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BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

BULMACA
Haz›rlayan

Nalan M. ALAKENT
ile ti sim@so rus hop.com
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SOLDAN SAĞA: 1- Tekstil üretiminin yanı sıra horozu
ve Pamukkale’siyle ünlü olan ve Anadolu Kaplanları
arasında yer alan ilimiz… Bir mal veya paranın, belirli bir
süre içinde emek verilmeksizin sağladığı gelir… 2-
Kurucusunun adıyla markalaşan, üretim merkezi
İstanbul Yenibosna’da bulunan bir kuyumculuk
firması… Baryum elementinin simgesi… Satrançta bir
taş… 3- İran, Suudi Arabistan, Umman, Katar ve
Yemen’de kullanılan para birimi… Sri Lanka’nın internet
kodu… 4- İşgal edilen yere ödenen ücret veya vergi…
5- Ankara Ticaret Odası için kullanılan kısaltma… Kredi
kartı ile satın alınan mal veya hizmet karşılığında
bankanın yetki verdiği iş yeri tarafından düzenlenen,
satın alanca imzalanan, ödeme taahhüdünü gösteren
belge… 6- Torunu olan kadın… Anonim Ortaklık
anlamında kullanılan kısaltma… 7- Pepsi tarafından
üretilen bir gazoz markası… Madagaskar’ın plaka
işareti… 8- Birinin yanında bulunan ve işini yapan
kimse… Finlandiya merkezli bir GSM operatörü… 9-
(Tersi) Tur operatörü bir firma… Tetanos hastalığı… 10-
Eskiden ‘genel sekreter’ anlamında kullanılan isim…
11- İki taraf arasında sürüp giden alacak verecek
işlemlerinin tutulan hesabı… Kırmızı… 12- Anahtar…
1950 yılında Sultanhamam’da Nuri Güven tarafından
açılan ilk mağaza ile Türkiye’de çok katlı mağazacılığın
temelini atan kuruluş… Bal yapan böcek.

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1- Fabrikası Çanakkale’de
bulunan, ton balığı konservesi, salça ve dondurulmuş
hamur ürünleri markası… TV’deki ‘Passaparola’ adlı
yarışmayla hatırlanan sunucunun soyadı… 2- Finger,
Burçak, Negro, Topkek ürünlerine sahip bisküvi
markası… Boru sesi… Basketbolda yakın mesafeden
topu sertçe sepete geçirme… 3- Faturası olmayan bir
mal için alıcıya verilen veya birini harcama yapmış gibi
göstermek amacıyla yasa dışı olarak düzenlenen
faturanın halk arasındaki adı… 4- Bir peygamber adı…
1965 yılında üretime başlayan; yıllık 3 milyon tonluk
ham çelik üretim kapasitesi ile halen Türkiye’nin en
büyük demir çelik kuruluşu ve tek entegre yassı çelik
üreticisi konumunda olan kuruluş… 5- Acımasız ve
haksız davranan, zulmeden… Ukrayna’nın internet
harfleri… İnleme sırasında çıkan ses… 6- Libya’nın
internet kodu… Bankalararası Kart Merkezi için
kullanılan kısaltma… Konut Edindirme Yardımı
anlamında kullanılan kısaltma… 7- İstanbul Giyim
Sanayi’nin 1969’dan beri kullandığı erkek giyim
markası… Zorunlu Deprem Sigortasını yapmak ve
yönetmek amacıyla kurulan Doğal Afet Sigortaları
Kurumu’nu simgeleyen harfler… 8- Procter &
Gamble’ın çamaşır deterjanı markalarından biri…
Havacılar ve pilotlar için yayımlanan bülten… 9-
Yarışmacıların otomobille belli yolları izleyerek ve özel
kurallara uyarak belirli bir yere ulaşmalarına dayanan
otomobil yarışı… (Tersi) Bir hava taşıtını kullanmak ve
yönetmekle görevli kimse… 10- 1994 yılında Ege
Üniversitesi Bornova Kampüsü’nde kurulan, 2003’te
Tesco Grubu tarafından satın alınan hipermarketler
zinciri… Dondurma ve sütlü tatlıların konulduğu kap...
11- Sodyum elementinin simgesi… (Tersi) İş hacmi…
100 m2 değerinde yüzey ölçü birimi… 12- Türk
Telekom’un internet servis sağlayıcısı… Aylık alan
kimse, aylıklı.
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51 yıl önce

