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fiimdi bütün bu deneyimlerden
hareketle diyoruz ki, Türkiye
geride kalan yaklafl›k 25 y›ll›k
süreçte ekonomik ve sosyal
anlamda pek çok badire
atlatt›. Bir çok zor dönemeci
kimi zaman a¤›r bedeller
yaflamak pahas›na da olsa
döndü. Ciddi bir birikim
oluflturdu ve deneyim kazand›.
Her ne kadar Avrupa'l› ülkeler
ve A.B.D. ile ayn› çizgiye 
gelememifl olsa da, Türkiye her
fleye ra¤men bu alanda çok
mesafe katetti. Baz› fleyleri
içsellefltirerek ö¤rendi. Elbette
ö¤renece¤i daha pek çok fley
var.
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KÜRESEL EKONOM‹ 
NEZLE OLURSA...

E
vet, küresel ekonomi tüm dünyay› da içerecek flekilde sorunlarla karfl›lafl›rsa ne olur? Cevap
elbette çok aç›k ve net. Bünyenin tamam› ayn› ölçüde olmasa da bir flekilde etkilenir. Ya da olaya
tersinden bakarsak bundan hiç bir flekilde etkilenmemek mümkün de¤ildir. 16. yüzy›lda Bat›
Avrupa'da ortaya ç›kan kapitalist ekonomik model yine Avrupa k›tas›nda yaflanan sanayi devrimi

ve ard›ndan A.B.D.'nin bir dünya gücüne dönüflmesiyle birlikte dünya üzerine yay›lma sürecini 
bafllatacakt›. Bu yay›lma önce Avrupa ve Kuzey Amerika'daki süreci tamamlad›. Ard›ndan da di¤er
k›talara do¤ru yay›larak 20. yüzy›lda bir kaç istisnai ülke haricinde tüm dünyay› kapsama alan›na ald›.
Ancak söz konusu sistemin Avrupa ve Kuzey Amerika k›tas› d›fl›ndaki yay›l›m› daha önce karfl›lafl›lmayan
pek çok sorunu da gündeme getirdi. Her fleyden önce bu iki k›tan›n d›fl›ndaki ülkeler Avrupa ve A.B.D ile
ayn› süreci yaflamam›fllard›. Dolay›s›yla da ayn› koflullara sahip de¤illerdi.
Sanayileflmeleri yetersizdi. Kimilerin de ise sanayi bile yoktu. Ticaret, bankac›l›k ve di¤er finansal
enstrümanlar bu ülkelerde yeteri kadar geliflmemiflti. Bütün bunlara paralel olarak e¤itim sistemleri
baflta olmak üzere Avrupa ve A.B.D. d›fl›ndaki ülkelerin böylesi bir sürece toplumsal anlamda haz›r
olmad›¤› da aflikard›.
Bu sebepledir ki, bu ülkelerde ortaya ç›kan serbest piyasa modelleri tam anlam›yla Bat›'daki örnekler
gibi olamad›. Aksayan ve sorunlu yönlere sahiptiler. Do¤al olarak krizlere ve çalkant›lara daha fazla
duyarl›yd›lar. Üstelik iflin merkezindeki ülkeler gibi sürece ve olaylara hakim olacak güç ve
mekanizmalara sahip olamad›klar›ndan dolay› yaflanabilecek en ufak bir krizde ciddi anlamda sars›nt›ya
u¤ramalar› hatta daha da kötüsüyle karfl›laflmalar› muhtemeldi.
Ancak flu da bir baflka gerçek ki, 20. yüzy›ldan itibaren bu sürecin d›fl›nda kalmakta ayn› flekilde 
sorundu. Tüm dünyay› kaplayan bu ekonomik e¤ilimin d›fl›nda durmak neredeyse mümkün de¤ildi. 1980
öncesinin Türkiye örne¤inden hareketle piyasalara adapte olamam›fl bir Türkiye'nin de yürütmeye
çal›flt›¤› ekonomik modelle baflar›l› olamayaca¤› o y›llarda yaflanan ekonomik krizler neticesinde
görülmüfltü. 
Ancak bu sürece yukar›da da de¤indi¤imiz üzere k›sa zamanda uyum sa¤lamak ve baflar›l› olmakta kolay
de¤ildi. Ciddi anlamda bir çaba göstermeyi ve bir bedel ödemeyi gerektiriyordu. Bütün bunlar olurken
de, yine ekonomik krizlerin içine düflmek ve ona ba¤l› sosyal nitelikli sorunlarla u¤raflmak gerekiyordu.
Bunun örneklerini de 90'l› ve 2000'li y›llardaki krizlerle hep birlikte yaflad›k.
fiimdi bütün bu deneyimlerden hareketle diyoruz ki, Türkiye geride kalan yaklafl›k 25 y›ll›k süreçte
ekonomik ve sosyal anlamda pek çok badire atlatt›. Bir çok zor dönemeci kimi zaman a¤›r  bedeller
yaflamak pahas›na da olsa döndü. Ciddi bir birikim oluflturdu ve deneyim kazand›. Her ne kadar Avrupa'l›
ülkeler ve A.B.D. ile ayn› çizgiye gelememifl olsa da, Türkiye her fleye ra¤men bu alanda çok mesafe
katetti. Baz› fleyleri içsellefltirerek ö¤rendi. Elbette ö¤renece¤i daha pek çok fley var.
Ama son y›llarda tüm dünyay› etkileyen ve kimi ülkelerin k›sa zamanda kimyas›n› bozan krizler
karfl›s›nda Türkiye'nin fazla bir sorunla karfl›laflmaks›z›n yoluna devam edebilmesi bunun en aç›k delili
olarak görülüyor. Sorunlar›m›z var. Bunu bilelim ve tedbirli olal›m. Ama gereksiz endiflelere de
kap›lmayal›m. Süreç olmas› gibi ifllemeye devam ediyor.
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B
ireysel Emeklilik Sistemi, SSK,
Ba¤-Kur ya da Emekli Sand›¤› gibi
mevcut kamu sosyal güvenlik
sistemlerini tamamlay›c›

nitelikte bir özel emeklilik
sistemidir. Yeni uygulamayla
çal›flanlar, bu kurumlara üye
olsalar bile özel emeklilik 
sistemine kat›labiliyor ve
emeklilik günleri için ek bir gelir
sa¤layabilecekler. Böylece, aktif
çal›flma dönemlerindeki yaflam
standartlar›n› emekliliklerinde de
koruyabiliyorlar. Sistem, bugüne
kadar herhangi bir sosyal 
güvenlik flemsiyesine dahil
olmayanlara ve çal›flmayanlara da
emeklilik güvencesi sunuyor. Bu
sosyal kayg› çerçevesinde
haz›rlanan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve
Yat›r›m Sistemi Yasas›, özel sektöre kamu
sosyal güvenlik sistemini tamamlay›c› bir
görev yüklüyor.

Sisteme Kimler Kat›labilir?
Sisteme 18 yafl›n› doldurmufl ve medeni
haklar›n› kullanma yeterlili¤ine sahip
herkes kat›labiliyor. Bireysel Emeklilik
Sistemi, bir kamu sosyal güvenlik
kurumuna ba¤l› olsun olmas›n,
halihaz›rda çal›fls›n çal›flmas›n herkes için
genifl kapsaml› bir gelecek güvencesi
modeli oluflturuyor.

