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Evinizin fiyatını
internetten
öğrenebilirsiniz

T

ürkiye’nin ilk gayrimenkul
e-ekspertiz portalı” sloganıyla hizmet vermeye
başlayan eviminﬁyati.com, tüm
internet kullanıcılarının kendilerine ait, satın almayı düşündükleri
veya merak ettikleri diğer bir evin
gerçek ﬁyatını anında öğrenebileceklerini duyurdu.
Yurt dışında çeşitli örnekleri bulunan söz konusu “Online
Ekspertiz” sistemi Türkiye’de ilk
kez eviminﬁyati.com tarafından iki buçuk yıllık araştırma ve altyapı çalışmaları sonucu İstanbul, İzmir ve Ankara illerini kapsayacak şekilde hayata geçirildi. eviminﬁyati.com web sitesinde bulunan konut ﬁyatlama modülü sayesinde iki, üç dakika gibi kısa bir süre içerisinde özellikleri girilen bir evin piyasa değeri ücretsiz olarak öğrenilebiliyor.

Bünyesinde web iştiraki olarak arama motorlarına kayıtlı tamamı aktif sektörel üç bin ayrı
web sitesi bulunduran eviminﬁyati.com Genel
Müdürü Erhan Harputlu, sitenin amacı ve içeriğiyle ilgili olarak şunları söyledi:
”Türkiye gayrimenkul sektörünü çağımızın vazgeçilmez iletişim kanalı olan internet ortamında çok daha aktif bir konuma ge-

tirmek ve sektörün kurumsallaşmasına katkıda bulunmak amacıyla hizmete soktuğumuz eviminﬁyati.com’un çok
kısa bir süre içerisinde bu alanda standartların belirleyicisi olacağı inancındayız. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Doğal Afet ve Sigortalar Kurumu (DASK) ve
E-Belediye’lerden temin ettiğimiz dataları, SPK lisanslı gayrimenkul değerleme
ﬁrmalarından da danışmanlık hizmeti
alarak elde ettiğimiz bilgilerle derleyip bir konut ﬁyatlama modülü oluşturmuş ve elektronik ortama taşımış bulunuyoruz. Bu sayede belirli bir konutun ﬁyatını öğrenmek isteyenlere
çok bileşenli, tarafsız ve güvenilir bir bilgi sunuyoruz. Ayrıca çok yakın bir gelecekte kapsadığımız il sayısını da artırmayı hedeﬂiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürüyor.”

Hızlı, kolay ve yepyeni bir masaüstü deneyimi
Pardus projesinin daha hızlı, kaliteli
ve yepyeni bir masaüstü deneyimi sunan
son sürümü Pardus 2009, YALI ve PİSİ’de
yapılan iyileştirmeler ile kurulum hızını
iki kat artıran Pardus 2009, ortalama
bir bilgisayara sadece 15 dakikada
kurulabiliyor. Diğer işletim sistemlerine
göre kablolu ve kablosuz ağlara bağlanma
olanağı daha kolay olan Pardus 2009,
kullanıcılarına paket depolarında bulunan
binlerce yazılımın, PİSİ paketlerinin paket
yöneticisi sayesinde tek tuşla bilgisayara
yüklenebilmesini sağlıyor.
Pardus KDE 4.2 sürümünün en dikkat
çekecek bölümlerinden biri olan plazma
programcıkları ise bilgisayarın masaüstüne hava durumu, not kâğıtları,
analog saat ya da RSS abonelikleri gibi yeni işlevler de katabiliyor.
Bir masaüstü kullanıcısının gereksinim duyacağı her şeyi;
internet araçları, oﬁs paketi, her tür görsel, müzik, ﬁlm için oynatıcı ve
düzenleyiciler, oyunlar ve hatta daha fazlasını sunan Pardus 2009 ile
birlikte dünyanın en çok tercih edilen özgür oﬁs paketi OpenOﬃce.org,

98 EKONOMİK FORUM l Kasım 2009

CD/DVD yazıcısı K3b, profesyonel graﬁk
düzenleyicisi Gimp, İnternet tarayıcısı
Mozilla Firefox, çok sayıda müzik ve video
oynatıcısı da geliyor.
Diğer işletim sistemlerine göre son
derece hesaplı olan Pardus 2009’a geçiş
yaptığınızda yatırımınızın geri dönüşü (ROI)
çok yüksek oranda olacak ve kendisini
amorti edecektir. Pardus’la toplam sahip
olma maliyeti (TCO) açısından yüzde
70’lere varan bir tasarruf sizi bekliyor.
Kullanıcılara her türlü kullanım, çoğaltım ve
dağıtım haklarını veren GNU GPL lisansı ile
dağıtılan özgür bir yazılım olan Pardus ile
ayrıca kullanıcının deneyimini geliştirmek
ve karşılaştığı sorunlarda yardım almak için uğrayabileceği bir destek
portalı da bulunuyor. İçeriği gönüllü geliştiriciler tarafından sağlanan
“Özgürlük İçin” portalında Pardus ile ilgili kılavuz belgeleri, paket
tanıtımı ve oyun incelemeleri okunabiliyor, forum bölümü üzerinden
soru sorulabiliyor. Dinamik forum ve e-posta listeleri de Pardus 2009’a
ilişkin her türlü desteği sunuyor.