13 Ekim 1959

110 yıl önce

Dersaadet (İstanbul) Ticaret Odası Gazetesi  
30 Eylül 1316 (13 Ekim 1900)

AHMET ALMAZ
ahmet.almaz@mynet.com

Doğu Almanya 
Anlaşması’nın tatbikatı

Doğu Almanya’dan ithalat yapmak
isteyen tacirler, 26 Eylül 1960 tarihli
Resmi Gazete’de yayınlanan 16 sayılı
sirküler hükümleri gereğince
müracaatlarını yapmaya başlamışlardır.
Geçen hafta başından itibaren gittikçe
artan taleplerin hafta sonunda izdiham
derecesini bulması karşısında Odamızın
bu işle ilgili servisi takviye edilerek
aralıksız bir şekilde çalışmaktadır.

Yunanistan
Yunanistan döviz stokunun imkan ve
müsaadesi nispetinde ithal lisanslarını

kolaylıkla vermektedir. Buğday, un ve
diğer bazı maddeler ve bu arada
bilhassa lüks mallar tahdit mevzuunu
teşkil etmektedir. Nisan 1959’da
Yunanistan, Avrupa Para 
Anlaşması’nı imzalayan bütün
memleketlere tatbik edilen bir
kontenjan sistemi ihdas etmiştir. 
Bu usulün Yunanistan ile iki taraflı
anlaşmalar imza etmemiş diğer
memleketlere de kabili tatbiktir. Kağıt
hamuru gazete kağıdı, inşaat kerestesi
ve diğer maddeler kontenjana tatbik
edilmiştir. Bu anlaşmalar zamanla
İspanya, Batı Almanya, Fransa, İtalya
ve Finlandiya’ya da tatbik 
olunacaktır. 

İpek piyasası
Mevcudun fıkdanından dolayı piyasa
sakindir. Bu hafta hiç ipek ve koza
satılmamıştır. Marsilya’daki tutkun fiyat
ileride teslim olunma şartıyla koza ve
ipek satılmaktadır. Londra’da da piyasa
tutkun ve fiyat terakkiye meyilli ise de
mevcut azdır. İzmir’de de piyasa sakin
olup herhangi bir muamelata tesadüf
olunmamıştır. 
Kantariye
Şeker - Bu hafta 5 bin 200 çuval Teriste
ve 300 çuval toz şekeri gelmiş ve
satılmıştır. Teriste şekerinin fiyatı 98-99
guruştur.
Kahve - Bu hafta satış 1300 çuvaldır.

Piyasa tutkun olup Kanunisanide teslim
olmak şartıyla 38.75 sipariş olunmuştur.
Kükürt - Bu hafta ehemmiyetsiz satış
olmuştur. 
Gaz - Beher sandığı 18 guruştan transit
tarikiyle (yoluyla) revaçlı satış olmuştur.
Manifatura
Bu hafta piyasamızda muamelat
(alışveriş) durgunca olmakla birlikte
yine de az miktarda satış görülmüştür.
İplik - Bu hafta talep ve satış
görülmemiştir.
Bez - Bu hafta az miktarda muamelat
görülmüştür.
Basma - Bu haftada revaçlı satış vuku
bulmaktadır.

