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EN GARANTİLİ
ASMA KİLİT
Bir proje olarak başlayan ve şu an sadece ön sipariş verilebilen
yazılım destekli asma kilit akıllı telefonunuzla kontrol edebileceğiniz
ve bu sayede şifre unutma gibi dertleri bir kenara koyabileceğiniz
bir ürün. Rus mühendisler tarafından tasarlanan proje Microsoft’tan
42.000$ destek almış durumda. Ürün bu noktadan sonra daha da
geliştirilir mi bilmiyoruz ancak bu haliyle bile oldukça kullanışlı.
Özellikle spor salonu dolabı, bagaj, bisiklet gibi kilidin şifresini
unutmanın insanı çılgına çevireceği durumlar için birebir.

Indiegogo.com

59$

PARA SAKLAMA PRİZİ
Evde kimi zaman nakit para, altın, mücevher gibi değerli eşyaları
saklamamız gerekebiliyor. Bunun için eminiz ki herkesin evinde
dahice bulunmuş kuytu yerleri vardır. Ancak arasına para sakladığı
kitabı daha sonra atan arkadaşlarımız olduğundan bunun ne kadar
riskli bir iş olduğunu da çok iyi biliyoruz. İşte bu ürün tam da bu
amaç için geliştirilmiş. Gerçek bir prizden farksız olan bu küçük
kasa sadece sizin bileceğiniz bir saklama alanı. Kolaylıkla duvara
monte edilebilen ürün ‘aman şu parayı nereye saklamıştım?’ derdini
de ortadan kaldırıyor.

19$

AMAZON.com

AYI PENÇESİYLE
TAVUK DİDİKLEMEK
Güzel bir köy tavuğu alıp düdüklü tencerede haşladığınızı hayal
edin. Suyu ayrı kendisi ayrı güzel olacaktır kuşkusuz. Ama sıra
tavuğu didiklemeye geldiğinde hayat zorlaşır. Eller yağlanır, zaman
hızla geçer. İşte bu birilerini rahatsız etmiş olacak ki doğadan
ilham alarak bu muhteşem ürünü piyasaya sürmüşler. Bu ürünle
ellerinizi kirletmeden tavuk, hindi ya da kırmızı eti didikleyebilir,
servis yapabilir ve özellikle bütün çiğ tavuk gibi pek de dokunmak
istemediğiniz yiyecekleri tezgahtan alıp fırına koyabilirsiniz.
Bıçakların çok keskin olması dikkatli davranmayı şart koşuyor.

AMAZON.com

13$

KÜÇÜK DEV AMFİ
Gitarınızın bagajda olduğunu, iş çıkışı uğradığınız arkadaşınızda
biraz tıngırdatmak istediğinizi düşünün. Eğer gittiğiniz yerde amfi
yoksa bu zevkten mahrum kalacaksınız demektir. Peki ya amfiniz
cebinize sığacak boyutlarda olsaydı? Üstelik bu amfinin de markası
Marshall olsaydı? ‘Olmaz öyle şey’ dediğinizi duyar gibiyiz ama bir
yandan da biliyoruz ki gördüğünüz fotoğraf aklınızı karıştırıyor.
Hemen söyleyelim, gördüğünüz gerçek bir Marshall gitar amfisi.
Küçük olduğuna bakmayın çıkardığı ses sizi mest edecek seviyede.
Üstelik son derece çekici bir görünüme sahip. Gitar severlerin
kesinlikle kaçırmaması gereken bir ürün.

FANCY.com

60$

SUSHI BAZUKASI
Eğer sushi seviyorsanız yapımının da ne kadar zor olduğunu
biliyorsunuzdur. Sushi sever gibi evde yapmaya çalışıp hüsrana
uğramış da olabilirsiniz. Bu ürünü geliştirenler de bu dertten
muzdarip olacaklar ki adeta bir lezzet silahı olan bu bazukayı
üretmişler. Sizin tek yapmanız gereken pirinci hazırlamak ve içine
istediğiniz malzemeyi koymak. Daha sonrasını bazuka hallediyor
ve size sadece hazırlanmış sushi’leri uygun büyüklükte kesmek
kalıyor. Süper fiyatıyla da gönüllere taht kuran bazuka, sushi seven
her eve lazım.

20$
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AMAZON.com

TABLETTE YAĞLI
BOYA YAPMAK
Başlığı okur okumaz ‘yok artık’ dediğinizi duyar gibi olduk. Ama
demeyin çünkü gerçekten de muhteşem bir icatla karşı karşıyayız.
Sensu, bildiğiniz yağlı boya deneyimini almış ve tablet bilgisayara
taşımış. Fırça ekranın üzerinde gerçeği ile aynı hissi vermiyor olabilir
ancak ortaya çıkan şey son derece gerçek. Fırça kalınlığını ve diğer
ayarları pratik bir şekilde yapabilmek mümkün. Ondan sonrası ise
kişinin sanatsal zevkine ve becerisine kalıyor. Gerçeği ile asla boy
ölçüşemeyeceğini biliyoruz ancak birçok insanın işine yarayacağı ve
hatta hayatını kolaylaştıracağı da kesin.

sensubrush.com

39$

GÜNEŞ ENERJİSİYLE
ŞARJ
Güneş enerjisini depolayan bu ağaç hem tasarımı hem de 400 mAh
gücü ile bugüne kadar tasarlanmış en güzel solar cihaz olabilir.
Dekoratif oluşu zaten şüphe götürmez bir gerçek. Bunun yanında
gün ışığını depolaması ve istediğiniz zaman hizmetinize sunması
da apayrı bir güzellik. Üzerindeki LED’ler sayesinde şarj durumunu
görebiliyor ve USB port’u ile ister tablet ister telefon cihazınızı
bağlayabiliyorsunuz. Güneş enerjili şarj cihazları şu an çok revaçta
olduğundan önümüzdeki dönemlerde bunun gibi güzel tasarımlı
cihazların artmasını bekliyoruz.

FANCY.com

19$

AKVARYUMDAN
SAKSI
Bugüne kadar birçok acayip icat, tasarım ve fikirle karşılaştık,
okuduk, inceledik ama bunun kadar hoş ve bir taşla iki kuş
vuranını görmemiştik. İlk gördüğümüz andan itibaren çılgınca sahip
olmak istediğimiz bu ürün sizin de farkettiğiniz gibi çok basit bir
fikir barındırıyor: Balıklar ve bitkinin aynı suyu kullanması. Bunu
aslında şöyle düşünmek daha doğru: Bu bir akvaryum fakat içinde
istediğiniz bitkiyi büyütebileceğiniz bir saksısı da var. İki boyda
satılıyor. Biri 11x11x11 cm diğeri ise 15x15x5 cm. Kim bulduysa aklına
sağlık!

10$

AMAZON.com

KÜTÜK GÖRÜNÜMLÜ
DOCK
Son dönemde dock piyasası oldukça genişledi. Dijital müzik
pazarının büyümesiyle birlikte eskinin hantal müzik setlerinin
yerini dock’lar aldı. Ama sorun şu ki dock’ların neredeyse tamamı
teknolojik bir görünüme sahip. Bu da şu demek; eğer evinizin
dekorasyonu klasikse o teknolojik dock koyduğunuz her yerde
sırıtacaktır. Bunu düşünen insanlar olmuş ve bir araya gelip
fotoğrafta gördüğünüz Docksmith’i ortaya çıkarmışlar. Ürünün en
önemli iki özelliği tamamen bulunan, gerçek odunlardan üretilmesi
(üretim için ağaç kesilmiyor) ve ömür boyu garantisi olması. Bu
arada model çeşitliliğinin çok fazla olmasını takdir ettik. Teknolojiyle
doğanın buluşması bu olsa gerek.

docksmithshop.com

68$
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Bülent Özkan | IHS Telekom Genel Müdür Yardımcısı
tr.linkedin.com/in/ozkanbulent