Emeklilik Koflullar› Nelerdir?
Arzu edildi¤i zaman ayr›lmak mümkün
olmakla birlikte, yaln›zca sistemde en az
10 y›l kalan ve 56 yafl›n› dolduranlar tüm

vergi avantajlar›ndan yararlanarak emekli
olmaya hak kazan›yor. Bireysel Emeklilik
Sistemi'nde ne kadar uzun süre kal›r, ne

kadar çok tasarruf yap›l›rsa, emeklilik
döneminde o kadar büyük gelir elde
edilebiliyor. Emekli oldu¤unuzda 
dilerseniz toplu para, dilerseniz kendi
belirledi¤iniz süre boyunca veya ömür
boyu maafl alabiliyorsunuz.

Devletin Rolü Nedir?
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet,
kamu sosyal güvenlik sistemlerindeki
uygulay›c› rolünü Hazine
Müsteflarl›¤›'ndan ruhsat alan özel
emeklilik flirketlerine b›rakacak, sadece
düzenleyici ve denetleyici rollerini
üstleniyor. Özel emeklilik flirketleri Hazine
Müsteflarl›¤›, Emeklilik Gözetim Merkezi
(EGM) ve Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK)
taraf›ndan denetleniyor. Emeklilik 
flirketleri, ayr›ca düzenli olarak ba¤›ms›z
flirketlerin denetiminden geçiyor.

Vergi Avantaj› Nedir? 
Ne Sa¤lamaktad›r?
Bireysel Emeklilik Sistemi, dünyan›n pek

çok ülkesinde y›llard›r baflar›yla
uygulan›yor. Sistem, bireylere ek
bir gelir sa¤larken, ülke 
ekonomileri için büyük kaynaklar
yarat›yor. Türkiye'de de sistemde
10 y›la kadar 15-25 Milyar USD
tutar›nda bir fon birikimi 
bekleniyor. Bu kaynak, ülkemizde
para piyasalar›n› canland›rmada,
kamu ve özel sektörün 
finansman›nda, yeni ifl olanaklar›
yaratmada kullan›labilecek ve
kalk›nmay› h›zland›racak. Bu
nedenle devlet, sisteme kat›l›m›
vergi politikalar›yla destekliyor.
Sisteme kat›larak hem katk› pay›

ödeme, hem de yat›r›m sürecinde önemli
vergi avantajlar›ndan yararlan›yorsunuz.
Ayr›ca y›ll›k geliri tercih etmeniz 
durumunda, taraf›n›za yap›lacak ödemeler
de vergiden muaf tutuluyor.
Son bir not; sistemden 10 y›l› doldurma ve
56 yafl s›n›r› flartlar› gerçekleflmeden
ayr›lmak mümkün. Ancak o zaman o ana
kadar elde etmifl oldu¤unuz avantajlardan
da vazgeçmeniz gerekecek.

G Ü N C E L

B‹REYSEL EMEKL‹L‹K

Ad›na emeklilik denilen ve insanlar›n aktif çal›flma hayat›n› tamamlad›klar› anlam›na gelen bu
süreç için neredeyse bir ömür boyu haz›rl›k yap›l›r. Amaç elde edilen kazan›mlarla bu sürece
haz›rl›kl› girebilmektir. Yak›n zamanlara kadar devletin organize etti¤i bu alanlara art›k özel 
sektörde el att›. Dolay›s›yla bireysel emeklilik diye bir kavram da hayat›m›za girdi.



S‹GARA ‹ÇME YASA⁄I HAKKINDAK‹
YASAL DÜZENLEME 

O
cak 2008'de  Meclis genel
kurulunda kabul edilen yasa
teklifi ile Türkiye'de sigara
içme yasa¤›n›n kapsam›

geniflletildi. Kanunun  yürürlü¤e
girmesi 4 ay; lokanta, kahvehane gibi
yerlerdeki yasa¤›n uygulanmas› ise 18
ay sonra gerçekleflecek. Ancak bu
düzenlemeler gerek iflveren gerek
iflletme sahipleri ve gerekse de
bireysel tiryakilerden tepkiler
gelmesine yol açt›. Bu tepkilerden en
dikkat çekici olanlar ise yasa¤›n
yurttafll›k haklar›n› ve özgürlükleri
ihlal etti¤i yönünde olanlar. Bu
tepkileri özgürlükler ve anayasal haklar
aç›s›ndan de¤erlendirirsek tütün ve
ürünlerinin kullan›m›n›n, çeflitli
ülkelerde de hukuksal düzenlemelerle
s›n›rland›¤›ndan, sigara içme eyleminin
sa¤l›k sorunlar›na yol açmas›n›n
yan›nda tiryakiler için hukuki
düzenlemeler sonucu özgürlüklerinin
k›s›tlanmas› fleklinde bir sonuca
ulaflt›¤› anlafl›labilir. Özgürlük, çok
çeflitli flekillerde tan›mlanm›fl ve
anlafl›lm›fl bir kavram olmakla birlikte;
genel manada serbest insan eylemi
olarak tan›mlanabilir. Bu noktada
“sigara içme özgürlü¤ü”nden de
bahsedilebilir. Sigara içme özgürlü¤ü,
bu konuda insanlar›n “serbest hareket
etme gücü”ne, yani  “içip-içmeme
erki”ne sahip olmalar› fleklinde
tan›mlanabilir. Bununla birlikte;
tiryakilerin durumuna bakarsak,
eylemleriyle sadece kendilerine de¤il,
baflkalar›na da zarar verdiklerini
görürüz. Sigara içmeyenler,   “pasif
içici” olmak durumunda kalmaktad›rlar.
Bunun yan›nda sigara, sadece
duman›yla zehirlemekle birlikte, ayr›ca

kül ve izmaritleriyle çevreyi de
kirletmektedir.
Görüldü¤ü gibi, sigara kullan›m›
baflkalar›na zarar vermekte, içmeyenlere
karfl› bir zarar veren unsur teflkil
etmektedir. Halbuki hiç kimse kayna¤›
kendisinde olmayan bir zarar unsuruna
katlanmak zorunda de¤ildir. Demokratik
rejimlerde kural olarak, sigara kullanma
özgürlü¤ü s›n›rland›r›lmamal›d›r. Ancak,
s›n›rs›z özgürlük kavram›n›n sosyal çevre
içinde gerçekleflmesi imkâns›zd›r yani
“mutlak özgürlük kavram›” sosyal toplum
hayat› içinde yer alamaz. Toplumsal
yaflam›n süreklili¤ini sa¤layabilmek için
özgürlüklerin s›n›rland›r›lmas› kaç›n›lmaz
bir mecburiyettir. Bu nedenle, sigara
özgürlü¤ünün de düzenlenmesi,
s›n›rlar›n›n nereye kadar uzan›p nerede
bitti¤inin ve bu özgürlü¤ün kullan›lmas›
yollar›n›n gösterilmesinin isabetli oldu¤u
söylenebilir. 1789 ‹nsan ve Vatandafl
Haklar› Bildirisine göre, “hürriyet,
baflkas›na zarar vermeyen her fleyi
yapabilmektir; bundan ötürü her insan
için tabii haklar› kullanmas›n›n s›n›r›
toplumun di¤er üyelerinin de ayn›
haklardan faydalanabilmesini sa¤layan
s›n›rd›r”. Tabii hukuki yönden bir 
yaklafl›mla, sigara içme özgürlü¤ünün
s›n›rland›r›lmas› gerekti¤i kolayl›kla öne
sürülebilir. Zira, bu anlay›fla göre,
baflkalar›na zarar verdi¤i için sigara içme
eylemi, bir özgürlük olarak tan›mlanamaz.

