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HER YÖNÜYLE PARDUS
Yazar: Talat Uyarer
Yayımlayan: Pusula 
Yayınları
1. Baskı: Mayıs 2006
268 sayfa
ISBN: 978-975-6477-82-3
Fiyatı: 18 YTL

Bilginin para ile alınıp satıl-
dığı bir dünyanın ortasına 
başka bir şeyi anlatmak için 
düşen bir yazılım Pardus. Bil-
ginin gerçek bir değer oldu-

ğunu ve doğası gereği paylaşılması gerekliliği üzerine 
kurulan bir felsefesi olan bu işletim sistemi; Türkiye’de 
TÜBİTAK’ın desteği ile gelişen bir Linux temelli işletim 
sistemidir. TÜBİTAK tarafından geliştirilen Uludağ projesi 
kapsamında yer alan Pardus, Türkiye’ye özgü bir işle-
tim sistemi geliştirebileceğini göstermiştir. Kullananların 
internet ortamında her türlü desteği bulduğu, kullanıcı 
dostu, ilk çıktığından bu yana bilgisayar kullanıcıları 
arasında hızla kullanılıp yaygınlaşan, ücretsiz bir 
işletim sistemidir.

‘Her Yönüyle Pardus’ kitabının yazarı Talat Uyarer işle-
tim sisteminin kullanımının yaygınlaşması, öğrenilmesi 
ve gelişimine katkı koyulması yönünde Elektrik Mühen-
disleri Odası İstanbul Şubesi ve Yıldız Teknik Üniversite-
si’nde Linux ve Pardus seminerleri vermektedir. Talat 
Uyarer, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 
3. Sınıf öğrencisidir. 

Talat Uyarer’in yazmış olduğu “Her Yönüyle Pardus” ki-
tabı ile Pardus ve Linux dünyasına yeni başlayan kulla-
nıcılara rehber olması ve bilgisayar öğrenmek isteyen 
herkese farklı bir başlangıç ve bakış açısı kazandırmak 
amacını taşıyor. Pardus’un bilgisayar kullanımını hiç 
bilmeyen bir kullanıcı tarafından bile anlaşılmasının ve 
kullanılmasının ne kadar kolay olduğunu anlatmaya 
çalışan yazar, kitabını bilgisayarla yeni tanışanlardan 
deneyimli kullanıcılara kadar herkese hitap edecek 
şekilde düzenlemiş. 

Kitabın konu dağılımına bakacak olursak, Pardus’a 
yeni başlayanlara hitap eden “Pardus’a Giriş” baş-
lıklı ilk bölümde, Pardus’un kimler için hazırlandığı ve 
neden Pardus’un kullanılması gerektiği anlatılıyor. 
Pardus Kurulumu başlıklı ikinci bölümde, Pardus’un 
nasıl kurulacağı ile ilgili bilgilerle birlikte pratik uygu-
lamalara yer veriliyor. Ayrıca resimleme öğeleri ile 
kullanıcıların bilgisayar başında uygulama yapma-
larında bir yol haritası çiziliyor. “Masaüstü ve Pardus 
Menüsü”, “Pencereler, Dizinler ve Sistem Simgeleri”, 
“Pardus Yapılandırma Merkezi”, “Pardus Uygulama-
ları”, “Openoffice.org”, “Pardus Altında Komut Satır” 
bölümleriyle sistemin kullanımının ayrıntılı olarak 
anlatıldığı kitapta, “GNU Genel Kamu Lisansı, Win-

dows-Pardus Uygulama Karşılaştırmaları, Linux Dosya 
ve Dizin Yapısının Oluşumu, PiSi, PiSi Paketi Nedir ve 
Nasıl Yapılır, USB Modem İle İnternet’e Bağlanmak” 
konuları ekler halinde okuyucuya sunuluyor. Kitabın 
ekinde dağıtılan “Pardus 2007 Güncellenmiş sürüm 
kurulum CD’si Pardus Linux 2007.1” ile de okuyucuların 
Pardus’la doğrudan tanışmaları ve kullanmalarına da 
olanak sağlanıyor.

