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aradeniz Teknik Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Kulübü
(KTÜ EMK) 2014 yılında endüstri
mühendisliği öğrencilerinin kişisel ve
akademik gelişimlerine yardımcı olmak
amacıyla kurulmuş bir topluluktur. Hedefleri doğrultusunda Endüstri Mühendisliği öğrencilerinin yanı sıra geniş bir
kitleye hitap etmekte olan KTÜ Endüstri
Mühendisliği Kulübü 5 bin kişilik büyük
bir ailedir. İş hayatına yönelik yaptığımız
akademik çalışmaların yanında sosyal
faaliyetleriyle de öne çıkan bir kulüp
olmakla beraber kahvaltılar, geziler, partiler ve turnuvalar düzenlemekteyiz.

2018-2019 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU
Kulüp Başkanı:
KEREM YAMAN
Yönetim Kurulu Üyeleri:
ALPER DEMİR
YİĞİT ÖZCAN
ANIL BÜYÜKÖZTÜRK
İLKAY ÇELİK
ESMA NUR TARKAN
EMİNE TEKİN
ESRA KARA
NİLAY BAŞ
ENES BAŞAR
SAİT YAKUP KABA
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5. yıla özel

Yapay zeka ve akıllı üretim sistemleri

Endüstri 4.0
E

ndüstri 4.0 etkinliği Karadeniz Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
Kulübü olarak düzenlediğimiz iki gün içerisinde yaklaşık 1000 kişilik bir
sirkülasyonun gerçekleştiği ve Endüstri 4.0 ile ilgili KTÜ’de gerçekleştirilen
ilk organizasyon olmuştur. Sadece Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde
okuyan öğrencilerin değil üniversitemizin diğer bölümlerinin de ilgisini
çekmiştir. Endüstrideki 4. Sanayi devriminden ve Endüstri 4.0 ile beraber
konuşulmaya başlayan yapay zekâ, akıllı üretim sistemleri gibi konularda
bilgi sahibi olabilecekleri bir etkinlik olmuştur.

Industrial Evolution “Endüstri 4.0”
Karadeniz Teknik Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği Kulübü, Endüstri 4.0 yani
4. Sanayi Devrimi hakkında Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerini
bilgilendirmek amacıyla 7-8 Aralık
2017 tarihinde Osman Turan Kültür
ve Kongre Merkezi’nde 2 günlük bir
konferans düzenledi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
Kulübü Arçelik ana sponsorluğunda
Karadeniz Bölgesi’nde bir ilke imza attı.
Endüstri 4.0 konulu ilk etkinliği lider
firmaların da katılımıyla gerçekleştirildi.
Konferansın ilk günü Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Emrullah Demirci’nin açılış
konuşmasıyla başladı. İlk oturumda
TEDx konuşmacısı, mühendis-yazar
Buğra Ayan Endüstri 4.0 hakkında girişi
yaptı. İkinci oturum Mercedes-Benz
Dijital Pazarlama Uzmanı Burak Sıraç

ile devam etti. Sosyal yaşantımızda ve
Mercedes-Benz’deki Endüstri 4.0 hakkında bilgi verdi. Öğle arasından sonra
üçüncü oturum TOYOTA Bilgi Sistemleri Müdürü Engin Aytürk ile devam etti.
Son oturum etkinliğimizin ana sponsoru
Arçelik ile devam etti. Arçelik Üretim
Teknolojiler Direktörü Mustafa Esenlik
bilgi birikimini katılımcılarla paylaştı. İlk
gün konferans yaklaşık 5 saat sürdü ve
Endüstri Mühendisliği Kulübü yönetim
kurulu üyelerinin konuşmacılara plaket
takdimiyle son buldu. Konferansın ikinci
günü Endüstri Mühendisliği Kulübü Kurucu Başkanı Mehmet Kemal Gümüştabak’ın açılış konuşmasıyla başladı. İlk
oturumda Microsoft Eğitim Sektörü
Çözüm Uzmanı Can Balcılar ve Microsoft İnsan Kaynakları Üniversiteler İşe
Alım Sorumlusu Gökçin Merter sunumlarını gerçekleştirdi. Microsoft içindeki
Endüstri 4.0 konuşulup ardından Mic-
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rosoft işe alım şatları hakkında bilgiler
verildi. İkinci oturum Internet of Things
(IOT Türkiye) kurucusu Can Güleren
ile devam etti. Can Güleren nesnelerin
interneti konusuna değindi. Etkinliğin
son oturumunda Vestel yer aldı. Proje
Mühendisleri Bora Özkan ve Murat
Bahadır Endüstri 4.0 hakkında kısa bir
bilgi verip Vestel bünyesinde yapılan
Endüstri 4.0 çalışmalarından bahsettiler. Konferansa Endüstri Mühendisliği
Bölümü Öğretim Elemanları ve 300’ü
aşkın Endüstri Mühendisliği öğrencisinin yanı sıra Bilgisayar, Elektrik Elektronik ve Makine başta olmak üzere tüm
mühendislik fakülteleri, İşletme, Eğitim
Fakültesi, Kimya, Biyoloji, Şehir Bölge
Planlama, Kamu Yönetimi, İktisat gibi
farklı bölümlerden 2 günde de toplam
1500’ü aşkın öğrenci katıldı.

AKTÜEL

Arçelik Üretim
Teknolojileri
Direktörü

Mustafa
Esenlik

Soru: Etkinliğimizin atmosferini nasıl buldunuz?
Cevap: Çok güzel, yani oldukça büyük bir katılımcı kitlesi vardı. Gençler çok ilgiliydi
memnum oldum katılımın böyle olmasından. Sizi de özellikle organizasyon ekibini
kutluyorum.
Soru: Teşekkür ederiz. Eğitim yıllarında kendinizi geliştirmek için neler yaptınız bize
verebileceğiniz tavsiyeler neler?
Cevap: Bizim eğitim gördüğümüz yıllarda en büyük faydalandığımız konu staj
yaptığımız yerler ve deneysel çalışmalardı. Yani elinizin kirlendiği, teorik çalışmaların
pratik çalışmalara döndüğü yerlerdi. Benimde en fazla vurgulamak istediğim konu
bu. Özellikle deminki konuşmamda da bahsettiğim deneysel çalışmaları da yapabildiğimiz laboratuvarların artması gerekiyor. Çok teorik konulardan ziyade daha
fazla proje çalışmasının yapılması gerekiyor, sahada bazı uygulamaların denemesi,
yanılma hata yapma olabilir ama öğrenmeyi hızlandıran ve insanların öğrencilerin
kendine güvenini arttıran konular olacak.
Soru: Mesleki hayatınızda karşınıza çıkan zorlukları nasıl aştınız?
Cevap: Her zorluğu aştık diyemiyorum. Genellikle zamanın kıtlığı en önemli konulardan, zamana karşı bir yarış içindeyiz. Yeni teknolojilere ulaşma veya Türkiye
gibi bir ülkede yapmak istediğimiz çalışmalar için bunları uygulayacak yerli firmalar
bulmakta zamanında zorluklar çektik. Ama bunların arkasına sığınmamak lazım.
Biz birçok ekipmanın yerleşmesini sağladık, yani bu konuda arkadaşlarımızı eğittik,
kendimiz tasarım yaptık. Ve zamanında burnu büyük şekilde davranan, makine
satarken aşağılayarak satan firmalar vardı. Ama onlar şimdi kapımızda yalvararak
satmaya çalışıyorlar. Şimdi birçoğunu kendimiz yapıyoruz. Ürünlerimizi kendimiz
tasarlıyoruz. Hem üretim sistemimiz hem ürün teknolojimiz kendimize ait.
Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.
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ELON MUSK