Ancak  bu özgürlü¤ün s›n›rland›r›lmas›
gereklili¤i, “özgürlüklerin çat›flmas›
kuram›” ile de aç›klanabilmekte ve
örtüflmektedir. Bahse konu çat›flma, bir
özgürlük ile di¤er bir özgürlük aras›nda
olabilir. Örne¤in, çevre hakk› ile mülkiyet
hakk›, çal›flma hakk› ile grev yapma hakk›
ço¤unlukla birbirleriyle çat›flan haklard›r.
‹flte bu noktada çözüm alternatifi
özgürlüklerin çat›flmas›n›n çözümü,
onlar›n k›s›tlanmas› olarak ortaya
ç›kmaktad›r. Özgürlükler çat›flt›¤›nda,
de¤erler tart›s›nda karfl›laflt›r›larak, daha
a¤›r basan özgürlük korunup, di¤eri ise
s›n›rland›r›labilir. O halde, sigara içme
özgürlü¤ü ile di¤er bir özgürlük
çat›flt›¤›nda, hangi özgürlü¤ün daha
de¤erli oldu¤unda bakarak karar
verilebilir. Örne¤in, sa¤l›k hakk›yla
çat›flma söz konusu oldu¤unda, sa¤l›k
hakk› daha de¤erli oldu¤undan sigara
içme özgürlü¤ü k›s›tlanabilir. K›s›tlaman›n
Anayasa'n›n özüne ve ruhuna uygun olup
olmad›¤› hususunda ise Anayasan›n 13.
maddesi cevap vermektedir: ''temel hak ve
hürriyetler…  Anayasan›n sözüne ve
ruhuna uygun … olarak s›n›rlanabilir.”
Sigara kullanma özgürlü¤ünü minimum
düzeyde k›s›tlayan önlemi saptamak için,
önce, içenlerin baflkalar›na verdikleri
zarar› hangi yöntemlerle
önlenebilece¤inin araflt›r›lmas› gerekir.
Sigara kullananlar›n içmeyenlere
verdikleri zarar› önlemenin en basit yolu,

S‹GARA: DOST GÖRÜNÜMLÜ DÜfiMAN 

DOSYA

Sigara son y›llarda yay›lan kullan›m›yla üzerinde pek çok tart›flman›n yap›ld›¤› bir madde.
Zararlar› paketlerin üzerine yaz›lacak kadar aç›kça bilinse de milyonlarca insan ondan
vazgeçemiyor. Ancak sigaran›n sa¤l›¤› tehdit etti¤i bir gerçek. Bu gerçeklikten hareketle yeni bir
yasa ç›kar›ld› ve sigara kullan›m›na ciddi k›s›tlamalar getirildi. Bu sebeple bizde üzerinde çok
tart›fl›lan bu maddeye ve ç›kar›lan yasaya biraz daha yak›ndan bakt›k.



**Nikotin replasman (yerine koyma)
tedavisi: Sigaray› b›rakmak için en çok
kullan›lan yöntemdir. Genelde sigaray›
b›rakma oran›n› iki misli artt›r›r ancak
deste¤in yo¤unlu¤u ve ba¤›ml›l›k
derecesi ile iliflkilidir. Tütünden al›nan
nikotinin yerine temiz bir alternatif
koymaya dayan›r. Nikotin bantlar›n›n
kullan›m› basittir ve tedaviye ba¤l›
kalma oran› yüksektir. Etkisi birkaç saat
içinde ortaya ç›kar.
**Bupropion (ZYBAN) Sigaray›
b›rakt›rma etkisi tesadüfen fark edilen
bir antidepresand›r. B›rakma oran›n›
misli art›r›r. Nikotin tedavisine göre
daha etkilidir. Ancak kimin hangi
tedaviyi alaca¤› önceden
kestirilemezken, nikotin istemeyen
veya önceden nikotin deneyenlerin
Bupropion kullanmas› önerilebilir.
Doktorunuz ile görüflmeniz gereken baz›
yan etkileri vard›r.
**‹laç kullanan kalp hastalar›n›n
dikkatine. Nikotin replasman
tedavisiyle kalp krizi riski azalmaktad›r.
Kontrol alt›ndaki kalp hastalar› güvenle
nikotin tedavisi veya bupropion
kullanabilirler.
**Davran›fl tedavileri ve dan›flmanl›k :
Bireysel veya grup davran›fl tedavileri
bir hayli etkilidir. Bunlar, nikotin
yoksunlu¤u ve stres ile bafla ç›kmak
için yararl› yöntemlerdir.

S‹GARAYI BIRAKMAK ‹STEYENLERE
ÖNER‹LER:
1. ‹lk günlerde mümkün oldu¤u kadar
sigara içmenin yasak oldu¤u yerlerde
vakit geçirin. 
2. Sigaray› hat›rlatacak alkol, kahve
gibi içecekler kullanmay›n, su ve meyve
suyunu tercih edin. 
3. Elinizde sigara yerine para, kalem,
top gibi fleylerle oyalan›n. 
4. A¤›z için kürdan, bitkisel çubuklar
gibi fleyler kullan›n. 
5. Sigara içmeyi hat›rlatan, gerektiren
ortamlardan, zevklerden uzak durun. 
6. Difllerinizi f›rçalay›n. 
7. K›sa süreli beden e¤itimi hareketleri
yap›n. 
8. Az, ancak s›k s›k yemek yiyin. 
9. Kendinizi muhakkak ödüllendirin,
ama dikkat sigaray› b›rakmaktan
kazand›klar›n›z›n fazlas›n› da
harcamay›n.

görülür. Ancak zaman ile bu
reseptörlerin say›s› azalmaya bafllar ve
yoksunluk sendromu belirtileri azal›r.
Sigara'n›n kullanan kifliye ve çevresine
verdi¤i zarar bir çok kan›tla sabittir.
Ancak fiziksel ba¤›ml›l›k b›rakmay›
zorlaflt›r›r. Yard›mc› yöntemler olsa da
en etki b›rakma yöntemi kiflinin birden
bire iradesi ile sigaray› terk etmesidir.
Sigara insan sa¤l›¤› için pek çok zararl›
maddeyi de içermektedir. Bunlar
kanserojen maddelerdir ve en
tehlikelileri arsenik, benzin, kadmiyum,
hidrojen siyanid, toluen, amonyak ve 
Polonyum, Radon, Metanol, Toluen,
Kadmiyum, Aseton, Arsenik, Amonyak,
Karbonmonoksit, Nikotin'dir.

