D›ﬂ Ticaret Bülteni

Can Dedeme
Ad› Muhammed,

‹lk ac›m oldun dedem, toprakla ilk kez bu kadar yak›n oldum dedem,

Cand›r benim tonton dedem,

Yüre¤imi kanatan,

Biricik sevgilinin ismini vermifller ona,

Ölümü tan›tan,

Rabbim ona ne güzel bir gönül vermifl,

Seni topra¤a b›rakan babam gözümün önünden nas›l gidebilir,

Dede, seni nas›l özlemez bu torunun, çocuklar›n sensizlikte, torunlar›n sensizlikte,

Babas›n› topra¤a veren babam,metin amcam ve Turgut amcam,

Senin o disiplinini ar›yoruz, ailemizi birlefltiren o tonton bak›fllar›n›,

Gözümün önündeler bir da¤ devrilmifl sanki üstlerine biz

Bembeyaz sakallar›nda, o yüzünün nurunda, hep ar›yor neslin seni,

anlamak ile anlayamamak aras›nda kalm›fl torunlar› ac› ile a¤l›yoruz,

Dedem, sen varken ne güzeldi her fley, yafl›m›z bizim küçüktü ama hat›rl›yoruz dedem,

T›k› t›k› dedemiz, bizim arkadafl›m›z, bizi can›ndan da çok seven biricik ton tonumuz,

Senin o gülüflünü, o akflamlar› televizyona bakarken uyuya kal›fl›n›,

Gidiyor, çok a¤lamay›n yavrum üzülmeyin diyen büyüklerimiz bizden çok,

Ellerini bafl›n›n arkas›na al›p oturuflunu ayaklar›n› üst üste atman›,

Periflanlar,

Dedem senle ne güzeldi her fley,

Babanem,

Yoklunda biz anlad›k senin varl›n›,

O güzel kalpli yard›msever Anadolu kad›n›,

17 Ekim 1997 tarihinde evde bir k›yamet koptu,

Yapayaln›z kald›,

Ac› ile çalan bir telefon, anam bir ç›¤l›k att› ki,

Y›llard›r yan›nda ki beyi, efli yok art›k,

Ne oldu¤unu anlamadan içeri kofltum ve duydum ki

Can yoldafl› yok art›k,

O can dedem rahmetli olmufl,

Sar›l›yorum babaanneme anlayamadan ne oldu¤unu,

Havva kardeflim bulmufl rahmetli can dedemi oturuken koltukta,

Anlamak istemeden,

Mübarek adam

Ölüm diyorum kendi kendime ne acayip bir fley,

Ne güzeldin sen, o kefenin içinde,

Hiç güzel olmasayd› ölürmüydü peygamber sözü,

Bembeyaz yüzün,

Geliyor akl›ma üstad›n,

O gülümseyen ifaden,

Akl›m ermek ile erememek aras›nda ,

Bize mesaj› veriyordun sen,

Ama anl›yorum ki,

Merak etmeyin dercesine bizi b›rak›p,

Art›k dedem yok,

Kavuflma an›na haz›rlan›yordun sanki,

Bizi kim götürecek teravih namazlar›na

Allah’›m...

Kim bizi pastanelere götürecek,

Kaç kifliye nasiptir ölümünden sonra bu rahmetle an›lma,

O babacan tavr› ile ne istiyorsan›z yiyin çocuklar,

Askeri disiplininden kimse flikayet etmedi ki senin

Kim diyecek, kim.....

Dedem,

Biz seni istiyoruz dedem...

Oy dedem neredesin sen nerede,

Mekan›n cennet olsun, can dedem.

Biz seni çok özledik dedem,

Torunun;

O rahmetli babaanemle tatl› sert at›flmalar›n›,

Ammar ‹smail KÜLÜNK

Dedem, ben o zaman 13 yafl›mda idim, daha 13’ünde bir çocuk ilk ac›md›n sen.

‹nanç Grup Çal›flan›

‹nternet Ça¤› ve Biz...
Teknoloji; insano¤lunun yaflad›¤› flartlar ve koflullar alt›nda hayat›n› kolaylaflt›ran ve h›zland›ran
icatlar›n de¤iflim sürecini kontrol eden her türlü etken ve sebeplerin tümünü bir bafll›k alt›nda toplayabilece¤imiz en k›sa anlam›yla tan›mlanmas›yla ifade edilebilir. Günümüzde teknoloji de¤iflmeyen tek
fley de¤iflimdir felsefesini benimsemifl ve bunun do¤rultusunda gelecek her türlü de¤iflimi kendine uyarlayabilen; karfl›laflt›¤›m›z zorluklar karfl›s›nda insano¤lunun beynini zorlayan projeler gerçeklefltirip bunu uygulamaya nas›l sokabilece¤ini formulize eden bir bilimdir.