X.com ve PayPal
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Zip2’nin satışı ile Musk’ın cebine tam
olarak 22 milyon dolar girmiştir. Kazandığı paranın büyük kısmını yeni girişimi :
İnternet Bankacılığında devrim yaratmak amacıyla kurudğu x.com şirketine
harcadı. Fakat elde etmek istediği verimi
alamadı. İnternet ağının günümüzdeki
kadar güçlü olmaması büyük bankalarla
olan rekabetini zorlaştırdı ve 1999 yılında x.com ile aynı işi yapan Comfinity
şirketi ile ortak olarak PayPal’ı kurdu.
2002 yılında Paypal eBay ‘de 1,5 milyar
dolar karşılığında satıldı. Şirkette en
fazla hisseye sahip olan Musk bu satış
sonunda 180 milyon dolar kazandı.

8 Haziran 1971 yılında Güney Afrika’da dünyaya gelmiştir. Sıkıntılı bir
çocukluk süreci geçiren Musk henüz 12
yaşında Blastar adlı bir oyunun kaynak
kodlarını yayımlatarak 500 dolar kazanmıştır. 17 yaşında Güney Afrika’dan ayrılarak Kanada’ya yerleşmiştir. Annesinin
kanada vatandaşı olmasının avantajını
kullanarak buranın vatandaşlığına sahip
oldu. Sonra Pennsylvania Üniversitesi’ne
başvurarak ABD’ye geçti.

Zip2
1995 yılında Stanford Üniversitesi’nde
Uygulamalı Fizik ve Malzeme Bilimi
alanında doktora yapmak amacıyla
California’ya taşındı. Bu dönemde
internetin dünya çapında gelişimini
gözlemlemiş ve bu konuda geri kalmamak için kardeşi Kimball ile birlikte
babalarından aldıkları 28.000$ ile Zip2
adlı web sitesini geliştirmiştir. Zip 2 : İnsanların gidecekleri restoranları, alışveriş
merkezlerini ve daha bir çok iş kolunu
haritalarla bağdaştıran bir internet sitesi.
Zip 2 nin hızla büyümesinin ardından
1999 yılında Pc üreticisi Compaq 307
milyon dolar ve 34 milyon dolarlık hisse
senedi teklif ederek Zip2’nin yeni sahibi
olmuştur.

SpaceX
PayPal’ın satışının ardından elde ettiği
gelirle artık dünyanın sayılı iş adamlarından biri haline gelen Musk yazılım
konusuna nokta koyarak çocukluk
hayali olan uzay mühendisliği alanında
çalışmalara başladı. İşe roket teknolojisi
hakkında araştıma yaparak başlayan
Musk bu araştımalar
sonucunda 100 milyon dolar bütçe
ayırarak tarihin en cesur iş girişimi olan
SpaceX projesini başlattı.
Şirketin amacı roket teknolojisini
bir adım ileri taşımak ve tekrar kullanılabilir roketler ürektmekti.
SpaceX şirketine ait fırlatılan ilk roketler
Falcon 1 ve Falcon 9 roketleriydi.
2040 yılında 80.000 kişilik bir nüfus ile
Mars’ta koloni kurma hedefi olduğunu
söyleyen Musk, Eylül 2016’da Mars’ta
düşündüğü koloni planlarını paylaştı.
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Firma şu anda astronotları Uluslararası
Uzay İstasyonyu’na yollamanın
yanında, aynı zamanda Mars içinde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Tesla
Elon Musk kendini daha farklı alanlarda
göstermek istiyordu. İlk hedefi yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgiyi artıkmak ve otomotiv sektöründe petrole
olan bağımlılığı azaltmak amacıyla
elektrikli otomobiller alanında proje
başlatmaktı. 2004’te Martin Eberhard
ve Marc Tarperning’in kurmuş olduğu
Tesla Motors şirketine 70 milyon dolar
yatırım yaparak otomotiv sektöründeki
ilk girişimini başlatmış oldu.
Başlangıçta şiketin işleyiş düzenine
karışmayan Musk, şirketin düzensiz dönemler geçirmesinin ardından bulduğu
yatırımcılar sayesinde ayakta kalmayı
başarmış ve 2014 yılında yönetim kurulu başkanı olarak seçilmiştir. Hala yönetim kurulu başkanı olarak pozisyonunu
koruyan Musk aynı zamanda şirketin
Ceo pozisyonunda da bulunmaktadır.

GECE

SolarCity
Elon Musk, güneş enerjisini kullanarak
insanların enerji ihtiyacını çok ucuza
karşılayabileceği düşüncesindeydi. Rive
kardeşler ile ortak olup SolarCity şirketini kurdu ve 10 milyon dolar yatırım
yaptı.
2012 yılında halka açılan SolarCity şirketi ABD’nin en büyük güneş pili üreten
şirket ünvanına sahip oldu.

Hyperloop
Musk’ın belkide en çılgın olan projesi
ulaşımda çağ atlatacak olan Hyperloop
sistemidir. Bu ulaşım modeliyle insanlar
ülkenin bir ucundan diğer ucuna çok
kısa sürelerde seyahat edebilecek.
Hyperloop sürtünmenin neredeyse
sıfır olduğu, içi insan dolu bir kapsülün
vakumlanmış ortamda çok yüksek hızda
(1300 km/h) yol alması diyebiliriz. Bu
proje insana hayal gibi gelsede hyperloop TT, (Quay Valley, California)’da ilk
denemelere başladı.