S‹GARANIN ZARARLARI
Sigara kullan›m› ölümle sonuçlanabilir,
ayr›ca birçok organ üzerinde ve genel
olarak tüm insan vücudunda sistemli
zararlara yol açar. ‹flte bunlardan bir
kaç›:
-Difl ve difleti hastal›klar›, 
-Kulak-burun-bo¤az rahats›zl›klar› 

bu bölgelerde kanser riskinde art›fl,
-Kalp ve damar hastal›klar›, yüksek kan                       
bas›nc›, damar t›kan›kl›klar›,

-Beyin hücrelerinde tahribat,
-Katarakt riski, 
-Solunum rahats›zl›klar›, 
-Mide rahats›zl›klar›, 
-Hamilelerde erken ve yetersiz geliflmifl              
do¤um, 

-Cinsel rahats›zl›klar, iktidars›zl›k ,
-‹nsanlarda sakatl›k,
-Kalp kanseri,
-Cildi tahrifl ederek hastal›klara sebep
oluyor.

S‹GARA NASIL BIRAKILIR?
‹lk etapta ne oranda nikotin ba¤›ml›s›
oldu¤unuzun tespiti gerekir. Sigara içme
yo¤unlu¤una göre sigara b›rakmada
hangi yöntemin seçilece¤i de
belirlenmelidir. Olumlu sonuç almak için
b›rakma süreci ondan sonra
bafllamal›d›r.

içilmesinin tamamen yasaklanmas›d›r.
Ama, bu radikal önleme baflvurulmadan ,
alternatif yöntemlere baflvurulabilir. Yasak
en son çare olmal›d›r. Örne¤in, bir yerde
tütün ürünü kullanmayanlar›, içenlerin
verdi¤i zarardan korumak için yasa¤a
baflvurmaktansa, içenlerle içmeyenlere
ayr› bölümler tahsisi yoluna gidilebilir.
Yasaklama ve ayr› bölümler tahsisi ilkesi
ayn› amac› sa¤lamaya yönelik iki
önlemdir; ancak, ayr› bölümler tahsisi
önlemi sigara içme özgürlü¤ünü daha az
s›n›rland›rmaktad›r. Yasaklar›n genellikle,
insanlarda o yasa¤› çi¤neme iste¤i
uyand›rd›¤› söylenebilir. Gerek bu
psikolojik e¤ilimi önlemek, gerek pratik
uyuflum ilkesini sa¤lamak için, sigaran›n
yasakland›¤› her yerde, olabildi¤i ölçüde,
sigara içenlere ayr› bölümler tahsisi
yoluna gidilmesi uygun olacakt›r.
Anayasam›z›n 13. maddesinin 2. f›kras›;
s›n›rlamalar›n demokratik toplum
düzeninin gereklerine ayk›r› olamayaca¤›
hükmünü ortaya koymaktad›r. Bu hükmün
›fl›¤›nda; sigara içme konusundaki
özgürlü¤ü k›s›tlayan bir yasan›n hakk›n
özüne, dolay›s›yla demokratik toplum
düzeninin gereklerine ayk›r› olmamas›
için, tütün ürünü kullan›m›na yönelik
özgürlü¤ün mekanlarda bütünüyle
s›n›rland›r›lmamas› uygun olacakt›r. Ancak
yeni düzenlemeler a¤›rl›kl› olarak   ifl
yerleri de dahil olmak üzere binalarda
bütünüyle yasaklama yolunu tercih
etti¤inden, düzenlemeye konu yasak ve
s›n›rlamalar›n uygulanabilir olmad›¤›
elefltirileri ço¤unluktad›r. Bununla birlikte;
yasal düzenlemede belirtilen dönem içinde
ve hatta daha önceden ifl yerlerindeki
sigara içilebilen bölümlerin iptal
olunaca¤› da bir gerçek olarak ortaya
ç›kmaktad›r.

S‹GARA NED‹R?
Sigara, ka¤›da sar›lm›fl tütün içeren ve
genellikle 85-100 mm uzunluk ve 4-8 mm
geniflliklerinde üretilen keyif verici
madde. Öfori etkisi için içilen sigara bir
süre sonra fiziksel ba¤›ml›l›k ortaya
ç›kar›r. Sigara içindeki nikotin'in
ba¤land›¤› do¤ufltan vücutta var olan
nikotinik reseptörler sigara içildikçe artar
ve zamanla bunlar› rahatlatmak için içilen
miktarda artmaya bafllar. Sigara
b›rak›l›nca bu reseptörler rahats›z olur ve
bir süre yoksunluk sendromu belirtileri

D O SYA



Küresel Ekonomik Kriz

K
üresel ekonomik kriz, uluslara-
ras› ekonomide aniden ve bek-
lenmedik bir flekilde ortaya
ç›kan olaylar›n makro aç›dan

ülke ekonomisini, mikro aç›dan ise 
firmalar› ciddi anlamda sarsacak
sonuçlar ortaya ç›karmas› halidir. 1929
y›l›nda A.B.D.'de finans piyasalar›nda
bafllayan ard›ndan da tüm ekonomiyi
etkisi alt›na alan küresel ekonomik kriz
bugüne de¤in modern dünya tarihinin
gördü¤ü en genifl ve en etkili ekonomik
y›k›m olmufltur. Daha sonraki 
dönemlerde yaflanan ekonomik 
türbülanslar›n etkisi daha çok bölgesel
ya da tek bir ülkeye özgü olmufltur. Son
dönemlerdeki 
önemli ekonomik krizler ise flunlard›r.
1994 Meksika Krizi
1997 Güneydo¤u Asya Krizi
1998 Rusya Krizi
2001 Arjantin Krizi
2001 Türkiye krizi

2001'de Türkiye'deki Ekonomik
Krizin Nedenleri
Afl›r› de¤erlenmifl yerli para, yüksek
cari aç›k/gsmh oran›, enflasyonun
faiz oran› kadar h›zl› düflmemesi,
yerli paradan kaç›fl Türkiye krizinin
ana sebepleri olmufltur. Bunlar›n 
incelenmesi neticesinde flu hususlar
otaya ç›kmaktad›r.
5 Ocak'ta Merkez Bankas› döviz 

rezervleri yeniden 25 milyar›n üzerine
ç›km›fl ve fiubat krizine kadarda bu
seviyenin alt›na inmemiflti. 2000 Aral›k
ay› sonunda ortalama %199 olan 
interbank gecelik faiz oranlar›, Ocak
ay›nda %42'ye düflmüfltü. ‹MKB 100
endeksi de 4 Ocakta 10198 puan'a
yükselmiflti. Ancak bu tür olumlu
geliflmeler 19 fiubat 2001'de Baflbakan
ve Cumhurbaflkan› aras›ndaki siyasi
tart›flmayla son bulmufl, Kas›m krizi
nedeniyle zaten hassas olan piyasalar
altüst olarak döviz krizi bafllam›flt›.

