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KARİKATÜRLERDEKİ TARİH 

25 Mayıs
1944 yılında
bugün,
demiryolu
müteahhidi
ve girişimci
Nuri
Demirağ’ın
uçak fabrikasında üretilen ilk
Türk yolcu uçağı İstanbul’dan
Ankara’ya gitti.
1954 yılında bugün, Duyunu
Umumiye olarak da
adlandırılan Osmanlı
İmparatorluğu döneminden
kalan borçların son taksiti
ödendi. 

26 Mayıs
1926 yılında bugün, Milli
Mücadele’ye katılmayan
memurların görevlerine son
verilmesine ilişkin kanun kabul

edildi.

27 Mayıs
1935
yılında
bugün,
hafta tatili

Cuma’dan Pazar’a alındı. 
1960 yılında bugün Cumhuriyet
döneminin ilk darbesi
gerçekleşti. Bir grup subayın
oluşturduğu Milli Birlik Komitesi

yönetime el koydu,
parlamentoyu kapattı ve
Anayasa’yı yürürlükten
kaldırarak tüm siyasi faaliyetleri
yasakladı. 
1986 yılında bugün, tütün
tekelini kaldıran yasa
onaylandı.

28 Mayıs
1930 yılında bugün, inşası 2 yıl
süren, New York City’nin
önemli sembollerinden
Chrysler Binası
resmen açıldı.
Birkaç yıl
sonra inşa
edilecek
Empire State
binasının
açılışına kadar
ülkenin en
yüksek binası
ünvanını koruyacaktı.

29 Mayıs
1453 yılında
bugün, İstanbul
fethedildi. Genç
Osmanlı
Padişahı Fatih
Sultan Mehmet,
Bizans

İmparatorluğu’nun ve birçok
tarihçiye göre Orta Çağ’ın

sonunu getirmişti. 
1985 yılında bugün, adı Fatih
Sultan Mehmet Köprüsü olacak
ikinci boğaz köprüsünün temeli
atıldı. Köprü üç yıl sonra aynı
gün resmen açılacaktı.

30 Mayıs
1974 yılında bugün, Cumartesi
günlerinin de tam gün tatil
olması kararı alındı. Böylece
resmi daire ve okulların yarım
günlük Cumartesi mesaileri
sona erdi.

31 Mayıs
1927 yılında bugün, başarılı bir
biçimde seri olarak üretilen ilk
ürün olan Ford Model T
otomobillerin sonuncusu
üretim bandından çıktı. Seri
üretimi sayesinde otomobil
fiyatının düşmesini ve geniş
kitleler tarafından kullanılmasını
sağlayan Model T, 1908 ile
1927 yılları arasında tam 15
milyon 7 bin 3 adet üretilmişti.

İş hayatındaki can alıcı
nokta hizmet etmek için

beslenen dürüst
duygudur. Ticaret

bilindiği gibi hizmet
bilimidir. En iyi hizmet

veren en çok kâr edendir.

”

1865 – 1936 yılları arasında
yaşamış, İsviçreli saat

üreticisi ve Eberhard & Co
kurucusu. 

The Economist’in her yıl yayınladığı güzel bir
kitap vardır: The Economist’s Pocket World in
Figures… Rakamlarla dünyayı anlatan bir cep
kitabı… Her yıl yenisi hazırlanıyor. 2012 için
yayınlanan kitap dünyanın bir özeti gibi. Her
rakam bir makale gücünde gerçeğin özeti…
Özellikle giderek küreselleşen dünyada, ülkeler ve
bölgeler arası farkın hâlâ ne kadar büyük
olduğunu görmek oldukça şaşırtıcı.

★★★

ABD’nin yüzde 13.6’sı göçmenlerden oluşuyor.
Bu anlaşılabilir; ABD yüzyıllardır göçmenler için
bir cazibe merkezi. Peki, Katar’daki göçmen
oranına ne diyeceksiniz; tam yüzde 86…

Son yıllarda emtia fiyatlarındaki artışlar
malum. Kauçuk, pamuk, kalay, şeker, altın,
palmiye yağı ve mısırın değeri 2005 ile 2010 yılları
arasında en az ikiye katlandı.

