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SOLDAN SAĞA: 1- “Kendim Ettim
Kendim Buldum”, “Neredesin Sen” gibi
sevilen türküleriyle hatırlanan, “Bozkırın
Tezenesi” lakâbıyla anılan, geçenlerde
74 yaşındayken kaybettiğimiz
ozanımız… 2- Sunumun birkaç satıcı
tarafından yapıldığı ve bu az sayıdaki
satıcının birbirlerinin üretim
kararlarından etkilendiği piyasa türü…
Alacağın veya borcun, faizin dışında
olan bölümü… 3- Tantal elementinin
simgesi… Enstitü için kullanılan
kısaltma… Tunus’un internet kodu… 4-
Finger, Burçak, Negro, Topkek
ürünlerine sahip bisküvi markası…
Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim
Şirketi adlı iktisadi kamu kuruluşunun
kısa adı… 5- Madagaskar’ın plaka
işareti… Belirli bir konudan iyi anlayan
ve bir anlaşmazlığı çözümlemek için
kendisine başvurulan kimse, uzman,
eksper… 6- Arada ödenen olağan dışı
bono… Yüksek Askerî Şûra’nın baş
harflerinden oluşan kısaltma… 7-
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu için
kullanılan kısaltma… Radon elementinin
simgesi… Açık saman rengi… 8-
Picanto ve Rio modellerini üreten Güney
Koreli otomotiv firması… “İcra Kurulu
Başkanı” anlamındaki İngilizce
kelimelerin baş harflerinden oluşan
kısaltma… Avrupa Birliği’ni simgeleyen
harfler… 9- Fransa’nın güneydoğusunda
yer alan, Sinop ile kardeş şehir olan
kent… Aynı şehrin takımları arasında
oynanan oyun… 10- Dünyanın en büyük
internet servis sağlayıcılarından biri olan
America OnLine’ın kısa yazılışı… Plastik,
tahta, mika gibi maddelerden yapılmış
taşlarla oynanan ve konkene benzeyen
bir oyun türü… 11- Yatak, mobilya ve ev
tekstili üreticisi bir firma… Elektronik,
kitap, oto aksesuar ve spor malzemeleri
ürünlerinin satışını yapan bir online
alışveriş sitesi… 12- Bursa merkezli bir
süt ve peynir üreticisi… Eskrimde bir
oyun türü.

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1- Çeşitli
belge ve işlemlere geçerlik kazandırmak
ve yasanın öngördüğü diğer görevleri
yerine getirmekle yükümlü, belli nitelikleri
ve kendine özgü bir hukuk statüsü olan
kamu görevlisi… Devlet gelir ve

giderlerini yöneten kuruluş… 2- Bir işe
girişmek, teşebbüs etmek… Beyaz… 3- (Tersi)
Meslek… Tarımda bir yılda derlenen ürünlerin
bütünü… 4- Coğrafi bir bölgemiz… Baryum
elementinin simgesi… Hindistan’ın internet
harfleri… 100 metrekare değerinde yüzey ölçü
birimi… 5- Bin kilogramlık ağırlık birimi…
Aklama, temize çıkarma… Yemek… 6- Klasik
yaklaşım direktifleri kapsamında piyasaya arz
edilen ürünlerde tip onay işaretini ifade eden
“ƹ” işaretinin ismi… Bir nota… 7-
Romanya’nın internet kodu… Mağara… Koyun,
keçi, sığır gibi kesilecek hayvanların ticaretini
yapan kimse… 8- Türk Lirası anlamındaki
kısaltma… Müşteri ile borsa acenteleri arasında
menkul değerlerin alım satımına aracılık eden
gerçek veya tüzel kişi… Tavlada üç sayısı… 9-
Jokeylerin giydiği kenarsız başlık… Belirli bir işi
yerine getirmek için manyetizma ile kendisine
çeşitli işler yaptırılabilen otomatik araç… 10-
Yapı gereçlerinin yığılıp saklandığı veya
işlendiği yer… Bilgisayarda kullanılacak
herhangi bir programı simgeleyen küçük
resim… 11- Varılması istenen bir amaca doğru
geçilmesi gerekli dönemlerden her biri…
Rütbesiz asker… 12- Yapılan bir hizmete
ödenen ücretten ayrı olarak fazladan verilen
para, kahve parası… Almanya merkezli bir ilaç
firması.
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Yatarken
tablet
kullanmak
mümkün!
TABLET bilgisayarınızı yatarken
kullanmayı hiç denediniz mi?
Denemediyseniz, bir kez
deneyin. Açıkçası çok kullanışlı
ve rahat olmadığını
göreceksiniz ve pek de
hoşunuza gitmeyecek. Zaten
tabletinizin sensörleri açıkken
bir şeyler okumak da mümkün
olmayacak. Çünkü başınızı
yastığa koyup, yanınıza
dönünce tabletiniz yazıları dikey
yönde tutmaya devam edecek.
Tabletin ekranının bir o yana bir