Soğuk bir kış günü. Saat 02:45. Tarih ise 8 Ocak 2006. Telefonum durmadan
çalıyor. Endişeli bir şekilde kalkıyorum. Gözlerim yarı açık yarı kapalı kimin
aradığını okumaya çalışıyorum. Evet beklenildiği gibi, kıdemli sistem uzmanımız
Erol Bey. Öncelikle her zamanki gibi bu saatte aradığı için özür diliyor ve bir
sorunumuz olduğunu belirtiyor. Hızlıca bilgisayarın başına geçiyorum. Önce bir
KVM bağlantısı denemesi; nafile! Zaten KVM denilen bu teknolojinin kendisine
hayrı yok ki bana olsun. Mızmızlanarak hızlıca hazırlanıyor, bu gibi durumlar için
stokta tuttuğum çikolatalarımı da alıp yola koyuluyorum. Tüm bunları yaparken
Erol Bey'in verdiği küçük brifing ile sorunun ne olduğunu anlamaya çalışıyor ve
tahminler üretiyorum. Aracıma bindiğimde artık iyice kendime geliyorum. Yolda
zaman boşa geçirmemeli. Zaman çok önemli. Erol Bey'i arıyorum. Aynı anda o
da veri merkezine doğru yola çıkmış durumda. Telefonda durumu tartışıyoruz.
Problem fiziksel olabilir! Ne demek fiziksel? Disk bozuldu, raid kartı yandı demek,
sunucu açılmıyor demek, port çalışmıyor demek. Kısacası uzun bir gece, uzun
bir gün, belki de günler demek. İlk akla gelen soru 'Veriyi kurtarabilir miyiz?'. Her
zaman kurtardık bu sefer de kurtarırız. Bunu biliyorum.
Veri merkezine varıyoruz. Kısa sürede sorun ortaya çıkıyor. Sorun fiziksel.
Yedek sunucularımızdan birini yapılandırıyoruz. Veriyi aktarmaya başlıyoruz.
İşletim sistemi geri sayıyor bir saat kaldı, iki saat 15 dakika kaldı, üç saat kaldı.
Bekliyoruz. Beklemekten başka yapılabilecek bir şey yok. Saatler geçiyor. Stres
artıyor. Mesai saati gelmeden sistemi ayağa kaldırmamız gerekiyor. Saatler
geçiyor. Nihayet işlemi bitiriyor ve son kez yeni donanımımızı başlatıyoruz.
Sistem açılırken en çok ‘Kernel Panic’ hatasının gelebileceği bölümde geriliyoruz.
Neyse ki o bölümü geçiyor ve sistem sorunsuz açılıyor. Problemli donanımdan
kurtuluyor ve veri merkezinden çıkıyoruz. Belki dört saat çalışıyoruz ancak iki
haftalık yorgunluk üzerimize çöküyor. Yine de üstesinden geliyoruz. Bravo bize…

YILLAR BÖYLE GEÇMEZ
Fiziksel sistem üzerinde yaşanan sorunlarla çok sık karşılaşılmaz ancak bir
defa yaşadınız mı, ömrünüzden ömür gider. Bir gecede yaşlanırsınız. Yıllar böyle
geçip gidiyor ve donanımlar eskiyor. Eski donanımlar daha çok sorun çıkartıyor.
Daha genç kalmak, daha rahat uyumak, müşteri memnuniyetini ve sistem
sürekliliğini artırmak, daha hızlı hareket eden bir IT altyapısı kurmak için, yıllar
böyle geçmez diyor ve kararımızı veriyoruz. Yatırım zamanı. Sanallaştırma artık
kaçınılmaz. Mutlu yarınlar yakınımızda.

Vmware İle tanışma
Sanallaştırma kararı aldıktan sonra yaptığımız ilk iş, üreticileri ve çözümleri
incelemek. Bu durum beklediğimizden de kısa sürüyor. Sanal platform için birinci
öncelik stabil bir sistem. Yani durup dururken sanal sunucularınızı ve disklerinizi
kaybetmeyeceğiniz bir sistem. Testlerimiz çok uzun sürmüyor VmWare'de karar
kılıyoruz. Sanal sisteme geçiş sadece donanım problemlerimizi çözmüyor. Çok
daha hızlı hareket eden bir IT organizasyonuna sahip olmamızı sağlıyor. Öyle
ki kurulumu günlerce süren test ortamlarını dakikalar içerisinde kurabiliyoruz.
Performans metriklerimizi çok daha net görüyoruz. Donanım yatırımlarımızı
çok daha mantıklı yapabilir duruma geliyoruz. Yedeklilik ve yüksek erişebilirlilik
(HA) konusunda hiçbir problemimiz kalmıyor. Donanım artık tamamen sorun
olmaktan çıkıyor. Öngöremediğimiz maliyetler ortadan kalkıyor. Tüm altyapımızı
sanal sisteme geçirdikten sonra eski sistemde yönetmek zorunda olduğumuz
donanım sayısı ile yeni sistemdekini karşılaştırıyor ve şaşırıyoruz.
Sanallaştırdığımız sunucu sayısı 1000’i geçti. Müşterilerimiz ile birlikte sunucu
sayımız da hızlıca artıyor. Deniz ve Ersoy Bey ile senenin ikinci yarısında
yapacağımız donanım yatırımını kararlaştırmaya çalışıyoruz.
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Bir rapor hazırlayıp talebi oluşturmamız gerekiyor. Sanal sisteme geçmeden
yaptığımız metotla hesabımızı yapıyoruz. Ancak Deniz Bey 'Vrealize Operations'
kurarak analiz edersek daha net bir sonuç alabileceğimizi belirtiyor. Yıllardır
benimsediğimiz ve kullandığımız metodun neyini beğenmiyorlar? Eski köye yeni
adet getiriliyor. Biraz sinirleniyorum, yılların tecrübesine (bana) güvenmemeleri
nedeni ile ortama gerginlik hakim oluyor. Deniz Bey bir hafta sonraki toplantıda
gerekli açıklamayı yapabileceğini söylüyor ve görüşmeyi sonlandırıyoruz.
Bir hafta sonraki toplantıda, bana rağmen ne kadar doğru bir iş yapıldığını
görüyorum. Eski yöntemle belirlediğimiz sunucu sayısı Vrealize Operations'ın
oluşturduğundan üç kat fazla. Şaşkınlık içindeydim, 'bu nasıl olur' diyorum.
Sanal ortamda çalıştırdığımız bazı sunuculara gereğinden çok daha fazla kaynak
tahsis edildiğini, bu durumun Vrealize Operations sayesinde tespit ettiğimizi
söylüyorlar. 'Daha fazla neler yapabiliyoruz?' diye soruyorum.
Deniz Bey‘in dersine iyi çalıştığı ortada. Anlatmaya başlıyor. Vrealize Operations‘ın
uygulama katmanını, işletim sistemini, sanal altyapıyı ve disk sistemimizi
(Storage) sürekli monitör ettiğini ve ortaya çıkan performans problemlerine sebep
olan etkenleri korelasyon analizinden geçirerek raporladığından, uyumluluk
politikalarımızın tümünü Vrealize Operations ile takip edebileceğimizden ve
uygulama bağımlılık haritaları oluşturabileceğimizden bahsediyor.
Projeyi genişletiyoruz ve tüm altyapı için yaygınlaştırma yapıyoruz.
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“Test İçİn bİr sunucu İstedİm 5 aydır verİlmİyor”
VmWare'in dünyasına daldıkça, sanal sisteme geçişin sadece bir başlangıç
olduğunu görüyoruz. İkinci adım olarak farklı kullanıcı gruplarının veya
kullanıcıların kendi servisleri için kullanacakları altyapılara hızlı erişebilmeleri
için bir arayüz sunmak istiyoruz. VmWare Vrealize Automation ile bu ihtiyacımızı
karşılıyoruz. Artık yazılım ekibimiz, basit bir portal üzerinden dilediği test
ortamını, işletim sistemini ve kaynak (Ram, CPU, Disk, vb) kapasitesini seçerek
talep ediyor, IT birimimiz ise sadece talebi onaylıyor. Talebi, kurulumu ve onayı
haftalar süren test ortamları, 10 dakika gibi kısa bir sürede hazır hale geliyor
(Self Service Portal). Yazılım ekip liderimiz Sinan Bey'in az önce talep ettiği
Jboss uygulama sunucusu ve Oracle veri tabanı 10 dakika içerisinde hazırlanıyor.
Vrealize Automation, diğer sanallaştırma üreticilerini de desteklediği için hybrid
altyapılarda da aynı esnekliği bulabiliyoruz. Eğer ortamınızda Microsoft Hyper-V
ve Wmware birlikte çalışıyorsa Vrealize Automation sayesinde iki sistemi de
rahat bir şekilde provizyonlayabilirsiniz. Açıkçası biz sadece VmWare altyapısı
kullandığımız için bu özelliği kullanmıyoruz. Ancak Vrealize Automation
beklenmedik şekilde, donanım maliyetlerimizi azaltabileceğimiz bir yol açıyor.
Firma sahibimiz bazı uygulamalarımız için donanım yatırımı yapmak istemediğini
belirtiyor ve donanım maliyetlerini azaltmak istiyor. Çözümün adresi belli. Bulut
servisleri inceliyoruz. Ancak bulut servis kaynaklarını, kendi iç kaynağımız gibi

