
telefon hattındaki harita: izmir 
konak belediyesi HARİTA BBS 

İlhan Ekincioğlu 

Modemler, bağlı bulundukları bilgisayardaki ko-
numlarına göre başlıca iki türe ayrılırlar, Dahili (in-
ternai) ve harici (external). Dahili modemler, bilgisayar 
kutusunun içine bir vida ile söküiüp-takıiabiiir bir 
devre kartı olarak tasarlanmıştır, Harici modemler ise 
bilgisayarın dışında, çeşitli boyutlarda olmakla be-
raber genellikle bir ajanda büyüklüğünü aşmayan bü-
yüklükte ve bilgisayarın seri (RS 232) çıkışına bağ-
lanacak şekilde tasarlanmıştır. 

ÖZET 
Telefon hatları üzerinden bilgisayarlar 

arası veri aktarımının giderek yay-
gınlaştığı günümüzde; gazete, dergi ve te-
levizyon gibi kitle araçlarına ek olarak yeni 
yayın ve haberleşme araçları ortaya çıktı. 
Bunlardan adı daha fazla duyulan Internet, 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek 
artan bir yoğunlukta kullanılıyor. İnternetin 
daha küçük boyutlusu olarak nitelendirilen 
BBS'ler ise, hem amatörlerce, hem de ti-
cari amaçlı kişi ve kurumlarca ülkemizde 
de kullanılmaya başlandı. 

İzmir Konak Belediye Başkanlığı Harita 
Müdürlüğü tarafından kurulan HARİTA 
BBS, ülkemizde bir resmi kurum ta-
rafından kurulan ilk BBS olma niteliğini ta-
şıyor. Kamuya verilen teknik hizmetlerin 
yaygınlaşması ve hızlanması amacıyla ku-
rulan HARİTA BBS'nin ayrıcalıklı kul-
lanıcıları ise Harita Mühendisleri. 

1, Giriş 
Harita BBS'nin gerek kamuya gerek 

Harita Mühendislerine ne gibi hizmetler ve-
rebileceğinin anlaşılabilmesi için, öncelikle 
bilgisayarların telefon hatları üzerinden 
bilgi alış-verişini sağlayan donanım ve ya-
zılım ile, konuyla ilgili temel kavramların 
aktarılması yararlı olacaktır. 

Modem: Bilindiği gibi telefonun çalışma 
prensibinde, ses dalgalarının bir mikrofon 
aracılığıyla elektrik dalgalarına, hattın 
diğer ucunda da bir hoperlör aracılığıyla 
tekrar ses dalgalarına dönüşmesi bu-
lunmaktadır. Ancak gerek ses dalgaları 
gerek elektrik dalgaları analog yani sayısal 
olmayan sinyallerdir. Modülatör ve de-
modülatör sözcüklerinin birleştirilip, kı-
saltılmalarıyla adı elde edilen Modemin 
yaptığı iş ise bilgisayarın sayısal (dijital) 
sinyallerini analog sinyallere dönüştürüp 
göndermek ve telefon hattından kendisine 
gelen analog sinyalleri dijital sinyallere dö- 
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nüştürerek bilgisayara aktarmaktır. 
Birçok çeşidi olan modemler, konum 

hız, iletişim protokolü, fax bağlantısı gibi 
özelliklerine göre sınıflandırılırlar. 

Konum : Modemler, bağlı bulundukları 
bilgisayardaki konumlarına göre başlıca iki 
türe ayrılırlar. Dahili (internal) ve harici (ex-
temal). Dahili modemler, bilgisayar ku-
tusunun içine bir vida ile sökülüp-takılabilir 
bir devre kartı olarak tasarlanmıştır. Harici 
modemler ise bilgisayarın dışında, çeşitli 
boyutlarda olmakla beraber genellikle bir 
ajanda büyüklüğünü aşmayan büyüklükte 
ve bilgisayarın seri (RS 232) çıkışına bağ-
lanacak şekilde tasarlanmıştır. Her iki 
türün de birbirlerine göre avantajlı ve de-
zavantajlı özellikleri bulunmaktadır. Daha 
yaygın kullanılan dahili modemler daha 
ucuz olmakla beraber, bilgisayarın içine ta-
kılacağı ve birtakım ayarlar yapılması için 
bir teknik servis elemanı gerektirir. Ancak 
genellikle modem satan firmalar, bu işi üc-
retsiz olarak yapmaktadır. Fiyatı daha 
fazla olan harici modemler ise basit bir 
kablo ile bilgisayara bağlanacağı için ku-
rulumu kolaydır. Ayrıca birçok harici mo-
demin telefon bağlantısı sırasında gö-
rüşme hızı, sinyal durumu vb. gibi bilgileri 
göstermeye yarayan ışıklı göstergeleri bu-
lunmaktadır. 

