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Yeni yılda her şey
gönlünüzce
olsun…
MUTLU YILLAR

Az korkun, çok ümit edin
Az yiyin, çok çiğneyin
Az konuşun, çok şey ifade edin
Az kızın, çok sevin
İyi Şeyler Sizindir.
(Lord Fischer)

YÖNETİMDEN
Sevgili Arkadaşlar,
İyisi ve kötüsüyle 2015 yılını geride bıraktık. Birlikte güldük,
birlikte ağladık ve birlikte bir çok başarıya imza attık.
2016 yılında da yine kocaman bir aile olarak
başarılarımızın, hüzünlerimizin, sevinçlerimizin birlikte olması
dileklerimizle. Hepinize sevdikleriniz ile beraber geçireceğiniz,
güzel bir yıl diliyor ve yeni yılınızın başarılar ile dolu olmasını
temenni ediyoruz.

NETMON 2016’ya DOĞRU
2015 yılını geride bıraktığımız şu günlerde 2016 heyecanı
hepimizi sardı. Bu yıl farklı bir yıl olsun diyerek yılbaşı ağacımızı
da
kendimiz
tasarladık.
Elimizdeki
malzemelerle
oluşturduğumuz ağacımız tam bir takım çalışmasının eseri
oldu. Bu sayede hem ağacımızı tamamladık, hem de eğlendik.
Ağacı ve malzemeleri bize tedarik eden Vedat Kaya,Metin
Şenay,Berkan Kurt, boyamasını yapan Burak Şahin, süsleme
de yardımcı olan Meryem Varol,Kezban Bektaş, manevi desek
veren Zafer Çalık,Ünsal Üngör ve Mithat Ayan’a sonsuz
teşekkürler.(Kadri Kurt- Cennet Eda Erdinç)

ŞANGHAY ÜZERİNDEN KISA BİR ÇİN HİKAYESİ
Türkiye’den bakınca sisli tepeler ardında bir coğrafya Çin.
Bilinmeyen, pek merak edilmeyen öte bir diyar. Bazen
gazetelerin ekonomi sayfalarında durdurulamaz büyüme
hızıyla, bazense ucuz tüketim eşyalarıyla ‘1 liracı’larda
karşımıza çıkıyor bu ülkenin ismi. Onun haricinde 1,4 milyarlık

devasa ülkenin adı pek anılmıyor Anadolu’nun günlük
konuşmalarında. Ülkeye yerleşmiş Türk nüfusu da Çin’in
Türkiye’den bilinmediğini gösteriyor aslında. Dünyanın en
kalabalık ülkesinde sadece 6-7 bin Türkiyeli olduğu tahmin
ediliyor. 25 milyonluk Şanghay’da ise öğrenciler dâhil yaklaşık
1500 Türk bulunuyor. Lâkin bu coğrafyanın üzerindeki sisi
biraz aralayınca, binlerce yıllık tarihinin üzerine bugünlerde
yepyeni bir karakter inşa eden dev bir Çin çıkıyor karşımıza.
Ejderha motifleriyle süslü Budist tapınağının ardında yükselen
mavi camlı plazalar gibi ya da puslu bir havada Mao resminin
karşısında parlayan kırmızı KFC (Kentucky Fried Chicken)
tabelası gibi ‘zıt’ karelerden oluşan yeni bir Çin… Şanghay’ın
kısa öyküsü aslında Çin’de geçmişle geleceğin ‘yer kavgasını’
anlatıyor bize.

