
SOLDAN SAĞA: 1- 1994
yılında Rahmi Koç’un
kurucu
başkanlığında Deniz
Ticaret Odası tarafından
başlatılan, Deniz Temiz
Derneği, olarak da bilinen
sivil toplum kuruluşunun
kısa adı…
Ticarethanelerde para
alınıp verilen yer… 2-
Avrupa Birliği’nin ortak
para birimi Euro’ya
verilen diğer isim…
Müşteri ile borsa
acenteleri arasında
menkul değerlerin alım
satımına aracılık eden
gerçek veya tüzel kişi…
3- Sebze ve meyvelerin
yetiştirildiği ve hava şartlarına
karşı korunduğu cam ve
naylonla kaplı yer, limonluk…
Procter & Gamble’ın diş
macunu markası… 4- 1930
yılında Nilüfer markasıyla
meşrubat üretimine başlayan
Bursa merkezli firmanın
günümüzde ürettiği gazoz,
limonata ve maden suyu için
kullandığı marka… Bir
kimsenin, satın aldığı hizmet
veya ürün karşılığında para
yerine verdiği ve karşılığı
banka hesabından ödenen
yazılı belge… 5- Tütsü ile
kurutulmuş balık veya et…
İşsiz, aylak… Slovakya’nın
plaka imi… 6- Bir nota…
Ülker Gıda’nın karamelli
çikolata markası… 7- Lisansı
olan… Bazı iskambil
oyunlarında farklı renklerden
iki benzer kartın bir arada
bulunma durumu… 8- Belirli
bir iş için gerektikçe
harcanmak üzere ayrılıp
işletilen para, kaynak…
Birleşik Arap Emirlikleri’nin
internet kodu… Hiçbir
zaman… 9- İskambil kâğıdıyla

oynanan bir tür oyun… Altın
sarısı… 10- 1930’larda
İstanbul Büyükada’da sürgün
hayatı yaşayan Rus
devrimci… Bir müzik aleti…
11- Manganez elementinin
simgesi… Çocuğu olan
kadın… Elektrikte iletkenin
direnç birimi… 12- Kiralanan
paranın kira bedeli…
Kooperatif, şirket, dernek gibi
kuruluşların faaliyetleri ve
harcamalarının genel kurulca
uygun bulunması.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 
1- Bir fikir veya sanat eserini
yaratan kişinin, bu eserden
doğan haklarının hepsi…
Butan’ın internet harfleri… 2-
Birleşik Krallık internet kod
harfleri… Aynı işi yapanların
giydikleri, tüzükle belirtilmiş,
bir örnek giysi… 3- Vergiler…
Tacikistan devletinin para
birimi…4- Bir toplulukta
çalışan insanların her biri… 5-
Bir kağıt süsleme sanatı…
Mağara… Halk ağzında
ağabey… 6- 100 yıl önce iki
İtalyan kardeş tarafından

kurulan, günümüzde bayanlar
ve erkekler için lüks kıyafetler,
deri aksesuarlar, çantalar ve
şapkalar hazırlayan moda
markası… Konya’da üretilen
bir tuz markası… 7- Anonim
Ortaklık anlamında kullanılan
kısaltma… İşsizlik, işsiz
kalma… Enka’daki sesiz
harfler… 8- Kurucusunun
soyadını taşıyan bir gömlek ve
pantolon markası… Tarım
makineleri alanında
kurucusunun soyadını taşıyan
yerli bir marka… 9- Asker
şapkası… Liberya’nın plaka
kodu… Ansızın yapılan… 10-
Bir iş yapmakta veya
sonuçlandırmakta, gücünden
yararlanılan nesne… Klasik
yaklaşım direktifleri
kapsamında piyasaya arz
edilen ürünlerde tip onay
işaretini ifade eden “ε”
işaretinin ismi… 11- Öznel
karşıtı… ABD’li bir film yıldızı
için kullanılan kısaltma… 12-
Hizmet için bir yere
gönderilen kimseye verilen
ücret.
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Bu hafta gazetelerde küçük bir
yer kaplayan büyük bir haber vardı.
Haber, Japonya Başbakan
Yardımcısı ve Maliye Bakanı Taro
Aso’nun, sosyal güvenlik reformları
ile ilgili bir toplantıda konuşurken
yaşlılarla hakkındaki şok edici
ifadelerini aktarıyordu. 