PARDUS
Yazar: Görkem Çetin
Yayımlayan: Seçkin 
Yayıncılık
1. Baskı; Nisan 2007
242 Sayfa
ISBN: 978-975-02-0484-54 
Fiyatı: 13.90 YTL

TÜBİTAK Uludağ Projesi kap-
samında yer alan Pardus 
işletim sisteminin geliştiri-
cilerinden olan Görkem 
Çetin, bu alana yazdığı 4 

kitap ve çok sayıda makale ile de katkılarını sürdürü-
yor. Çetin, “Türkiye’deki bilişim sektörünün en önemli 
projelerinden” olarak nitelendirdiği Pardus’u anlattığı 
kitabında, ticari kaygı taşıyan sistemlere karşı ucuz, 
güvenli, kararlı ve sağlam bir çözüm olarak yer edin-
miş olan Linux’u öğrenmek isteyenlere Pardus’un yol 
gösterdiğini belirtiyor. 

“Neden Linux? Neden Pardus?”, “Bu Kitap Kimler İçin 
Yazıldı” bölümlerinde Linux ve Pardus’un dünyada 
kullanımının yaygınlaşmasından, kullanım kolaylıkla-
rına kadar tercih nedenleri ortaya konuluyor. “Teori ve 
pratik kitabı”, “Başvuru kaynağı” olarak nitelendirilen 
kitaptan, ev kullanıcıları, günlük hayatta Linux’tan 
faydalanmayı düşünenler, bilgisayar mühendisliği 
öğrencileri, yazılım konusuna ilgi duyan öğrenci ve 
akademisyenler, programlama dili üzerinden çalışan-
lar, İnternet bağlantısı için Linux kullanmak isteyenler, 
kısaca tüm bilgisayar meraklıları yararlanabilir. 

Kitabın başlangıcında yazar Görkem tarafından, en 
iyi şekilde yararlanılabilmesi için kitabı okurken nasıl 
yol izleneceğine ilişkin bir kılavuz sunulurken, kitabın 
sonunda da aranan bilgiye erişimi kolaylaştırıcı kav-
ram dizini bulunuyor. 

“Pardus’a Merhaba” adlı ilk bölümüyle tarihçeyle baş-
layıp Linux ve Pardus’un temel özellikleri anlatılıyor. 
Pardus’u Kuralım, Pardus’a Giriş, İnternet’e Bağlanalım, 
Ofis Ortamında Pardus İle Çalışın, Eğlenceye Zaman 
Ayırın, Sistemi Kolayca Yönetin bölümleriyle devam 
ediyor. Pardus 2007.1 sürümünün CD’sini de kitapla 
birlikte okuyuculara sunulurken, ekler bölümünde 
“Windows ve Linux Uygulamaları, Kabuk İşlemleri, PiSi 
Komutları, GNU Genel Kamu Lisansı” yer alıyor.

kitap ve çok sayıda makale ile de katkılarını sürdürü-
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GELECEK 50 YIL
Editör: John BROCKMAN
Çeviren: Nurettin Elhüseyni
Yayımlayan: NTV Yayınları
3. Baskı; Mayıs 2007 
336 Sayfa
ISBN: 978-975-6690-62-8 
Fiyatı: 10 YTL 

Dünyanın en önemli po-
püler bilim yazarlarından 
John Brockman’ın hazırla-
dığı “Gelecek 50 Yıl-Yirmi 
birinci yüzyılın ilk yarısında 
hayat ve bilim” adlı eser, 

Nurettin Elhüseyni’nin çevirisiyle NTV Yayınları aracı-
lığıyla okurların beğenisine sunuldu. Kısa zamanda 
üçüncü baskısını yapan kitap, bilim insanlarının gele-
ceğe dair düşüncelerini aktardığı özgün makalelerin 
derlemesinden ulaşıyor. 

John Brockman, her biri kendi alanında önde gelen 
25 bilim insanını bir araya getirerek, bilimin ve do-
layısıyla hayatımızın geleceğine dair aydınlatıcı bir 
manzara çiziyor. Geleceği teori açısından ve pratik 
açıdan olmak üzere iki bölümde ele alan kitap, Brock-
man tarafından “ampirizm ile epistemolojinin çatıştığı 
ve her şeyin farklılaştığı, bizzat kendi doğamızı ve ne 
tür bir dünyada yaşadığımızı yeniden düşünmeye 
başladığımız bir yerin parçası” olarak tanımlanıyor. 