OpenAl
2015 yılında kar amacı gütmeyen bir
yapay zeka firması kuran Elon Musk,
firma olarak insanlığa yararı dokunacak
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yönde yapay zeka çalışmaları yapıyor.
Yapay zekanın
herkese erişilebilir olmasını isteyen
firma, devletler ve büyük şirketlerin
yüksek rakamlar ödeyerek sahip olduğu
sistemlerin yerine geçerek yapay zekayı
ucuz ve ulaşılabilir kılmak istiyor.

Neuralink
2016 yılında Neuralink’in kurucu ortağı
olan Musk, firma olarak insan beyni
ve yapay zekanın birleştirilmesi üzerine
uğraşıyor. Firma insanlarının beynine
yerleştirilecek cihazlarla insanların kapasitesini artırmak üzere çalışıyorlar.

The Boring Company
2016 yılında trafikte sıkışan Musk tweet
atarak başlangıcı yapan Musk, The Boring Company ile yer altı üzerinden araç
trafiğini tüpler aracılığıyla sağlamayı hedefliyor. Şubat 2017’de Los Angeles’da
bulunan SpaceX ofisinin altını kazmak
için çalışmalara firma,
şu anda eyaletlerle yaşanan izin problemlerini halletmeye çalışıyor.
Buzdağının göürünmeyen kısmı Elon
Musk’ı şimdiye kadar girdiği her işte
kolay şekilde para kazanan bir iş adamı
gibi betimlendi.
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Ama buzdağının görünmeyen kısmında
bu başarılarının altında yatan zorluklar
barınıyor. SpaceX şirketinin kuruluşundan sonra
yapılan 3 fırlatma başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Elon Musk son parasıyla
sadece 1 deneme daha yapabilirdi.
•SpaceX bu durumdayken Tesla Motors
ekonomik sıkıntılar içerisindeydi.
•Tüm bunlar olurken Elon’ın aile hayatında da sıkıntılar başlamış ve 2008
tarihinde eşi Justine Musk’a boşanma
davası açmıştı.
•Bütün bu olumsuzluklara rağmen
2008 tarihinde SpaceX’in 4. denemesi
başarıyla sonuçlanmış ve NASA SpaceX
şirketine 12 roket karşılığında 1.6 milyar
dolar önererek şirketi hayata döndürmüştü.
•2008 aralık ayında Elon Musk elindeki son parayı Teslayı kurtarmak üzere
şirkete yatırmış ve Teslanın ekonomik
krizden kurtulmasına yardımcı olmuştur.

AKTÜEL

Uzay Hakkında
Her Şeyi
Biliyor Musunuz?

G

özlemlediğimiz en parlak gezegen
olan ve mitolojide güzellik tanrıçası Afrodit’le Özdeşleştirilen Venüs’ün
gerçek yüzü hiç de umduğumuz gibi
değildir. Karbondioksitten
oluşan atmosferi, 500 derece yüzey
sıcaklığı, şiddetli asit yağmurları, aktif
Volkanları ve dev lav nehirleriyle Venüs,
adeta cehennemi andırır.
Dünya, bir bowling topundan bile daha
pürüzsüzdür. Bowling topunun üzerindeki,
Hissedilemeyen pürüzlerin aksine, en
yüksek dağ ile en derin okyanus bile
Dünya yüzeyinin
Kalınlığının sadece 5.000’de 1’ini oluşturur.
Jüpiter, meteorları ve kuyruklu yıldızları
kendine çekerek adeta güneş sistemimizin elektrik Süpürgesi görevini yapıyor.
Eğer Jüpiter olmasaydı, geçtiğimiz günlerde Rusya’ya düşen Meteordan daha
sık görebilirdik.
Uzayda lazer ışınları görünmez (üzgünüz, Star Wars hayranları) çünkü
Dünya’da
havadaki toz, lazer ışını ışığını gözün
içine saçar.
Uranüs, diğer gezegenlerden farklı
olarak yana yatmış gibidir. 98 derecelik eğimiyle! Adeta Yuvarlanan bir top
gibidir.
Bu nedenle bir mevsim yaklaşık 21
yıl sürer. Ayrıca bir yarısı 42 yıl güneş
alırken, diğer
yarısı 42 yıl karanlıkta kalır!
Farz edelim ki uzay mekiğinize atlayıp
Jüpiter’e kadar gidebildiniz ve
atmosferden içeri
girmeyi başardınız; ne yazık ki iniş yapabileceğiniz katı bir yüzey bulamayacaksı-

nız! Jüpiter,
büyük oranda hidrojen ve helyumdan
oluşan bir gaz devidir…
Dünya’dan iki milyar ışık yılı ötede Nikola Tesla’nın ruhu çılgın bir parti veriyor
olmalı. Şu ana kadar kaydedilen en güçlü elektrik akımının bir trilyon yıldırım
kuvvetiyle uzay zamanda dalgalandığı
gözlemlenmiş. Bu fırtına kendi türünün
en büyüğü ama kesinlikle bir ilk değil.
Yıldırım fırtınalarının boş uzayda ortaya
çıkmaları doğal bir durum. Genelde
kara deliklerin etrafında oluyorlar çünkü
manyetik alanlar büyük elektrik akımları
oluşturuyor. Kendisi tüm Samanyolu’ndan daha uzun. Bu yıldırım fırtınası,
Dünya’nın bin yıllık enerji ihtiyacını karşılar fakat öncelikle bizi çıtır çıtır kızartacağı aşikar. Belki de arada iki milyar
ışık yılı uzunluğunda bir tampon bölge
olması çok da iyi bir şeydir.
Evrenin kafası da güzelmiş meğerse.
Samanyolu’nda bulunan birkaç dev
alkol bulutu,özellikle yıldız oluşumları
etrafında kümelenmiş ve en
büyüğü 400 trilyon bardak
birayla dünya nüfusunun
tamamının kafasını
aylarca güzel
yapmaya yeter de
fazlasıyla artar
bile… Bilim
insanları
Ethanole ek
olarak eşit
büyüklükte
metil ve vinil
alkol bulutları
da tespit etmiş.
Maalesef ki
ulaşılması zor
olan en güzel
şeyler gibi bu bulutlar,
da onlarla “alem”
yapmak için bize çok,
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çok ama çok uzaklar. Yine de varlıkları bizim düşündüğümüz sebeplerden
ötürü olmasa da, bilim insanları için son
derece eğlenceli. Alkol, yaşamın sürdürülmesi için gerekli olan temel malzemeleri taşıyan organik bir bileşik.
Şekillenmeye devam eden yıldızların etrafındaki alanda bu molekülleri bulmak,
dünyamızın nasıl oluştuğu ve yaşamın
nasıl ortaya çıktığı konusunda daha çok
şey söyleyebilir.
Moleküllerin karışımından oluşmuş özel
bir kokteyl,
olabildiğince kompleks bir yaşam yaratmak için gerekli ve bu bulutlar uzayda
bu tür reaksiyonların nasıl gerçekleştiğini gösteriyor. Dikkate değer biçimde,
Güneş Sistemi’miz, bu rekasiyonları
yaratmak için gerekli olan ideal koşullara sahip
bile değil. Bu, oralarda bir yerlerde,
bizden çok daha hızlı oranda gelişen ve
daha karmaşık bir yaşam formu olabileceği anlamına gelebilir mi?
Hemen sonuca varmayalım ama elbette
mümkün. Dedik ya, evren devasa
miktarda içkiyle dolu
bir barı olan
garip ötesi
bir yer.