Şanghay’da bir Çin mahallesi

Son asrın metropolü Şanghay, kısa tarihinden dolayı klasik bir
Çin şehrinden ziyade modern zaman şehri. Çin alfabesiyle
yazılı tabelaları yok sayarsak, Uzakdoğu’da bir şehir olduğu
pek fark edilmiyor. Öyle ki Çin mimarisinde yapılaşmanın
olduğu Yuyuan Mahallesi, Çin’in en büyük şehrinde ‘Çin
mahallesi’ olarak anılıyor... Şehrin karakteristik dokusunu
oluşturan ‘shikumen’ binalar ise bugünlerde modern
Şanghay’ın eski yüzü olarak karşımıza çıkıyor. Yüz yıl öncesinin
yeni binaları, yeni muhitleri bugünün görülmesi ve korunması
gereken kültürel dokuları olarak gösteriyor kendini artık.
Mesela, dar sokaklarıyla küçük bir alana sıkışmış eski Şanghay
evlerinden oluşan Tianzifang, bugün yerini aynı dokuyu
koruyarak kafe ve barlardan oluşan canlı bir merkeze bırakmış.
Geçen asırda şehrin finans merkezi olarak bilinen Bund, o
yıllardan kalma Batı mimarisindeki görkemli yapılarıyla bugün
en çok turist çeken bölgelerden biri. Burası aynı zamanda
gökdelenler semti Pudong’u izlemenin de en keyifli noktası.
Bir zamanlar Şanghay’da ticaretin nabzının attığı Nanjing
Caddesi ise trafiğe kapalı bir hâlde alışveriş merkezi görevini
üstlenmiş, her gün milyonlarca Şanghaylıyı ağırlıyor.
Milyonlarca bisiklet sokakta
Yoğun nüfus ve hızlı yapılaşmaya rağmen çevre düzenlemesi
es geçilmemiş bir metropol burası. Büyük parklarla döşeli

kentin en bilindik meydanı, içerisinde Şehir Planlama Müzesi
ile Şanghay Müzesi’ni de barındıran ve küçük bir ormanı
anımsatan yeşillikteki ‘Halk Meydanı’. Burası, 1950’lere kadar
at yarışlarının yapıldığı bir alanken, Mao yönetimi tarafından
Halk Meydanı’na dönüştürülmüş. Bugün ‘evlilik pazarı’ olarak
da biliniyor. Evlenmek isteyen birçok Çinli yaş, boy, öğrenim
durumu gibi birtakım özellikleri küçük bir karta yazıp
buradaki tablolara asıyorlar. Karta telefon numaralarını da
yazan bekârlar, müstakbel eş adaylarının kendilerini
aramalarını bekliyor.

zarar veriyor, yaşayan organizmalara ve çevreye de olumsuz
etkisi oluyor. Geliştirilen yeni bitumen birleşimi daha
ekonomik, daha güvenli ve çevreye daha az zararlı" ifadeleri
kullanıldı.
Asfaltta buzlanmayı engelleyen bu yeni bileşiminin yapılacak
test ve araştırmaların ardından karayollarında kullanılmasının
mümkün olabileceği kaydedildi.

FıkrA…

Farklı stillerdeki parklar haricinde, yollar da hayli
yeşillendirilmiş. Üst dallarından birbirine kavuşan ağaçların
tünele dönüştürdüğü bu yollarda dolaşmak, metropolde değil
kırsaldaymış hissi veriyor çoğu zaman. Belki bu ferahlık
vesilesiyle 25 milyonluk metropolün sokaklarında milyonlarca
bisiklet dolaşıyor bugün.

Baba, ortaokul üçüncü sınıfa giden oğlunun elinde karneyle
salona girdiğini görür. "Allah allah, dönem ne çabuk
bitmiş..." diye düşünür ve oğluna seslenir:
-"Getir bakayım şu karneyi!"
-"Al baba..."
Adam karneye bir bakar ki, beden eğitimi ve resim dışındaki
tüm dersler zayıf.
-"Bir dediğini iki etmiyoruz, bilgisayar dedin, bilgisayar
aldık, ingilizce kursu dedin ingilizce kursuna gönderdik, gitar
kursu, müzik aletleri, ne istersen yapıyoruz. Kız arkadaş
uğruna harcadığın çiçek parasının haddi hesabı yok. Ne bu
notların hali, rezil şey!"
-"Baba... O benim karnem değil ki, senin kitaplarını
karıştırıyordum, birinin arasında senin karneni buldum ..."

TÜRK BİLİM İNSANLARI “BUZLANMAYAN
ASFALT” GELİŞTİRDİ

DONMA DURUMUNDA İLK YARDIM NASIL
YAPILMALI?