bu yana dönmesini engellemek
ve yatış pozisyonunuza göre
ayarlamak sizi uğraştıracak.
Yani hem rahat rahat yatıp hem
de rahat rahat
okuyamayacaksınız. Oysa
Manatee ile tüm bunlar çok
kolay. En azından üreticilerinin
vaadi bu. Manatee, iPad için
üretilmiş bir ayak. Yatakta
rahatça iPad kullanabilmek için
tasarlanmış. Yatak ve karyola
demiri ya da somya arasına
sıkıştırılarak yerleştiriliyor. Her

ne kadar iPad için tasarlanmış
olsa da, tutacakları bükülebilir
olduğundan farklı tabletlerde de
rahatlıkla kullanılabilir.
Tabletinizi yatay veya dikey
olarak kullanma imkanı veren
bir döner başlık da mevcut.
Tableti havada tutan metal
çubuk aynı zamanda
tabletinizin şarjda kalmasına
imkân veriyor. Henüz gelişme
aşamasında olan ürünün
piyasaya ne zaman sürüleceği
ise şimdilik belli değil. 

Dördü bir yerde 
HOLLANDALI

ev aletleri üreticisi
Princess için, Jan
des Bouvrie
tarafından
tasarlanan
“Compact4All”
kahvaltı için
ihtiyacınız olan dört
mutfak aletini
bünyesinde
topluyor. 

Su ısıtıcı, ekmek
kızartma makinesi,
kahve hazırlayıcı ve meyve suyu sıkacağı
Compact4All’da buluşmuş. 

Nasıl oluyor derseniz, şöyle: Dört
cihaz da küp şeklinde tasarlanmış.
Boyları 20x20x20cm. Gelelim
kapasitelerine… Su ısıtıcısı yarım litre su
alıyor. Kahve makinesinin kapasitesi ise
iki fincanlık. Su tankı cihazdan
ayrılabildiği gibi filtresi de çıkabiliyor.
Meyve sıkacağı ise iki başlığa sahip ve
otomatik olarak devreye giriyor. 

Bu tasarım, özellikle mutfak tezgâhı
küçük evler için çok kullanışlı bir ürün
olarak öne çıkıyor. Compact4All şimdilik
sadece beyaz rengi ile piyasada.

Unutmadan söyleyelim, ürünleri tek
tek satın almak da mümkün. Her bir
parçanın fiyatı 40 Euro’dan başlıyor.

UV ayakkabı kurutucusu
KIŞ geliyor. Aniden bastıran yağmurlar,

sağanaklar kapıda. Ve tabii ıslanan kıyafetler,
ayakkabılar da… Yağmurdan, çamurdan, kardan
en çok zarar gören ise ayakkabılarımız oluyor.
Islanmış ayakkabıların kurutulması bir sorun. Eve
geldiğinizde sırılsıklam olmuş ayakkabılarınızı
nasıl kurutursunuz? Drywarmer bunun için
geliştirilmiş bir alet. Bu buluş, ayakkabınızı

sadece sağlıklı
bir biçimde
kurutmakla kalmıyor, ayrıca
havalandırıp, kokmasını
engelliyor ve UV ışınlarıyla
bakterilerin ölmesini
sağlıyor. Drywarmer satışa sunuldu, üstelik
sadece 30 dolara.

TÜRK mobil
iletişim firmaları,
İspanya’nın
Barselona kentinde
25-28 Şubat 2013 tarihleri
arasında düzenlenecek olan
Dünya Mobil Kongresi ve
Fuarı’nda İstanbul Ticaret
Odası organizasyonu ile yer
alacak. Uluslararası mobil
liderlerinin yeni teknolojilerini
meraklılarına sunduğu fuarda,
2 bine yakın firma ürünlerini
sergiliyor. Fuarı, 200’den fazla

ülkeden 70 bine
yakın ziyaretçi
geziyor. Türk mobil
iletişim firmaları da

yeni ürünlerini İTO
organizasyonu ile 25 Şubat
2013’te kapılarını açacak
fuarda sergileme imkanı
bulacak. Firmalar ayrıca yüzde
70 devlet desteğinden de
faydalanacak. Katılım
kontenjanı sınırlı olduğu için
firmaların bir an önce İTO ile
irtibata geçmesi gerekiyor. 