GECE

Fiber Kablolar
Depremi Algılayabilir
D

epremi tespit etmek için kapsamlı
bir algılayıcı ağına ihtiyaç duyuluyor.
Ancak son çalışmalara göre internet erişimimizi sağlayan fiber kablolar depremi
algılayabilecek. Yeni fiber dedektörler
sayesinde depremdeki can ve mal kayıpları en düşük seviyeye indirilebilir.
Araştırmacılar, fiber kablolar ile hafifçe sallanma ve sismik hareketler gibi
aktiviteleri tespit eden yeni bir teknoloji
geliştirdiler.

Lazerli sorgulayıcılar lifteki bozulmaları
izliyor ve titremelerin büyüklüğünü ve
yönü hakkında bilgi gönderebiliyor. Ve
sistem sadece dalgaları saptamıyor aynı
zamanda ciddiyetini belirleyebiliyor.
Gelişme aşamasında olan bu proje şuan
Stanford bünyesinde yaklaşık 5 km
uzunluğunda fiber kablo döngüsünde
test ediliyor.

5. yıla özel

....

Sonunda Uzayı da
Kirlettik
P

eki bu uzay kirliliği nasıl oluştu? Uzay
kirliliğinin 50 yıllık bir hikayesi var.
Uzaya gönderdiğimiz çoğu şeyin dünyaya geri dönüşü
neredeyse imkansız. Dünyaya geri dönemedikleri için infilak ederler ve uzayda
yer çekimi olmadığı için sürekli boşlukta
yol kat ederler. Bu ilerlemeler sonrasında genellikle ya bir meteora ya da başka
bir maddeye çarpıp daha ufak hale
gelirler. Bu döngü böyle devam eder
ve bu parçalar kirli bir görüntü ortaya
çıkartırlar.
Alınan uydu görüntüleriyle 1961 yılıyla
2013 yılını kıyasladığımızda neredeyse
1000 katlık bir kirlilik artışı olmuş.
Peki bu artışı engellemek için neler
yapılacak ?
Japonya diğer ülkelere nazaran bu
konuda daha önce davranarak bir proje
öne sürdü. Uzayı temizlemek için 700

metrelik bir devasa bir örgü ağı yapılacak. 700 metrelik devasa ağı Japon
bağlık ağı üreticisi Nitto Seimo tarafından hazırlanacak.
Projenin yürütülüş şekli tıpkı bir balık ağı
gibi uzaya gönderilip dünyanın manyetik
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alanında gezerken elektrikle yüklenecek
ve gezegenimizin çevresini büyük çöplerden temizleyecek.
Bu devasa ağ projesi başarılı olursa aynı
prensiple çalışan küçük robot araçlar
üretilmesi hedefleniyor.

AKTÜEL

Yaraları 60 saniyede
kapatabilen
cerrahi yapıştırıcı
MeTro
S

idney Üniversitesi tıp alanında
sınırları zorlayan bir ürün buldu.
Esnek ve yapışkan olan cerrahi amaçlı
kullanılan yapıştırıcı kısa sürede yarayı
kapatarak zımba yada dikiş kullanımına
ihtiyacı ortadan kaldırdı. Elastik yapısı
sayesinde akciğer kalp arterler gibi
genişleyen yapılara ayak uydurabilen bu
madde yapılan testlerde olumlu sonuçlar veriyor. Çok hızlı etki eden bir madde
olduğu için acil durumlarda kullanılabilir
bir malzeme olarak öne çıkıyor. Yara
bölgesine uygulandıktan sonra UV ışınına maruz bırakılarak işleme sokulan bu
madde yaranın iyileşme süresi boyunca
o noktada kalıyor.

Kanser
Ameliyatında
Hololens
Gözlükleri
Kullanıldı

Kanser tedavisi gören hastasının bağırsaklarını kaplayan kanseri temizlemek
için ameliyata giren Bangladeşli cerrah
Shafi Ahmed, dünyanın diğer ucundaki diğer kanser uzamanı cerrahlarla
ameliyat anında konsültasyon yapmak
ve tavsiyeler almak için Hololens gözlüklerini kullandı. Cerrahlar kullandıkları
gözlükler vasıtasıyla, ameliyatı yapan
cerraha anı anına yorum yaparak, bu
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zor ameliyatta yardımcı oldular. Gözlükte kullanılan yazılımla, ameliyathane
dışındaki doktorlar da hastaya dair
kayıtlara ve tedavi istatistiklerine online
olarak ulaşarak, ameliyat anında gelişen
durumlara dair hızlı karar alma imkanına kavuştular. Bangladeşli doktor şimdi
bu teknolojiyi, diğer doktorlara eğitim
vermek için bir eğitim platformu olarak
konumlandırmayı planlıyor.

GECE

bu son
collection

Showroom: Ergenekon cd.91/4
Bomonti/Şişli
Satışımız toptandır.
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Dünyayla
Yaralı Müntehir,
Kadın ve Şair
Nilgün Marmara
“Hayatın neresinden
dönülse kardır.”
Bundan 30 sene önce, 13 Ekim
1987’de, 29 yaşındayken, o zamanın
şair ve yazarlarının toplanma mekânı
olan Kızıltoprak’taki evinin penceresinden ölüme atlayarak “bütün arka
bahçelerini” gördüğü bu “iki adımlık
yerküre”ye veda etti
-Ece Ayhan’ın deyişiyle- “dünyayla
yaralı” şair, yazar ve kadın
Nilgün Marmara. Yaşamının son zamanlarına kadar, kocası ve şairler ve yazarlarla çevrili entelektüel arkadaş çevresi
dâhil kimseye yazdıklarını göstermeden
ve hatta şiir yazdığını bile söylemeden
yazan Nilgün Marmara intiharından
sonra yine bu çevrelerce çok konuşuldu,
hâlâ da konuşuluyor elbette.