Hız ; Bilgisayar teknolojisindeki ge-
lişme, bu süreç içinde modemlerde de ken-
dini göstermiştir. Saniyede aktarılan veri 
miktarını belirten birim olan baud, ilk mo-
demlerde 300 iken, bu miktar daha sonra 
1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 
28800, 38400 değerlerine ulaşmıştır. Şu 
anda piyasada yaygın olarak kullanılmaya 
başlayan ve fiyat-performans oranını bir 
hayli iyi yakalayan 14400 baud'luk mo-
demlerdir. Ancak fiyatları birkaç yüz dolar 

daha fazla olan 28800 baud medemler, 
sahip oldukları yüksek hız nedeniyle ken-
dileri için fazladan ödenen bedeli, birkaç 
ay ya da bilemediniz bir yılda telefon fa-
turalarının daha düşük gelmesi şeklinde 
geri ödeyecektir. 

İletişim Protokolü : Modem için bir 
diğer belirleyici özellik ise, karşısındaki 
modemle konuşma dili anlamına ge-
lebilecek iletişim protokolüdür. İki modem 
aralarında konuşurken, verilerin yanısıra 
sıkıştırma, hata düzeltme işlemlerinde kul-
landıkları ek sinyalleri de karşılıklı olarak 
birbirlerine gönderirler. İletişim protokolünü 
oluşturan bu özellikler, çeşitli standartlar 
olarak yerleşmiş bulunmaktadır. 14400 ve 
üstündeki hızlara sahip modemler için bu 
protokollar; V32bis, V42, V42 bis, V34, 
V29 dur. Bunlardan V32 bis bütün 14400 
modemlerde bulunan modulasyon şeması, 
V42 hata kontrol şeması, V42 bis veri sı-
kıştırma semasıdır. V34, sadece 28800 
baud modemlerde bulunabilen ve en ge-
lişmiş protokoldür. Bütün 28800 baud mo-
demler V34 standartın ı des-
teklemediğinden, 28800 baud bir modem 
alınacağı zaman V34 protokoluna sahip 
bulunup bulunmadığı mutlaka so-
rulmalıdır. V29 ise, modemin fax özelliğini 
içermesi halinde bulunan, yardımcı bir pro-
tokoldür. 

2. İnternet ve BBS 
Gazete ve dergilerde çoğumuzun gö-

züne çarpan, bazılarımızın ilgisini çekip 
okuduğumuz, televizyon programlarında 
sözü edilmeye başlanması nedeniyle 
'moda' haline gelen, ülkemizde de giderek 
yaygınlaşan bir konu, daha doğrusu bir 
dünya olan Internet, yolculuk yapmak is-
teyenlerin kullanacakları araç bilgisayar, 
yolları ise telefon ağları olan bir dünya. 
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İnîernet'i açıklamadan önce, aslında 
İnternet'in de aynı sınıf içinde olduğu "Net-
work" yani ağ kavramını açıklamak ge-
rekiyor. Gerek kamu, gerek özel sektörde 
çalışan meslektaşlarımızın çoğunun iş-
yerinde en azından birer kişisel bilgisayar 
(PC) bulunuyor. İşlerin yoğun olduğu yer-
lede bu sayı artıyor. Birden fazla bil-
gisayarın bulunduğu bazı işyerlerinde, her 
bilgisayar kendi başına çalışmasını sür-
dürürken, bazı işyerlerinde ise bilgisayarlar 
arası bağlantılar kurularak, bir bilgisayar 
ağı oluşturuluyor. Böylelikle aynı ağdaki 
değişik bilgisayarlarda kayıtlı veri prog-
ramlar, yer kaybı ve tekrarlamalara gerek 
kalmadan paylaşılabiliyor. Örneğin, benim 
işyerimde, aynı bina içinde 14 adet bil-
gisayar, bir ağ halinde hem Novel, hem de 
Windovs for Workgroups yazılımları sa-
yesinde birbirleriyle haberleşebiliyorlar. 
İşte bu tür yakın uzaklıktaki ağlara Local 
Area Network sözcüklerinin kısaltması 
olan LAN, yani Yerel Ağ deniyor. Bir-
birlerine daha uzak (mahalleler arası, şe-
hirler arası, hatta kıtalar arası) bil-
gisayarların birbirlerine bağlanmaları 
sonucu oluşan ağlara ise Wide Area Net-
work sözcüklerinin kısaltması olan WAN, 
yani Geniş Alanlı Ağ deniyor. Bu tür bağ-
lantılar için kilometreler, hatta binlerce ki-
lometre kablo gerekeceğinden, zaten var 
olan bir sistemden, telefon sisteminden ve 
modemlerden yararlanılarak bağlantı sağ-
lanıyor. 

