
SOLDAN SAĞA: 
1- Reklamcılar Derneği
tarafından her yıl
düzenlenen, birçok dalda
reklam sektöründeki kişi
ve kurumların başarılı
çalışmalarının
ödüllendirildiği, adını bir
meyveden alan
organizasyon… 2- Bir
kurum veya kuruluşun
kendine seçtiği, bazı
ticaret eşyası üzerine
konulan, o eşyayı üreten
veya satanı tanıtan özel
işaret… Bir kuruluşun, bir
ticarethanenin belirli bir
dönem sonundaki taşınır
ve taşınmaz varlıkları ile
bunları sağlamak için
kullanılan öz ve yabancı
kaynakları dengeli olarak
gösteren çizelge… 3- Cep
telefonu aracılığı ile yazılan
iletinin bir cep telefonundan
diğer bir cep telefonuna
gönderilmesi anlamında
kullanılan İngilizce kısaltma…
Kenya’nın internet kodu…
(Argoda) Yalan, uydurma… 4-
Radyum elementinin
simgesi… Tüccarın malını
gümrükten çekebilmesi için
vapur kumpanyasından yük
konşimentosuna karşılık
verilen havale… Kilometrenin
kısa yazılışı… 5- Bir kimseye
çalıştığı yerce verilen tatil…
Trabzonspor için kullanılan
kısaltma… Elginkan
Topluluğu’nun armatür
markası… 6- Kullanılması
hemen mümkün olan para…
Fizik, kimya, matematik ve
biyolojiye verilen ortak ad…
Hindistan’ın internet harfleri…
7- Adını telefon sözünden alan
çamaşır deterjanı markası…
İngiliz soyluluk ünvanı… 8- Bir
ihracatçı firmanın malını dış
piyasada iç piyasada
sattığından daha düşük fiyatla
satması… Zehirsiz, çok iri bir
yılan türü… 9- Türk müziğinde

mızrapla çalınan, uzun saplı,
telli bir çalgı… Procter &
Gamble’ın çamaşır suyu
markası… 10- Bir tembih
sözü… Emlak alıp satma işiyle
geçinen kimse… 11- Belirli
maddeleri satma izni olan
kimse, dükkân veya kuruluş…
Toprak Mahsulleri Ofisi’ni
simgeleyen harfler…
Azerbaycan’ın plaka imi… 12-
Kamu Emekçileri Sendikaları
Konfederasyonu’nun
kısaltması… “Çok az para”
anlamında bir benzetme.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-
Ülkeler arasındaki iki yanlı
ticaret anlaşmalarının, temelde
malla ödemeyi öngören bir
türü… Türk Ekonomi Bankası
için kullanılan kısaltma… 2-
Romanya’nın internet kodu…
Üye… Nestle tarafından
üretilen Antep fıstıklı çikolata
markası… 3- İstanbul Giyim
Sanayi’nin 1969’dan beri
kullandığı erkek giyim
markası… Piyangoda bir
kimseye çıkan para… 4-
Tacikistan’ın para birimi…
Merkez Bankası’nı simgeleyen

harfler… Dumanın değdiği
yerde bıraktığı kara leke… 5-
Stronsiyum elementinin
simgesi… Bir taşınmazın
üstündeki mülkiyet hakkını
gösteren belge… 6- (Eski
dilde) Su… İtalya’nın Euro’dan
önceki para birimi… 7- Hem
yatırım fonu almak hem de
istenildiği anda nakit olarak
kullanmak amacıyla
oluşturulan fon türü… Makine
Mühendisleri Odası için
kullanılan kısaltma… 8-
Güreşte bir oyun… Boya
sanayisinde kullanılan beş
litrelik ambalaj… 9- Bir nota…
(Tersi) Kalay elementinin
simgesi… Kanada’nın internet
harfleri… 10- İnşaat, turizm,
taşımacılık, finans, iletişim ve
savunma alanlarında faaliyet
gösteren bir şirketler grubu…
Küme… 11- Senet veya çekin
arkasının kime ödeneceği
belirtilmeden imzalanmasıyla
yapılan ciro… Rus
imparatorlarına verilen
ünvan… 12- Kanunu, kebabı
ve köyü vardır… Aksaklık,
bozulma.
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Bir muhasebeci
arkadaşım anlatmıştı, yeni
bir ürün üretmek için yatırım
yapmayı düşünen bir
müşterisi fikrini almak
istemiş. 

- Sence bu ürün tutar mı?
diye sormuş.

