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Gelecek, çok h›zl› gelecek…

bir toplumda
‘‘ Özgür
devlet insanların
işlerini yönetmez.
Kendi işlerini yürüten
insanlar arasında
adaleti yönetir

”
Walter
Lippman
1889 – 1974 yılları arasında
yaşamış, “soğuk savaş”
teriminin mucidi, ABD’li
entelektüel, yazar, siyasi
yorumcu ve Pulitzer
Ödüllü muhabir.

Çünkü zaman daha hızlı akıyor.
Teknolojik gelişmeler geçmişe oranla
çok daha hızla gerçekleşiyor. Her bir
teknolojik yenilik hayatımızı çok daha
hızla ve derinden etkiliyor. Toplumsal
dönüşüm ivme kazanıyor.
Tüm dünyadaki informatik bilgi her
yıl iki katına çıkıyor.
YouTube, her gün herhangi bir
televizyon istasyonunun onlarca yıllık
içeriği kadar genişliyor.
Apple Store’daki 500 binden fazla
uygulama, bugüne kadar 14 milyardan
fazla kere indirilmiş durumda.
Amerikan Ulusal Kütüphanesi, her
gün, dünyanın çeşitli ülkelerinden
seçilmiş 10 bin kitapla zenginleşiyor.
Dünyanın dört bir yanında her gün
binlerce patent müracaatı yapılıyor. Bu
patentler tarihin hiçbir döneminde
olmadığı kadar hızla ticarileştiriliyor.
★★★
Yeni ürünler inanılmaz bir hızla
hayatımıza giriyor ve aynı hızla çıkıyor.

KARİKATÜRLERDEKİ TARİH
10 Temmuz 1924 Akbaba Dergisi

Kurbanlık Meslek

- Sen bu
sene kurban
kesmiyor
musun?

Fotoğraf: Osman Kuvvet

- Hayır, ben
kurban
borcumu
daha evvel
ödedim.
Kızımı bir
muallim ile
evlendirdim!

olmadığı kadar hızla geliyor.
★★★

Demode oluyorlar, yerlerine yenileri
geliyor ya da yeni versiyonları piyasaya
sunuluyor.
Henüz iPhone 4’e alışamamış bir
tüketici, 4S için sıraya girerken iPhone
5’in hayalini kuruyor.
Bildiğimiz dünya, yarın değişmiş
oluyor. Güneş her gün, bilmediğimiz,
tanımadığımız yeniliklerin üzerine
doğuyor.
Gelecek, tarihin hiçbir döneminde

TARİHTE BU HAFTA
20 Ocak
1936 yılında bugün,
sinemalarda oynayan
filmlerin yanında bir
de “öğretici” film
gösterilmesini zorunlu
hale getiren bir kanun
çıktı.
1950 yılında bugün, kiralar serbest bırakıldı.

iki yılda bir gerçekleşen ve 2010 yılında 17.’si toplanan
Kömür Kongresi ilk kez başladı.