Kitapta, 25 bilim insanının “Önümüzdeki yarım yüzyıl 
boyunca bilimdeki gelişmeler dünyamızı nasıl de-
ğiştirecek? Kim ve ne olduğumuza dair sorularımızı 
nasıl değiştirecek? Her alanda veya disiplinde ne tür 
gelişmeler bekleyebiliriz? Bunlar öbür disiplinleri nasıl 
etkileyebilir ve onlara nasıl dokunulabilir? Mevcut bek-
lentilerin hangileri gerçekleşmeyecek ve kavrayışta 
ne tür şaşırtıcı değişiklikler olacak?” gibi sorular üzerin-
de durdukları düşün serüvenlerini okuyabileceksiniz. 
Kitapta denemelerini bulacağınız 25 bilim insanı şu 
kişilerden oluşuyor: 

Biyologlar Richard Dawkins, Paul W. Ewald, Brian Go-
odwin, Stuart Kauffman ve Robert Sapolsky, Kimyacı 
Peter Atkins, psikologlar Paul Bloom, Mihaly Csikszent-
mihalyi, Nancy Etcoff, Alison Gopnik, Judith Rich Haris 
ve Geoffrey Miller, Psikolog ve Bilgisayar uzmanı John 
H. Holland, Psikolog ve Yapay Zeka Araştırmacısı Ro-
ger G. Schnak, nöroloji uzmanları Samuel Barondes, 
Marc D. Hauser ve Joseph LeDoux, bilgisayar uzman-
ları David Gelernter ve Jaron Lanier, MIT Yapay Zeka 
Laboratuvarı Direktörü Rodney Brooks, Matematikçi 
Ian Stewart ve Steven Strogatz, Astronom Martin Rees 
ile teorik fizikçiler Paul Davies ve Lee Smolin. 

OXFORD CİNAYETLERİ 
Yazar: Guillermo Martinez
Çeviri: B. Burcu Özcan 
Arıkan 
Yayımlayan: Bileşim 
Yayınevi 
ISBN: 978-975-271-185-3 

Alanında nadir rastlanan bir 
roman, “Oxford Cinayetleri”. 
Matematiği olay örgüsüne 
yediren yazar, katilini usta 
bir matematikçi olarak kur-
guluyor. Bu durumda cina-

yetleri çözeceklerin de matematik bilgilerini gözden 
geçirmeleri gerekiyor. 

1993 yazında, 22 yaşındaki Arjantinli bir matematikçi, 
akademik çalışmalar yapmak için bir yıllık burs ile 
Oxford’a gider. Güzel torunuyla birlikte yaşayan yaşlı 
bir kadının evinde pansiyoner olacaktır. Daha kenti 
tanımaya fırsat bulamadan yaşlı kadının ölümüne 
tanık olan genç adam, hayranlık duyduğu Profesör 
Seldom ile bu sayede tanışacak, ikili cinayet mahal-
line bırakılan notları çözerek katilin kimliğini bulmaya 
çalışacaklardır...

Martinez, sözü hiç uzatmamış, cinayetle birlikte su-
çun, katilin bıraktığı bir seriyi çağrıştıran sembollerle 
de matematiğin alanına girivermiş. Her yeni cinayetle 
sembollerde gizlenen mantık serisi, seri katilin mantığı-
nı tartışmaya açarken kanıtlar bambaşka şüphelileri 
işaret ediyor. Tam bu noktada polisiye roman tutkunu 
Prof. Seldom’un sesi yükselecektir; “Gerçekle görünen 
arasında bir fark var. (...) Çoğu kez elde edilen deliller 
ne suçlunun suçluluğunu ne de masumun masumiye-
tini kanıtlamaya yeter. Avusturya’lı Matematikçi Kurt 
Gödel’in eksiklik teoreminde ifade ettiği gibi, “Hiçbir 
önerme, gerçeklerle ispatlanamaz.” 