Kas›m krizinde TL pozisyonlar›n›
koruyan insanlar›n da fiubatta dövize
hücum etmeleri sonucu döviz kuru
üzerindeki bask› artm›fl, Merkez Bankas›
krizi izleyen iki gün boyunca rezervleri-
ni eritmek pahas›na piyasaya müdahale
etmifl ancak 22 fiubat 2001 tarihinde,
döviz kuru ç›pas›n›n yürürlükten
kald›r›l›p dalgal› kura geçildi¤ini ilan
etmek zorunda kalm›flt›. 16 fiubatta 27
milyar 943 
milyon dolar olan döviz rezervleri, 19
fiubat 2001 itibariyle 22 milyar 581
milyon dolara inmiflti. Merkez bankas›
böylece bir gün içinde (17 ve 18 fiubat›n
haftasonu tatili olmas› dikkate
al›nd›¤›nda) 5 milyar dolar›n üzerinde
döviz rezervi kaybetmifl oluyordu.
Dalgal› kura geçifl karar›ndan sonra
dolar 688 bin TL civar›ndan 962 bin TL'ye

yükselmiflti. Artan döviz talebi yüksek
faiz silah›yla durdurulmak istenince
gecelik interbank faiz oranlar› en
yüksek %50'den, % 6200'e ç›km›fl
daha sonra h›zl› biçimde düflerek
fiubat ay› sonunda %103'lere inmifltir.
16 fiubatta 10169 puan olan borsa
endeksi, 19 fiubatta 8683 puana
inmifltir. fiubat 2001 kriziyle birlikte
Aral›k 1999'da uygulamaya konulan
enflasyonla mücadele program›n›n
sonuna gelinmifl olunuyordu.
Türkiye'de fiubat krizinden sonra 15
May›s 2001 tarihinde aç›klanan ve
Güçlü Ekonomiye Geçifl Program›

YÖNET‹M

EKONOM‹K KR‹Z

Bir ülkede politik ve/veya ekonomik nedenlerle ortaya ç›kan ve ülkenin temel ekonomik yap›s›n›
temelden sarsan, mevcut yap›y› ifllemez hale getirerek istikrars›zl›¤a yol açan geliflmelere
ekonomik kriz diyoruz. Bir baflka flekilde ifade etmek gerekirse krizler bir tür dengesizlik 
durumlar›d›r. Dolay›s›yla da bu yönleri itibar›yla her türlü sosyal soruna ve toplumsal probleme
aç›kt›rlar.



olarak
adland›r›lan yeni

bir program yürürlü¤e girdi. Bu
son program›n Aral›k 1999 niyet 
mektubuyla somutlaflan 2000 
enflasyonu düflürme program›ndan
temel fark›, döviz ç›pas›n›n yerine 
dalgal› kura dayanan bir para program›
olmas›yd›. Bu programla birlikte Türk
Ekonomisinin yap›sal sorunlar› oldu¤u
kabul edilerek bu sorunlar›n üstesinden
gelinmeden kal›c› büyümenin 
sa¤lanamayaca¤› ve enflasyonist
süreçten ç›k›lamayaca¤› kabul edilmifltir.

Kriz ve fiirketler
Genellikle makro ekonominin makro
düzeyde ele al›nd›¤› bu
de¤erlendirmelerin yan›s›ra iflin as›l
önemli ve ihmal edilmemesi gereken
yan› mikro düzeyde yani flirketler
baz›nda neler yap›lmas›n›n gerekti¤idir.
Örgütler çevreleri ile dinamik anlamda
girdi-ç›kt› (input-output) iliflkisi
içerisinde bulunan kurumlard›r. Çünkü
örgütler, bu tür iliflkilerle hayat›n›
devam ettirebilir ve çevrenin örgütler
üzerindeki etkilerini olumlu hale
dönüfltürebilirler. Ancak çevresel
geliflmeler her zaman örgüt üzerinde
olumlu etkiler meydana getirmeyebilir.
Bazen de örgütsel etkilenme örgütsel
yap› üzerinde kriz etkisi oluflturabilir.
Zira insan ve toplum hayat›nda sosyal,
psikolojik, ekonomik, mali, siyasi, t›bbi
ve do¤al krizler ortaya ç›kabildi¤i gibi

çal›flma ve yönetim hayat›nda da 
örgütsel krizler ortaya ç›kabilir.
Örgütlerin iliflki içinde olduklar›
çevre, de¤iflken oldu¤u kadar,
ayn› zamanda bir tak›m 
belirsizliklerle doludur. Söz
konusu de¤ifliklik ve benzerlik
durumu örgütleri sürekli olarak
beklenmedik tehlike veya 
f›rsatlarla da karfl› karfl›ya

getirebilmektedir. Örgütlerin bu
dinamik çevrede varl›klar›n› devam

ettirebilmeleri, 
tehlikelerden korunmalar›na veya 
f›rsatlar› de¤erlendirebilmelerine
ba¤l›d›r. ‹ster tehlike olsun, ister f›rsat
olsun beklenmeyen ve önceden
sezilmeyen olaylar, örgütleri plans›z
de¤iflmeye zorlamakta ve hatta krize
sevkedebilmektedir. Bu yüzden 
iflletmelerin çevresel geliflmeleri iyi
takip edip, onlar› iyi okuyup, örgütsel
de¤iflimi iyi yönetmeleri gerekir.
Örgütlerin de¤iflimi ve de¤iflimin 
olumsuz etkisi olarak ortaya ç›kan kriz
durumunu etkin bir flekilde yönetmesi,
stratejik konusuna önem vermesi ile
mümkündür. Stratejik yönetim konular›
içerisinde yer alan kriz yönetimi konusu,
art›k iflletmeler için vazgeçilmez bir
öneme sahiptir. Çünkü, tam anlam›yla
kriz yönetiminden yararlan›ld›¤›
takdirde, iflletmeler beklenmeyen 

olaylara haz›rl›kl› olmakta ve krizleri en
az zararla atlatabilmektedirler. Öte 
yandan kriz yönetim anlay›fl›n›n,
iflletmeler taraf›ndan kullan›lmaya 
bafllanmas› ile iflletmeler belirsizliklere
karfl› haz›rlanabilmekte, kriz durumunun
olumsuzluklar› önlenmekte, çal›flanlar
zor durumda kalmamakta, zaman kayb›
en aza inmekte ve en önemlisi de 
iflletmenin varl›¤› tehlikeye 
düflmemektedir.
Örgütlerin krize düflmesinde pek çok
etken söz konusudur. Ancak bunlar›
örgütsel etkenler ve örgüt d›fl› etkenler
fleklinde iki kategoride düflünmek daha
gerçekçi olur. Aç›k sistem olan
örgütlerde dinamik ve belirsiz d›fl çevre
flartlar› krizde daha etken rol oynar.
Çünkü iç örgütsel flartlar belirli oranda
örgüt yöneticileri taraf›ndan kontrol
edilebilirler. D›fl çevresel flartlar ayn›
oranda kontrol alt›na al›namayabilir.
Örgütler ço¤u kez bu flartlar› veri olarak
kabul etmek durumunda kal›rlar. Örgütü
kriz durumuna sürükleyen d›fl çevresel
faktörler; do¤al felaketler, teknolojik
yenilikler, sosyo-kültürel geliflmeler,
sendikal faaliyetler, örgütsel yap›,
fliddetli rekabet, bask› gruplar›n›n
örgüte dönük faaliyetleri, uluslararas›
iliflkiler, hükümet politikalar› ve
ekonomik belirsizlikler fleklinde 
s›ralanabilir.