Teknolojinin birçok konudaki önderi 
olan Amerika birleşik Devletleri, bu konuda 
da önderliği yapmış. Değişik kentlerde bu-
lunan bazı üniversiteler ve bilgisayar şir-
ketlerinin ayrı ayrı oluşturdukları ağlar, 
süreç içinde dünyaya sıçrayarak İnternet'i 
oluşturuvermiş. Şu anda dünyada mil-
yonlarca bilgisayar, telefon hatları ile bir-
birlerine  bağlanarak veri  alış-verişi  ya- 

pıyor. Her bilgi arayan, karşısına çıkan 
bilgi kaynağından, o kaynağın sahiplerinin 
izin verdiği ölçüde bilgi alabiliyor. Yani kay-
nakların sahipleri var. Ancek İnternet'in sa-
hibi yok. Çünkü internet, bir ağ. 

Örneğin, benim işyerimde, 
aynı bina içinde 14 adet bil-
gisayar, bir ağ halinde hem 
Novel, hem de Windovs for 
Workgroups yazılımları sa-
yesinde birbirleriyle ha-
berleşebiliyorlar. İşte bu tür 
yakın uzaklıktaki ağlara Local 
Area Network sözcüklerinin 
kısaltması olan LAN, yani 
Yerel      Âğ      deniyor. 

Tüm dünyayı kuşatan bu ağa; Ege Üni-
versitesi, evdeki bilgisayarım, modemim 
aracılığı ile ben de bağlıyım. Üniversiteye 
yıllık belirli bir bağış karşılığı, bir yılı aşkın 
bir süredir bu hizmetten yararlanıyorum. 
Bu hizmetlerin başında E-mail, yani elekt-
ronik posta geliyor. Yazılan mektup ya da 
not, dünyanın diğer ucuna saniyesinde gi-
diyor. İkinci hizmet, haberler. Binlerce 
konu içinde (ki buna mesleğimiz de dahil) 
ilgilenilen konulara ilişkin haber, mesaj, 
ilan ve notları okunup, bunlara ilişkin 
cevap niteliğinde görüşler yazılabiliyor. 
Ancak bunun elektronik postadan farkı, ya-
zılan herşeyin herkes tarafından oku-
nabilmesi. Yani bir çeşit açık mektup. Bir 
diğer hizmet, File Transfer Protocol söz-
cüklerinden oluşan FTP, yani dosya trans-
feri. Dünyanın dört bir köşesindeki kamuya 
açık program, her çeşit veri, ses, resim 
dosyaları bu araç yardımıyla bilgisayardan 
bilgisayara naklediliyor. Tabii bu arada vi-
rüsler de! Daha birçok hizmetin yanisıra, 
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özellikle anlatmam gereken iki önemli hiz-
met daha var. Bunlardan biri Browser. 
Türkçe sözcük anlamı Göz Afscs anlamına 
gelen brovvser, Hyper Texf Transfer Pro-
tocol sözcüklerinden oluşan HTTP sa-
yesinde Macintosh, Xwindows ya da Win-
dows gibi grafik ortamlarda yazı ve 
görüntülerin arasında istenilen konuda 
araştırma yaparak bigi almaya yarayan 
sistem. Yaygın olarak kullanılan Mosaic, 
Netscape gibi programlar aracılığıyla, sa-
dece mouse tuşlarına basarak ülkeden ül-
keye, bilgiden bilgiye yolculuk etmek olası. 
Son olarak Türkçe anlamı bir çeşit fare 
olan Gopher adlı aracı tanıtacağım. Brovv-
ser gibi grafik yeteneği bulunmayan, ancak 
aynı amaca hizmet veren, grafik bilgilerin 
bulunmaması nedeniyle görece daha hızlı 
çalışan bir araç. 

