeyse imkânsız.

Bu durumun farkına varan Genç
Girişimciler Kurulu’nun yeni
hedefi ebeveynler olmuş

durumda… Bahçelievler ve
Beyoğlu ilçelerinde belediye
başkanlarının da katılımıyla birer
toplantı düzenlenmiş bile… Anne
ve babalara, çocuklarının girişimci
olmalarını desteklemeleri
söyleniyor.

★★★

Mesele, karikatürlerden filmlere,
romanlardan türkülere kadar
“işadamı” ve “patron” imajının
kelimenin gerçek anlamıyla
“korkunç” durumu… Bu imajı
şöyle özetlemek mümkün: “patron
kötü olan her şeyin temsilcisidir”. 

Eğer birgün girişimcilik
gençlerin hedefleri arasına
girebilecekse bu korkunç imajın
değişmesiyle olacak. Tabii bir de
zenginliğin kötü bir şey
olmadığının anlaşılmasıyla yani
çok paranın haramsız olabileceğine
inanılmasıyla…

GÖRSEL TARİH

1599 – 1658 yılları arasında
yaşamış, İngiltere

monarşisini kısa süreliğine
de olsa Cumhuriyete

çevirmiş 1650’den ölümüne
dek “Devlet Koruyucu Lord”

ünvanıyla ülkeyi yönetmiş
devlet adamı…

Oliver
Cromwell 

Yeni Camii’nin eski hali…

Bir insan hiçbir zaman,
nereye gittiğini

bilmediği zamanki kadar
uzun yol gidemez.”

1890 ile 1900 yılları arasında
çekildiği tahmin edilen bu
fotoğrafta Eminönü ve Yeni
Camii önünün aslında ne kadar
korkunç durumda olduğu
görülüyor. Şimdi önü tamamen
açık olan ve geniş meydanında
güvercinler uçuşan Yeni Camii
neredeyse görünmüyor. Önü
karmaşık bir pazar yeri, güvercin

yok ama kafesler içinde bol
miktarda kümes hayvanı göze
çarpıyor. Küfeler içinde binbir
çeşit mal at arabalarına
yükleniyor. Her noktayı işgal
etmiş binalar neredeyse
köprüye “çıkacak”…

Demek ki her durumda
“geçmiş zaman olur ki, hayali
cihan değer” diyemiyormuşuz…

GEÇMİŞTEKİ TEKNOLOJİ 

”

1934’te otomatik araç yıkama

Yaşlanmayı geciktirmenin yolları var

DOĞAL yaşlanmayı
önleme, durdurma veya geri
çevirme şansımız maalesef
bugün için yoktur. Genç
insanları kurban edip

DNA’larını veya kemik iliklerini içmek veya
kalbimize enjekte etmek gibi korku filmi
senaryosu yöntemler ise sanıyorum değişik
engellerle karşılaşacaktır. Buna karşılık UV’ye
bağlı yıkımlar derideki yıkımın yüzde 90’ını
oluşturur ve önlenebilir yıkımlardır. UV’nin
2/3’ünün güneşin en dik olduğu saatin iki saat
önü ve arkasında geldiğini düşünürsek bu
saatlerde en ciddi korunmanın gerektiğini
görürüz. Bunun ülkemiz için uygulamasını
saat 11.00-15.00 olarak yapabiliriz. Bina içinde
kalmak veya sıkı dokulu giysiler giymek en iyi
korunma yoludur. Denize, güneşe çıkmak
isteyenler veya spor yapanlar için yine bu
yasak saatlerin dışı önerilir. Bu saatler içinde
dahi en az 20–30 faktörlü koruma içeren losyon
veya kremler önerilir. Kullanılacak
koruyucuların hem UVB hem de UVA’yı çok
iyi bloke etmesi gerekir. Yüzümüzün ve
ellerimizin, ayrıca da giyimdeki cesaretimize
göre açık kalan diğer alanlarımızın ise günün
dışarıda bulunduğumuz her dakikasında
güneş alacağını düşünerek bu alanlar için
korumayı sürekli yapmalıyız. Koruyucu güneş
altına çıkmadan 20–30 dakika önce sürülmeli
ve denizde, plajda iki, gündelik yaşamda dört
saatten sonra yenilenmelidir. Koruyucu ürün
yeterli yoğunlukta (2 mg/cm2)
uygulanmalıdır. Açıkta kalan tüm alana (yüz,
el sırtı vb.) Her şeye rağmen koruyuculara da
çok fazla güvenip güneş altında saatlerce
kalmamak gerekir. Bulutlar, gölgeler gibi
koruyucu olduğu sanılan etkenler ise ancak
yarı yarıya etkilidir ve çevreden yansımalar da
etkiyi artırır. Kardan yüzde 90, sudan yüzde 5,
kum, betondan ise yüzde 20 civarında yansıma
olur. Ayrıca UV suyun 2 metre altına kadar
inebilir, bu nedenle denizin içi de emniyetli
sayılmaz.

Deri yaşlanmasındaki ikinci önemli faktörün

sigara içimi olduğunu söylemiştik. Burada
alınacak tek ve kesin etkili önlem sigaranın
bırakılmasıdır. Daha doğrusu sigaraya hiç
başlamamaktır.

Menopoz başı veya premenopozdaki
hanımları da genç kabul ettiğimize göre bu
yaşlarda bir endokrin uzmanının ve
jinekoloğun yardım ve destekleriyle hormonal
denge zarar vermeden sağlanmaya çalışılmalı
ve gelişebilecek deri incelmeleri ve kurumaları
da belli ölçüde önlenmelidir. Bu arada ideal bir
hormonal tedavi bulunamasa da çalışmalar
sürmektedir. 