YÖNET‹M



N
ükleer enerji, atomun
çekirde¤inden elde edilen bir
enerji türüdür. Kütlenin enerjiye
dönüflümünü ifade eden, Albert

Einstein'a ait olan E=mc2 (E: Enerji,
m: kütle, c: Ifl›¤›n h›z sabiti) formülü ile
iliflkilidir (atom kütlesinin enerjiye
dönüflümü).
Bununla beraber, kütle - enerji denklemi,
tepkimenin nas›l olufltu¤unu aç›klamaz,
bunu daha do¤ru olarak nükleer kuvvetler
yapar. Nükleer enerjiyi zorlanm›fl olarak
ortaya ç›karmak ve di¤er enerji tiplerine
dönüfltürmek için nükleer reaktörler
kullan›l›r.
Nükleer enerji, üç nükleer reaksiyondan
biri ile oluflur:
1-Füzyon: Atomik parçac›klar›n birleflme
reaksiyonu. 
2-Fisyon: Atom çekirde¤inin zorlanm›fl
olarak parçalanmas›. 
3-Yar›lanma: Çekirde¤in parçalanarak
daha kararl› hale geçmesi. Do¤al (yavafl)
fisyon (çekirdek parçalanmas›) olarak da
tan›mlanabilir.
Nükleer enerji, 1896 y›l›nda Frans›z fizikçi
Henri Becquerel taraf›ndan kazara,

uranyum maddesinin foto¤raf plakalar› ile
yanyana durmas› ve karanl›kta yay›lan
X-Ray ›fl›nlar›n›n farkedilmesi ile
keflfedilmifltir.

Nükleer Reaktör
Reaktör, zincirleme çekirdek tepkimesinin
bafllat›l›p sürekli ve denetimli bir biçimde
sürdürüldü¤ü ayg›tlard›r. Nükleer
reaktörler bazen nükleer enerjiyi baflka
bir tür enerjiye (genelde elektrik
enerjisine) çevrilen santraller olarak
kullan›l›rlar.
2005 itibar›yla dünyada 1100 civar›nda
nükleer reaktör çal›fl›r durumdayd›.
Bunlar›n yaklafl›k 310 tanesi araflt›rma
reaktörüdür. Sanayi ve ilaç için izotop
üretiminde kullan›lmaktad›r. 400'ü aflk›n
reaktör denizalt›larla ilgilidir. 440
dolay›nda reaktör ise elektrik enerjisi
üretimine yönelik olarak faaliyet
göstermektedir.
Dünyadaki en büyük nükleer güç üreticisi
ABD olup, 1998 y›l› itibar›yla 676,70 Twh
nükleer enerji üretmektedir. ABD ayn›
zamanda çal›fl›r durumda olan 104 santral
ile en fazla santrale sahip olan ülke
konumundad›r. ‹kinci en büyük üretici
Fransa'd›r ve 1998 itibar›yla 368,40 Twh
nükleer enerji üretmektedir. Bu ülkeleri

Japonya 306,94 Twh, Almanya 145,20 TWh,
Rusya 95,38 Twh, ‹ngiltere 91,14 Twh,
Güney Kore 85,19 Twh, Ukrayna 70,64 Twh,
‹sveç 70,00 Twh, Kanada 67,50 Twh
izlemektedir.
Ülke içinde üretilen enerjinin yüzde
da¤›l›m› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda 1988
itibar›yla Litvanya toplam enerjisinin
%77,21'ini nükleer üretimle karfl›larken,
bu oran Fransa'da %75,77'dir. Bu ülkeleri
Belçika %55,16, ‹sveç %45,75, Ukrayna
%45,42, Slovakya %43,80, Bulgaristan
%41,50, Güney Kore %41,39, ‹sviçre
%41,07 ile izlemektedir.
Türkiye'de Nükleer Enerji ile ilgili
araflt›rma ve çal›flmalar Türkiye Atom
Enerjisi Kurumu (TAEK) taraf›ndan
yürütülmektedir.  Ayr›ca Türk
Cumhuriyetleri ile nükleer alandaki
iliflkilerin etkin biçimde yürütülmesi
amac›yla Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na
ba¤l› olarak 12 Ekim 1999 tarihinde
Bakanlar Kurulu karar› ile Türk Devletleri
Nükleer ‹flbirli¤i, Araflt›rma ve E¤itim
Merkezi (TUDNAEM) kurulmufltur.
TAEK bünyesinde ayr›ca Sarayköy Nükleer
Araflt›rma ve E¤itim Merkezi (SANAEM)
kurulmufltur.
Nükleer Enerji Türkiye'nin de uzun süredir
gündeminde olmas›na ra¤men bu alanda
enerji üretimine yönelik olarak yap›lmas›
gereken yat›r›mlar bir türlü hayata
geçirilememifltir. Üzerinde çeflitli
tart›flmalar›n yap›ld›¤› bu konuda en son
olarak 2007 itibar›yla Nükleer Santraller
için ihaleye ç›k›lmas› karar› al›nm›flt›r.
Nükleer santrallerin temelinin 2010 y›l›na
kadar at›lmas› bekleniyor.

EKONOM‹

Türkiye'de son y›llarda giderek yükselen ve kamuoyunun dikkatini çeken bir baflka tart›flmada
Nükleer Enerji konusunda yaflan›yor. Bir yandan artan enerji ihtiyac› öte yandan nükleer
enerjinin tafl›d›¤› iddia edilen riskler bu tart›flman›n fliddetini art›rmas›na neden oluyor. 
Peki nedir bu nükleeer enerji dedikleri...

NÜKLEER ENERJ‹



Tarih:

A
zerbaycan Türkleri 1918-1920'de
Kafkasya kurultay›n› toplam›fl ve
28 May›s 1918'de milli Azerbaycan
devletini kurmufllard›r. 1920'de ise

Kafkasya ötesi Sosyalist Sovyet
Cumhuriyetlerine kat›lmak zorunda
kalm›fllard›r. Yine 20 Ocak 1990'da
Azerbaycan Türkleri'nin ba¤›ms›zl›k talebi
Sovyet Ordusu taraf›ndan kanl›
bir biçimde bast›r›lm›fl ve
yüzlerce Azerbaycan'l› hayat›n› 
kaybetmifllerdir. Bu olay her y›l
düzenlenen törenlerle 
an›lmaktad›r. Azerbaycan, 30
A¤ustos 1991 tarihinde
ba¤›ms›zl›¤›n› ilân etmifl olup,
Azeriler Kafkasya 
bölgesinin en büyük Türk
toplulu¤unu oluflturmaktad›rlar. Ayn›
zamanda Azeriler Kafkasya'daki Türk 
halklar›n›n kültür seviyesi en yüksek
toplumu konumundad›rlar. Kafkaslarda
milli uyan›fl›n merkezi Azerbaycan ve 
özellikle Bakü kenti olmufltur.