Dünyanın incisi
İstanbul şehrimiz
geçtiğimiz aylarda
dört adet çok önemli
sergiye ev sahipliği
yaptı. İsterseniz bu
dört sergiyi birlikte
hatırlayalım:

Birinci sergimiz;
“1400. Yılında Kuran
Sergisi” adıyla
Sultanahmet - Türk
İslam Eserleri
Müzesi’nde, Yıldız
Holding ve Antik A.Ş.
sponsorluğunda
açıldı. Emevi, Abbasi, Selçuklu, İran ve
Osmanlı dönemlerine ait yüzlerce el
yazması cüz ve Kuran-ı Kerim burada
sergilenirken, 250 bin yapraklık Şam
Evrakı’nın en nadir yazma parçaları da
gün yüzüne çıktı. Özellikle İslam
coğrafyasının 8. ila 18. yüzyıl arasında en
meşhur hattatlar tarafından yazılmış
Kuran-ı Kerimleri çok büyük ilgi gördü.
Sergi halen gezilebilir.

İkinci sergimiz; “1001 İcat İslam Mirası
Sergisi” adıyla gene Sultanahmet
Meydanı’nda açıldı. Londra merkezli
Bilim, Teknoloji ve Medeniyet Vakfı
Başkanı Prof. Dr. Salim Al Hasani ile
Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı
Türkiye Eşgüdüm Komitesi Başkanı Prof.
Dr. Bekir Karlığa işbirliği ile açılan bu
sergide; Müslüman bilim adamlarının
bulduğu icatlar tanıtıldı. Özellikle
sergilenen El-Cezire’nin bulduğu filli su
saati ile İslam medeniyetinin altın çağı
olarak kabul edilen 7. ila 16. yüzyıllardaki
bilim ve teknoloji alanındaki yüzlerce icat,
makine ve alet, sergiyi gezen yaklaşık 400
bin ziyaretçinin çok büyük ilgisini çekti.
Sergi şu anda New York’ta sergilenmek
üzere İstanbul’dan yola çıkarıldı.

Üçüncü olarak; “İslam Bilim ve
Teknoloji Tarihi Sergisi”, 6-10 Ekim
arasında MÜSİAD Fuarı içinde CNR
Yeşilköy’de açıldı. Ünlü İslam Bilimleri
Tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat
Sezgin’in hazırladığı sergide, bugüne
kadar İslam dünyasında keşfedilmiş
matematik, fizik, kimya, coğrafya, tıp,
astronomi ve harita alanlarındaki buluşlar,
icatlar ve aletler sunuldu. Günde 17 saat
çalışarak kendi alanında bir rekora imza
atan Prof. Dr. Fuat Sezgin Hoca’nın
kitapları ve CD neşriyatları da ayrıca
sergide yer aldı. Sergiyi gezenler değerli
hocamızla tanışma fırsatını buldular ve
keyifle tarih içinde unutulmaz bir
yolculuk yaptılar. Serginin tamamı
Gülhane Parkı içindeki İstanbul Belediyesi
Müzesi’nde yıl boyunca gezilebilir.

Son olarak; halen devam eden
“Bizans’tan İstanbul’a: İki Kıtanın Limanı
Sergisi” Sabancı Müzesi Emirgan’da açıldı.
Bizans’tan günümüze kadar İstanbul’un
gelişimini ve tarihini anlatan sergide
sayısız kıymetli eser sergilenerek
ziyaretçilere tanıtıldı. Daha evvel
Fransa’da Türk Mevsimi dolayısıyla
Paris’te sergilen bu serginin tamamı,
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti
Ajansı’nın üstün katkıları ile İstanbul’a
getirilmiş oldu. Ayrıca birinci kalitede
enfes bir kitap basılarak sergideki tüm
eserler yayınlanmış oldu. Paris ile
İstanbul’u bu sergi vasıtası ile birbirine
bağlayan İstanbul 2010 Avrupa Kültür
Başkenti Ajansı’na, İstanbullu’lar olarak
sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

İstanbul’da yaşayan değil, İstanbul’u
doyumsuz yaşayanlar olarak bizler, tüm
bu sergilerde emeği geçen herkese
şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah, bu kış
gene böyle muhteşem sergileri gezme
fırsatını hep birlikte buluruz. 