Mobil iletiflim devleri Barselona’da ‹TO ile boy gösterecek

■ 100 karakter firma profili fuarın resmi web
sitesinde ve e-kataloğunda yer alacak.

■Ofis araçlarından, ortak ikili görüşme
alanlarından ve toplantı salonundan
faydalanma imkanı verilecek.

■ Elektrik bağlantısı, kablolu internet, temizlik,
güvenlik ve ikram hizmetleri yer alacak.

■Ürünlerin İstanbul-Barselona-İstanbul
nakliyesi ve gümrüklemesi sağlanacak.

İTO bu hizmetleri
ücretsiz verecek

HAFTALIK İsmail
Şen

ismail.sen@ito.org.tr

Dördüncü kuvvet sosyal medya…
Eskiden sosyal medya mı vardı?

Eskiden dediğim beş yıl öncesine
kadar doğmuş olsa da henüz
emekleme çağındaydı sosyal
medya…

Birkaç yıl içinde küresel bir
fenomen haline geldi ve
“bağımlıları” ortaya çıktı.
Bağımlılar derken, her gün 8-10
saatini sosyal medyada geçiren ve
bu ortamda bulunamadığında bir
müptelanın iptilasından mahrum
kaldığında gösterdiği emarelerin
ortaya çıktığı hastalardan
bahsediyorum.

Belki sosyal medyayı
kullananların küçük bir kısmı,
yukarıdaki derecede “bağımlı”…
Ancak sosyal medyanın ortalama
kullanıcısı bile her hafta birkaç
saatini bu ortamlarda geçiriyor.
Yani internet ve bilgisayar
kullanabilen günümüz insanlarının
hemen hepsi sosyal medyada
“sosyalleşiyor” ve bir anlamda bu
sanal ortamda “yaşıyor”…

Sosyal medya aslında yeni bir
dünya… Bu dünyanın bildiğimiz
dünyadan oldukça farklı olduğunu
söylemeye gerek yok… 

Öncelikle sanal dünyanın
kendisi gibi yaşayanlarının da bir
kısmının görünen kimliği “sanal”…
Ancak görünen kimliklerin sanal
olması, o sanal kimliğin arkasında
gerçek bir insanın olduğunu
unutturmamalı. 

Sosyal medyanın klasik
medyadan farkları da oldukça
temel… Öncelikle sosyal medyada
bulunan insanların hepsi hem okur
hem de yazar. Herhangi bir
konuda twit atan ya da görüşlerini
kısaca yazarak Facebook
hesabından paylaşan sanal ya da
gerçek kişi teorik olarak
milyonlarca kişiye ulaşabiliyor ve
“kamuoyu” oluşturabiliyor. 

İşte bu nedenle yazımızın başlığı
“dördüncü kuvvet sosyal
medya”… Çünkü kamuoyu
oluşturma bugüne kadar sadece
“klasik medya” sayesinde
mümkün olabiliyordu. Artık bu işi
sosyal medya da yapabiliyor. Bu iki

ortamın kamuoyu oluşturması da
birbirinden farklı…

Klasik medya, sahibi ve yazarı
belirli olan yayın organlarından
oluştuğu için daha kolay
denetlenebilir ve yönlendirilebilir
durumdadır. Liberal ekonominin
uygulandığı ülkelerde yayın
organlarının ana gelir kaynağı
reklam olduğu için tek kanaldan
yönlendirilmeleri daha az mümkün
olur. Ancak imkânsız değildir. İşte
bu yönlendirmenin merkezî olarak
yapılması sosyal medyada pek
mümkün görünmüyor. 

Örneğin yayınlanması
istenmeyen haberleri engellemek
internet ve sosyal medya sayesinde
hemen hemen imkânsız hale geldi.
Wikileaks belgeleri gibi küresel
skandallara yol açan sızıntılar bir
yana aldığı üründen memnun
kalmayan bir tüketicinin
Facebook’ta yaptığı bir yorum bile
ses getirebiliyor. 