Maliye Bakanı Taro Aso, sosyal
güvenlik reformlarıyla ilgili bir
toplantıda, Japonya’daki yaşlıların
tıbbi bakımlarının maliyetinin çok
yükseldiğini, bu nedenle “yaşamaya
zorlanmamaları” gerektiğini
söylemiş. 

Vergi mükelleflerinin yükünü
hafifletmek için yaşlıların ölmekte
acele etmelerini de tavsiye eden
Aso, bu sözleri, nüfus azalıp, ortalama
yaş artarken demografik krizle nasıl
mücadele edileceğine dair konuşurken
sarfetmiş.

Sosyal güvenlikle ilgili kesintilerin
yakında açıklanması beklenen
Japonya’da yetkili bir ağızdan çıkan bu
sözler, korkunç bir geleceği yansıtan bir

bilim kurgu eserinden alınmış gibi…
Durumu daha da ilginçleştiren ise

Maliye Bakanı Aso’nun 72 yaşında
olması… Yani “yaşlı”… Yani içinde
bulunduğu grup için bu sözleri etmiş.
Aslında bir önceki Japonya Başbakanı
Taro için “yaşlılığının başında” denebilir.
Çünkü Japonya’nın yaş ortalaması

gerçekten çok
yüksek. Dünya
Bankası
verilerine göre
dünyanın en
yaşlı nüfusu
Japonya’da…
Ülke nüfusunun
dörtte biri 65
yaşın üstünde.
Yani 30
milyondan fazla
kişi yaşlı… Daha
da ilginç bir
veri, Japonya’da
100 yaşını aşmış,
“asırlık”
insanların sayısı

50 bini geçmiş durumda. Bu sayı nüfusa
oranlandığında dünya ortalamasının
yaklaşık 10 katına tekabül ediyor. Yani
dünya ortalamasının 10 katı asırlık insan
Japonya’da yaşıyor.

Peki, hemen tamamı emekli olmuş,
sağlık sorunları her geçen gün artan bu
insanların sağlık giderlerini karşılayan

kim? 
Tabii ki vergi mükellefleri…

Japonya’daki vergi mükelleflerinin sayısı
ve ödedikleri verginin durumu bu sağlık
giderlerini karşılamaktan ne kadar
uzaksa, Maliye Bakanı Taro Aso’ya bu
sözleri söyletmiş…

Başta sanayileşmiş ülkeler olmak
üzere, dünya yaşlanıyor. Daha birkaç
yüzyıl öncesine kadar yaş ortalamasının
30’larda olduğu Avrupa’da ortalama
ömür beklentisi 80’e dayandı. 

Emeklilik yaşının artırılma çabaları
yetersiz kalıyor, çünkü insanlar daha
uzun yaşıyor. Her gün gazetelerde, şimdi
olduğundan daha da fazla yaşamayı
mümkün kılacak tıbbi gelişmeleri
okuyoruz. 

Ne yazık ki, daha da uzun yaşamak
tıbben mümkün olsa da iktisaden
imkânsız görünüyor. 

Kısa süre sonra şimdiye kadar
yaşadığımız ekonomik krizlerden çok
daha büyük etkileri olacak bir
“demografik krizin” ayak sesleri
bunlar…

1900 – 1965 yılları arasında
yaşamış, Birleşmiş Milletler’in

kuruluşunda yer almış ve
ABD’nin BM Baştemsilcisi

olarak görev yapmış, hukukçu,
demokrat siyasetçi ve

diplomat.

Adlai
Stevenson 

Benim özgür toplum
tanımım popüler

olmamanın güvenli
olduğu toplumdur.

”

O BİR İŞADAMI

”

1811 yılında Watten, İskoçya’da
doğdu. Babası küçük bir çiftçiydi
ama ailesi büyüktü. Bain’in bir ikiz
kız kardeşi ve toplamda altısı erkek
altısı kız 12 kardeşi vardı. Okulda
pek başarılı olamayan Alexander
Bain bir saatçinin yanına çırak
verildi. 