Ekonomi:
Azerbaycan'da di¤er BDT
Cumhuriyetlerinden farkl› olarak
ba¤›ms›zl›¤›n birinci y›l› olan 1991 y›l›nda
önemli üretim düflüflleri yaflanmam›flt›r.
Azerbaycan Hükümeti taraf›ndan, Ocak
1992'de üretici fiyatlar›n›n % 90'› ve
tüketici fiyatlar›n›n % 80'i serbest
b›rak›l›rken, petrol, gaz, elektrik, kamu
tafl›mac›l›¤›, haberleflme hizmetleri ve
temel tüketim mallar›n› da içeren 14 grup
mal ve hizmetin fiyatlar› kontrol alt›nda
tutulmaya devam edilmifltir.
Azerbaycan, BDT ülkeleri aras›nda en

büyük üçüncü petrol üreticisidir. Petrol ve
gaz üretimi ekonominin belkemi¤ini
oluflturmaktad›r.
Azerbaycan'›n petrol rezervlerinin yaklafl›k
10 milyon varil, do¤al gaz rezervlerinin
ise, yaklafl›k 170 milyar metreküp oldu¤u
tahmin edilmektedir. Petrol rezervlerinin
Körfez ülkelerine k›yasla az olmas›na
ra¤men, Azerbaycan, dünya petrol

piyasas›na günde 1-1,5
milyon varil 
sürebilecek, dolay›s›yla,
dünya petrol arz ve
fiyatlar›n› etkileyebilecek

kapasiteye sahiptir. Ülke
topraklar›n›n %60'›nda
petrol bulundu¤u tahmin
edilmektedir. Hazar
Denizi'nin yasal statüsü

üzerinde Rusya ile süren anlaflmazl›klar
Azerbaycan petrol sektörünün gelifliminin
önündeki en büyük engel olarak
görülmektedir. Hazar Denizi'ne k›y›s› olan
‹ran ve Türkmenistan Rusya'y› 
desteklemektedir. Türkiye taraf›ndan 
gerçeklefltirilen proje çal›flmas›nda, infla
edilecek bir boru hatt› ile Azerbaycan'dan
25 milyon ton ham petrolün Ceyhan
Terminali'ne tafl›nmas› esas al›nm›fl ve
proje geçti¤imiz y›l uzun u¤rafllardan
sonra hayata geçirilmifltir.

Türkiye ile ‹liflkiler:
Azerbaycan Cumhuriyeti, kardefl ve dost
Türkiye Cumhuriyeti'yle ekonomik, sosyal,
kültürel ve di¤er alanlarda iyi iliflkiler
içindedir ve önemli anlaflmalar
yap›lm›flt›r. Azerbaycan, Türk ifladamlar›
taraf›ndan gerek yat›r›m ve gerekse ticari
faaliyet bak›m›ndan tercih edilen bir
ülkedir. Bu itibarla 1992 y›l›ndan itibaren

bir çok Türk fiirketi Azerbaycan'da 
firmalar kurmufllar, flube veya 
temsilcilik açm›fllard›r. Petrol 
sanayiinde 3, telekomünikasyonda 3,
inflaat sektöründe 18, bankac›l›k
alan›nda 3, tafl›mac›l›kta 10, yay›n ve
matbaac›l›k konusunda 5 ve imalat 
sektöründe ise 70'e yak›n Türk firmas›
b u l u n m a k t a d › r. Ayr›ca, hizmet ve ticaret
sektöründe faaliyet gösteren 100'ün

üzerinde Türk flirketi vard›r. Ya p › l a n
araflt›rmalara göre, Türk flirketlerinin
A z e r b a y c a n'daki toplam sermaye ve
yat›r›mlar›n›n 500 milyon ABD Dolar›n›
aflt›¤› tahmin edilmektedir. Azerbaycan,
Türkiye ile olan her anlamdaki yak›nl›¤›
ve iflbirli¤i imkanlar› dolay›s›yla bu
ülkede yat›r›m yapmak isteyen Türkler
için f›rsatlar sunan bir ülke 
k o n u m u n d a d › r.

‹fi GEZ‹S‹

Önemli Telefonlar:
Azerbaycan D›fl Ekonomik 
‹liflkiler Bakanl›¤›
(99 412) 92 93 90
Azerbaycan-Türkiye 
‹fl Konseyi 
(99 412) 93 14 84
Azerbaycan Tic. Ve San. Odas›
(99 412) 92 65 21

AZERBAYCAN
Ayn› dili konufluyoruz. Ayn› dini ve kültürel de¤erleri paylafl›yoruz. Ancak iflbirli¤i ve
yak›nlaflma süreci Sovyetler Birli¤i'nin çözülmesi sonras›nda mümkün olabildi. Baflta
ekonomik olmak üzere Azerbaycan ile iliflkilerimiz son y›llarda h›zla gelifliyor. Mevcut 
duruma bak›ld›¤›nda iliflkilerin geliflmeye devam edece¤i de anlafl›l›yor.



K›sa Tarihçesi

H
er ne kadar makarna dedi¤imiz
zaman akl›m›za ilk
gelen fley ‹talya olsa
da, makarnan›n Çin'de

keflfedildi¤i söylenir. Çin'de
makarnan›n MS.1 yy'da keflfedildi¤i, hatta
MS. 960 -1280 y›llar› aras›nda 
hükümdarl›k yapm›fl olan Sung
hanedanl›¤› s›ras›nda popülerli¤inin art›p,
özel makarna dükkanlar› bile aç›ld›¤›
biliniyor.
Bafll› bafl›na bir makarna fleklini ifade
eden "makaroni" ismi ise ilk bafllarda tüm
makarna çeflitlerini karfl›lamak için 
kullan›lm›fl bir kelimedir. Neden bu 
kelimenin seçildi¤ine dair birçok hikaye
olmas›na ra¤men, kelimenin kökeni ise
bilinmemektedir. ‹talyanlar makarnaya,
hamur anlam›nda olan "pasta" ismini
uygun görürken, Türkler "makarna" 
terimini tercih etmifltir.

Besin De¤eri
1991 y›l›nda ABD Tar›m Bakanl›¤›
taraf›ndan yay›mlanan ve günümüzde tüm
beslenme uzmanlar›n›n sa¤l›kl› 
beslenmenin ana kural› olarak kabul etti¤i

Beslenme Piramidi'nin en alt s›ras›nda yer
alan (en çok tüketilmesi gereken 

karbonhidratlar grubu) bölümün içine
ekmek, tah›l, pirinç ve makarna girer
Bir yetiflkinin günlük besin ihtiyac›n›n
%50-60' › karbonhidratlardan, %15-

20'si proteinlerden ve %30-35'› ya¤lardan
sa¤lanmal›d›r. Makarnan›n 100 gram›, 369
kalori ve 12.5 gram protein içerir.

200 cc'lik bir su barda¤› çi¤ makarna ki,
bu 70 grama efl bir de¤erdir, ya¤s›z
olarak; 260 kalori ve 8,7 gram protein
içerir. Ayn› a¤›rl›kta makarna ya¤l›
olarak haz›rland›¤›nda; 340
kalori ve 8,7 gram protein içerir.
Yani normal bir kiflinin, 1500 
kalorilik bir diyette almas› gereken
CHO miktar›n›n %28'i bu flekilde
karfl›lanabilir.
Makarna, kompleks karbonhidratlar
grubundand›r. Metabolizmada çabucak
parçalan›r, hemen enerjiye dönüflür.
Makarnan›n kolay ve h›zla hazmedilen bir
besin olmas›n›n nedeni de budur. Acil
enerji ihtiyac› duyan, bir karfl›laflmaya

ya da gösteriye haz›rlanan sporcular,
sanatç›lar, yani fiziksel güç gerektiren
ifllerle u¤raflan herkes için makarna, 
özellikle tercih edilen bir temel besin
durumundad›r.

Makarna Hakk›ndaki De¤iflik Rivayetler:
-Pratiktir, 10 dakikada haz›rlanabilir.
-Fiyat›yla ekmekten bile ekonomiktir.
-Besleyicidir, ekme¤e göre mineral
madde, protein ve lif bak›m›ndan daha
zengindir.
-fiiflmanlatmaz, çünkü piflirilmifl 
makarnan›n kalorisi ekmekten yar›
yar›ya düflüktür.
-Piflirilmifl makarna daha uzun sürede

sindirili, tok ve dinç tutar.
-Ya¤s›zd›r, Çok az (%1-1.5) minör ya¤
bileflenlerini ve yüksek oranda linoleik
ya¤ asidi içerir. Özellikle kolestrol sorunu
olanlar için uygun bir g›da maddesidir.
-Makarnada bulunan kompleks 
karbonhidratlar kana yavafl kar›flt›¤› 
için tok tutar.
-Enerjinizi sabit tutman›z› sa¤lar.