Nonenzimatik antioksidanların gerek
yiyecekler aracılığıyla gerekse de doğrudan
alınmaları serbest radikallerin etkisini azaltarak
yaşlanma sürecini durdurmada önemli bir rol
oynamaktadır. Diyetle alınmaları, diyetle
alınamazsa
doğrudan
dışardan
alınmaları deri
yaşlanma sürecini
yavaşlatmada
yararlı bir destek
sağlar. A, C, E vitaminleri, nikotinamid,
koenzim Q, melatonin, selenyum, çinko, bakır,
demir, çay, soğan, sarımsak, elma, havuç, yeşil
sebze ve meyveler, turunçgiller antioksidan
içeren ürünlerin önde gelenlerindendir.

Bu antioksidan ve antiage etkili maddelerin
oral yoldan takviyesi oldukça yararlı
görülmekle birlikte aşırı alım ve olası yan
etkiler açısından da değerlendirilerek dengeli
bir şekilde yararlanılmalıdır.

Güzel görünüm için derinin doğal nem ve
elastikiyetinin korunması çok önemlidir; bu
konuda nemlendirici kozmetik ürünler çok
yardımcıdır. Nemlendirici ürünler kuru ve
yıpranmış deriler için çok yararlıdır. Bunlara
eklenen bazı maddeler ürünlerin etkinliklerini
artırır ve bazı deri yenileyici etkiler de elde
edilebilir. A ve E vitaminleri, pantotenik asit bu
konuda en eski kullanılanlardan olup yerel
uygulamaları yararlı olabilir. Kollajen ve

elastinli
kremler,
losyonlar da dermisteki hasarı gidermek için
kullanılır, fakat deriden ne derecede
geçebildikleri çok kesin belli değildir. Üre hem
su tutucu hem de hafif soyucu olarak yararlı
olabilir. Son zamanlarda en çok sözü edilen
ürünlerden biri “meyva asitleri” de denen alfa
hidroksi asitlerdir. Düşük konsantrasyonlarda
nemlendirici etkiyi destekler ve deri
yenilenmesine yardımcı olabilir, fakat yüksek
konsantrasyonlarda ciddi soyucu etki ve
bununla birlikte deri yenileyici etki yaparlar.
Bu konuda etkinliği en iyi gösterilmiş olan
ürün retinoik asittir. 6 aylık bir kullanım
sonunda çok iyi etkileri görülmektedir. Yalnız
bunlar tahriş edici ürünlerdir; bunun
başlamadan kabullenilmesi gerekir. Ayrıca

değişik “Peeling=Soyma” yöntemleri de
benzer etki yaparlar. Unutulmaması
gereken şey hiçbiri mucize değildir,
reklamlardaki abartılı sonuçları
beklememek gerekir. Bunların yanında
ayrıca gündelik kullanımla defoları

kapatıp “anında etki” yapan ürünler
vardır ki, bunlar da amaca göre yararlı
ürünlerdir.

“GÜLEN İNSAN, GÜZEL İNSANDIR”
Sarkmalara karşı en iyi önlem hayatımızın

yarısını baş aşağı ellerimizin üzerinde
geçirmektir. Biraz yorucu olan bu önlem
uygulamada bazı sıkıntılar yaratabilmektedir.

Bunun yerine ağız ve yüz kaslarının
istikrarlı olarak çalıştırılması ve gergin
tutulması sarkmaları önlemede oldukça
yararlı olacak bir önlemdir.

Bütün bu genel görüşlerin ötesinde
63 yıllık deneyimime dayanarak söyleyeceğim
son şey, genç ve güzel görünmenin ilk ve en
önemli şartı güzel bir gülüştür. “Gülen insan,
güzel insandır” özdeyişi tamamen bana ait
olup, bu düşünceme katılmayan kimsenin
bulunacağını da sanmıyorum, katılmayana da
çok kızarım.

Ben büyüyünce işadamı olacağım

PROF. DR.
ERTUĞRUL H.

AYDEMİR

ehaydemir2003@hotmail.com

Derideki yaşlanmanın yüzde 90’ını UV’ye bağlı yıkımlar oluşturur.
İkinci önemli faktör ise sigara içmek tabii ki. Nonenzimatik

antioksidanların; gerek yiyecekler aracılığıyla ve gerekse de doğrudan
alınmaları serbest radikallerin etkisini azaltarak yaşlanma sürecini

durdurmada önemli bir rol oynar. 

Güldükçe insan benzer bir güle 
Yeter ki gönülden, gözden güle
Tuğruli der ki; gül güzel insan
Gönülden gülen en özel insan.

Modern Mechanix
dergisinin 1934 Kasım
sayısından bir haber,
otomatik araç yıkama
sistemini tanıtıyor…
Araçların bir hat üzerinde
zincirle çekilerek
yürütülmesi, otomatik
dönen rulo fırçalarla
temizlenmesi gibi tüm
ayrıntılar günümüzdeki
sistemin aynı…

Tabii günümüzün
akaryakıt istasyonlarındaki
kurutma sistemi olmayan
tesislere göre bir de artısı
var: Küresel kriz dolayısıyla
oldukça azalan işçilik
ücretlerinin de etkisiyle
olacak, kurulama için iki
işçi, “son dokunuşları”
yapacak elektrik
süpürgesini kullanmak için
de bir işçi istihdam edilmiş.
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