Bu sanatı öğrendiğine inandıktan
sonra Edinburg’a gitti. 1837 yılında
da Londra’ya gitti ve çeşitli işlerde
çalıştı. Bir süre Politeknik
Enstitüsü’nde derslere de devam
eden Bain, Hanover Caddesi’nde
kendine ait bir atölye açtı.

1840 yılında kendi buluşlarını
geliştirmek için arayıştayken
tanıştığı Mechanics Magazine’nin
editörü Sir Charles Wheatstone’dan,
“Bu işlerin geleceği yok, zaman
harcamamanı öneririm” tavsiyesini
aldı. Bu tavsiyeden üç ay sonra Sir

Charles Wheatstone,
Bain’in icatlarını
kendisininmiş gibi Royal
Society’ye sundu.
Alexander Bain daha önce
patent aldığı için bu
durumdan zarar gören,
istifası istenen Sir Charles
Wheatstone oldu…

Bu vesileyle icatları için
fon da bulan Alexander
Bain çalışmalarını
geliştirdi. Elektrikli saat ve
faks cihazını ona
borçluyuz. Özellikle
ölümünden bir asır sonra
yaygınlaşan faks cihazı
ticaretin gelişmesine
önemli katkı sağladı.

Başarılı bir mucit olmasına
rağmen yanlış yatırımları nedeniyle
son yıllarını yoksulluk içinde geçiren

Alexander Bain, kendisine 1873’te
bağlanan yıllık 80 paund’luk geliriyle
yaşadı ve 1877’de öldü…

Faks› ona borçluyuz
Alexander Bain

Daha uzun hayat; t›bben mümkün, iktisaden imkâns›z…

Sosyal medya kullanımı ve kamu yöneticileri
Sosyal medya bir özgürlük alanı mı? 

Yakın bir arkadaşımın üniversite
öğrencisi olan kızı babasına -şüphesiz ki
iyi niyetle- ‘Baba, Ahmet amca tivitır’da
(Türkçe nasıl söylüyorsak öyle yazmayı
tercih ettim) beni takip ediyor, ben de
bazen saçma sapan şeyler yazıyorum, ne
yapsak acaba’ demiş. Yani benim onu
takip etmemi hem sevinç hem de
tedirginlikle karşılamış. Yönetimim
altında çalışan yakın bir kamu görevlisi
arkadaşım bir sabah kendisine karşı hafif bir
tondaki kızgınlık belirtime 2 dakika sonra tivit
atarak ismim geçmeyen bir şekilde cevap veriyor.
Şimdi başlıktaki soruyu bu örnekleri de dikkate
alarak ve doğru anlayarak cevaplamaya çalışalım.
Tabii ki işin farklı boyutları ile ilgili çok sayıda
örnekler verilebilir.

Özellikle tivitır kullanıcıları bu alanda ne kadar
özgürler? Elbette mutlak
özgürlük sosyal ile başlayan hiçbir
alanda olamaz. Tivitır da sosyal
bir alan olduğuna göre özgür olma
burada da kısıtlı demek ki. Ama
belki de en hoşgörülü olacağımız
bir sosyal alan. Belki de bir tivit
attığımızda psikolojik olarak
rahatlayacağımız, saçma sapan
sözlere gülümseyeceğimiz, kötü
bir niyet sezmeden hoşgörümüzü
en üst sınırlara kadar
çıkaracağımız bir alan. Fakat,
mutlak özgürlüğün olmadığını ve sınırlarımızın
olduğunu, olması gerektiğini hiçbir zaman
unutmadan var olacağımız bir sosyal alan.