ŞEVKET CAN
TÜLÜMEN 
İTO İnşaat

Restorasyon 
Komite Başkan

Vekili

Biricik
İstanbulumuz’da 

dört adet
muhteşem sergi

KOBETIC’te final
konferansı 18-19 Ekim’de 
AVRUPA Komisyonu tarafından desteklenen ve
liderliğini İstanbul Ticaret Odası’nın yürüttüğü
KOBİ’lerin e-Ticaret Konusunda Eğitilmesi
(KOBETIC) başlıklı mesleki eğitim projesi
kapsamında, tüm proje sonuçlarının ve ürünlerinin
hedef gruplara aktarılacağı iki günlük bir kapanış
etkinliği düzenlenecek. İTO’nun organize edeceği
final konferansı, 18-19 Ekim 2010 tarihlerinde
gerçekleştirilecek.

İş adamları Kanada’da 
fırsatları araştıracak
TÜRK iş adamları, 21-24 Ekim 2010 tarihlerinde
düzenlenecek olan Kanada-Toronto Ticaret Heyeti
programı kapsamında ülkedeki fırsatları yerinde
inceleyecek. Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Türkiye
İhracatçılar Meclisi organizasyonu ile düzenlenecek
programda, Kanada’da pazar payımızın artırılması
ve bölgeye yönelik yeni ihracat imkanlarının
oluşturulması amaçlanıyor. 
Bilgi: 0312 417 22 23

Sektörel yay›nc›l›k 
bir ihtisas alan›, 

s›€›n›lacak liman de€il
Yayın hayatını 6 ayrı sektör dergisiyle sürdüren

Doğa Yayıncılık Yazı İşleri Grup Başkanı Oya Bakır, sektörel
yayıncılığın başka alanlarda varlık gösterilemediğinde sığınılacak
bir liman değil, bir ihtisas alanı olduğunu söylüyor. Bakır’a göre,

sektörel yayıncılığın güçlü bir Ar-Ge’ye de ihtiyacı var.

SEKTÖREL yayıncılığa 1992 yılında
başlayan Doğa Yayıncılık, bugün üç
ayrı sektörde 5 ulusal ve 1
uluslararası dergiyi okuyucularıyla

buluşturuyor. Dergilerin web sitelerinin
yanı sıra ulusal sektör kataloğu da
hazırlayan grup, aynı zamanda teknik
kitaplar da yayınlıyor. Grup, düzenlediği
pek çok panelle de sektörel bilgi
paylaşımına katkıda bulunuyor. Doğa
Yayıncılık Yazı İşleri Grup Başkanı Oya
Bakır, sektörel yayıncılıkla ilgili sorularımızı
cevaplandırdı.

Neden sektörel yayıncılığı tercih
ettiniz?

İletişimci ağırlıklı bir grup olarak
yayıncılığa yatırım yapma konusunda
tereddüt etmedik. Uluslararası söylemi ile
B2B (Business-to-Business), bizdeki tanımı
ile sektörel yayıncılığın, gelişmiş ülkelerin
köklü endüstrilerinin ilerleme süreçlerinde
oldukça önemli rolü var. Bu nedenle
yayıncılığın bu segmentini gelişmeye çok

müsait bulduk ve dinamik temposu,
sistematik olarak yenilik gerektiren
karakteri ile tercihimiz oldu.

Dergilerinizi farklı kılan özellikler
neler? 

Dergi yayıncılığı yapacağımız alanları
seçerken, genellikle ticari açıdan daha az
risk taşıdığı düşünülen geniş başlıklar,

lokomotif endüstrilerin genel başlıklarını

değil, gelişme potansiyeli yüksek olan,
gelecekte başlı başına bir sektör olarak kabul
edilecek alt başlıklara yöneldik. Yapı, inşaat
yerine gelişme trendine giren yalıtımın, tüm
ülkeler için en önemli sektör sayabileceğimiz
enerjinin yerine, yenilenebilir enerjilerin
tercih edilmesi gibi. Bu nedenle aynı alanda
yayın yapan dergiler ya bulunmuyor ya da
bu alanda yayın yapan ilk B2B yayın olarak,
sektör yapısını, seyrini daha detaylı tanıma
olanağımız oluyor. 