Arkadaşım da ürünle ilgili
bilgisinin olmadığını
belirtmiş ve sektör
mensuplarına sormasını
tavsiye ederek, bir fizibilite
raporu hazırlatmadan
girmesinin sakıncalarını
anlatmaya çalışmış.

Müşterisi sessizce
dinlemiş. Bir süre sonra da
gerekli yatırımı yapıp ürünü
üretmiş ve piyasaya sunmuş.
İşlerin nasıl gittiğini soran muhasebecisine
de şunları söylemiş:

- Sen fizibilite falan dedin ama o
uzun iş. Ben işe bodoslama girdim.
Ürün çok tuttu. İşler de çok iyi…
Allah’a şükür ki seni
dinlememişim…

★★★

Bir başka hikaye de TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan.
Bir Afrika ülkesine gitmek üzere
uçaktayken yanına gelen genç bir
girişimciyle yaptığı sohbeti bazı
konuşmalarında anlatır
Hisarcıklıoğlu. Genç girişimci, Rifat
Bey’e yaklaşıp hal hatır sorar ve
tanışır. Rifat Bey de ne iş yaptığını
sorar.

- Kozmetik ürünleri
pazarlıyorum.

- Çok güzel. Peki buralarda hangi
dil konuşuluyor? Yerel dilleri biliyor
musun?

- Yok Başkanım.
- Peki İngilizce mi konuşuyorsunuz?
- Yok Başkanım. Ben Türkçe’den başka

dil bilmem.
- İyi de malı nasıl satacaksın? Hiç dil

bilmeden olur mu?
- Olmaz mı Başkanım. Bundan önceki 20

ülkeye nasıl sattıysam, bunlara da satarım
evelallah…

Konuşma sürer ve genç adamın tamamen
işaret dili ve kağıtlara rakamlar yazarak
ürünlerini sattığı anlaşılır. Rifat
Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin ilk ayağı olan
“cesaret”in bizlerde fazlasıyla olduğunu
belirtmek için bu hikayeyi arada anlatır. 

★★★

Dünya Bankası verileri de bu gözlemi
destekliyor. Türkiye’de her 100
kişiden 6’sı girişimci. Ancak hem bu
sayının artması gerekiyor hem de
inovatif girişim fikirlerinin daha fazla
öne çıkması gerekiyor.

Hepimiz biliyoruz ki “girişimcilik”ten
anladığımız; 

“Komşunun yaptığını yap,
kaybetmezsin…”

Habuki bir süre sonra aynı işi yapanların
artışıyla kârlılık düşüyor, dükkanlar
kapanıyor, girişimcilik macerası hüsranla
sonuçlanıyor.

Belki de sorulması gereken soru, “kimin
yaptığını taklit edersem kazanırım” yerine,
“kimsenin yapmadığı hangi işe girersem
kazanırım” olmalı…

GÖRSEL TARİH

1899 – 1992 yılları arasında yaşamış,
serbest piyasa ekonomisini sosyalist

dalganın yükseldiği dönemde
savunmasıyla meşhur, 1974’te

kazandığı Nobel Ekonomi Ödülünü,
fikir çatışmalarına girdiği Gunnar

Myrdal ile paylaşmış, ekonomist ve
siyaset bilimci…

Friedrich
Hayek

İstanbul’da 
bir dükkan…

Bizim anladığımız şekliyle
özgürlük nerede yok edildiyse,
hemen her zaman insanlara söz

verilen bazı yeni özgürlükler
adına yok edilmiştir. ”

19. yüzyıl sonu ile 20.
yüzyıl başlarında Kapalı
Çarşı’da çekilmiş bir
fotoğraf. Lambalar,

nargileler, vazolar ve daha
sair bin bir çeşit eşya…
Dönemin ruhunu,
şatafatını yansıtan objeler. 

GEÇMİŞTEKİ TEKNOLOJİ 

”

Sıfır
güvenlikli 

çocuk
koltuğu

Modern Mechanix dergisinin Mayıs 1936
tarihli sayısındaki bu haber, muhtemelen

ilk bebek ve çocuklara özel araç koltuğunu
tanıtıyor. Ancak günümüzdeki

koltuklardan oldukça farklı bir amacı var:
Küçüklere güzel ve geniş bir görüş konforu

sağlamak… Yani amaç güvenlik değil.
Zaten ebeveyn için de güvenlik pek de

önemli olmasa gerek ki, aracın şoförü de
emniyet kemeri takmamış. Zaten emniyet

kemeri 1903 yılında icat edilmesine rağmen
1950’li yıllara kadar pek kullanılmamış bir

“aksesuar” olarak kalmıştır.