Mesajın etkisi ve kamu yöneticileri
Geçtiğimiz hafta İstanbul Valisi Hüseyin Avni

Mutlu’nun sosyal medyadaki başarısı konuşuldu,
birçok habere de konu oldu. Bilmeyenler için
hatırlatalım: Yakın zamanda tivitır kullanmaya
başlayan vali, öğrencilerle bir gecede kar nedeniyle
okullar tatil olur mu olmaz mı tartışması yaşadı ve
gecenin ardından takipçi sayısını 20 binden 100
bine taşıdı. Ardından da hızlı yükseliş devam etti.
Yani vali, sosyal medya sayesinde çocuklar

nezdinde hayli popüler olmuştu. Diğer bir
deyişle tatil unutuldu ama gecenin
kazananı olan iletişim devam ediyor.
Çocukların vali ile olan iletişimleri de
sürüyor. Yani kısaca karlı bir gecenin
kazananı çocuklarla doğru ve doğal bir
iletişim kuran çocukların vali amcası oldu.

İstanbul Valisi konu ile ilgili bir gazeteye
verdiği söyleşide işin püf noktasını;
doğallık ve bütün mesajların mutlaka
kendisi tarafından veya kontrolünde
yazıldığını ifade etmişti. Zaten siyaset

terminolojisine Recep Tayyip Erdoğan’ın başarı
analizinde girmiş olan sahicilik kavramı burada da
kendini göstermiştir. Eğer mesajlarınız ve
cevaplarınız sahicilik taşıyorsa yani samimi bir
şekilde size aitse karşılığını kısa yoldan
bulmaktadır. Aksi durumda tivitır hesapları salt
sosyal medya ajanslarıyla veya profesyonel
kişilerce yönetilirse mekanik hale geliyor, ruhunu

ve iletişim gücünü kaybediyor.
Sadece bir duyuru panosu
haline geliyor.

Dolayısı ile kamu yöneticileri
sosyal medyada var olmalıdırlar
ancak güzel Türkçemiz’deki
ünlü sözü unutmadan. Bir söz
ağzınızdan çıkana kadar sizin
esiriniz, çıktıktan sonra da siz
onun esirisiniz. Kamu
görevlilerinin özgürlük alanı
yöneticilere göre daha geniştir.
Zira yönetici olmak özgürlüğü

daha kısıtlı olmak anlamına gelir. Bazen sözleriniz
kendi bağlamınızdan çıkar oturduğunuz koltuğun
bağlamına takılabilir. Açığınızı arayanlar için
bulunmaz nimettir bu durum.

Netice olarak kamu yöneticilerinin işlerinin bir
parçası da muhataplarıyla iletişim kurmak ve
bunu yönetmektir. Günün önemli bir iletişim aracı
da yaygın olarak kullanılan sosyal medyadır.
Elbette bu alana vakit ayırmak zordur, ancak bu
da işimin bir parçasıdır yaklaşımı içerisinde
bulunmak en doğrusudur. İstanbul valisinden
daha yoğun bir kamu görevlisi olamayacağına
göre bu alanı kullanmak ama dikkatle bu işi
yapmak gerekiyor.

PROF. DR.
AHMET EMRE

BİLGİLİ

Myanmar
İş Zirvesi 

7-8 Mart’ta
yapılacak
GÜNEYDOĞU

Asya’nın en büyük
ülkesi Myanmar’da;
tarım, bankacılık,
altyapı, üretim
tesisleri konularında
yoğunlaşacak bir iş
zirvesi düzenleniyor.
Myanmar’ın 
Yangoon kentinde
7-8 Mart 2013
tarihlerinde
yapılması planlanan
Myanmar 2013 İş
Geliştirme Zirvesi,
tüm dünyadan
potansiyel alıcıları
bir araya getirmeyi
amaçlıyor. 
Myanmar, 60
milyonluk genç bir
nüfusa sahip. Zengin
yeraltı ve yer üstü
kaynakları olan ülke,
dış yatırıma ihtiyacı
olan dev bir pazar
olarak
nitelendiriliyor. 
Bilgi: 00603 40 45 59 99
josh.yildirim@
confexhub.com

1930 yılında
fotoğrafı

çekilen bu
pasaportun
sahibi 157
yıl yaşayan
Zaro Ağa,

sigorta
şirketlerinin
ve maliye

bakanlarının
korkulu
rüyası…

KARİKATÜRLERDEKİ TARİH 
10 Eylül 1923

Akbaba Dergisi 

Coğrafya
dersinde…

Muallim – Dünya
bir portakala
benzer!

Talebe – Hoca
efendi, onun için
mi herkes yemek
istiyor?
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