- E¤itim Siteleri
- Sa¤l›k Siteleri
- Oyun Siteleri
- Video Paylafl›m Siteleri
- Al›flverifl Siteleri
- Forumlar - Arama Motorlar›
- Kiflisel Siteler veya Bloglar
- Devlet (kamu) Siteleri
- Dosya Paylafl›m Siteleri(rapidshare gibi)

• Bilgiye eriflimin kolaylaflmas›: Eski zamanlar› flöyle bir hayal edin. Bilgiyi bir yerden baflka yere ulaflt›rmak
çok zordu. Yaz›lan kitaplar›n bile büyük bir k›sm› çok az insana ulaflabiliyor, zaman içinde y›pran›p yok
oluyordu. Kimilerini ise yüzy›llar sonra keflfediyordu insanlar. Ama ne yaz›k ki bir ço¤u keflfedildi¤i dönemde fazla bir fley ifade edemiyordu.
• Haberleflme imkan›n›n artmas› : Haberleflme san›r›m en önemli fleylerden biri. Bildi¤iniz gibi dumanla haberleflmeden, posta güvercinlerine, posta arabalar›ndan, haber ulaklar›na, telgraftan telefona, radyodan televizyona kadar teknolojinin en fazla ilgilendi¤i konu olmufltur haberleflme. ‹nternetin hayat›m›za girmesiyle
haberleflme san›r›m hiç olmad›¤› kadar büyük bir h›za kavufltu.
• Bilgiye an›nda eriflim sayesinde zamandan tasarruf: Bilgiye eriflmek için aylarca yol gitmek zorunda kalan
insanlarla, bir tufla basarak hayal bile edemeyece¤iniz kapasitede bilginin aya¤›n›za gelmesini karfl›laflt›r›rsan›z zaman aç›s›ndan ne kadar tasarruf sa¤lad›¤› görülecektir.
• Bilgi paylafl›m›n›n kolaylaflmas›: Mesela nüfus müdürlü¤ünden ”vukuatl› nüsuf bildirimi” belgesi alacaks›n›z. ‹fllerin yo¤unlu¤una göre befl on dakika ile, birkaç saat aras›nda bunu alman›z mümkündür. Hangi flehirde oldu¤unuzun önemi bile yoktur. Bunu sa¤layan ortak veri taban›n› kullanan kurumun her flubesinden
istenilen bilgiye eriflebilmesidir. Bu örne¤i istedi¤iniz kadar art›rabilirsiniz. Bankalar mesela…
• Ses ve görüntünün iletimi: Messenger ve di¤er programlar› kullanarak dünyan›n neresinde olursa olsun yak›nlar›n›zla sesli ve görüntülü iletiflimi ücretsiz kullanma imkan›na sahipsiniz. Oturdu¤unuz yerden saatler
süren hofl sohbetler edebilirsiniz.
• ‹nsanlar›n seslerini duyurabilmesi: Fazla eskiye gitmeye bile gerek yok. 10 y›l önce sesinizi kamuya duyurabilmek için bas›l›, sesli ve görsel bas›n› kullanmak veya kitap yazmak zorundayd›n›z. Oysa günümüzde
isteyen herkes internette site açarak, forumlar kurarak, haber gruplar›na, tart›flma gruplar›na üye olarak sesini duyurma imkan›na sahiptir.

Ça¤›m›z iletiflim ça¤›; önce kabullenmemiz gereken gerçek bu. Globalleflen dünyada s›n›rlar art›k
sadece okullarda ö¤retilen co¤rafya derslerinde ülke s›n›rlar›n›n belirtildi¤i haritalarla s›n›rl›d›r. Bu s›n›rlar› kald›ran en büyük gerçek internettir. ‹nternet bir iletiflim arac›d›r.