BULMACA

Giriflimcinin cesaret aya€› tamam da…

Bugün 
21 Aralık 2012

Yarın da 22 Aralık 2012 olacak.
Muhtemelen de bu gazete sizin elinize
geçtiği zaman kıyamet kopmamış ve
Mayalar yanılmış olacak. Muhtemelen
diyorum; çünkü dünyanın her an yok olma
ihtimali var. Marduk’un ya da herhangi bir
göktaşının gelip dünyaya çarpması da
gerekmiyor. Güneşteki güçlü bir patlama
sonucu dünyadaki hayatın tamamen yok
olması her an ihtimal dahilindedir diyor
bilim adamları… Gerçekleşme ihtimali
milyarda birlerle ifade edilen bu patlamanın
tam 21 Aralık tarihinde gerçekleşmesi ise
daha da küçük bir ihtimal.

Netice itibarıyla 22 Aralık sabahı, büyük
bir ihtimalle Şirince’de kıyametten
kurtulmayı bekleyenler dahil, hepimiz güzel
bir dünya sabahına uyanacağız. Ve olan,
özellikle Rusya’da “ne de olsa kıyamet
kopacak” diye vergilerini ödemeyenlere
olacak…

Atilla Örsel’e plaket Erzincan’a şehit okulu teklifi
İSTANBUL Ticaret Odası

Meclis Üyesi Atilla Örsel, 32
yıldır yürüttüğü Türkiye
Cimnastik Federasyonu
Başkanlığı görevinden
ayrıldı. Dünya Cimnastik
Federasyonu Yönetim
Kurulu Üyeliği, Akdeniz
Cimnastik Konfederasyonu
Başkan Yardımcılığı gibi
önemli uluslararası
görevleri uzun yıllar başarı
ile sürdüren deneyimli spor
adamı, aynı zamanda İTO
Spor Kulübü’nün Başkanı
olarak Türk sporuna hizmet
etmeye devam ediyor. 

İstanbul Ticaret

Odası’nın 13 Aralık 2012
tarihinde yapılan Meclis
toplantısında Meclis
Başkanı İbrahim Çağlar,
Türkiye Cimnastik
Federasyonu Başkanlığı
görevini bırakan Örsel’e
Türk sporuna verdiği
hizmetlerinden dolayı bir
teşekkür plaketi takdim etti.
Plaketi Çağlar ve İTO
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Dursun
Topçu’nun elinden alan
Örsel, yaptığı teşekkür
konuşmasında Türk
sporuna hizmet etmeye
devam edeceğini belirtti.

İSTANBUL Ticaret
Odası’ndaki Erzincanlı
Meclis Üyeleri, PKK terör
örgütüne ilk şehidin
verildiği Erzincan’a da bir
şehit okulu yapılmasını
istiyor.

Bundan 28 yıl önce 15
Ağustos 1984’te PKK terör
örgütünün Siirt’in Eruh
ilçesine düzenlediği saldırı
sonucu Erzincanlı er
Süleyman Aydın şehit
edildi. Aydın, PKK terör
örgütünün saldırısı 
sonucu hayatını kaybeden
ilk asker, Erzincan da 
terör ateşinin düştüğü 

ilk kent oldu.
İstanbul’daki Erzincanlı

işadamları da hem eğitime
katkı sağlamak hem de
hemşerisi oldukları ilk şehit
Süleyman Aydın’ın adını
unutturmamak için İTO
Yönetimi’ne kente bir okul
yapılması teklifinde
bulundu.

Erzincanlı Meclis Üyeleri,
İTO’nun Aralık ayındaki
olağan Meclis Toplantısında
bu tekliflerini İTO Meclis
Başkanı İbrahim Çağlar ve
Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Yalçıntaş’a bizzat
sundu.

İSTANBUL Ticaret Odası bünyesinde faaliyet gösteren Türk
Sanat Müziği Topluluğu, Okmeydanı Darülaceze Müessesesi’nde

bir konser verdi. Darülaceze Müessese Müdürü Nevzat
Bayhan’ın davetiyle verilen konser büyük ilgi gördü. Darülaceze

sakinleri, İTO Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun seslendirdiği
eserleri coşkuyla dinledi. Kurum sakinlerinin sosyal hayata

adaptasyonlarının sağlanmasını hedeflediklerini belirten Bayhan,
bu tür organizasyonların artarak devam edeceğini söyledi.

Grup Şehnaz Buselik Saz Sanatçılarının eşlik ettiği İTO Türk
Sanat Müziği Topluluğu konserine tanınmış sanatçı Önder

Gülfidan şeflik etti. YAHYA GÜL

‹TO korosu Darülaceze’yi flenlendirdi
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