Sylvia Plath ve Nilgün
Marmara
13 Şubat 1958’de İstanbul’da doğdu
Nilgün Marmara. Ortaokul ve liseyi
Kadıköy Maarif Koleji’nde okuduktan
sonra hayatını ve şairliğini şekillendiren
Boğaziçi Üniversitesi’ne girdi ve İngiliz
Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde okudu.
Sylvia Plath ile bunca benzeştirilmesinin
en büyük sebebi de “Sylvia Plath’ın Şairliğinin İntiharı Bağlamında Analizi”
isimli, yazıldıktan 20 yıl sonra Dost Körpe tarafından Türkçeleştirilen ve Everest
Yayınları tarafından yayımlanan mezuniyet teziydi şüphesiz. Üniversitedeyken
üzerine incelemeler yaptığı müntehir
yazar Sylvia Plath’in Nilgün Marmara’nın
hayata bakışını ve yaşamını etkilediği
söylenir hep. Sylvia Plath, 30 yaşında fırının gazını açarak intihar etmişti, Nilgün
Marmara ise 29 yaşında kendini

beşinci kattaki evinin penceresinden
aşağı bırakarak hayata bile isteye veda
etti. Marmara, mezuniyet tezinde şöyle
demiş: “Plath’ın narin, incinebilir ruhani varlığı ve her şeyin sürekli kirlenişinin iç karartıcı bir şekilde farkında oluşu, onu ölüme sürüklemiştir.Kadınların
toplumsal bir hastalığın sonucu olan
perişanlığının kurbanı olmuştur.
Karmaşık düşünce yapısının yol açtığı
gerilimin niteliği çözümsüzlük doğururken, yaşamının gerilimi
sonsuza akar… Şiirlerini köşkünün
tamiratı sırasında konan tuğlalar,
intiharınıysa tam bir başarısızlık olan
bu evin tamamen yıkılması olarak
görebiliriz…”

Umutsuzlar Merdiveni
Boğaziçi Üniversitesi’nde orta kantinin
üstündeki, derslere girmediklerinde tünedikleri merdivenlere Umutsuzlar Mer
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diveni adını takmış Nilgün Marmara ve
arkadaşları. Nilgün Marmara denilince
akla ilk gelen isimlerden ve şairin en yakınlarından biri olan Ece Ayhan 1987’de
şöyle yazmış: “Boğaziçi Üniversitesi’nde
(ve daha önce Robert Kolej’de, ‘yukarıda’ ) okuyanlar iyi bilirler; orada, spor
salonu ile kantinin bulunduğu yapıda
bahçeye bakan ünlü bir ‘umutsuzlar
merdiveni’ vardır; demirdendir. Kim bilir
belki de bırakılmış bir yangın merdiveni! Okul arkadaşları anlatırlar: “Nilgün
Marmara, Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Filolojisi’nde öğrenciyken derslere
pek girmez ve garip bir ‘kuş’ olarak
basamaklara tünermiş. Acaba büyük
kanatları yüzünden uçamayan ‘o’ (
ya da ‘bir’ ) albatros mu? Denizler
kuşu. Gözleri denizin derin yerleriyle
sığ yerleri arasındaki maviliktedir
işte!”

GECE

Kızıltoprak’taki o ev
1982’de endüstri mühendisi Kağan
Önal ile evlendi Nilgün Marmara,
Önal’ın işi dolayısıyla da bir süre Libya’da yaşadılar. Nilgün Marmara henüz
şiir yazdığından kimseye bahsetmese de
Libya’dayken de yazmaya devam etmiş.
Türkiye’ye döndükten sonra Kızıltoprak’ta kocasıyla birlikte yaşadıkları ev
şairlerin toplaşma yeriydi. Şöyle anlatmış Haydar Ergülen Dünyayla yaralı:
NİLGÜN MARMARA isimli yazısında:
“Çok yalnızdım ve başka yalnızlar
gibi, başka yalnızlarla birlikte sık
sık Kızıltoprak’taki eve gidiyordum
ben de. O yalnızların başında elbette
Ece Ayhan gelir. Cemal Süreya gelir,
birbirinden iki yalnız gelir. İlhan Berk,
Tomris Uyar, Tevfik Akdağ’ı da görmüşümdür orada. Sonra Nilgün’ün
arkadaşları gelir, öyleyse şimdi onlara
‘Nilgün yalnızları’ ya da ‘Nilgün’ün
yalnız bıraktıkları’ demek gerekir:
Gülseli İnal, Ahmet Soysal, Lale Müldür, Seyhan Erözçelik, Orhan Alkaya,
Cezmi Ersöz, ben, bazen Akif Kurtuluş,
Mustafa Irgat, Boğaziçi’nden Cemal.”
İşte o evin penceresinden ölüme atladı
Nilgün Marmara Nilgün’ün ardından...
“Nilgün ölmüş. Beşinci kattaki evinin
penceresinden kendini aşağı atarak
canına kıymış. Ece Ayhan söyledi.
Çok değişik bir insandı Zelda. Akşamları belli saatten sonra kişilik, hatta
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beden değiştiriyor gibi gelirdi bana.
Yüzü alarır, bakışlarına çok güzel, ama
ürkütücü bir parıltı eklenirdi. Çok da
gençti. Sanırım, otuzuna değmemişti
daha. Ece ile gergedan için yaptığımız
aylık söyleşide ondan şöyle söz ettim:
Bu dünyayı başka bir hayatın bekleme
salonu ya da vakit geçirme yeri olarak
görüyordu. Dönüp baktığımda bir acı
da buluyorum Nilgün’ün yüzünde. O
zamanlar görememişim. bugün ortaya
çıkıyor.” Cemal Süreya / Günler