Sektörel yayıncılığın zor ve keyifli
yönleri neler?

Bir tiyatro sanatçısının şöyle dediğini
hatırlıyorum: “Tiyatro, çok kolay bir iştir, ilk
20 yılını saymazsak.” Sektörel yayıncılık da
bir ihtisas alanı, başka alanlarda varlık
gösterilemediğinde sığınılacak bir liman
değil. Sürekli dikeyde bir gelişim
göstermeye mecbur olduğunuz helezonik ve
çok açılı bir yapısı var. Sürekli kendini
yenileyen çok iyi bir mutfağı olmalı. Diğer
sektörlerde olduğu gibi güçlü bir Ar-Ge’ye
ihtiyacı var. Katma değer üretmenin bir
saygınlığı var ki, girdiğiniz her ortamda
hissettirilen; işte buna da işin manevi tatmini
diyebiliriz.

Yayınlarınızın sektöre katkısı nedir?
ABD’de endüstri branşları ile öne çıkan,

Avrupa ülkelerinde sektörleri geliştiren üç
temel parametre olmuş: Sektörün dergisi,
derneği, fuarı. Yüz yıllık bu doktrin hâlâ
anlaşılamasa da, biz bu felsefeyle hizmet
veriyoruz. 

GRUBUN DERGİLERİ

Termodinamik 
1992’de aylık olarak yayımlanmaya

başlayan dergide; ısıtma,
soğutma, klima, termodinamik
alanındaki gelişmeler, yeni ürün
ve teknolojiler yer alıyor.

Tesisat Market
Isıtma, soğutma, havalandırma,

mekanik tesisat alanlarında
yayın yapan dergi, 1996
tarihinde iki ayda bir
yayımlanmaya başladı. 2001
yılından itibaren de tabloid
boyutuyla aylık olarak
okuyucularıyla buluşuyor. 

HVAC&R Turkey 
Mart 2003’te yıllık olarak

yayımlanmaya başladı.
Dergide; sektörel
envanterler, dünya
HVAC-R sektörünü
ilgilendiren uluslararası
başarılar yer alıyor.

YAHYA GÜL

Afgan ürünleri
sergiyle tanıtılacak

AFGAN ürünleri ve firmaları, 24 Ekim 2010’da
başkentte başlayacak olan Uluslararası Kabil
Sergisi’nde görücüye çıkarılacak. Tarımdan
gıdaya, sanayiden hizmete kadar pek çok ürünün
vitrine çıkacağı sergi, 27 Ekim’e kadar
gezilebilecek.  Bilgi: +93 20 210 34 04
www.aisa.org.af rohullah.ahmadzai@aisa.org.af

Uluslararası Havana
Fuarı 1 Kasım’da 

KÜBA’nın başkenti Havana’nın ev sahipliği
yapacağı Uluslararası Havana Fuarı, 1 Kasım
2010’da kapılarını açıyor. Bu yıl 28’incisi
düzenlenecek olan fuar, tüketim malları,
makine ve ekipmanları, teknoloji, hammadde
ve hizmetler konularında gerçekleştirilecek.
Toplam 25 bin metrekarelik alanda yapılacak
fuar, 8 Kasım 2010’a kadar açık olacak.
Tel: 00537 271 07 58 Faks: 00537 271 90 65
pabexpo1@palco.cu/wilmaqpalco.cu

Irak’a yatırım
fırsatları fuarı 

ULUSLARARASI Irak Fuarı (Bağdat Uluslararası
Dünya Ticareti ve Irak’a Yatırım Fırsatları Fuarı),
1 Kasım 2010’da kapılarını açıyor. Bu yıl
73’üncüsü düzenlenecek fuara başkent Bağdat ev
sahipliği yapacak. 10 Kasım’a kadar
ziyaretçilerini ağırlayacak fuarın, iki ülke
arasındaki ekonomik ilişkileri ve ticaret hacmini
geliştireceği ifade ediliyor. Bilgi: 0212 299 01 20

Oya Bakır
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