yönetmek de istiyoruz. Vrealize Automation, Private ve Public Cloud desteği ile
bu seçeneği bize sunuyor. Artık bizim de Hybrid Cloud altyapımız var.

Sanallaştırma V2: SDDC
Başlangıçta sunucularımızı sanallaştırdıktan sonra bir daha veri merkezimizde
sanallaştırma teknolojileri kullanmayacağımızı düşünüyorduk. Ancak
sanallaştırma teknolojisi hiç beklemediğimiz yeniliklerle birlikte sürekli gelişiyor.
Gündemimizde storage (Disk) sanallaştırma var. Bir çok firmada olduğu gibi
biz de bilindik storage servisler kullanıyoruz. İki adet yedekli ve aktif – aktif
çalışan storage controller ve disk üniteleri (shelfler). Tecrübe ile sabit. Disk
sisteminizi genişletilebilir durumda olsanız bile storage controller'lar üzerinde
bulunan işlem (CPU) günü tükeniyor ve sizi yeni yatırımlar yapmaya zorluyor.
Bununla birlikte storage ve disk teknolojisinin gelişmesi ile birlikte eski storage
sisteminize disk ünitesi (shelf) bulmakta zorlanıyorsunuz ve hiç ihtiyacınız
yokken yeni bir storage yatırımı yapmanız gerekiyor. Bu maliyetler bizim de
kanayan yaramız. VmWare'den arkadaşlarımız ile konuşuyor ve bu maliyetleri
düşürmek için neler yapabileceğimizi soruyoruz. Cevap basit: VmWare VSAN
storage sanallaştırma ürünü.
VSAN donanım bağımsız olarak sunuculara kuruluyor ve sistemi ihtiyacınız
anında hem disk kapasitesi, hem de işlem gücü (CPU) bakımından büyütmenize
yardımcı oluyor. Eski donanımlarınızı dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Yeni
kaynak ihtiyacınız olduğunda yeni aldığınız sunucuyu sisteme eklemeniz yeterli.
VSAN sayesinde sisteminize hem disk, hem bellek (RAM), hem de işlem gücü
(CPU) eklemiş oluyorsunuz. Sistem kendi üzerinde yedekli çalışıyor ve farklı
disk grupları oluşturarak, dilediğiniz şekilde yönetim gerçekleştirebiliyorsunuz.
Storage yatırımı gibi bir yatırım kaleminiz artık yok.

Tapas, La Rambla ve NSX
2006 yılın da başladığımız sanallaştırma serüvenimizde farklı bir noktadayız.
Gelişmeler bizi o kadar farklı bir noktaya getirdi ki sanallaştırma altyapılarını
kullanan bir firma iken sanallaştırma teknolojileri entegre eden bir firma haline
geldik. Kullandığını kur, kurduğunu kullan. Bu şekilde çalışmak hem tecrübe
edinmemize yardımcı oluyor, hem de müşterilerimizi anlamamıza, ihtiyaçlarını
karşılamamıza yardımcı oluyor. Gelişmeleri daha yakından takip edebilmek için
ilk defa VmWorld‘e gidiyoruz. 'VmWorld Avrupa' her sene Barcelona'da yapılıyor.
Yağmurlu bir ekim günü, Kadir Bey ile birlikte taksiden inip biraz ıslandıktan
sonra konferans merkezine ulaşıyor ve kayıt işlemlerimizi gerçekleştirdikten
sonra Fira Barcelona Gran Via‘nın en ihtişamlı salonunda genel oturuma
katılıyoruz. Tüm VmWare yönetimi burada. Sunum başlıyor ve tüm ekip
heyecanla yeni bir konseptten bahsediyor. Network sanallaştırma, NSX! Kulağa
öncelikle biraz abartı geliyor. Sunum ilerledikçe biz de heyecana kapılmaya
başlıyoruz. Açıkçası NSX bir üründen de öte. Yeni bir adım. Sunucu sanallaştırma
gibi yeni bir konsept. Belki de daha büyük bir adım. Tabiri caizse 'gazı alıp'
Türkiye’ye döndüğümüzde hemen demo ortamımızı kurmaya ve testlerimizi
yapmaya başlıyoruz.
Network mühendislerimiz ilk gördüklerinde üründen hoşlanmıyorlar. Oyuncakları
elinden alınacakmış hissi ile hemen tepki gösteriyorlar. Ancak gün geçtikçe
NSX‘in işlerini ne kadar kolaylaştırdığını görüyorlar ve demo ortamdan gerçek
ortama ne zaman geçeceğimizi sormaya başlıyorlar. Özellikle VLAN'a ek olarak
oluşturulan VxLAN konsepti birçok sınırlamayı ortadan kaldırıyor. Her sunucu için
farklı bir VxLAN yaratabiliyorlar. Micro-Segmentasyon bir sorun olmaktan çıkıyor
ve çok daha kolay yönetilebilir bir altyapı oluşturulmasını sağlıyor. Sistem kendi
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sanal router, VPN ve load balancer’ı ile birlikte geliyor. OSPF, BGP gibi routing
protokollerini kullanabilir, herhangi bir fiziksel VPN cihazınız olmadan VPN ağları
kurabilir, Load Balancing ihtiyaclarınızı da NSX ile birlikte karşılayabilirsiniz. Siz de
bizim gibi 'F5' kullanıyor ve I-Rule yazmayı tercih ediyorsanız, NSX entegrasyonu
ile F5’inizi sanal ortamdan haberdar bir Load Balancer haline getirebiliyorsunuz.
NSX aynı zamanda güvenlik alanında ağ üzerinde tam anlamıyla bir kontrol
sağlıyor. Artık IP adresi tanımlı firewall kuralları yerine obje tabanlı yani sunucu
adlarını kullanarak güvenlik kuralları yazabiliyoruz. Değişiklik yönetimi yükü
omuzlarımızdan kalkıyor. Sanal sistemlerden haberdar bir firewall altyapımız
var. Üstelik sanal sunucu bazında dilediğimiz kuralları yazabiliyoruz. İç network
trafiğinin core router, switch ve firewall gibi fiziksel cihazlar üzerinden geçmesi
durumu tarih oluyor. Artık her sanal sunucunun önünde sanal bir firewall var.
VmWare NSX'e PaloAlto, Fortinet, F5 gibi bir çok büyük üretici entegrasyonlarını
tamamladı bile. Bizim görebildiğimizi onlar da görüyorlar. Beklenen yeni büyük
adım gözümüzün önünde duruyor.
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Girişimcilik kolay değil. Ancak zaten zor olan
birçok şey gibi bu da ülkemize has engellerle
daha da karmaşıklaşıyor, zorlaşıyor. Emre Sayın
Spam için bu yolda karşılaşılan sıkıntıları ve
çözümleri için fikirlerini anlattı.
Türkiye’de girişimciler için yeterli destek ve altyapı var mı?
Altyapı denince akla ilk olarak elektrik, fiber ve yüksek internet
penetrasyonu için gerekli teknolojik altyapı geliyor Türkiye'de.
Oysa idari ve hukuki düzenlemelerin tümünü altyapı olarak
değerlendirmek gerekir. Eğer bir ülkenin esnek bir idari
altyapısı yoksa o ülkede bir yatırım yapmak ve sürdürebilmek
kolay değildir.
Türkiye, Dünya Bankası’nın 2015 yılı İş Yapabilme Kolaylığı
İndeksinde (Ease of doing Bussiness) 55. Sırada. 2014 yılında ise
61. sıradaydı. 2012 de yürürlüğe giren Yeni TTK ile birlikte altyapı
anlamında olumlu adımlar atılmakla beraber sadece altı sıra
üste çıktık. Artık tek başımıza bir Anonim Şirket kurabiliyoruz
çok şükür ancak bunun dışında yerinden oynatılması gereken
birçok ağır taş var.
İşletmelerin sürdürülebilirlik istatistikleri de çok güçlü değil.
Türkiye'de girişimlerin %51’nin ömrü en çok dört yıl sürüyor.
Girişimciliğin desteklenmesi adına başta KOSGEB ve TÜBİTAK
olmak üzere bir çok eğitim ve teşvik sağlanıyor. Ancak
girişimciliğin desteklenmesi için yapılandırılmış bu kurumlar
bürokrasi sebebiyle hantal kalıyor. Bu yüzden girişimciler
ihtiyaç duydukları fonlara hızlı erişemiyorlar.
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Birçok teşvik paketindeki sorun, desteğin doğrudan girişimciye
değil, girişimcinin istihdam ettiği personel için veriliyor olması. Oysa
girişimcinin ihtiyacı işini ayağa kaldırana kadar geçinebileceği bir
gelir ve üç yıl kadar bir zaman.
Fon arayışındaki girişimcilere, yatırımcı muamelesi yapmak hiç doğru
değil. Bu kavramların birbirinden ayrılması gerekiyor. Girişimcinin
hedefi başarmak, yatırımcının ki ise kar etmektir.