24 Ocak
1980 yılında bugün, Demirel
Hükümeti’nin Başbakanlık Müsteşarı
Turgut Özal tarafından hazırlanan ve
ekonomik yapısal dönüşümleri içeren
bazı kararlar açıklandı. 24 Ocak
Kararları olarak anılacak ekonomik
21 Ocak
tedbirlerle Türk parası devalüe edildi,
1943 yılında bugün, tarımda destekleme alımları azaltıldı, sübvansiyonlar
Varlık Vergisi’nin
sınırlandırıldı, dış ticaret serbestleştirildi, yabancı
ödenmesinin son
sermaye teşvik edildi. Tüm bu tedbirler 1983’te
günüydü. Bugüne
kurulan Özal Hükümetince uygulanacaktı.
kadar vergilerini
ödemeyenler hakkında önce haciz işlemleri
25 Ocak
başlayacak, daha sonra da mükellefler Erzurum
1952 yılında bugün, Gümrük
Aşkale’deki çalışma kampına gönderilecek ve
ve
Tekel Bakanı Sıtkı Yırcalı’nın
vergilerinin tahsilatı işgücüyle yapılmaya çalışılacaktı.
yaptığı açıklamayla kibrit tekeli
22 Ocak
kaldırıldı. Artık özel sektör de
1942 yılında bugün,
kibrit üretebilecekti. Daha önce
Türkiye’deki bütün okullarda
sadece “inhisar kibritleri” piyasadaydı.
ve aynı zamanda işyerlerinde
imla kılavuzunun
26 Ocak
kullanılması hakkında bir
1905 yılında bugün, dünyanın
genelge yayınlandı.
en büyük elması bulundu. 3 bin
1946 yılında bugün, savaş
106 karatlık elmas birçok parçaya
yıllarında sınırlanan ampul
bölünecek, en büyük iki parçası
satışları serbest bırakıldı.
Britanya Kraliyet tacına
yerleştirilecekti. 621 gramlık
23 Ocak
Cullian elması hâlâ bilenen en
1978 yılında bugün, halen
büyük elmas…

Veteranlar kaybetti
dostluk kazand›

İSTANBUL Ticaret Odası
gol bulmayı başaran Beypazarı,
Meclis ve Komite Üyelerinden
skorda dengeyi kendi lehine
oluşan Veteran Futbol Takımı ile
çevirerek devreyi 3–2 üstünlükle
Beypazarı Ticaret Odası Veteran
kapatmayı başardı.
Futbol Takımları arasında 15 Ocak
İTO Veteran Takımı’nın eksik
2011 günü Bayrampaşa Çetin
kadrosundan ve yorgunluğundan
Emeç Stadı’nda oynanan dostluk
faydalanan rakip, ilk yarıya da iki
maçında eksik kadro ile
golle başlayınca 5–2 olan skora
mücadele etmesine rağmen
Katılımcılara ödül ve plaketleri rağmen oyundan kopmayan takım,
İTO Spor Kulübü Yönetim
karşılaşmaya hızlı başlayan taraf
Nurullah Aydın’ın attığı üçüncü
Kurulu Başkanı Atilla Örsel
İTO oldu.
golle maçın skorunu belirledi.
tarafından takdim edildi.
9. dakikada Abdullah
Her dakikası keyif ve dostluk
Karabatak’ın golü ile moral bulan İTO Veteran
içinde geçen mücadeleyi İTO Spor Kulübü
Takımı, 15. dakikada Bahadır Yaşık’ın ayağından
Yönetimi ve İTO Meclis Üyelerinin yanı sıra
kazandığı golle 2–0 öne geçti.
Beypazarı Ticaret Odası Başkanı H. Necdet
Bu dakikadan sonra toparlanan ve
Çalışkan ile Beypazarı Belediye Başkanı Cengiz
kadrosunda profesyonel geçmişi olan Veteran
Özalp de izledi. Maçın en renkli siması ise
oyuncular barındıran rakip tempoyu
Beypazarı Takımı’nın formasını taşıyan
yükseltmeye başladı. İlk yarı sonuna kadar üç
Beypazarı Kaymakamı Mustafa Kaya oldu.

Güney ABD’nin en büyük
otomotiv fuar› 10 Nisan’da
GÜNEY Amerika kıtasının en büyük otomotiv
ve yan sanayi fuarı olduğu söylenen Automec
Pesados&Comerciais 2012-Uluslararası Ağır ve
Ticari Araç Yedek
Parça Ekipman ve
Servis Fuarı, 10
Nisan 2012 tarihinde
Brezilya’nın Sao
Paulo kentinde
üçüncü kez