Kurgular, dedikodular ve edebi
aşklar
Dediğimiz gibi, ölümünden sonra çok
konuşuldu Nilgün Marmara. Şiirleriyle
de, ölümüne bir sebep arayanlarca özel
hayatıyla da… Manik depresyon teşhisi
konulmuştu Marmara’ya, kimine göre
sebep buydu. Ama ölümünün ardından
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yakın olduğu birçok isimle aşk dedikoduları da çıkmıştı tabii; bazıları Nilgün
Marmara’nın ölümünden beş sene
sonra Kadıköy’deki otel odasından
atlayarak intihar eden Kaan İnce’nin,
bazısı ise Mina Urgan’ın Nilgün Marmara’dan seneler sonra, 1995’te kimilerine
göre intihar olan bir trafik kazasında
ölen oğlu Mustafa Irgat’ın sevgilisi
olduğunu iddia etti. Yakın arkadaşı ve
bir dönem Kızıltoprak’taki o evde yaşan
Ece Ayhan da dedikoduların merkezindeydi tabii. “Şimdi herkesin, o dönemde o eve giden herkesin Nilgün’e ‘aşık’
olduğu söyleniyor, yazılıyor. Efsanenin
can alıcı bölümü burası elbette. Ben
daha inanılmazını okudum internette,
efsaneyi vıcık vıcık bir hale sokmak
için ‘komplo teorisi’nin nasıl kurgulanabileceğine o anda inandım. Nilgün’ü kendisi gibi bir ‘müntehir’ olan
şair Kaan İnce’yle birbirlerine sevgili
yapmışlar ve ikisinin de ölüm nedenlerini birbirine bağlamışlar ve daha…
Birisine herkes ‘aşık’ olunca aslında
hiç kimse ‘aşık’ sayılmaz. Ve herkesin
aşkı ‘açık’ olduğu için de, bu durumda,
ancak ‘edebi’ bir aşk sayılır bu. Bence.” diyor Haydar Ergülen.
İntihar eden Nilgün Marmara değil de
erkek bir şair olsaydı da etrafındaki ilişkiler bu denli sorgulanır mıydı, şiirlerinden
daha çok aşk dedikoduları konuşulur
muydu dersiniz?
Sanmıyoruz.

AKTÜEL

Kırmızı kahverengi defter
Ölmeden kısa süre önce kocasına verdiği metin ve şiirler, ölümünün ardından
“Daktiloya Çekilmiş Şiirler” ve “Metinler”
olarak iki ayrı kitap halinde yayımlandı.
Annesinin isteğiyle ve arkadaşı Gülseli
İnal’ın editörlüğünde, Nilgün Marmara’nın günlükleri de Kırmızı Kahverengi
Defter adıyla yayımlandı. Marmara’nın
günlüklerinin yayımlanması da ayrı bir
etik tartışması konusu haliyle.
Buket Aşçı’nın yaptığı röportajda şöyle
diyor Kağan Önal: “Nilgün intihar
notunda ‘İstersen daktiloya çekilmiş
şiirlerimi bastırabilirsin’ demişti. Biz
de, ben ve dostları, ölümünden sonra
bunları ‘Daktiloya Çekilmiş Şiirler’
ve ‘Daktiloya Çekilmiş Metinler’
diye iki ayrı kitap olarak Şiir Atı’ndan yayımladık. Sanırım o günlerdi,
Nilgün’ün annesi (Perihan Marmara)
aradı; ‘Gülseli (İnal) Nilgün’ün günlüklerini bastırmak istiyor’ dedi. Annesinin acısı çok tazeydi. Yani Nilgün’ün
her şeyinin yayımlanmasını istiyordu.
Ama bu vasiyetine aykırıydı. Ben de
‘Vasiyetinde daktiloya çekilmişleri
bastırabilirsin diyor,
bu vasiyetine aykırı’ dedim. Bir de
bunlar günlüktü yani çok özel
şeyler… O yüzden ‘Basmayalım, buna
taraftar değilim’ dedim. Ama ikna
etmeye çalıştı. ‘Ben yine de doğru
bulmuyorum’ dedim.
Bunun üzerine bana ‘İçinde hoşlanmayacağın şeyler mi var?’ dedi. Oysa
günlükleri hiç okumamıştım bile…

Bu gücü kendimde bir türlü bulamıyordum. Ama o ısrar edince günlükleri
annesine verdim. Keşke fotokopilerini
çektirip verseydim. Ama ‘Bir şeyler mi
sakladı’ demesinler diye orijinalleri
verdim. Annesi de Gülseli İnal’a verdi.
Bir süre sonra da kitap Telos Yayınevi’den çıktı.”

İntihar değil cinayet iddialar
Lale Müldür Nilgün Marmara’nın
ölümünden yıllar sonra onun aslında
intihar etmediğini, öldürüldüğünü iddia
etti. “İntihar ettiğini düşünmüyorum.
İntihar ettiği söylenen pervazlar kırılmışve sallanıyormuş havada. Bir insan
camdan atlamak istese pervazlar o
durumda olur mu? Kaldı ki olay
anında evde bir başkası daha varmış.
Çevredekiler evden bir erkek sesi geldiğini belirtti. Bir erkeğin sesi açıkça
duyulmuş. Nilgün’ün camdan atıldığına inanıyorum. Kağan’ın (Nilgün

Marmara’nın eşi Kağan Önal) general
olan babasından şüpheleniyorum.
Nilgün’ü pencereden atmak üzere bir
askerin tutulduğunu düşünüyorum.
Savcı yeniden olayı açmak istemiş
ancak annesi korktuğu için olayın üstü
o şekilde kapanmış.”
Nilgün Marmara’nın arkadaşları ve kocası Kağan Önal bu açıklamalara tepki
gösterdi.
Cezmi Ersöz: “Nilgün’ün birtakım
dedikodularla yıpratılmasına göz
yumamam. Nilgün olayında Ece Ayhan’a büyük haksızlık yapıldı. Nilgün,
Ayhan’ı çok severdi ve dostlukları büyüktü. 20’li yaşlardan itibaren intiharı
düşünüyordu. Bir ara İskenderiye’ye
gitti ama mutlu olamadı. Döndüğünde
bana dedi ki: ‘Cezmi, düşlerimin İskenderiyesi’ni bulamadım.’ Yüzünde ölüm
ifadesi vardı son zamanlarda. Tedavi
için gittiği psikiyatrisi taciz etti onu; o
durum daha çok yıktı. Alkol ile birlikte
antidepresan alıyordu. Bahariye’de
karşılaştık; yanında eşi vardı. Kulağıma ‘Cezmi çok hastayım’ dedi. Biyolojik hastalık algıladım. Ama çökmüş
vaziyetteydi. 3-4 ay sonra intihar etti.
İnsanlar komplo teorilerine meraklı,
Nilgün’ü kim atacaktı ki?”
Gül KORKMAZ
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MARKALARIN
GÖRSEL DİLİ
Birçok markanın logosunda
kendi hikayesi
gizlenmekte ve
insanlara bu
mesajlar görseller ile aktarılmak istenmektedir. Eğer
elinde kendi
logonu yapma
fırsatın olsaydı
nasıl yapardın?