Dünyanın en rekabetçi ekonomisi ABD
ekonomisi… Ardından Hong Kong geliyor.
Dünyanın en rekabetçi 20. ekonomisi ise
İngiltere… Aynı İngiltere’de West End’deki
ofislerin kirası ise dünya lideri…

1970’li yıllarda dünyadaki her 4 otomobilin
3’ünün üretildiği ABD, bu konudaki liderliğini

çoktan kaybetti: Dünyada
en çok otomobil Japonya
ve Çin’de üretiliyor. En
çok otomobilin satıldığı
ülke ise Çin…

100 yaşını geçen
insanların sayısının 20
bini aştığı Japonya’da
ortalama yaş 84’e ulaştı.
Afganistan’ın ortalama
yaşam beklentisi ise 46’ya
düştü…

Obezite zengin
ülkelerin sorunu. Fakir
ülkelerde sadece
zenginler obez olabilirken,
zengin ülkelerde herkes

obez olabiliyor. İşte rakamlar: Her 3 Amerikalı’dan
biri ve Katar’daki kadınların yüzde 45’i obez…

Türkiye’de son dönemde inşa edilen konut
projelerinde artan 1+1 dairelerin hikmeti anlaşıldı.
Dünyada yalnız yaşayanların oranı artıyor. Bu
konuda rekor İsveçliler’in; yüzde 47’si evlerinde
yalnız yaşıyor. Evlenmemişler veya beraber
yaşadıkları biri yok. Rekortmenin ardından

gelenlerde de rakam pek düşmüyor. Dünya 11.’si
İngiltere’de oran yüzde 34… Yani İngiltere’deki
her 3 kişiden biri yalnızlığı tercih etmiş ve bu
konuda dünyanın 11.’si durumundalar.

Son günlerde borsaya açılıp çakılma deneyimi
yaşayan Facebook’un 150 milyon kullanıcısı
ABD’de yaşıyor. 

Gelelim cep telefonu kullanımına. Birleşik Arap
Emirlikleri’nde her 100 kişiye 232.1 cep telefonu
aboneliği düşüyor. Dünya 30.’su İngiltere’de ise bu
rakam her 100 kişi için 130.6…

Ülkemizde her yıl 40 milyon civarında sinema
bileti satılıyor. Nüfusu bizden yaklaşık 16 kat fazla
olan Hindistan’daki sinema bileti satışı bizim 100
katımız. Yani 4 milyardan fazla…

Dünyanın en büyük tüketicilerinin
Amerikalılar olduğunu sanıyorsanız
yanılıyorsunuz. Katarlılar, Amerikalılar’a göre 2.5
kata kadar daha fazla enerji tüketiyorlar. 

★★★

Evet, garip dünyanın garip rakamlarından
birkaçı… Dünya küçülüyor, ekonomi başta olmak
üzere birçok unsur küreselleşiyor ama bazı
konulardaki farklar korunuyor. En azından
şimdilik… 