Bir BBS'e bağlandığınızda 
eğer ilk bağlanışınız ise adı-
nız, soyadınız ve sonra sü-
rekli kullanacağınız ve sizden 
başka birinin bilmesinde sa-
kınca olan şifreniz sorulur. 
Genel olarak BBS'ler güvenliği 
sağlayabilmek amacı ile heı 
kullanıcı için ayrı güvenlik se-
viyelerini tutarlar. 

Ülkemizde başta Tübitak olmak üzere 
Ege ve Ortadoğu Teknik Üniversiteleri, ka-
rarlı ve başarılı hizmetler veriyorlar. El-
bette bunların yanı sıra bazı ticari ku-
rumlar da var. Meslektaşlarımızın 
İnternetten nasıl yararlanabilecekleri ko-
nusuna gelince: Eğer belli bir konuda -
bilimsel ya da değil- bir araştırma ya-
pıyorsanız, hobileriniz varsa ve hepsinden 
önemlisi İngilizce bilginiz kuvvetli ise, işte 

size sonsuz bir kaynak. Ancak belli bir 
amacınız yoksa, acele etmeyin, ülkemizde 
bu alandaki gelişmeleri bekleyin derim. 

BBS ise çok daha sıcak. Elektronik 
posta, program ve veri dosyası alışverişi 
için uygun ve Türkçe bir ortam. SBS, Bul-
letin Board Systems sözcüklerinin baş 
harflerinin birleştirilmesi ile elde edilmiş bir 
sözcüktür. Genellikle amatör olarak hizmet 
veren BBS'ler, bir bilgisayarı, bir modemi, 
bir telefonu ve BBS yönetim yazılımına 
sahip olan herkes tarafından kurulabilir. 
BBS'yi System Operatör sözcüklerinden 
oluşan SysOp (Sistem Operatörü. İn-
gilizcesi "sisop" diye okunur) denilen sis-
temin işlemesinden sorumlu kişiler yö-
netirler. 

BBS'ler bizim modem aracılığıyla bağ-
lanıp çeşitli işlemleri gerçekleştirdiğimiz 
sistemlerdir. Bu işlemler arasında veri 
transferleri, bilgilenme, mesaj alış-verişi, 
not bırakma ve sohbet alanlarını sa-
yabiliriz. 

BBS'lere bağlanmak için iletişim prog-
ramına gerek vardır. Birçok çeşidi bulunan 
bu programlardan en az bir-iki tanesi, satın 
aldığınız modem ile birlikte size gelecektir. 

Bir BBS'e bağlandığınızda eğer ilk bağ-
lanışınız ise adınız, soyadınız ve sonra 
sürekli kullanacağınız ve sizden başka bi-
rinin bilmesinde sakınca olan şifreniz so-
rulur. Genel olarak BBS'ler güvenliği sağ-
layabilmek amacı ile her kullanıcı için ayrı 
güvenlik seviyelerini tutarlar. İlk bağ-
lanışınızda siz bir ziyaretçi ko-
numundasınızdır ve gerçek biri mi yoksa 
sahte biri misiniz belli değildir. Eğer BBS'e 
bağlanmaya belirli bir süre devam eder-
seniz, kullanıcı seviyeniz yükselir ve im-
kanlarınız çoğabr. 

BBS'ler genelde RA, Maximus, PCBo-
ard gibi programlar sayesinde işletilirler. 
Bu   programlar  sayesinde   menüler  ha- 
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zırlanır ve size ulaştırılır, BBS'ler arası 
veri transferleri yapılır. Genel olarak 
BBS'lerde dosya alanları vardır. Bu alanlar 
konu başlıkları altında toplanmış prog-
ramları içerirler. Siz dosya alma se-
çeneklerinden alacağınız dosyayı transfer 
edersiniz. Dosya transferinin hızında, kul-
landığınız programın transfer özellikleri 
önemli rol oynar. Yaygın dosya transfer 
protokollarmdan X-modem, Y-modem için-
de en hızlı ve gelişkin transferini Z-modem 
protokolü sağlar. 