Girişimcilik Türkiye açısından neden çok önemli?
Türkiye sürekli olarak nüfusu artan bir ülke ve istihdam problemi
her geçen gün büyüyor. Ülkemizde, önümüzdeki 40 yıl içinde
işsizliğin %0 oranına çekilebilmesi için her yıl 500.000 yeni iş
yaratılması gerekiyor. Türkiye özelleştirme politikalarını benimsemiş,
özel sektörü güçlendirmeye çalışan bir ülke. Yani kamuda yaratılan

istihdam azalıyor ve azalmaya devam edecek. Öte yandan büyümesi
durmuş yaşlı/ köklü şirketlerin yarattıkları yeni bir istihdam yok.
Yeni istihdam alanları açılabilmesi için girişimciliğin desteklenmesi,
yani yeni şirketlerin kurulması ve büyütülmesi ekonomimiz açısından
kritik bir önem arzediyor.
Bir toplumda işsizlik ve suç oranı her zaman paralellik gösterir.
Kısa süre içerisinde önlemler alınarak gerekli istihdam yaratılmaz
ise artan işsizlik ve yoksullukla beraber sosyolojik dinamiklerimiz
olumsuz yönde değişiklik gösterebilir.

Türkiye'de girişimcilik ne seviyede?
Türkiye'de girişimcilik katsayısı, artan nüfusumuza oranla düşük
kalıyor. Bu istatistiğin arkasında bir çok etmen var. Örneğin
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sosyokültürel olarak iş yapma kültürümüz, kaderci ve gelenekçi.
Yani toplumsal değer yargıları açısından girişimciliğe yatkın değiliz.
Peşi sıra birbirini takip eden üniversite, askerlik, iş ve evlilik stresi
altında ezilen gençlerimizin birçoğu, hiç riske girmeden iyi maaşlı bir
işe başlayarak hayata atılmayı tercih ediyor.
Yıllarca enflasyon altında ezilmiş ailelerin çocukları olarak, bize
gayrimenkul dışında güvenebileceğimiz bir yatırım aracı öğretilmedi.
Annnelerimiz babalarımız hep bir ev alabilmek için didinip durmadı
mı?
Girişimcilik katsayısı yüksek ve başarılı olan ülkelerde üniversiteler
bu konuda büyük roller üstleniyorlar. Türkiye'de de birçok üniversite
bu konuda çalışmalar yapıyor. Ancak endüstri-üniversite işbirliği

henüz yeterince gelişmiş değil. Stanford Üniversitesi'ne bakarsak
içlerinde Google, VmWare, Netflix gibi şirketlerin de bulunduğu
binlerce girişimin burdan çıktığını görüyoruz.
Türkiye'de şu an benzer şekilde çalışan üniversitelerin başında İTÜ
geliyor. Burada bir çok genç daha okulunu bitirmeden girişimciliğe
soyunuyor. Deneyimli profesyonellerden danışmanlık alarak
ürünlerini geliştiriyor ve pazara hazırlıyor.

Girişimler hayata geçtikten sonra yaşanan zorluklar nelerdir?
Genel olarak her 100 girişimden genelde 8-10 tanesi ayakta kalıp
yola devam edebiliyor. Bu Türkiye şartlarından bağımsız bir
istatistik. Bir girişim yerel pazarda yeterli desteği kazanıp ayakta
kalmayı başardıktan sonra sürdürülebilirlik ile ilgili problemlerle ile
karşılaşıyor.

2015 Küresel Rekabet Endeksi Raporu'na göre Türk İş Dünyası'nın
önündeki en önemli problemlerden biri vergi mevzuatı. Vergi
mevzuatımız karışık, oranlarımız yüksek. Özellikle teknoloji
alanında birbiri ile çelişen muktezalar barındıran bir vergi
uygulama külliyatımız var.
Mevcut vergi mevzuatımız ve iş kanunumuz biraz eski ve
girişimlerin sürdürülebilirliği açısından iki önemli direnç noktası.
Direncin azaltılması şirketlerin daha hızlı ve kolay büyümesine
yardım edecektir.
Bir diğer önemli konu ise rekabet gücü. Örneğin Türkiye'de son üç
yılda Appstore, AppleTV gibi benzer kaynaklardan 600M dolarlık
yazılım/ ürün indirilmiş. Benzer bir çok yabancı şirket, vergi
ödemeden Türkiye pazarından pay alabiliyor. Yerli ve yabancı
şirketler arasında adil bir rekabet ortamı sağlanamazsa birçok
şirketimiz kapanabilir veya hayatta kalmak için yurt dışına çıkabilir.
Müstakbel mali, idari ve hukuki mevzuatların daha kavramsal,

> WE'LL CLUB | DUDULLU'ya teşekkür ederiz.

sade ve evrensel bir şekilde düzenlenmesi Türk girişimcilerinin
Türkiye ve dünya pazarındaki rekabet gücünü artıracaktır.