George
Eberhard 

28 Şubat 1340 – 28 Şubat 1924 Akbaba Dergisi 

BULMACA
Haz›rlayan

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

SOLDAN SAğA: 1- Spor
Toto Süper Lig’de 2011-
2012 sezonunun
şampiyonu olan
Galatasaray’ın teknik
direktörü… 2- İsviçre
merkezli bir saat
firması… Güzel kokulu
bir tür küçük kavun… 3-
(Tersi) İridyum
elementinin simgesi…
Plastik, tahta, mika gibi
maddelerden yapılmış
taşlarla oynanan ve
konkene benzeyen bir
oyun türü… Herhangi bir
işi yapmak için ortaya
konan güç, zorlu, sürekli
çalışma… 4- Brezilya’nın
internet kodu…
Gayrimenkul yatırım
danışmanlığı hizmeti
veren bir firma… 5-
Samara, Vega ve Kalina
modellerini üreten Rus
otomotiv şirketi… Konut…
6- “Serbest Ticaret
Anlaşması” anlamına gelen
kısaltma… Müzik
eserlerinde “giriş” anlamına
gelen İngilizce kökenli
sözcük… 7- Baskıda
kullanılmak amacıyla,
üzerine kabartma resim,
şekil, yazı çıkarılmış metal
levha… Resmî kuruluşlarda,
iş yerlerinde temizlik ve getir
götür işlerine bakan görevli,
hizmetli… 8- İlaç,
merhem… Asıl ismi Xavier
Hernandez Creus olan
İspanyol futbolcu… 9- Bir
kuruluşun belirli bir dönem
sonundaki taşınır ve
taşınmaz varlıkları ile bunları
sağlamak için kullanılan öz
ve yabancı kaynakları
dengeli olarak gösteren
çizelge… Eski bir tarihi
anlatmakta kullanılan deyim
sözü… 10- Bir işte yetkili
olan, bir işi yapan, erbap…
Helva, tahin-pekmez ve
reçel yapımında önde
gelen, üretimi bir yüzyılı
aşan kuruluş… 11-

Bağışlama… Bir draje şeker
markası… 12- Doğadaki
başka enerji türlerini elektrik
enerjisine çeviren fabrika…
Repo’daki sesli harfler.

YUKARIDAN AşAğIYA: 1-
İki haftada bir çıkan ve
dünyanın en zengin insanları
listesini düzenli olarak
yayınlamasıyla ünlü, ABD
merkezli iş dergisi… Doğum
işini yaptıran kadın… 2- Bir
işte emir verme yetkisi
bulunan kimse… “Takım”
anlamındaki kısaltma… Çok
iyi duruma getirme,
geliştirme… 3- Bir cetvel
türü… Adını bir çiçekten
alan İstanbul semti… 4-
Ülkemizde Eczacıbaşı-
Schwarzkopf ortaklığında
üretilen saç boyası
markası… İşlenerek yapılan
üretim… 5- Bir üretim veya
yapım sırasında hak edilmiş
durum, para, istihkak…
Fransa’nın internet kodu…
6- Ücret karşılığı eşyayı
koruyan kimse… 7- Türlü
amaçlarla kullanılan, insan
yapısı, taşınabilir cansız

nesneler… Mililitre için
kullanılan kısaltma… 8-
Arjantin’in plaka işareti…
Yarım yüzyılı aşkın süredir,
doküman teknolojisinde ve
hizmetlerinde faaliyet
gösteren ABD kökenli
uluslararası bir teknoloji
şirketi… (Tersi) İlave… 9-
İstanbul Manifaturacılar
Çarşısı’nın kısa adı…
Amblemi “konuşma açmak”
anlamındaki (’) sembolünden
esinlenen uluslararası İngiliz
cep telefonu şirketi… 10-
Birine, görevi karşılığı olarak
veya geçimi için her ay
ödenen para… Ödenmesi
gereken poliçelere yazılan ve
“görüldüğünde” anlamına
gelen bir terim… 11- (Tersi)
Birleşmiş Milletler
anlamındaki kısaltma… Bazı
yörelerde mevsimlik tarım
işçisi toplayıp işçi ile işveren
arasında aracılık yapan
kimse… (Tersi) İlkel bir
silah… 12- Çalışır durumda
olan, etkin… Doğal Afet
Sigortaları Kurumu’nu
simgeleyen harfler… 
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O BİR İşADAMI

Elektrik konusunda 
129 patentin sahibi

William Stanley

1858 yılında New York Brooklyn’de
doğdu. Üniversite öncesi eğitimini
tamamladıktan sonra 17 yaşında Yale
Üniversitesi’ne kaydoldu. Ancak
üniversite hayatının kendine göre
olmadığını üç ayda anlayıp okulu
bıraktı. 

New York’ta çalışma hayatına atıldı.
Kısa süre sonra United States Electric
Lighting Company’de Hiram S.
Maxim’in asistanı oldu. Bu şirket
Edward Weston tarafından satın
alındığında yeni patronun da
yardımcılığına başladı. Birkaç ay sonra
bu işten de ayrıldı ve American Electric
Light Company ile Swan Electric Light
Company’de çalıştı. 