3. İzmir Konak Belediyesi Harita Mü-
dürlüğü Bilgi İşlem : HARBİM 

1986 yılında 4 PC ile bilgisayar kul-
lanımına başlanan İzmir Konak Belediyesi 
Harita Müdürlüğü'nde 1990 yılında ka-
dastro paftaları, imar ve İslah uygulamaları 
bilgisayar ortamına aktarılmaya baş-
lanmıştır. 

Günümüzde donanım kapasitesi onüç 
PC, iki AO sayısallaştırıcı, bir AO çizici, ikisi 
lazer dört yazıcı, bir A4 taşıyıcı, iki 28800 
harici modeme ulaşan, 8 gigabyte disk ka-
pasitesinin 1 gigabyte'lık kısmını sayısal 
verilerin oluşturduğu sisteme imar planları, 
mahalle ve şube sınırları ile kadastro paf-
taları sayısallaştırıcı; imar ve İslah uy-
gulamaları ise ölçü ' değerlerinden ko-
ordinat hesaplanarak aktarılmıştır. Sözel 
verilerin grafik verilerden ayrı olarak ak-
tarıldığı sistemde, halihazır harita verileri 
bulunmamaktadır. Pilot proje olarak ya-
pılan 20 hektarlık bir sayısal halihazır ha-
rita sisteme aktarılarak kontrolları ya-
pılmıştır. Pilot projenin başarılı olarak 
sonuçlanması üzerine yaklaşık 200 hek-
tarlık bir bölgenin daha sayısal halizarı ha-
ritasının alımına karar verilmiştir. 

Sistem, hem günlük işler için, hem de 
etüt proje işlemleri için kullanılmaktadır. 
İmar planlarındaki imar hattı bilgileri, mes- 

lektaşlarımıza sayısal olarak verilmekte, 
gerek ihaleli, gerek başvuru ile yapılan uy-
gulamalar, Müdürlüğe sayısal olarak teslim 
edilmekte ve sisteme aktarılmaktadır. 

4. HARİTA BBS 
HARBİM'de yaklaşık iki yıldır modem 

kullanılması, Internet ve BBS'lerden ya-
rarlanılmasının getirdiği bilgi birikimi, HAR-
BİM çalışanlarında bir BBS kurma Dü-
şüncesini, HARBİM'de biriken verilerinden 
bir bilgisayarı ve modemi olan Harita Mü-
hendisleri'nin, dahası aynı donanıma 
sahip herkesin yararlanabileceği dü-
şüncesi ise, HARİTA BBS'yi oluşturdu. 

Ocak 1996'da test yayınına başlayan 
HARİTA BBS'nin temel amacı İzmir Konak 
Belediyesi sınrları içinde İzmir imar ko-
ordinat sisteminin 1 / 1000 ölçekteki pafta 
indeksine göre üretilmiş, imar planı bil-
gileri, semt, mahalle ve kadastral sınırları 
içeren sayısal haritaları, kamunun ya-
rarına sunmaktadır. 

HARİTA BBS'de üç ana bölüm bu-
lunmaktadır. Bunlar dosya, mesaj ve 
haber alanlarıdır. 

Dosya alanları, HARİTA BBS'nin ağır-
lığını oluşturmaktadır. Alanlar, 5 ayrı grup 
olarak tasarlanmıştır. Bunlar; Dos prog-
ramları, Windows programları, Belediye 
hizmetleri, Haritalar ve Harita Mühendisleri 
Özel gruplarından oluşmaktadır. Her grup, 
kendi içinde alanlardan oluşmaktadır. Dos 
ve Windows grupları içindeki alanlar, genel 
amaçlı arşivleme, grafik görüntüleme, 
virüs tarama gibi programları ba-
rındırmaktadır. Belediye hizmetleri ile ilgili 
alanlarda, başta emlak ve çöp vergi ta-
rifeleri olmak üzere çeşitli veri dosyaları 
bulunmaktadır. Harita grubunda, İzmir 
Konak Belediyesi sınırları içindeki yu-
karıda sayılan HARBİM bünyesinde top-
lanan haritaların GIF, PCX, TIFF, JPG gibi 
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değişik raster grafik formatlannda sak-
lanmış dosyaları bulunmaktadır. 