İ

nsan gördüklerini kelimelerle ilişkilendirmeden önce görüntüler ve resimlendirir. Sonra gördükleri ile kelimeleri
birleştirir.
Blonde tarafından hazırlanan “We live in
a visual World” yani
“Görsel bir dünyada yaşıyoruz” adlı
infografik bu konudaki istatistiklere yer
vermektedir. Görsel içerikle algıda seçicilik nasıl oluyor?
Görsel içerikler %94 daha fazla görüntüleniyor.
Beyine giden bilgilerin %90’ı görsel!
Görsel içerikler sosyal medyada 40 kat
daha fazla paylaşılıyor.
Ortalama bir insan, normal bir web
sitesindeki yazılı metinlerin sadece
%20’sini okuyor.
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Görseller yazılı metinden 600 bin kat
daha hızlı işleniyor.
İnsanlar gördüklerinin %80’ini, okuduklarının %20’sini,
duyduklarının %10’unu hatırlıyor.
Salvador Dali, “Görmek düşünmektir.”
der. İyi bir görsellik sizin kalabalık içinde
fark edilmenizi sağlar.
Bu farkındalığı yakalamış olan bazı markaların logolarına bakalım:

AKTÜEL

GOOGLE

STARBUCKS

LACOSTE

Google’ın renklerine baktığınızda toplam 4 renkten oluştuğunu görürsünüz.
Ancak 5 harf ana renkten oluşurken; 1
harf (L) ara renkten oluşmaktadır. Ayrıca
bazı renkler (mavi ve kırmızı) iki defa
kullanılarak düzeni bozmuştur. Aslında
Google’ın tam olarak istediği şey de
bu. Yani Google kurallara göre hareket
etmediğini (farklı olduğunu) vurgulamak
için sade font ve kuralı bozan renkler
kullanıyor.

Starbucks, yeşil kadın simgesini Yunan
mitolojisindeki Siren’den alıyor. Siren’ler,
mitolojide denizcileri güzellikler-iyle kandırıp öldüren tehlikeli yaratıklar olarak
bilinirler.
Ayrıca firma ilk logosunda kadın göğüslerini sansürlemezken, son logolarında
göğüslerin önüne saç geliyor.
Kahve zinciri Starbucks, ismini Herman
Melville’in ünlü romanı Moby-Dick’teki
‘Starbuck’ isimli karakterden esinlenerek aldı.

Firmanın isim babası olan Fransız Rene
Lacoste, ünlü bir tenisçi ve aynı zamanda modacıydı. 1926’daki şampiyonayı
kazandığında üzerinde kendi tasarımı
olan beyaz bir gömlek vardı. Bu gömlek, nemi tutmaya yarayan hafif kumaştan yapılmış bir gömlekti. 1927’deki
Davis Kupası sırasında, timsah derisi
bir bavul üzerine oynadığı bir bahis
yüzünden Amerikan basını kendisine
‘timsah’ lakabını takmıştı. Arkadaşı
Robert Geore, kortlarda giydiği kıyafete
bir timsah resmi çizdi. Timsah logosuda
böyle oluştu

MERCEDES-BENZ

PORSCHE

AMAZON

Daimler Chrysler ile ortak çalışıp bir araba yapan CARL BENZ” isim bulamayınca bir tek kızı olan MERCEDES-BENZ
‘in ismini bu arabaya verir. Mercedes
amblemindeki üç ayaklı yıldız Mercedes’in kara, su ve havadaki gücünü
ifade ediyor.

Porsche amblemindeki siyah at, Almanya’nın Stuttgart şehrinin armasından.
Geyik boynuzu
ile kırmızı-siyah çizgiler ise Almanya’nın
Württemberg köyünün flamasından
alıntı.

Jeff Bezos sanal alışveriş şirketinin isminin alfabetik sırada önde çıkması için A
harfiyle başlamasını tercih etti.
Sözlükte isim ararken dünyanın en büyük nehri kabul edilen Amazon’da karar
kılan Bezos bu
şekilde şirketinin de bir gün o kadar
büyük olmasını istiyordu.
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eğişimin var olduğu bir dünyada yaşıyoruz.ve bu değişim gün geçtikçe
kontrol altına alınamaz bir hale geldi.
Büyük şirketler ise bu süreç içerisinde
kaybolmamak ve markasını korumak
amacıyla değişime ayak uydurmakla
birlikte
kendi adına stratejiler oluşturmalıdır. Bir
markanın strateji oluşturması demek,
rakiplerden belirgin bir şekilde farklılaşarak müşterilere cazip bir teklifte bulunması, bunu yaparken de kaynaklarını en
etkin şekilde kullanması demektir. Peki
bu stratejiler nasıl olmalı ki markalar
adını koruyabilmelidir? Bu anlamda adını marka haline getirmiş olan Apple ın
bazı pazarlama stratejilerini inceleyelim.

İstenileni basit bir şekilde
anlatmak!
Apple bu pazarlama prensibini en erken
anlayan ve uzun zamandır başarıyla
uygulamaya devam eden bir şirkettir.
Büyük inovasyonların iPad, iPod, iTunes
gibi büyük etki yaratan markaların temelinde bu basit düşünme anlayışı vardır
.Bu strateji Apple için bir kimlik haline
gelmiş ve birçok kampanyasında bu
yöntemi kullanmaktadır.Birçok markaya
göre reklamlarında senaryo yazmaktan
veya sayısal verilerle müşteriyi boğmaktan ziyade müşteriye mesajı
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Stratejini oluştur
geleceğini belirle...
direk olarak yansıtmaktadır. Böylece
reklamlarını izleyen insanların akıllarına
‘işte bu benim aradığım ürün’ mesajını
bırakabilmektedir.

Apple her yerde!
Apple’ın diğer bir yöntemi ise pazarlama
gücünü arttırmaktır. Peki bunu nasıl
gerçekleştiriyor? Günümüzde izlediğimiz
veya takip ettiğimiz dizilere, filmlere baktığımızda insanların elinin altında sürekli
bir Apple ürünü olduğunu görüyoruz.
Böylece
Apple her zaman o akıllarda kalmayı
hem de ürüne istediğimiz anda ulaşabileceğimizi bizlere göstermiş oluyor.
Bunun için büyük harcamalar yuapan
Apple amacına da ulaşıyor. Ayrıyeten
özellikle internet sitelerinde ürün yerleşimini çok iyi yaparak teknoloji dünyasında da büyük bir yer kaplamaktadır.