İster bireylerin, ister şirketlerin,
isterse ülkelerin geleceklerini tahmin
etmeye çalışın, ilk yapacağınız
geçmişlerine ve bugünlerine bakmak
olacaktır. Geleceği tahmin etmek
elbette zordur. Çünkü tahmin için
gerekli verilerin tamamını toplamak ve
değerlendirmek imkânsızdır.
Eldeki veriler az da olsa,
yayınlanan bilimsel makale ve kitap
sayısı az olan, patent fakiri,
Ar-Ge yatırımları yetersiz, sanayi ve
bilişim üretim düzeyi tabanda bir
ülkenin geleceğin dünyasında
geleceği yoktur.
Gelecek çok hızlı geliyor.
Bu hıza ayak uyduramayanlar
geleceğe ulaşamıyor.
Geçmişte kalıyor.
Bütün ürünleri ve hizmetleri de
mecburen gelecekten satın
alıyor…

kapılarını açacak. 14 Nisan 2012 tarihine kadar
ziyaretçilerini ağırlayacak fuarın Türkiye
milli katılım organizasyonunu Uludağ
İhracatçı Birlikleri
gerçekleştirecek.
Fuara, 2010 yılında 37
ülkeden bin 253 firmanın
katıldığı belirtildi.
Bilgi: 0224 219 10 00
uludag@uib.org.tr

Sial
Canada
9 Mayıs’ta
başlıyor
GIDA, içecek,
gıda ekipmanları
ve gıda paketleme
alanında
uluslararası
etkinliği yüksek
fuarlar arasında
yer alan Sial
Canada,
Kanada’nın
Montreal kentinde
düzenlenecek.
Fuar, 9-11 Mayıs
2012 tarihleri
arasında
gerçekleştirilecek.
Bilgi:
www.sialcanada.
com

SOLDAN SAĞA: 1- Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk
Cumhurbaşkanı olan, geçen günlerde 88
yaşında hayata veda eden devlet adamı
ve yazar… 2- Şarık Tara ve Sadi Gülçelik
tarafından 1957 yılında kurulan şirket…
Dünyanın en büyük spor eşya
üreticilerinden olan Almanya merkezli bir
firma… 3- (Tersi) Beyaz… Almanya’da
bir TV kanalını simgeleyen harfler…
Unilever tarafından 1950 yılından beri
üretilen margarin markası… 4- Otamak
işi, tedavi… Bir kimsenin, satın aldığı
hizmet veya ürün karşılığında para yerine
verdiği ve karşılığı banka hesabından
ödenen yazılı belge… Tunus’un plaka
işareti… 5- İşverenin işçileri topluca
işten uzaklaştırma veya işten çıkarma
kararı… Havada buğu durumundayken
akşamın ve gecenin serinliğiyle yerde
veya bitkilerde toplanan küçük su
damlaları… 6- Türk Lirası anlamındaki
kısaltma… Sözleşme… “Hayır”
anlamında kullanılan bir söz… 7- Bir
seslenme sözü… Osmiyum elementinin
simgesi… Başlangıç yemeği… 8- Bir
kişiyi görevinden almak, uzaklaştırmak…
9- Angola’nın internet harfleri… (Tersi)
Berilyum elementinin simgesi…
Kesintilerden sonra geri kalan miktarda
olan, safi… 10- Ticari bir işlemde zarar
tehlikesine karşı ayrılan pay… Adı
Fenerbahçe ile özdeşleşen, geçen
günlerde 87 yaşında kaybettiğimiz
Ordinaryüs lakaplı eski futbolcu ve
teknik direktör… 11- Vilayet… (Tersi)
“Herhangi bir kimse” anlamındaki
zamir… Mağara… 12- Satranç
oyununda şah ve kalelerle
gerçekleştirilen özel bir hamle…
Trabzon’un bir ilçesi… Koç Holding’in
beyaz eşya markalarından biri.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1- Tarımda
bir yılda derlenen ürünlerin bütünü… Bir
satıcı veya ihracatçının gönderdiği
malların bedelini almak üzere gerekli
belgeleri göstererek bankaya başvuran
kimse… 2- Çelik Grup tarafından Bolu
Yeniçağ’daki tesislerde üretilen meyve