Koç Üniversitesi'nden bir
araştırma ekibi, asfalt
yüzeyde buzlanmanın
engellenmesini veya
geciktirilmesini sağlayan bir
yöntem geliştirdi.
Koç Üniversitesi'nden bir
araştırma ekibinin, asfalt yüzeyde buzlanmanın
engellenmesini veya geciktirilmesini sağlayan bir yöntem
geliştirdikleri bildirildi.
YOLLARI TUZLAMAYA GEREK KALMAYACAK
Amerikan Kimyasal Üreticileri Birliği'nin yayınladığı Industrial
& Engineering Chemistry Research dergisinde çıkan araştırma
sonuçlarına göre, Koç Üniversitesi Tüpraş Enerji Merkezi
(KUTEM) bünyesindeki Derya Aydın, Rıza Kızılel, Ramazan O.
Canıaz ve Seda Kızılel tarafından geliştirilen asfalt sayesinde
yakında yolları tuzlamaya gerek kalmayacak.
İCAT HEM GÜVENLİ HEM ÇEVREYE AZ ZARARLI
Araştırma ekibi tarafından dergiye yapılan açıklamada, "Tuz,
yağmurda ve yoğun araç geçişlerinde kolaylıkla yolda
eriyebilir. Çok miktarda kullanılması ekonomik değil, asfalta

• Vücudun ilk donan noktaları
kulaklar, burun, yüz ve parmak
uçlarıdır.
•Donma durumunda ilk yardım
eğitimi dahilinde müdahale
edilmelidir.
•Su toplayan yerler kesinlikle
patlatılmaz üzeri örtülür.
•Ates veya ısıtıcı kaynak ile
kesinlikle
temas
ettirilmemelidir.
• Hasta yada yaralı ılık bir

ortama alınmalıdır.
Hareket ettirilmez. istirahat ettirilir.
Donan yerler asla ovulmaz. kendiliğinden ısınması
yada çözünmesi sağlanır.
• Islak olan giysiler çıkartılıp kuru giysiler giydirilir.
• Bilinci açık ise ılık içecek ve şekerli gıdalar verilebilir.
Acil servis 112 aranmalıdır.
RİNDEN
•
•

MÜMTAZCAN HACIÖMEROĞLI 1 Ocak, AHMET ASKER AKBEL 1 Ocak,
BARIŞ KIRBAŞ 17 Ocak, MİTHAT AYAN 10 Ocak, ŞAFAK ENİŞ 15 Ocak, CAHİT
YILMAZ 4 Ocak, OĞUZ KORKMAZ 26 Ocak, KÖKSAL ERGÜN 18 Ocak,
MERYEM VAROL 24 Ocak, HAKAN GÖKKUŞ 1 Ocak, MAHMUT KAYA 13
Ocak, CANBERK CAMCI 7 Ocak

DOĞUM GÜNLERİNİ KUTLUYORUZ.

Çalışma arkadaşımız Sn. Emin Adnan Üvez’in babası
08.12.2015 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan
rahmet, kendisine başsağlığı diliyoruz.

ÖDÜLLÜ SORU
A: C birinci değil
B: C doğru söylüyor
C: B üçüncü değil.
Bir yarışta ilk üç yukarıdaki gibi
beyanda bulunmuşlardır. Bu üç kişiden ikisi doğru, biri
yalan söylemektedir. Buna göre sıralamayı bulabilir
misiniz?(Cevaplarınızı
20
Ocak
2015
tarihine
kadar
cennetedaerdinc@netmon.com.tr adresine gönderip sürpriz hediyeler
kazanma şansını yakalayın  )Bir önceki sayımızdaki sorunun doğru cevabı 1.
Dünya Savaşı demesidir. Çünkü 1927 yılında 2. Dünya savaşı henüz
başlamamıştır. İkincisi olmayan bir şeyden 1. diye bahsetmek yanlıştır. Verilen
20 cevap arasından 5 tanesi doğrudur ve bu 5 kişi arasından yapılan çekilişi
Ebru Değirmenci Toka kazanmış ve hediyesi verilmiştir. Kendisini tebrik ederiz.
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