Mesaj bölümünde çeşitli mesaj alanları 
tasarlanmıştır. Bunlar: Serbest Kürsü, Be-
lediyeden Dilek ve Öneriler, Belediye Baş-
kanına, Harita Müdürlüğüne Mesajlar ola-
rak belirlenmiştir. Mesaj alanının özelliğine 
göre bir kişiyi özel ya da ilan şeklinde her-
kese açık mesajlar yazılabilir. Yazılan me-
sajların ekinde bir program ya da veri dos-
yası gönderme olanağı bulunmaktadır. Bu 
olanak sayesinde Belediye'ye veya bir-
birlerine koordinat ya da çizim dosyası 
göndermek isteyen meslektaşlarımız, me-
sajların ekine istedikleri bigileri gön-
derebilirler. 

Haber Bölümü, gazete haberleri gibi 
genel amaçlı haberlerin yanısıra Belediye 
hizmetlerinin tanıtılması, etkinliklerin du-
yurulması gibi amaçlar için kul-
lanılmaktadır. Kullanıcılar bu bölüme 
haber ekleyememektedir. 

5. HARİTALARIN SEÇİLMESİ VE GÖ-
RÜNTÜLENMESİ 

Dosya gruplarının 'haritalar' bölümünde 
meslekten olmayan kullanıcıların ya-
rarrlanabilmesi amaçlanarak pafta in-
deksinin numaralandırılmasında semt ad-
ları ve kentin belirgin noktalarının anahtar 
olarak seçilmesi kararlaştırılmıştır. Dos or-
tamında çalışan BBS programlarının gra-
fik görüntüleme yeteneğ i  bu-
lunmadığından, indeksin ekranda 
gösterilmesi için harfler, rakamlar ve bazı 
sembollerle sınırlı sayıdaki dikey ve yatay 
çizgilerden oluşan toplam 256 karakterlik 
ASCII tablosundan seçilen karakterler kul-
lanılmıştır. Tüm Konak Belediyesi alanını 
gösteren bir ekranda yapılan seçimle, o 
bölgenin 1 / 5000 lik indeksi ekrana gel- 

mekte, buradan yapılan seçimle de 1 / 
1000 lik pafta, kullanıcı tarafından pafta 
numarası bilinmeden belirlenmektedir. 
Daha sonra sistem tarafından sorulacak 
sorulara verilen olumlu yanıtlar ile pafta, 
kullanıcının bilgisayarına seçilen transfer 
protokolü iîe aktarılmaktadır. 

Bu aşamadan sonra kullanıcının ha-
ritayı görebilmesi için yukarıda sayılan 
GIF, PCX, TIFF, JPG gibi resim for-
matlarını tanıyan bir grafik görüntüleme 
programını çalıştırması gerekmektedir. 
Sözü edilen programlar, dosya gruplarının 
Dos ve Windows grupları içindeki grafik 
programları bölümünde bulunmaktadır. 

Harita Mühendisleri özel bölümünde ise 
yukarıda sayılan paftaların orijinal isim-
leriyle ve dxf formatında saklanmış dos-
yaları ile İzmir nirengi ve poligon nok-
talarının koordinatları ve imar ve İslah 
uygulaması görmüş adaların koordinat ve 
şekil dosyaları, İzmir'de yaygın kullanılan 
Serpak program paketi formatında bu-
lunmaktadır. 

6. HEDEFLER 
BBS yazılımlarının grafik ye-

teneklerinin olmayışı, görüntülerin aktarım 
sırasında almamamasına neden olsa da 
ülkemizde bir kamu kurumunun BBS ara-
cılığıyla haritalarını kamuya açması da bir 
başlangıçtır. Ülkenin, hatta dünyanın te-
lefonu olan her yerinden 232-4454320 nu-
maralı telefondan aranma olanağı bulunan 
sistemimizin haftada 7 gün 24 saat hizmet 
vermesi amaçlanmaktadır. Aynı sistemin 
İnternet bağlantısı ile çalışması için ha-
zırlıklara başlanmış. Ege Üniversitesi İn-
ternet Servisi'ne başvuru yapılmıştır. 
Yakın bir gelecekte İnternette de bu-
luşmak dileğiyle. 
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