Bu nedenle şirketler tüketici
şikâyetlerini sosyal medyada da

izliyor ve normal kanallarla yapılan
başvurulara göre çok daha hızla
sonuçlandırabiliyor. 

Sosyal medya sadece şirketlerin
daha müşteri odaklı olmalarını
sağlamıyor, devleti de vatandaş
odaklı hale getiriyor. 

Geçenlerde Uluslararası
Yöneticiler Derneği’nin
düzenlediği seminerde konuşan
Harvard Üniversitesi’nde kurulan
ABD e-devlet merkezi eski
araştırmacılarından Recep Erdem
Erkul, sosyal medyanın kamu
hizmetlerinde dünya çapında
önemli değişimlere yol açtığını
ifade etmiş. Erkul sosyal medya ve
internet sayesinde “bugün git,
yarın gel” döneminin sona erdiğini
de eklemiş.

Kısaca sosyal medya hayatın her
alanına yaptığı etkiyi giderek
artırıyor. Sosyal medya, “sanal”
görülmesine rağmen, “gerçek”
etkisiyle, gerçekten kamuoyu
oluşturuyor ve “dördüncü kuvvet”
olmanın hakkını veriyor.

ASYA Kalkınma Bankası (Asian
Development Bank-ADB), Asya ve Pasifik
bölgesinde kalkınmaya katkıda bulunmak
amacıyla 1966’dan bu yana faaliyet yürütüyor.
Banka, özellikle bölgede yaşayan ve günlük
geliri 1 doların altında olan 900 milyon insanın
yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.
ADB; ekonomik büyüme, insani kalkınma,
cinsiyet ve kalkınma, iyi yönetim, çevre
korunması, özel sektör gelişimi ve bölgesel
işbirliğini öncelikli olarak ele alıyor.

ADB’ye üye ülkeler, donör ya da kredi
kullanıcı ülke olarak iki sınıftan oluşuyor. Donör
üyeler bankanın finansman kaynaklarından
faydalanamazken, kredi kullanıcı ülkelerdeki
ihalelere katılabiliyor. Kredi kullanıcı ülkeler ise

kredi, garanti, sermaye yatırımı gibi araçlarla
banka kaynaklarından yararlanabiliyor. ADB her
yıl toplanıyor ve bu toplantılarda yaklaşık 3 bin
katılımcı yer alıyor. 

Türkiye ise 1991’den bu yana bölge dışı donör
ülke olarak ADB’nin proje ve vizyonuna destek
veriyor. Türkiye, ADB kapsamında Orta Asya ve
Kafkaslar’daki proje ve çalışmalarla ilgileniyor.

İstanbul’da faaliyete geçmesi öngörülen
ADB Ofisi, bu bölgelere ilişkin projelerin
planlanmasında önemli bir merkez olarak işlev
görecek. Öte yandan Türk firmaları ADB’nin
faaliyet gösterdiği ülkelerde finansman
sağladığı tüm projelerin mal ve hizmet alımı,
yapım işleri veya müşavirlik ihalelerine
katılabiliyor.

Orta Asya ve Kafkaslar’daki
projelerde ADB’den yararlan›n

Kredi alan ülkeler 
■ Endonezya ■ Çin ■ Vietnam ■
Hindistan ■ Filipinler ■ Bangladeş

Kredi aç›lan
sektörlere 
■ Tarım ve doğal kaynaklar ■ Eğitim 
■ Enerji ■ Finans ■ Sağlık ve sosyal
güvenlik ■ Endüstri ve ticaret ■ Sosyal
sektör yönetimi ■ Ulaştırma ve iletişim
■ Su ve belediye altyapı servisleri

İş Olanakları
Semineri 31 Ekim’de
ASYA Kalkınma Bankası İş Olanakları

Semineri, 31 Ekim 2012 tarihinde
İstanbul’daki TOBB Plaza’da organize
edilecek. DEİK/Türk-Asya Pasifik İş
Konseyleri Koordinatör Başkan Vekili Cefi
Kamhi’nin açılış konuşmasını yapacağı
seminerde tedarikçi, üretici ve müteahhitlik
firma temsilcileri, ADB İhale Uzmanı Jeffrey
Taylor ile ikili görüşme fırsatı yakalayacak.

Bilgi: www.deik.org.tr

Banka’nın, Filipinler’in
Mandaluyong kentindeki

merkez binası 
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