Eleştirilere her zaman açığız!
Apple yeni bir ürünü piyasaya sürmeden
önce kullanıcıların görüşlerine büyük
önem vermektedir. Bunu da dünyanın
yeni bir uydusu olan ‘sosyal medya’
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üzerinden yürütmektedir. Piyasaya
sürdüğü indirim kuponları ve indirimler
üzerinden
müşterilerin dikkatini çekerek onları
testlere tabi tutuyor. Böylece kullanıcıların fikirlerini öğrenmiş olmakta ve
kullanıcıya sunabileceği en iyi ürünü
tasarlamaktadır.

Her şeyi parayla satın alamazsınız!
Apple ın ürünlerini genellikle sabit bir
fiyatta piyasaya çıkarıyor. Bu şekilde
markalar arasındaki bu rekabete dahil
olmuyor .Bu şekilde aslında ürünlerinin
gelirisinden çok kalitesine önem verdiğini kullanıcılara göstermiş olmaktadır.
Apple değere daha çok önem verdiği
için ürünlerinin zaten verdikleri fiyatları
karşıladıklarını düşünüyorlar. Bu strateji
ile bir çok rekabet yarışından kurtulmuş
ve kendi ürünlerini tanıtıcak kampanyalar peşinden koşmaktadır.

AKTÜEL
Delphi, sürücüsüz otomobil
girişimi NuTonomy’i 400
milyon dolara satın alıyor
Birleşik Krallık merkezli otomotiv
şirketi Delphi, NuTonomy‘i satın
almak için anlaşmaya vardıklarını
açıkladı. Geleneksel araçları sürücüsüz araçlar haline getiren sistemler
üzerinde çalışan Delphi, sürücüsüz
otomobiller üzerine yoğunlaşan MIT
girişimi NuTonomy’i satın almak için
400 milyon dolar ödeyecek.
400 milyon dolara ek olarak anlaşma gereği NuTonomy’in performansına bağlı olarak ekstra 50 milyon
dolar kazanabileceğini de ekleyelim.
2013 yılında Dr. Karl Iagnemma ve
Dr. Emilio Frazzoli tarafından MIT
bünyesinde kurulan NuTonomy,
sürücüsüz taksiler üzerinde çalışıyor.

Pazara çıkmadan 8,5 milyon
dolar yatırım alan Zerocard,
kredi kartıyla banka kartını
birleştiriyor
Banka kartı mantığıyla çalışan bir kredi
kartı geliştirmekle meşgul olan Zero
Financial, henüz pazara girmeden 8,5
milyon dolar yatırım aldı.
Zero Financial CEO’su sundukları
çözümün nakit yönetiminde etkin bir
araç olacağını, Zerocard kullanıcılarının
düzenli ödemeler
konusunda endişe duymayacağını söylüyor. Zero, nakit akışını canlı olarak hesabınıza yansıtıyor ve harcamalarınızdan
yüzde 1-3 arasında geri ödeme kazanmanızı sağlıyor. Hatta gelecek finansal
durumunuz için tahminlerde bulunarak
harcamalarınıza dikkat etmenizi sağlıyor.

Google’ın gerçek zamanlı
çeviri yapan kulaklıklığı:
Pixel Buds
Uzun süredir hayal ettiğimiz geleceği artık yaşamaya başlıyoruz. Google’ın donanım etkinliği hepimizi
şaşırtan yeni bir ürünle gündeme
geldi. Pixel Buds isimli bluetooth
kulaklıklar izleyicilere Apple’ın AirPods‘u anımsattı. Ancak Pixel Buds’ın
kendini Airpods’tan ayıran çok
önemli bir özelliği var. Kasım ayında
159 dolara piyasaya sürülecek olan
Pixel Buds 40 farklı dili anlamanızı
sağlıyor.

Sahnede yapılan demo çalışmasında simultane tercüme özelliği
izleyenlerin aklını başından aldı
diyebiliriz. Etkinlik esansında
hiçbir aksaklık olmadan İngilizce’yi
İsveççe’ye çeviren Pixel Buds, kullanıcıların cümlelerini bitirmesinin
ardından 1 ya da 2 saniye geçtikten
sonra çeviriye başlıyor.
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GECE

5. yıla özel

Bitcoin nedir?
B

itcoin, 2008 yılında Satoshi Nakamoto tarafından deneysel olarak
başlatılmış, herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan,
ancak ülkelerin para birimleriyle alınıp
satılabilen, herhangi bir üçüncü parti
hizmetine aracı kurumuna gerek kalmadan transferi yapılabilen bir tür dijital
para birimidir. Küresel piyasalarda,
Dolar ve Euro’ya alternatif olarak lanse
edilen Bitcoin’in sembolü, kısaltma ise
BTC‘dir.

Bitcoin nasıl üretilir?
cvBitcoin üretim işine madencilik (mining) deniyor. Bitcoin çıkartmak, yani
madencilik yaparak bir miktar Bitcoin
elde etmek, madenciliğin tek amacı
değildir. Madencilik, hesaplama yetkisini
kullanarak işlemi gerçekleştirme, sistem
ağını güvenli bir şekilde koruma ve sistemdeki her kullanıcıyı senkronize hale
getirme işlemidir. Sistem tek bir merkezden kontrol edilemediği için Bitcoin
kullanılan her yerde süreci çalıştırmak,
sistemi gözetmek türü işleri birilerinin
bir bedel karşılığında yapması gerekiyor
ve bu işi yapanlara madenci deniyor.
Bitcoin eşler arası teknolojiyi kullanarak
merkez otorite veya banka olmadan
çalışır. İşlemlerin yönetimi ve bitcoinlerin
dağıtımı toplu olarak ağ tarafından idare
edilir. Bitcoin açık kaynaklıdır; tasarımı halka açıktır, kimse Bitcoin’e sahip
değildir ve onu kontrol edemez, herkes
katılabilir.

Bitcoin’i kim buldu?
Satoshi Nakamoto adlı bir yazılım geliştiricisi , matematiksel kanıta dayalı bir
elektronik ödeme sistemi olan bitcoin’i önerdi. Fikri, herhangi bir merkezi
otoriteden bağımsız, elektronik olarak
devredilebilecek, az ya da çok anında
çok düşük işlem ücretleriyle bir para
birimi üretmekti. Bu şekilde Bitcoin’i
bulmuştur.

Bitcoin kendine has birçok özelliği sayesinde diğer ödeme yollarıyla yapılamayacak çok farklı ödemelerin üstesinden
gelebilir. Sizce 1 Bitcoin’in fiyatı nedir?
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