‹nternet ile alakal› k›sa k›sa bilgiler flu flekildedir…
• ‹nternetin köklerini 1962 y›l›nda J.C.R. Licklider'in Amerika'n›n en büyük üniversitelerinden biri olan Massachusetts
Institute of Tecnology'de (MIT) tart›flmaya açt›¤› "Galaktik A¤" kavram›nda bulabiliriz.
• Türkiye’de ilk Internet ba¤lant›s›, 12 Nisan 1993 tarihinde yap›lm›flt›r. ‹lk y›llar›nda sadece TÜB‹TAK ve üniversitelerin kullan›m›na izin verilen ve sadece ODTÜ ve Ege üniversiteleri üzerinden ba¤lan›lan Internet’e
bugün her isteyen, istedi¤i Internet Servis Sa¤lay›c› kurulufllar üzerinden ba¤lanabilmektedir.
• ‹nternet devasa bir kütüphanedir: Akla gelen her konuda araflt›rma yapabilir, kaynaklar, kitaplar, makaleler,
yorumlar bulunabilir.
• ‹nternet bir iletiflim arac›d›r: Dünyan›n di¤er ucundakilerle bile görüntülü, yaz›l› veya sesli iletiflim kurulabilir.
Buna en basit örnek, messenger (msn, icq vb.) programlard›r.
• ‹nternet bir medya arac›d›r: Gazeteler, dergiler, yazarlar, internet haber siteleri, son dakika haberleri elinizin
alt›ndad›r. Hatta radyo dinleyebilir, TV de izleyebilirsiniz.
• ‹nternet sanal bir bankad›r: ‹nternet bankac›l›¤›yla nakit para çekmek/yat›rmak d›fl›nda neredeyse bütün
bankac›l›k ifllemlerini gerçeklefltirebilirsiniz.
• ‹nternet sanal bir devlettir: Devlet (Kamu) siteleri üzerinden birçok resmi ifllem art›k internet üzerinden gerçeklefltirilebilmektedir. Örne¤in, trafik cezas› ödemek, bilgi edinmek, s›nav baflvurusu yapmak, çocu¤unuzun notlar›n› ö¤renmek vs..
• ‹nternet sanal bir ma¤azad›r: Al›flverifl siteleri arac›l›¤›yla akl›n›za gelebilecek hemen hemen her türlü eflya
veya malzeme sat›n alabilirsiniz.
• ‹nternet bir paylafl›m arac›d›r: Kendi kiflisel sitenizi (blogunuzu) birkaç dakikada oluflturabilir, yaz›, resim,
dosya gibi paylaflmak istedi¤iniz herfleyi dünya çap›nda yay›nlayabilirsiniz. Bunlar› yapmak için site açmak
flart de¤il, forumlar›, sosyal a¤lar› veya bunlara benzer paylafl›m sitelerini de bu amaçla kullanabilirsiniz.
• Kurumsal Uygulamalar: fiirket veya kurumlar›n birbirleriyle veya kendi flubeleri aras›nda veri aktar›m›, veri
paylafl›m›, yedekleme, intranet uygulamalar›, merkezi yönetim gibi pek çok hayati uygulama da internet
üzerinden gerçekleflmektedir. Örne¤in; size kargoyla gönderilen bir paketin ne aflamada oldu¤unu internet
üzerinden takip edebilirsiniz. Burada kargo elemanlar› paketin geçti¤i her aflamay› ellerindeki tafl›nabilir cihazlarla kendi sistemlerine internet üzerinden iletirler, bunu yapt›klar›nda kendi web sitelerinin veritaban›n›
güncellemifl olurlar ve siz de bu bilgileri yine internet üzerinden takip edersiniz.

- Haber Siteleri
- Bankac›l›k Siteleri
- e-posta Biteleri
- Sosyal A¤ Biteleri(hi5, facebook vb)

Her bir birey, her bir firma, her bir sektör bu teknolojiden faydalanmak ZORUNDA oldu¤unu aksi
takdirde silinip gidece¤ini benimsemifl olmas› gerekmektedir. Bizim sektörümüz olan Gümrük Müsteflarl›¤› da bu süreçte de¤iflim sürecine girdi¤i ve bunun en k›sa zamanda uygulanmas›n›n bafllayaca¤›n› bilincindeyiz. e-beyanname ile gelecek olan her türlü de¤iflim sürecinin yükünü kald›rabilecek olan
firmalar hayatta kal›rken, inkar edenler silinip yok olacak.
‹nanç D›fl Ticaret Hizmetler Grubu olarak bu bilinçle çal›flan kadromuz siz de¤erli müflterilerimize
de¤iflim sürecinde araflt›rmac› kiflili¤imizle cevap verece¤imizden eminiz. Biz de¤iflime aç›k; teknolojinin süreci h›zland›ran sonuçlar›na kendimizi uyarlayabilen sektöründe önder bir firmay›z.
Hüseyin YAVUZ
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