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SOLDAN SAĞA:
1- Bu yıl 25 Şubat-3 Mart
tarihleri arasında 24. kez
kutlanacak olan hafta… 2-
İştirakçileri Türk Telekom ile İş
Bankası olan, ülkemizin
üçüncü GSM operatörü…
Alacağın veya borcun, faizin
dışında olan bölümü… Ruleti ve
salatası vardır… 3- Bir kimseye
herhangi bir okulu
tamamladığını, bir iş, sanat veya
meslek dalında çalışabilme
yetkisi elde ettiğini belirtmek için
bir öğretim kurumu tarafından
düzenlenip verilen resmî belge…
Tarhanası ve battaniyesi ile ünlü
Ege ilimiz… 4- Eni büyük olan,
geniş… Ödün… Lantan
elementinin simgesi… 5- İplik…
Manisa’da üretilen bir halı
markası… 6- Son karşıtı…
Leke… Bankacılıkta kullanılan,
borsada kota alabilmek için
gerekli asgari şirket sermayesi
veya pay… 7- Çinko elementinin
simgesi… 1995 yılında Türk-
Alman iş ortaklığında Götzen
unvanıyla kurulan, 1999 yılında
bugünkü adını alan, yüzde 100
yerli sermayeli yapı market
zinciri… Panama’nın internet
kodu… 8- Çalışır durumda olan,
etkin… Bir işte başta gelen
kimse… 9- Yiğit… Arjantin’in
internet harfleri… Akıllı Bilet
olarak adlandırılan ve İstanbul
genelinde ulaşım
ücretlendirmesinde kullanılan
cihaz… 10- Eriği, keçisi ve
taşıyla ünlü Akdeniz adası…
Parıltısını artırmak için elmas
taşlarının altlarına konan ince
metal yaprak… 11- Belirli bir
günün, olayın bir önceki günü…
Litvanya’nın plaka imi… Bir şeyi
hatırlamak için yazılan kısa
yazı… 12- İki ülke parasının

karşılıklı değeri… Siyasi
çekişmelerin geçtiği yer.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1- Süresi belirlenmemiş,
paranın istenildiği zaman
çekilebilmesine imkân tanıyan
banka hesabı… 2- 1983 yılında
pazara sunulan, Marsa’nın ilk
paket margarini… (Tersi)
Hollanda’nın plaka işareti…
Eski Mısır’da güneş tanrısı… 3-
Oyuncunun sözü
karşısındakine bırakırken
söyleyeceği son söz…
Mavimtırak esmer renkte,
özellikle çelik, döküm ve
alaşımlar durumunda sanayide
kullanılmaya en elverişli
element… 4- Bir yarışma veya
karşılaşma sonunda yenen,
üstün gelen… Gösteriş, çalım,
caka… 5- Birinin borcunu
ödememesi veya verdiği sözü
yerine getirmemesi durumunda
bütün sorumluluğu üzerine
alma durumu… 6- Tavsiye
edildiği üzerinde yazılı olan
kartı, pusulayı taşıyan kimse… 
7- Merkezi Adana’da bulunan
Sezen Gıda’nın bal, polen,
arısütü ve krembal ürünlerinde
kullandığı markası… Kırmızı…
8- Bir nota… İsim… Bir göz
rengi… Uzaklık anlatan bir
söz… 9- Bir hafif makineli silah
çeşidi… (Tersi) Falkland
Adaları’nın internet kodu… 
10- Askerlikte “Yürü” komutu…
Kilolitre için kullanılan
kısaltma… Süreli yayınları,
parasını önceden ödeyerek
alma işi… 11- Soru…
Bankacılıkta borç senetlerinin,
bankalara ödenmesi için vade
tarihinden başlayarak tanınan
iki gün…  12- Herhangi bir
nedenle değerini yitirmiş mal…
Dar ve kalınca tahta.

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

BULMACA

Geçen hafta akıllı telefonun
kaç eşyaya bedel olduğunu sıralamış
ve eklemiştim;

“Bitti mi?
Bitmedi…
Ve bitmeyecek…
Her gün eklenen binlerce yeni

uygulama ile yetenekleri sürekli
artacak. 