Girişimcilere tavsiyeleriniz nelerdir?
Projelerini/ ürünlerini bir yandan maaşlı çalışarak, eğer öğrenciler
ise okul sonrası -gerekirse sabahlara kadar çalışarak- geliştirmeye
çabalasınlar. Ortaya ciddi bir ürün çıkmadan bir şirket kurmasınlar.
Şirketi ne kadar acele kurarsanız o kadar erken mali külfetlere
girersiniz.
KOSGEB veya TÜBİTAK tarafından girişimcilere verilen hibe ve
teşviklere mutlaka başvurup, istifade etsinler. Başvurmaktan
yılmasınlar. Ürün yeterli bir olgunluğa erişince, yerli veya yabancı
melek yatırım ağları ile temasa geçebilirler. Kendilerine bir
takım vaatler karşılığında ön sözleşmeler imzalatan, bu şekilde
hisselerine ambargo koymaya çalışan yatırım ağlarına itibar
etmesinler.
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Hepimiz günde en az bir defa müşterisi olduğumuz
bankanın mobil uygulamasını kullanıyoruzdur.
Üstelik bilgisayarımızdan giriş yaparken olduğu
kadar da dikkat göstermiyoruz. Peki mobil bankacılık
uygulamaları ne kadar güvenilir? Yazımızdaki
sonuçlar sizi çok şaşırtacak!
Telefonumuzda ya da tabletimizde her gün mutlaka kullandığımız
uygulamalardan biri de müşterisi olduğumuz bankanın ya da bankaların
mobil uygulamaları. Onlara kimi zaman yolda, kimi zaman arabada giriş
yapıyor ve neredeyse hiçbir zaman da güvenliklerini sorgulamıyoruz. Oysa
ki yapmamız gereken tam da bu. Çünkü bu uygulamalar zannettiğimiz
kadar güvenli olmayabilir.
Yazımıza konu olan güvenlik testleri Android ve iOS olmak üzere iki farklı
kategoride gerçekleştirildi. Güvenlik ve veri sızıntı zaafiyetleri ise işletim
sistemi ve uygulama kaynaklı olmak üzere iki kategoriye ayrıldı. Sırası ile
man-in-the-middle, data-at-rest, credential, mobile malware test edildi.
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Mobİl bankACılık uygulamalarının %60’ı
saldırıya açık!
IHS Telekom Güvenlik Laboratuarı tarafından Şubat 2016’da
yapılan zaafiyet testi sonuçlarına göre Türkiye’nin en önemli
on bankasından altısının mobil bankacılık uygulaması
güvenlik zaafiyetleri içeriyor. Bu zaafiyetlerden yararlanılarak
gerçekleştirilebilecek fraud saldırıları ciddi kayıplara yol açabilir.
'Kullanıcı adı ve şifre hırsızlığı’, kimlik ve kredi kartı bilgilerini
çalabilecek saldırılar, mobil cihazda depolanmış data’nın
'çalınması’ bu risklerin en önemlileri olarak göze çarpıyor.
Tespit edilen zaafiyetler çerçevesinde, sorunlu uygulamalarda
kullanıcıların mahremiyeti tehdit altında görünüyor. Bu
zaafiyetlerin mobil bankacılık kanalına olan güvenin sarsılması
yönünde ciddi sonuçları olabilir. Özellikle mobil bankacılık
kanalının, masaüstü internet bankacılığının önüne geçmeye
başladığı bir dönemde, her tür riskin değerlendirilmesi son
derece önemli.
Mobil bankacılık uygulamalarındaki güvenlik zaafiyetleri ile ilgili
olarak IHS Telekom Genel Müdür Yardımcısı Bülent Özkan’ın
açıklamaları ise sektöre gerçekçi bir uyarı niteliğinde: “Bu
araştırma sonuçları bankacılık sektörümüz için, ciddiye alınması
gereken önemli bir uyarı. Bankalarımız hizmet ve güvenliklerinin
dünya standartlarında olduğunu ispatlamak için çok çalışıyorlar.
Mobil bankacılık, sektörün geleceği konumunda ve biz de firma
olarak bankacılık sektöründeki müşterilerimize en iyi güvenliği
sağlıyoruz.”

RİSK VAR AMA ÇÖZÜM ZOR DEĞİL
Yapılan araştırma ülkemizdeki mobil bankacılık uygulamalarının
çoğunluğunun güvenlik açıkları olduğunu ve bu sebeple
kullanıcıların risk altında olduğunu ortaya koymuş durumda.
Mobil bankacılık uygulamaları için en büyük riskler arasında
man-in-the-middle attacks, data-at-rest theft, mobile malware
and Android and iOS vulnerability exploits bulunuyor. Banka
müşterileri bu uygulamaları indirirken, finansal bilgilerinin risk
altında olduğunun farkında değil. İlgi çekici noktalardan biri
de güvenlik açıklarının jailbreak veya root edilmemiş, üretici
tarafından desteklenen işletim sistemlerinde de görülüyor
olması.

Credential Theft
Kullanıcının cep telefonuna indirdiği bir profil veya rogue
uygulama ile mobil uygulama üzerinde kullanıcının giriş yaptığı
kullanıcı adı veya şifre bilgisi elde edilebiliyor. Buna mobil ve

online bankacılık sistemlerine girerken kullandığımız şifreler ve
bu şifreleri üretmek için kullandığımız paralolar da dahil.

Man-in-the-Middle
Bu saldırı tekniği ile mobil uygulama ile banka arasındaki
iletişimin arasına girilip, mobil uygulamasının içerisindeki linkler
değiştirilebiliyor ve normal şartlarda uygulama içerisinde var
olmayan içerikler kullanıcılara gösterilebiliyor. Saldırgan bu
şekilde kullanıcının anne kızlık soyadı, TC. kimlik numarası,
kredi kartı ve online bankacılık şifresi gibi bilgilerini uygulama
üzerinden kullanıcıya sorarak elde edebiliyor.

Data-at-Rest Theft
Bu saldırı tekniği mobil uygulamaya ait bazı kodların, veritabanı
scriptlerinin ve dosyaların, saldırgan tarafından erişilebilir
olmasını sağlıyor. Böylece saldırgan kullanıcının göremediği
ancak uygulamanın içerisinde yer alan bazı hassas bilgilere
erişebiliyor.

Mobile Malware
Mobil malware'ler farklı teknikler ile kullanıcıdan ve mobil
uygulamadan bilgi toplama yeteneğine sahip. Mobile Malware‘ler
bankaya özel geliştirilebilir. Bunun için saldırganların, tek bir
bankanın mobil uygulamasını hedef alacak yazılımı üretmesi
ve yayması gerekiyor. Saldırı yüzeyinin daraldığı ve yapılacak
iş miktarının arttığı bu teknik yerine saldırganlar daha çok tüm
cep telefonlarında çalışan ve tüm bankaları hedef alacak olan
SMS forwarding (SMS yönlendirme) tekniğini tercih ediyor. Bu
senaryoda mobil ve online bankacılık uygulamasına girerken
kullanılan ikinci factor doğrulama bilgisi, kullanıcının mobil
cihazında kurulu olan bir uygulama ile farklı numaralara
yönlediriliyor. Bu saldırı tipi daha çok Android cihazlarda
görülüyor.
Onda altı gibi bir oranın çok yüksek olduğuna dikkat çeken,
IHS Telekom Genel Müdür Yardımcısı Bülent Özkan, Türkiye’deki
lider bankaların %40 oranında birbirine benzeyen güvenlik
açıkları barındırdığını ancak karamsar olmamak gerektiğini
söylüyor. Bunun sebebini ise şöyle açıklıyor: 'Mobil bankacılık
uygulamalarının güvenliği yeni yeşeren bir kavram. Dünya
çapındaki lider bankalar da geçtiğimiz yıllarda benzer güvenlik
açıkları ile karşılaştılar, hala birçok uluslararası bankanın mobil
bankacılık uygulamasında benzer zaafiyetler bulunuyor.
Bu aşamada hızlı ve doğru kararlar alıp, uygun teknolojilerle
mobil uygulamaların güvenliği sağlanabilir. Bu yolla muhtemel
riskler bertaraf edilmiş olacaktır.'
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Hepimiz hata yapabiliriz. Ancak hiçbirimiz efsane mertebesine
erişecek bir müzik grubunu reddeden yönetici olmayı, bugünün
teknolojisini yıllar önceden keşfedip onu çöpe atmayı, sadece
bir araba karşılığında milyar dolarlık hissemizi satan bahtsız
olmayı istemeyiz. İşte karşınızda tarihin en büyük ıskalama
hikayeleri ve kahramanları.
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Beatles’ı reddetmek!