O BİR İŞADAMI

Amerikan otomobil
tarzını geliştiren Alman

Walter Chrysler
Tam adı Walter Percy Chrysler… 1875
yılında Kansas eyaletinin Warnego şehrinde
doğmuş olmasına rağmen o bir Alman. 18.
yüzyıl başında Almanya’dan göç eden
Johann Philipp Kreißler’in soyundan gelir.
Chrysler, Kansas’ın Ellis şehrinde
büyüdü. Aynı şehrin demiryolu
atölyelerinde çırak olarak çalışmaya başladı.
Çırak olarak başladığı kariyerinde baş
ustalığa kadar yükseldi. Titiz ve kalifiye
işçiliği sayesinde, ABD’nin batısındaki
demiryolu sektöründe tanındı. Kansas,
Teksas ve Iowa eyaletlerinde çalıştı.
Daha sonra Pensilvanya eyaletinin
Pittsburgh şehrindeki Amerikan Lokomotif
Şirketi ALCO’da müdür olarak çalışmaya
başladı. Bu iş, Chrysler için tam bir dönüm
noktası oldu. ALCO’daki müdürlüğü
sırasında General Motors’dan banker James
J. Storrow’un teşvikiyle otomobil sektörüyle
ilgilenmeye başladı. 1911’de Michigan
eyaletindeki Buick fabrikasında üretim
müdürü görevini üstlendi. 1919 yılında
Buick’ten ayrılıp Willys – Overland Motor
Company’de çalışmaya başladı.
1921 yılına kadar çalıştığı bu şirketten
ayrılan Chrysler, üst düzey yöneticilikleri
sayesinde küçük bir servet yapmıştı.
Nihayet Maxwell Motor Company adlı
şirkette kontrolü ele alabilecek kadar
hisseye sahip oldu ve kendi işini yapmaya
başladı.
Maxwell’in adını Chrysler olarak
değiştirdi ve bir Amerikan efsanesi
markanın temelini atmayı başardı. 1929
yılında Time dergisi tarafından yılın adamı
seçildi. New York’un simgelerinden
Chrysler Binası’nı inşa ettirdi.
1940 yılında öldüğünde, kurduğu
şirketin ürettiği savaş araçlarının
dedelerinin geldiği ülkeyi yeneceği savaş
yeni başlamıştı.

BULMACA

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

aromalı maden suyu markası… Telefon
sözü… 3- İngiltere’nin internet kodu…
Avrupa Konseyi anlamındaki kısaltma…
Tavlada kullanılan bir oyun aracı… 4- İlaç
bilimi… 5- Hayvanlarda besili olma
durumu… Selenyum elementinin simgesi…
Somali’nin plaka işareti… 6- Uzaklık
anlatan bir söz… Bir fikir veya sanat eserini
yaratan kişinin, bu eserden doğan
haklarının hepsi… 7- Sodyum elementinin
simgesi… Onsuz düğün olmaz… 8- (Tersi)
Danimarka’nın internet harfleri… Peyniriyle
ünlü Çanakkale ilçesi… Eski bir tarihi
anlatmakta kullanılan deyim sözü… 9Türkiye İşverenler Sendikası
Konfederasyonu için kullanılan kısaltma…
Türk Ticaret Kanunu anlamındaki harfler…
Türkiye Barolar Birliği’nin kısaltması… 10Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve
böyle bir arsayı kaplayan yapılar
topluluğu… “Hangi şey” anlamındaki soru
sözü… 11- Yapı gereçlerinin yığılıp
saklandığı veya işlendiği yer… Bir meyve…
12- Elektronik cihazlar konusunda etkinlik
gösteren Japonya merkezli bir şirket…
Binicisine göre kişneyen hayvan…
İngilizcede “hayır.”

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