Ve muhtemelen de hayatımıza her
geçen gün daha da nüfuz edecek,
daha da vazgeçilmez olacak…”

★★★

Bu hafta da konunun bir nevi
devamına göz atalım…

Akıllı telefonların yeni yetenekleri
bazı meslek erbabını olumsuz
etkileyecek. 

Örneğin, akıllı telefonların
yaygınlaşması kağıt ajanda
kullanımını sürekli azaltıyor. 

Örneğin, herkesin telefonundaki
fotoğraf makinesiyle çektiği
fotoğrafları bulut bilişim sayesinde

saklaması ve kağıda basmaması
fotoğrafçılık mesleğinin sorunlar
yaşamasına yol açıyor. Kağıda
basılmayan fotoğrafların zamanla yok
olacağı, insanların bir süre sonra
“keşke” diyeceği gerçeği ne yazık ki
durumu değiştirmiyor.

★★★

Bu durum sadece günümüze ve
akıllı telefonlara özgü de değil.
Çocukluğumda mahallemizde
bulunan tahta oyuncak imalatçısı Ali
Dede’nin çocukları çeyiz sandığı,
torunu da çekyat üretmişti. Herkes
kendi döneminin ihtiyacına cevap
vermeye çalışıyordu. Şimdi hiçbiri
yok. Tüm bu üretimler endüstriyel
hale geldi. 

Gençliğimin matbaalarının hurufat
imalatçıları, çinko kalıpçıları da ya yok
oldu ya da iyice azaldı. 

Dia banyosu yapan fotoğrafçı mı
var artık, o diaları tarayıp temizleyen
renk ayrımcılar mı? İlkini dijital
fotoğraf makineleri, ikincisini
doğrudan kalıba pozlandırmayı
mümkün kılan CTP teknolojisi bitirdi. 

★★★

Geçenlerde Yrd. Doç. Dr.
Kahraman Arslan Hocam bir hikaye
anlattı. 

Zamanında, Halıcıoğlu civarında
atların tımarı için kaşağı üreten birçok
imalatçı varmış. Bu imalatçıların çoğu
kaşağı ihtiyacı azalınca işi bırakmış,
dükkânlarını kapatmış. İçlerinden biri
“Ben kaşağı imal ediyorum ama
aslında fırça imalatçısıyım” diye
düşünüp farklı ürünlere yönelmiş. Her

çeşit fırçayı üretmiş. Kendini ve işini
doğru konumlandırdığı için, “Banat”
üretimini bugün de sürdürüyor.

★★★

Her şey değişiyor. Eskiye göre de
oldukça hızlı değişiyor. 

Değişimden şikâyet etmenin de
şikâyet edene pek bir faydası
olmuyor. 

Her zaman mümkün olmasa da en
doğrusu, durumu gerçekçi olarak
değerlendirip, gerekli adımları
gecikmeden atmak…

Ama ne yazık ki her zaman ve
herkes için mümkün olmuyor.

★★★

İtalyan yazar Giuseppe Tomasi di
Lampedusa’nın 1958 yılında
yayınlanan ve Türkçe’ye Leopar
adıyla çevrilen Il Gattopardo romanı
bir değişim sürecini anlatır. 1800’lerin
ortalarında İtalyan birliğinin
kurulması sürecinde çöküşe geçen bir
prensin ailesi ekseninde yaşananlar
aktarılır. Sinema uyarlamasında Burt
Lancester’ın canlandırdığı çöken
krallığın Prensi Fabrizio Salina,
hayatının muhasebesini yaptıktan
sonra, “Her şeyin olduğu gibi
kalmasını istiyorsak, her şeyi
değiştirmeliyiz” diye düşünür…

★★★

Evet, her şeyin olduğu gibi
kalmasını isteyen, değişimi kendi
gerçekleştirmeli… 

Başkalarının değişimine maruz
kalan ise her şeye hazır olmalı…

Kuvvete
dayanmayan

adalet aciz, adalete
dayanmayan

kuvvet zalimdir..”