13 Aralık 1961 günü İngiltere’nin ünlü
plak şirketlerinden Decca Records’un
yeni yetenekleri keşfetmekten sorumlu
yöneticisi Mike Smith, umut vadeden
yeni bir grubu dinlemek için Liverpool’a
gider. Gördükleri ve duyduklarından çok
etkilenen Smith, grubu Londra’ya, özel
bir seçmeye davet eder. Beatles üyeleri
Londra’ya gidip Decca Stüdyoları’nda iki
saat boyunca 15 şarkı çalarlar. Ardından
da evlerine dönüp yanıt beklemeye
başlarlar. Nihayet haftalarca merakla

bekledikleri yanıt gelir ama hiç de
umdukları gibi değildir. Decca Records,
Beatles’ı beğenmemiştir.
Grubu
reddederken
tam
olarak
şu kelimeleri kullanır plak şirketi:
'Kusura bakmayın ancak müziğinizi
beğenmedik. Artık dört kişilik gitar
gruplarının modası geçti.'
Hikayenin geri kalanını anlatmaya
gerek olduğunu sanmıyoruz. Yanılıyor
muyuz?

Vosvos’a karşılık
YÜZDE 50 Domino’s hİssesİ

1961 yılında Tom ve James Monaghan kardeşler
DomiNick’s adlı bir pizza restoranı satın alırlar.
İki kardeşin ortaklıklarının üzerinden sekiz ay
geçmişken James parlak bir fikirle çıkagelir.
Şirket hisselerinin %50'si onundur ve satmak
istiyordur, üstelik kullanılmış bir Volkswagen Beetle
karşılığında. Evet bizim daha çok aşina olduğumuz
ismiyle; Vosvos.
Şirketin tamamına sahip olduktan sonra Tom
Monaghan pizzacısının ismini Domino’s olarak
değiştirir ve tarihin en hızlı büyüyen franchise
şirketlerinden birini yaratır. Kardeşiyle takastan 38
yıl sonra %93’lük hissesini bir milyar dolara satar.

Baba sözü dİnleyİp Facebook’tan
olmak!

Joe Green'le, Harvard’daki oda arkadaşı Mark
Zuckerberg zamanının çok tutan sitelerinden
‘Hot-or-Not’a benzeyen, Facemash isimli bir site
yaparlar. Hatta ikilinin bu sebeple okul yönetimiyle
arası açılır. Sonraki aylarda Zuckerberg bu kez
Facebook’u Green ile birlikte yapmak ister. Joe Green
ise bu konuyu babasına sorma hatasında bulunur.
Oğlunun, Zuckerberg ile daha önce yaptığı projenin
okul yönetimiyle arasını açmasına canı sıkılmış
olan baba, Green’i bu yeni projede yer almaması
konusunda ikna eder. Sonrasında ise olaylar gelişir.
Eğer o gün Joe Green Facebook’a ortak olmuş olsaydı
%5 gibi bir hisseye sahip olacağı varsayılmakta.
Bunun da günümüzdeki değeri 7 milyar dolar!

James’e yeni bir VW Beetle hediye etmiş midir
acaba?

Xerox ve tarİhİn
İlk kİşİsel bİlgİsayarı

Xerox Alto adını verdiği bilgisayarı, Macintosh ve
Windows’dan neredeyse on yıl kadar önce üretir.
Oldukça iyi bir model olan bu bilgisayarın pencereli
grafik arabirimi, ethernet’i ve hatta mouse’u
bile vardır. Ancak 1973 yılında kişisel bilgisayar
pazarı henüz var olmadığından Xerox ürettiği bu
bilgisayarla ne yapacağını bilemez. Birkaç bin adet
üretip üniversitelere dağıtırlar.
Efsaneye göre 1979 yılında Steve Jobs Xerox’un
araştırma merkezini ziyaret ederken Alto’yu inceler
ve tüm önemli özelliklerini Apple’ın daha sonra
üreteceği Lisa ve Mac modellerinde kullanır.
Xerox ise daha sonraları pazara girmeye çalışsa da
artık çok geçtir.

Starbucks’ı kurmak
ama İlerİyİ görememek

30 Mart 1971 tarihinde San Francisco Üniversitesi’nden
arkadaş olan Jerry Baldwin, Zev Siegl and Gordon
Bowker daha önce çalıştıkları Peet’s Coffee adlı
dükkandan ilham alarak Seattle’da Starbucks adında
bir kahve dükkanı açarlar.
O zamana kadar sadece kahve alıp çıkılan dükkanlar
vardır ve hepsi bunun üzerine yeni bir şey eklemek
gerektiğini düşünürler. 1982 yılında Starbucks’a
pazarlama direktörü olarak atanan Howard Schultz,
o yıl Milano’ya yaptığı gezide insanların espresso
bazlı kahvelere karşı ilgisinden, kahve dükkanlarının
sosyalleşme alanlarına dönmüş olmasından çok
etkilenerek ülkesine döner ve bu fikri uygulamaya
koymak ister. Ancak patronlarını ikna edemez.
Fikrine çok inanan Schultz, 1985 yılında ‘Il Giorno’
adında, tam olarak kafasındakileri yansıtabildiği bir
kahve dükkanı açar. Yeterli müşteriye ulaşıp, etrafına
hatırı sayılır yatırımcılar da toplayınca ilk işi gidip
Starbucks’ı satın almak olur. İbret olsun diye midir
bilinmez ama markanın ismini korur. Hikaye aslında
tam da burada başlar: Starbucks’ın günümüzde 64
ülkede toplam 21.500’den fazla mağazası olacaktır.

Kodak’ın dİJİTal fotoğraf
makİNESİNİ bulması ve İmhası

1976, Kodak’ın A.B.D’deki film, fotoğraf ürünleri ve
servis konusunda pazarın %90’ına hakim olduğu
yıldır. Marka o kadar ünlenir ki, özel ve hatırlanması
gereken anlar ‘Kodak Anı’ olarak nitelendirilir.
1990’ların sonuna doğru, dijital fotoğraf piyasası
hareketlenmeye başlayınca özellikle film ve fotoğraf
ürünü konularında çok aktif olan Kodak’ın da
popülaritesi düşmeye başlar. Firma zamana ayak
uydurmakta zorlanır. Ancak garip olan şudur: 1975
yılında Kodak’ta çalışan bir mühendis markanın
çatısı altında ilk dijital fotoğraf makinesini icat
eder. İcadı ile gurur duymak üzereyken Kodak
yöneticileri bunun iyi bir fikir olmadığı ve hiç ortaya
çıkartılmaması gerektiği konusunda karara varırlar.
Nitekim bu icat kendi hakim oldukları pazarı da
tehdit edebilecek çaptadır.
Kodak hatasını anladığında atı alan Üsküdar’ı çoktan
geçmiştir. Kodak dijital fotoğraf makinesini ancak
2005 yılında piyasaya sunar. Sonuç hüsrandır. 2013
yılında efsane, batmamak için 525 milyon dolar
değerinde patent satar.

Netflix’i kelepİrken elden kaçırmak

2000 yılında film ve oyun kiralama pazarını
domine eden Blockbuster’ın A.B.D. çapında 8.000
mağazası, 60.000 den fazla çalışanı vardır. Netflix
ise bu göz kamaştırıcı tablonun tersine, o yıllarda
ayakta kalmaya çalışan, az sayıdaki müşterisine
posta yoluyla DVD satan bir şirkettir. İş modellerini
değiştirmeye ve üyelerine internet üzerinden online
film izletmeye karar verirler. Ancak bunun için
bütçeleri yetersizdir.
2000 yılında Netflix CEO’su Reed Hastings,
Blockbuster’ın Dallas’taki merkezine toplantıya gider.
Blockbuster’ın tepesindeki isim olan John Antioco’ya
şirketini 50 milyon dolar karşılığında satmayı teklif
eder. Antioco ise adeta bir imparatorluğun başındadır
ve teklifi son derece gülünç bulur. Hatta rivayete
göre toplantıda bu teklife kahkahalarla güler.
2007 yılı gelip de Netflix büyük patlamasının ilk
sinyallerini vermeye başladığında, Blockbuster
duruma ayak uydurmaya çalışır. Ancak Netflix
pazarı çoktan ele geçirmiştir ve artık Blockbuster
için çok geçtir. 2010 yılında Blockbuster 1,1 milyar
dolar değer kaybederek 24 milyon dolar’lık bir şirket
haline gelir. Bu sırada Netflix’in değeri 13 milyar
dolar’a dayanmıştır. 2013 yılında ise Blockbuster son
mağazasını da kapatır.