İlk patentini 1882 yılında bir elektrik
lambası geliştirerek aldı. Boston’da kısa
ömürlü Swan Electric şirketinde
çalışırken aldığı ilk patent ile büyük bir
sanayicinin dikkatini çekti. George
Westinghouse, Stanley’i işe aldı ve
Pittsburg’ta Union Switch & Signal
Company’de istihdam etti. Bu şirketin
ana konusu lambalardı. Bu fabrikada şef
mühendis olarak çalıştı.

Stanley, dahi bir teknik adamdı.
Hayatı boyunca elektrikle ilgili 129
patent aldı. Telgraf tuşları, yangın
alarmları, elektrik izolatörleri, alternatif
akımı pratikleştirme, indüksiyon bobini
konularında ilk çalışmaları yaptı. 

1890’da Pittsfield’da Stanley
Laboratory Company ve Stanley Electric
Manufacturing Company’yi kurdu.
Şirketleri zaman içinde geliştirerek
başarılı bir işadamı olduğunu da
kanıtladı. Şirketi 1903 yılında General
Electric tarafından satın alındı.

1916 yılında ölen William Stanley’in
adı, bugün William Stanley Business
Park’ta yaşıyor…

Küresel dünyan›n yerel rakamlar›…

TARİHTE BU HAFTA 

”

Korkuluğun ceketi…

– Şu korkuluk
benden daha
talihli… Hiç
olmazsa
arkasında
ceketi var!...

SAğLIKLI YAşAM
KULÜBÜ

Ergonomi; yapılan iş ile kişinin
çalışma gücünün dengede
olması, sağlığı korurken bir
yandan da iş verimliliğinin
artması amaçlı
düzenlemelerdir. Vücudu,
omurgayı doğru kullanma
metotlarıdır.

Zamanımızın büyük bir
bölümü ofiste, ofisteki
zamanda bilgisayar
başında, masa başında
geçiyor. Bu durum çeşitli
sağlık sorunlarına yol açıyor.
Ergonomik olmayan yerleşimler,
yanlış ya da hatalı materyal
kullanımı, yanlış oturuş ve hareketler
yeni bir tıbbi kavram yaratmıştır.

OFİS HASTALIKLARI 

Küçük değişiklerle çalışma ortamımızı daha sağlıklı
hale getirebiliriz; sağlık huzur getirir.

Mutlu bir ofis için; öncelikle doğal gün ışığı! Güneş
girmeyen yere doktor girer sözü hâlâ geçerli.

Ofis ortamının çok sıcak ya da çok soğuk
olmaması da önemlidir. Çok sıcak ortamda, terleyen
vücutta, daha soğuk bir ortama çıktığında bel, sırt
ağrıları meydana gelir. Soğuk bir ortamda ise
vücudun kan dolaşım hızı düşer, kas ve eklemler
sertleşir. Bu nedenle ani hareketler kalıcı
rahatsızlıklara yol açabilir.

■ Masa ile dizlerin arası 5
cm’den az olmamalıdır.

■ Masanın alanı dar, ayakları
kısa olmamalıdır. Bu şekilde
çalışma esnasında bacaklar
rahat hareket edebilir,
bacakların hareket alanı
kısıtlanmamış olur. 

■ Ayaklar yere değebilmelidir.
Yere sarkan ayaklar kan
dolaşımını engellediği gibi
dizleri de yorar. 

■ Baş hiçbir zaman geriye
doğru tutulmamalıdır. Bu
boyun kaslarını yorabileceği
gibi kireçlenme gibi sorunlara
da yol açabilir.

■ Oturuş pozisyonunuzu sık
sık değiştirmelisiniz. Uzun
süreler aynı pozisyonda
oturmak anatomik
sorunlara, şekil
bozukluklarına ve
ortopedik hastalıklara yol
açabilir.