AKTÜEL

MAKARNA
Kelebek, Burgu, Çubuk, fiehriye, Yüksük, Boncuk, Y›ld›z, Mant›, Spagetti derken makarna pek
çok çeflidiyle mutfaklar›m›z›n de¤iflmezleri aras›nda yer al›r. Kilo yapt›¤›n› söyleseler de onu
sevenler aksini iddia eder. Sade de yenir, çeflit çeflit soslar ve sarm›sakl› yo¤urtla da. 
K›sacas› o her flekle ve kal›ba girer. Herkeste onu sever.



E
lektronik posta (e-mail), Internet
üzerinde bilgisayarlar ve insanlar
aras›nda bilgi al›flveriflini
sa¤layan ve en yayg›n kullan›lan

Internet uygulamas›d›r.
Internet üzerinde TCP/IP protokollerinin
bir parças› olan SMTP (Simple Mail
Transfer Protocol) protokoluna dayal› 
e-posta sistemleri kullan›lmaktad›r. SMTP,

e-posta mesajlar›n›n
Internet'te rahat hareket

etmelerini sa¤layan bir 
protokol ya da
kural kümesidir.

SMTP sayesinde farkl› iflletim sistemlerine
sahip bilgisayarlar aras›nda (UNIX, 
WINDOWS NT, MACOS) e-posta al›flverifli
gerçekleflmektedir.
E-posta istemci/sunucu prensibi ile
çal›flmaktad›r. Mail okumak ve göndermek
için kullan›c›lar›n maillerinin geldi¤i ve
gönderildi¤i bilgisayara, yani sunucuya
eriflmesi gerekir. Bir istemci program›,
sunucu bilgisayar›n hizmetlerinden 
yararlanmak ve sunucudaki bilgilere
eriflmek için kullan›c›n›n sunucu ile 
etkileflimde bulunmas›n› sa¤lamaktad›r.
Di¤er bir deyiflle istemci uygulamas› 

kullan›c›n›n mail okumas›n›, mail'e cevap
göndermesini, maili yönlendirmesini, mail
yazmas›n› ve mail göndermesini sa¤layan
arayüzdür.

Elektronik posta adresi @ iflareti ile
ayr›lm›fl iki k›s›mdan oluflur. ‹lk k›s›m
kiflinin kendi sistemindeki kullan›c›
numaras›; ikinci k›s›m ise, bulundu¤u 
sistemin adresini belirtir. Baz› sistemler
ilk k›s›mdaki kullan›c› numaras› yerine
baflka isimlere de izin verir (aliasing).
Baz› farkl› a¤larda (Compuserve, UUCP
gibi) daha de¤iflik e-posta adresleme 
formatlar› vard›r.
Bütün bu ibareler, e-postan›n bafl
k›sm›nda (header) yer al›r ve 
gönderilen e-posta ile ilgili bir
tak›m gönderme bilgileri içerir.

From (Kimden):
Alan›nda, e-posta'y› gönderen kiflinin e-
posta adresi (ve gerekli olmasa bile, Ad›,
Soyad›) yer al›r.

To (Kime): Alan›nda, e-posta'y› 
gönderece¤imiz kiflilerin e-posta 
adresleri yer al›r. Gönderilecek kifli say›s›
1'den fazlaysa adresler aralara virgül
konarak (baz› sistemlerde bir boflluk
b›rak›larak) yaz›l›r.

Subject (Konu): Alan›na, e-posta
içeri¤ine uygun çok k›sa bir tan›m yaz›l›r.
(Acil, Toplant› duyurusu, Çok hastay›m,
Beni hemen ara vb. gibi) 

Cc (Bilgi): Alan›na, e-postan›n kopyas›n›
baflka bir kifliye ya da kiflilere (genellikle,
e-posta içeri¤i ile 2. dereceden ilgili
kifliler olabilir) göndereceksek, onlar›n
adresleri yaz›l›r. (Cc : Carbon Copy) 

Bcc (Gizli): Cc ile ayn›. Yaln›z,
maili alan kifliler To: ve Cc: 

alanlar›ndaki bilgileri
görebilmelerine karfl›n,

Bcc: alan›ndaki bilgileri göremezler (Bcc:
Blind Carbon Copy)

Elektronik posta güvenli midir? diye 
sorulursa buna verilecek cevap 
e-postalar›n tam anlam›yla güvenli
olmad›¤›d›r. E-posta bir yere ulafl›rken
pek çok domain'den geçebilir ve buralarda
baz› potansiyel suç ifllemeyi seven kifliler
mailleri durdurup içeri¤ine bakabilir.
Binlerce a¤ aras›nda böyle kifliler her
zaman mevcuttur. Bu yüzden, gizli bilgiler
içeren mailleri (kredi kart› numaralar›,
flifre vb) e-posta ile göndermemenizde
fayda var.

KÜLTÜRKURUMSAL

Bilgisayar bile hayat›m›za gireli flunun fluras›nda çok fazla bir fley olmad›. ‹nternet ve onun
üzerinden haberleflmeyi sa¤layan e-mailler yani elektronik postalarsa çok daha yak›n 
zamanda hayat›m›za dahil oldu. Ancak k›sa zamanda vazgeçilemez hale geldiler. E-mailler
hayat›m›za pek çok kolayl›kla birlikte yeni bir boyutta kazand›rd›. Elbette iletiflim anlay›fl›n›
da biz fark›na bile varmadan kökten de¤ifltirdi.

‹NTERNET ÜZER‹NDEN POSTA: E-MAIL 



NOSTALJ‹

Bo¤aziçi gibi dünyada baflka benzeri bulunmayan bir su yolunun ve Haliç gibi bir do¤a harikas›n›n
kenar›nda kurulmufl olan ‹stanbul'da tarih boyunca köprüler de varolagelmifltir. Su yollar›n›n
afl›lmas›nda ‹stanbul'da yaflayanlara kolayl›k sa¤lamak amac›yla infla edilen köprüler kimi zaman
Mimar Sinan'›n elinden ç›km›fl ve kentin etraf›ndaki gölleri, dereleri aflm›flt›r. 
Kimi zamanda Haliç'in üzerinden ‹stanbul'un tarihi kesimi ile Bat›'l› yan›n› bir araya getirmifltir
köprüler. Ve bundan 35 y›l önce olmaz denilen olmufl, infla edilen Bo¤az Köprüsü'yle kentin
Avrupa ve Asya yakalar› da biraraya gelmifltir. 
Görülmektedir ki, köprüler ‹stanbul'da hep varolmufltur. Bundan sonra da de¤iflen ça¤ ve geliflen
teknoloji ne olursa olsun köprüler var olmaya, ‹stanbullulara hizmet sunmaya devam edecek gibi
görünüyor.

‹STANBUL’UN KÖPRÜLER‹ 

1990

1930

1999 

1971 

2007 

1560