Cosby Show’a ırkçı ‘hayır’

1984 yılında Bill Cosby kendi yarattığı ve başrolünü
üstleneceği televizyon dizisini ilk olarak ABC TV’ye
götürür. Kalabalık siyahi bir ailenin konu edildiği dizi
için ABC yönetimi; 'Seyircilerimiz siyahi bir ailenin son
derece sağlıklı ve iyi eğitimli olarak yansıtıldığı bu
gerçek dışı diziden hoşlanmazlar' ifadesini kullanır
ve diziyi yayınlamayı reddeder.
Bunun üzerine Cosby dizisini NBC’ye götürür ve
takip eden dört yıl boyunca Cosby Show Amerika’nın
bir numaralı televizyon programı seçilir. Yayında
kaldığı sekiz yıl boyunca ise rating listelerinde hep
üst sıralarda yer alır.
Cosby öncesi son sırada yer alan televizyon olan
NBC ise on yıl boyunca zirveye yerleşir.

Apple’la sadece 11 gün ortaklık

Apple kurulduğunda Steve Jobs ve Steve Wozniak’ın
yanında üçüncü bir ortak daha vardır; Ronald
Wayne. Apple’ın ilk logosunu tasarlayan kişi olan
42 yaşındaki Wayne, 21 yaşındaki diğer iki ortağına
göre çok da fazla risk alamayacak durumdadır.
Nitekim Apple’ın kuruluşundan sadece 11 gün sonra
nakde sıkışır ve sahip olduğu %10 hisseyi 800
dolar karşılığında satar. Bir yıl sonra, kuruluştaki
haklarından vazgeçtiği için 1500 dolar daha alır.
Apple’ın Wayne’in ayrılışından sonraki gidişatını
anlatmak son derece yersiz olsa da şirketin bugünkü
değerinin 741 milyar dolar olduğunu belirtelim.
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Mutfak kültürümüzün ayrılmaz bir parçası
olan turşu, tarihi çok eski yıllara dayanan, tam
olarak nasıl bulunduğu belli olmasa da ‘iyi ki
bulunmuş’ dediğimiz bir lezzet patlaması.
Tarihinden faydalarına, turşu ile ilgili her şey
bu yazıda.

Turşu ile ilgili araştırma yaptığınızda çok değişik bilimsel ve akademik
tanımlar bulmanız mümkün. Ama en basit hali ile tanımlama yapmak
gerekirse turşu; sebze ve meyvelerin tuz ve sirke karışımı olan salamurada
fermente edilmesi, yani bir tür mayalanması işlemidir.

Turşu Nedİr?
Turşuluk sebze ve meyveler yılın belli aylarında yetişen (Genellikle yaz
ve sonbahar dönemlerinde yetişen) ürünlerdir. Sebze ve meyveleri
yetişmediği dönemlerde de tüketebilmek için onların bu dönemlere kadar
saklanıp bu dönemlere kadar korunabilmesi ihtiyacı doğmuştur.
Konserve yapmak (ısıl işlem uygulamak), dondurmak gibi yöntemlerde
genellikle sebze ve meyveler kendi tat ve aromaları, fiziksel özellikleri
korunarak saklanabilir. Bilinen en eski koruma yöntemi olan fermantasyon
yönteminde, yani turşu yapımında ise sebzelerin tat ve aromalarında
değişiklik olur. Sebze ve meyvelerin tuzlu, ekşimsi kimi zaman acı aromalar
kazanması fermantasyon yönteminin başlı başına bir lezzet üretme
yöntemine dönüşmesine yol açmıştır.
Fermantasyon (turşulaşma) en basit şekliyle, yüksek moleküllü maddelerin,
özellikle karbonhidratların mikroorganizmalar tarafından daha küçük
moleküllü maddelere parçalanması olarak açıklanabilir. Fermantasyon,
glikozun hücre sitoplazmasında oksijen kullanılmadan parçalanması ve
enerji elde edilmesi esasına dayanır.
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İkİ çeşİt fermAntasyon vardır
Laktik asit fermantasyonu: Glikozun laktik aside parçalanması olayı.
Etil alkol fermantasyonu: Glikozun etil alkole parçalanması olayı.
Turşu, laktik asit fermantasyonunun bir ürünüdür. Laktik asit fermantasyonu,
sebze ve meyvelerin yüzeyindeki doğal mikro florada bulunan laktik asit
bakterileri tarafından gerçekleştirilir.
Sebze ve meyvelerin laktik asit fermantasyonu ile dayanıklı hâle
getirilmesi çeşitli avantajlara sahip bir uygulamadır. Öncelikle, sebze ve
meyveler fermantasyon tamamlandıktan sonra lezzet ve yapı bakımından
hoşa giden bir özellik kazanırlar. Oluşan laktik asit sayesinde ürünün
bozulması önlenerek besin değerinde önemli kayıplar olmadan uzun süre
saklanabilmekte, içerdiği vitamin ve mineraller korunarak sindirilmesi güç
olan maddeler kolay sindirilebilir hâle gelmekte, ayrıca hastalık
yapıcı mikroorganizmaların gelişimi de engellenmektedir.
Fermente ürünlerin saklanması ve dayanım sürelerinin uzatılması ile
ilgili genel kurallar turşu için de geçerlidir. Bunlardan en önemlileri;
ortam sıcaklığı, hava ve ışık ile teması kesmektir. Bu yüzden turşunun
market, bakkal ve evlerde saklandığı veya teşhir edildiği ortamlar çok
sıcak olmamalıdır. Ortalama oda sıcaklığı uygun sıcaklıktır. Turşunun uzun
süre tazeliğini ve diriliğini koruyabilmesi, hava ile temasının minimuma
indirilmesi ile ilintilidir.

Turşunun Faydaları
Turşu üretiminin tarihi çok eski yıllara dayanıyor. Ancak turşu üretimine
ne zaman başlandığı hakkında kesin bir kayıt bulunmuyor. İnsanların sirke
veya tuzu tanımalarından sonra turşu üretimi yaptıkları varsayılabilir.
Türk mutfak kültürünün ayrılmaz bir parçası olan turşu sağlık açısından da
önemli bir yiyecek. Suyunun iştah açıcı özellikte olduğu bilinen turşunun,
gripten ülsere hatta kanser gibi birçok ciddi hastalığa karşı koruyucu
olduğu belirtiliyor. Çeşitli sebze ve meyvelerden, yüzden fazla çeşidi yapılan
turşu aslında tam bir şifa kaynağı.
Lahana turşusunun ülseri, kanseri, kalp ve sinir sistemi ile damar
tıkanıklıklarını, mide ekşimesini önlediği iddia ediliyor. Acı frenk biberi ise
grip, nezle ve soğuk algınlığına iyi geliyor. Yeşil erikten yapılan turşunun
özellikle iştah açıcı özelliğe sahip olduğu biliniyor. Sarımsak turşusu kanser
hücrelerinin çoğalmasını engellerken, pancar turşusu ise kansızlığı önlüyor
ve hazmı kolaylaştırıyor.
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Çocukluk yıllarımızın en popüler şaka
cümlelerinden biri ‘Işınla beni Sıkati’ye
konu olan teknoloji hala gerçekleşmemiş
olabilir ama bunun yanında, yıllar önce
filmlerde büyük hayranlık ve merakla
izlediğimiz ve günümüzde kullanılan
birçok teknoloji mevcut. En iyilerini seçtik!
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MINORITY REPORT / 2002

STAR TREK: THE ORIGINAL SERIES / 1966

Dokunmatİk Arayüz

AKILLI TELEFON ve PDA

Bundan sadece 13 yıl önce Azınlık Raporu filmini izlerken
gördüklerimiz bize olanaksız gelmişti. Ancak günümüzde
kaydırma (swipe) gibi hareketler ve dokunmatik arayüz sektör
standardı haline gelmiş durumda. Bu açıdan bakıldığında filmin
kusursuza yakın bir tahmin yaptığını söyleyebiliriz. Fakat dileriz
‘Suç Önleme Birimi’ gerçek olmaz.