Kitapta sayfalar arasında dolaştıkça sadece bir 
cinayet örgüsü içinde yolculuk etmeyecek, aynı 
zamanda bir yanda Pisagorcularla tanışacak, beri 
tarafta Avusturyalı Mantıkçı Kurt Gödel’in “Eksiklik Te-
oremini” keşfedeceksiniz... Birçok matematikçinin ve 
teoremlerinin anıldığı romanda katilin kimliği ortaya 
çıktığında hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Ama acele 
etmeyin; “gerçekle görünen arasında bir fark var.” 
Martinez, basit bir kurguyla yetinmeyecek kadar usta 
bir yazar. Polisiye severler kaçırmasın; hele ki mate-
matiğe de ilgileri varsa!

Guillermo Martinez, Arjantinli bir Matematikçi. 16-17 
yaşlarında ilk kısa öykülerini yazmış ve dergilerde ya-
yınlatmış. İlk öykü kitabı, daha matematik doktorasını 
tamamlamadan 25’inde yayınlanmış ve 1982’de Ar-
jantin’de Ulusal Öykü Yarışması’nda ödül kazanmış. 
Yazmak, her zaman en önemli işi olmuş.  

Kitap aynı isimle 2007’de sinemaya uyarlandı ve 
Ocak 2008’de gösterilmesi planlanıyor.
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PIC MİKROKONTROLÖRLE 
METEOROLOJİ PROJELERİ 

Yazar: Prof. Dr. Doğan 
İbrahim
Yayımlayan: Bileşim 
Yayınevi
280 sayfa
ISBN: 978-975-271-178-5

Tipik bir mikrokontrolör 
entegresi içerisinde: CPU, 
RAM ve ROM bellek, giriş-
çıkış devresi, saat devresi, 
zamanlama devresi ve kes-
me devresi gibi devreleri 
bulmak mümkündür. 

Kitapta örnek olarak PIC16F628 ve PIC16F877 mikro-
ları kullanılmış, fakat verilen projeler hiçbir değişiklik 
yapılmadan aynı özelliklere sahip diğer PIC mikro-
kontrolörlerde de çalışmaktadırlar.

Kitapta PIC mikrokontrolörü kullanarak hava sıcaklı-
ğı, rüzgar yönü ve rüzgar şiddeti, hava nemi, güneş 
enerjisi ve hava basıncı gibi meteoroloji üzerine çeşitli 
projelerden bahsedilmektedir. Kitaptaki projelerde 
PIC BASIC derleyicisi kullanılmaktadır. Projelerin hepsi 
denenmiş ve çalışır durumdadır. Kitap, meteoroloji ve 
çevresel sensörlerle ilgilenen elektronik mühendisleri, 
mühendis adayı öğrenciler, meslek lisesi ve meslek 
yüksek okulu öğrencileri ve elektroniği hobi olarak 
benimsemiş olan herkese yararlı olacaktır.

Kitapta verilmiş olan bütün projeler 1-tel protokolu ve 
1-tel cihazları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kitapta ilk 
bölümde, bilgisayar ve bilhassa mikroişlemci uygula-
malarında önemli olan ve bilinmesi gereken sayı sis-
temlerinden bahsedilmektedir. Kitabın ikinci bölümü, 
PIC mikrokontrolörlerin mimarisine ayrılmıştır. Üçüncü 
bölümde PROTON+ derleyicisi ve bu derleyicinin ko-
mutları detaylı olarak örneklerle açıklanmıştır. 

Beşinci bölümde 1-tel cihazların ağ özellikleri ve bağ-
lanış şekilleri detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Bölüm 6 ve 7’de değişik projeler yer almaktadır; 
DS1820 sıcaklık sensörü ya da birden çok sıcaklık 
sensörü ile sıcaklık ölçümü ve sistem tasarımı vb gibi 
uygulamalardan bahsedilmektedir. Bölüm 8’de hava 
nemini ölçen ve LCD’de gösteren projelere yer veril-
miştir. Dokuzuncu bölümde ise 1-Tel ile güneş enerjisi 
ölçümü; onuncu bölümde hava basıncı ölçümü ve 
onbirinci bölümde yine 1-Tel ile rüzgar yönü ve rüz-
gar şiddeti ölçümü üzerine çalışan uygulamalara yer 
verilmektedir. 