”

Blaise
Pascal
1623 ile 1662

yılları arasındaki
kısa hayatında,

bilime
olağanüstü
katkılarda
bulunmuş,

Pascal Üçgeni
ve 19

yaşındayken icat
ettiği mekanik

hesap
makinesiyle

meşhur, Fransız
bilimadamı ve

filozof…

Hiçbir fleyin
de€iflmemesi

için…

KARİKATÜRLERDEKİ TARİH
24 Kanuni Evvel 1339 - 24 Aralık 1923 Akbaba Dergisi 

Do€ru
söyleyeni…

Baba – Yazıklar olsun…
Demek bu sene de imtihanda
doğru cevap veremedin ha!..

Çocuk – Vallahi doğru
söyledim!..

Baba – Peki, niçin
kovdular?..

Çocuk – Babacığım, sen her
zaman: Doğru söyleyeni dokuz
köyden kovarlar demez
misin?!..

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

Kadın patronlar
İTO’da buluştu

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İstanbul
Kadın Girişimciler Kurulu (İKGK), 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü dolayısıyla kadın patronları bir araya getirdi. İTO’da
düzenlenen etkinlikte konuşan İTO Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi Hasan Demir, iş dünyasının son 20 yıl içinde
yaşadığı en büyük devrimin kadınların yoğun biçimde iş
yaşantısına girmesi olduğunu söyledi. Demir, Türkiye’nin
ataerkil bir aile yapısına sahip olsa da kadının rolünün her
zaman son derece önemli olduğunu kaydetti. Kadınların,
Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren müesseseleşen
Baciyan-ı Rum Teşkilatı’nda devletin askeri yapısında bile
görev aldığını, ticari ve sosyal yaşamda çok önemli roller
oynadığını ifade eden Hasan Demir, “Kadınlarımız,
Kurtuluş Savaşı’nda da askeri tedarik zincirine büyük
destek vermişlerdir. Köklerimizden aldığımız gücü
dünyadaki değişimlerle harmanlamalıyız” diye konuştu.
İKGK Başkanı ve İTO Meclis Üyesi Hatice Dinçbal Kal da,
kurulun geçen yıl İTO-KOSGEB ve Coca Cola işbirliğiyle
hayata geçirdiği Fikrim Artık İşim Projesi ile ilgili bilgi verdi.
Dinçbal Kal, kurulun çalışmalarının, İTO’nun verdiği büyük
destekle devam ettiğini bildirdi. Turkcell Genel Müdür
Yardımcısı Selen Kocabaş, AvivaSA Emeklilik ve Hayat
Genel Müdürü Meral Eredenk ve Uzay Kimya Yönetim
Kurulu Başkanı Sevda Arıkan da toplantıda deneyimlerini
paylaştı. İTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hasan Demir
ve Genel Sekreter Yardımcısı Selçuk Tayfun Ok, toplantıya
katılan kadın girişimcilere karanfil dağıttı. 

Rize Ticaret Odası’na 
TIR karnesi eğitimi
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) adına

TIR karnesi vermeye yetkili Odalar arasına alınan Rize
Ticaret ve Sanayi Odası (RTSO) personelinin
bilgilendirilmesine yönelik eğitim çalışması yapıldı.
İstanbul Ticaret Odası TIR Servisi’nde eğitim alan RTSO
personeline, TIR karnesi işlemleri ile ilgili teknik bilgiler
verildi. Rize Ticaret ve Sanayi Odası’nın TIR karnesi
konusunda yetkilendirilmesi ile birlikte TIR karnesi
işlemi yapan Oda sayısı 17 ye yükseldi. Halen, TIR’ların
ve taşıdıkları yükün uluslararası hareketlerinde sınır
kontrolleri ve geçişlerinde kolaylık sağlayan, TIR’ın ve
üzerindeki yükün pasaportu hüviyetindeki TIR
karneleri 57 ülkede kullanılıyor. Geçtiğimiz yıl yapılan
650 bin TIR karnesi işlemlerinin yaklaşık yarısı İstanbul
Ticaret Odası tarafından gerçekleştirildi. YAHYA GÜL
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