Star Trek seyredip de Tricorder’ı bilmeyen yoktur herhalde.
Hemen her tür kayıt, kimyasal ve fiziksel analizler yapabilen,
çevredeki sinyalleri algılayabilen bu aygıt aslında tam anlamıyla
günümüzün akıllı telefonuydu. Görünüşü aynı olmasa da bugün
telefonlarımızın yaptıklarını yapabilen, çok geniş uygulama
arşivine sahip bir cihazdı. Bu arada ilk otomatik kapının da Star
Trek evreninde kullanıldığını belirtelim.

YÖNETMEN: Steven Spielberg
SENARYO: Philip K. Dick (sinopsis), Scott Frank (screenplay)

YARATICI ve SENARİST: Gene Roddenberry

A SPACE ODYSSEY / 1968

YÖNETMEN: Stanley Kubrick
SENARYO: Stanley Kubrick (screenplay), Arthur C. Clarke (screenplay)

SKYPE
Stanley Kubrick’in 'A Space Odyssey'de yarattığı dünya bugünle
o kadar çok benzerlik taşıyor ki, tüm yazıyı bu filme ayırsak
yine de yerimiz yetmez. Filmdeki görüntülü konuşma bugünün
standartlarında çok basit gözükse de temel prensipleri
açısından tam olarak Skype olduğunu söylemek yanlış olmaz.

TABLET BİLGİSAYAR
Tablet bilgisayarların tarihini incelemeye başladığınızda
mutlaka 'A Space Odyssey'den bahsediliyor. Bu da üzerine
fazla söz söylemeye gerek kalmayan bir durum. 48 yıl öncesi
düşünüldüğünde, filmdeki sahne gerçekten inanılmaz.

SİRİ
Filmdeki HAL 2000 adlı efsanevi robot başlı başına bir yazı
dizisi konusu olabilir. Özellikle de içinde barındırdığı şeytanlıkla.
Şeytanlık kısmını bir kenara bırakırsak bugün Siri ile yaptığımız
tam olarak aynı şey.

WEIRD SCIENCE / 1985

YÖNETMEN: John Hughes
SENARYO: John Hughes

ÜÇ BOYUTLU BASKI
Bugünün üç boyutlu baskı teknolojisi ile filmde izlediklerimiz
bire bir örtüşmese de Weird Science’ın çok iyi bir tahmin
yaptığını söylemek yanlış olmaz. Filmde hormonlarının
kontrolüne girmiş iki ergen bilgisayar yardımıyla ‘mükemmel
kadın’ı yaratma telaşına giriyorlar ve başarıyorlardı. Günümüzde
ise üç boyutlu baskı teknolojisi ile Adriana Lima’yı basabilirsiniz
ama sadece maket olarak. Ama önümüzdeki 31 yılda daha neler
olur bilemeyiz.

TOTAL RECALL / 1990

YÖNETMEN: Paul Verhoeven
SENARYO: Philip K. Dick, Ronald Shusett, Dan O'Bannon, Jon Povill,
Ronald Shusett Dan O'Bannon, Gary Goldman

ŞOFÖRSÜZ ARABA
Total Recall filminde Arnold Schwarzenegger sürekli Mars ile
ilgili rüyalar gören bir adamı oynuyordu. Bu bilim kurgu filmi
genel itibariyle sanal gerçeklik üzerine olsa da Johnny Cabs
adındaki robot taksi günümüzün şoförsüz araba teknolojisinin
bir simülasyonu adeta. Google'ın bir süre önce büyük yatırım
yaptığı şoförsüz araba test sürüşleri Amerika’nın bazı
eyaletlerinde devam ediyor.

Electric Dreams / 1984

YÖNETMEN: Steve Barron
SENARYO: Rusty Lemorande

EV OTOMASYONU
Yapay zekaya sahip bir bilgisayar ve sahibinin bir kadına
olan aşkları sebebiyle kıyasıya mücadele ettikleri bu filmde
anlatılan ‘insan-bilgisayar düşmanlığı’ gerçekleşmedi ancak
artık uzaktan erişimle evimizin içindeki eşyalara belli komutlar
verebiliyoruz. Hızla gelişmekte olan bu teknoloji hayatımızı
da müthiş derecede kolaylaştırıyor. Bilgisayarla olan ‘dostça’
ilişkimiz de cabası.

BACK TO THE FUTURE II / 1989

YÖNETMEN: Robert Zemeckis
SENARYO: Robert Zemeckis, Bob Gale

GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ
Back to the Future serisinin günümüzle ilgili çoğu öngörüsü
yanlış çıksa da bazı şeyleri bildiği aşikar. Bildiği şeylerden biri
var ki turnayı tam gözünden vurdu diyebiliriz. Henüz emekleme
aşamasında olsa da bugünün Google Glass’i ve Oculus Rift’i
Marty McFly’ın yemek sahnesinde gözünde olanlarla aynı.
Diğer yandan uçan kaykayın icadını sabırsızlıkla bekliyoruz.
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Sleeper / 1973

YÖNETMEN: Woody Allen
SENARYO: Woody Allen, Marshall Brickman

ROBOTİK CERRAHİ
Woody Allen için birçok şey diyebiliriz ama ona ‘doktor’
diyemeyiz. Buna rağmen Sleeper’da geleceğe yönelik müthiş
bir tahmin yapmış ünlü yönetmen. Filmin bir sahnesinde
konuşan bir robot, ameliyat sırasında çeşitli analizler yaparak,
tedavi yolunda önemli tavsiyeler veriyordu. Günümüzde
ise robotik cerrahi çok rastlanan ve artık normalleşmiş bir
teknoloji.

The Jetsons / 1962

YÖNETMEN: Joseph Barbera, William Hanna
SENARYO: Dennis Marks, Carl Sautter

ROBOTİK SÜPÜRGE
Uçan arabalar, yemeğin bir hap halinde alınması gibi şeyler
henüz gerçekleşmedi ama bu, The Jetsons’da bahsedilen
birçok teknolojinin gerçekleşmediği anlamına gelmemeli.
Görüntülü konuşma, solaryum, TeleViewer adlı iPad’e çok
benzeyen cihaz ve tabii ki robot süpürge tam onikiden
tahmin edilmiş teknolojiler.

BLADE RUNNER / 1982

YÖNETMEN: Ridley Scott
SENARYO: Hampton Fancher, David Webb Peoples, David Peoples,
Philip K. Dick

DİJİTAL BILLBOARD
Blade Runner dünyasında dijital billboard’lara çok sık
rastlanıyordu. Günümüzde henüz filmdeki kadar geniş bir
kullanım ağı olmasa da dijital billboard’lar 80’lere göre çok
daha yaygın. Büyük şehirlerde yaşayanlar, senaryosu şu an
tasarım aşamasında olan Blade Runner 2 filminin fragmanını
bile yakında bu billboard’larda görebilirler.
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İnsanlar dirseklerini yalayamazlar.

Big Mac’in ekmeğinde
ortalama 170 adet susam bulunur.

Penguen yüzebilen ama uçamayan
tek kuştur.

Sümüklü böcek
aralıksız üç yıl uyuyabilir.

Palmiyelerin gövdesi en şiddetli
fırtınalara bile dayanabilir.

Hastalanmayan tek hayvan
köpek balığıdır.

Yeryüzünde 170.000 kelebek türü
vardır.

Memelilerin kanı kırmızı, böceklerin
ki sarı, ıstakozunki ise mavidir.

Makası Leonardo Da Vinci
keşfetmiştir.