Yakın Doğu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm 
Başkalığı yapmakta olan Prof. Dr. Doğan İbrahim’in, 
mikroişlemcilere ve mikrokontrolörlere dönük bir çok 
kitabı bulunmaktadır.

PROJE VE YAPI DENETÇİSİ 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ 
İÇİN EĞİTİM NOTLARI

Yayına Hazırlayan: Elektrik 
Mühendisleri Odası Yapı 
Denetim Komisyonu 
Yayınevi: Elektrik 
Mühendisleri Odası
ISBN: 978-9944-322-0
Ağustos 2007
1. Baskı-166 sayfa
Elektrik Mühendisleri Odası 
tarafından Meslek İçi Sürekli 
Eğitim Merkezi (MİSEM) ara-
cılığıyla sürdürülen eğitimler 
kapsamına dahil edilen yapı 

denetimine ilişkin olarak yeni bir kitap yayımlandı. Pro-
je ve Yapı Denetiçisi Elektrik Mühendisleri İçin Eğitim 
Notları adlı kitap, hukuki mevzuat ve uygulamada 
dikkat edilmesi gereken tüm konuları içeriyor. TMMOB 
mesleki davranış ilkeleri, mühendis tanımı, meslekiçi 
eğitim ile MİSEM’in tanıtım ve amaçlarıyla başlayan 
kitapta, mevzuata yer veriliyor. 
EMO Yönetim Kurulu imzasını taşıyan önsözde, kamu 
hizmeti niteliğinde olan, halkın can ve mal güvenliği-
ni yakından ilgilendiren mühendislik hizmetlerinin “işi 
bilenlerce ve deneyimi olanlarca yapılmasının kamu 
yararı açısından önem arz ettiği” vurgulandı. Bayın-
dırlık ve İskan Bakanlığı’nın yapı denetimi konusunda 
yetersizlikleri dikkate alarak TMMOB ve ilgili odalardan 
yapı denetçilerine eğitim vermelerini istediği kayde-
dilen önsözde eğitime katılmaları Bakanlık tarafından 
zorunlu tutulan yapı denetim şirketlerinde çalışan 2 
bini aşkın üyenin 2008 yılına kadar eğitimlerinin ta-
mamlanması gerektiği, TMMOB Elektrik Mühendisleri 
Odası Yapı Denetçisi Eğitim Uygulama ve Esasları 
Çerçevesinde eğitimlerin düzenleneceği bildirildi. 
Önsözde şöyle denildi: 
“EMO yapı denetiminin bir kamu hizmeti olduğu an-
layışından hiçbir şekilde vazgeçmeden, ancak bu 
alanda 5 yıldan bu yana görev yapan üyeleri açısın-
dan bu işe girmiş bulunmaktadır. Her ne kadar bizim 
karşı olduğumuz bir şekilde denetim işi özelleştirilmiş 
oldu ise de meslektaşlarımızın kamu yararı adına iş 
yaptıklarının bilince çıkarılması ve bu amaca uygun 
teçhizatlandırılmaları açısından EMO katılım belgesi 
vereceği bu eğitim işine girmiş bulunmaktadır. Katılım 
belgesi verdiğimiz meslektaşlarımızdan ayrıca TMMOB 
Mesleki Davranış İlkelerine uymaları konusunda da 
imzalı bir taahhütleri alarak, EMO daha sonraki süreç-
lerde yapı denetimi alanında görev alan üyeleri ile 
aralarında özel bir hukuk oluşturma yoluna gitmiştir. 
Bu özel hukuk çerçevesinde yapı denetimi alanında 
çalışan meslektaşlarımızla aramızda mevzuatımız 
açısından bir bağ yaratılmış olmakta ve Odanın de-
netim hakkı doğmaktadır. Odamız, bu denetim hak 
ve yetkisini kullanmaya kararlıdır.”