Masa başında
doğru bir 

oturuş için
öneriler 

■Monitöre uzaklık, görüntüye, ekran
çözünürlüğüne, yazıların okunabilirliğine ve

monitörün büyüklüğüne bağlıdır. Ortalama olarak göz-
ekran uzaklığının 50 cm olması yeterlidir.

■ Sürekli monitöre bakıyorsanız, sık sık gözlerinizi dinlendirmeli
ve görüş açısını gözlerinizi yormayacak şekilde
ayarlamalısınız. Uzun süre ekrana bakıldığında göz kasları
kasılır, göz kırpma azalır. Bunun sonucunda göz nemliliğini
kaybeder. Bu nedenle sık sık göz kırpma işlemini yapmalısınız.
Sizi ruhsal olarak dinlendirecek görselleri masanızdan eksik
etmeyin.

■ Ekran üzerinde düşen yansımaları önlemek için monitörün
eğim açısını değiştirmelisiniz. Bu şekilde sağlanan eğimle,
ışık yansımalarının rahatsız etmesi engellenecektir. 

■ Doğru bir el mouse yerleşimi için klavye ve 
mouse aynı yükseklikte olmalıdır. Eğer aynı yükseklik

sağlanamıyorsa avuç içi ya da ön kol bölümünden 
klavyeye destek veren yükseklikler kullanılabilir. 
■ Çok sık klavye kullanan profesyonel klavye
kullanıcıları ergonomik klavye kullanmalıdır. 

■ Sadece ergonomik kullanım ve kemik-kas sağlığı
açılarından değil, temizlik açısından da dikkat 
edilmelidir. El ve parmakların devamlı temas 

halinde olduğu mouse’lar belli aralıklarla 
temizlenmelidir..

Mouse ve
klavye 

kullanımında 
bunlara dikkat!

Google, Philips gibi
şirketlerde öğle arası
meditasyon seansları ile
çalışma ortamının

bedensel ve ruhsal
stresine çözüm
bulunmuş. Ruh-beden
uyumluluğunun yanı sıra

bel, sırt ağrıları 
azalıyor, başağrısı ve
uykusuzluk ortadan
kalkıyor.

Sadece çalışanlar için değil, patronlar için de trend!

Göz sağlığına
dikkat! 

Ofis ergonomisi
Dr. Meral Seyman meral.seyman@ito.org.tr

30 kişiye ücretsiz  sertifikalı turizm eğitimi verilecek
İSTANBUL Ticaret Odası (İTO), Turizm

Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV) ve İstanbul
Ticaret Üniversitesi (İTİCÜ), turizm hizmetlerinde
kalitenin artırılması için ücretsiz sertifikalı meslek
edindirme kurs programı başlatıyor. Toplam 210 saat
olması planlanan program, ‘Turizm ve Otelcilikte
Meslek Edindirme Sertifika Programı’ adı altında
verilecek. Üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi’nin
organize edeceği programda, sektörde çalışacakların

niteliklerinin gelişen ve değişen taleplere uygun
olarak artırılması hedefleniyor. Kursun başlama
tarihi 4 Haziran 2012 olarak belirlendi. Pratik ve
uygulamalı eğitimler, 20 Temmuz’a kadar sürecek.
Teorik eğitimler İTİCÜ’nün Eminönü Kampüsü’nde
verilecek. Hafta içinde 09.00-17.00 saatleri arasında
planlanan sertifikalı eğitim programında, katılımcılar
5 yıldızlı otellerde uygulamalı eğitimler alacak.
Eğitimin bedeli İTO tarafından karşılanacak.  Kursa

katılabilmek için 30 yaşını geçmemiş, en az lise
mezunu olma ve bilgisayar kullanma şartı aranıyor.
Eğitimleri başarıyla bitirenlere İTO-İTİCÜ ve
TUGEV’in ortak sertifikası verilecek. Sınavlarda
başarısız olanlarsa sadece katılım sertifikasına hak
kazanacak. 30 kişiyle sınırlı tutulacak program için
başvurular, 31 Mayıs’a kadar İstanbul Ticaret
Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’ne yapılabilecek. 

Bilgi: 0212 511 41 92
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