Haftalık

Bilişim

Teknolojileri

Türkiye

ğunluk hisseleri kendisinde
kalmak üzere sürdürdüğü yurt
dışı yatırımcı konusunun belli
bir noktaya geldiği öğrenildi.

son yüzyılın en sı
cak günlerini yaşarken bilişim
sektörü de sıcak bir döneme
girdi. Bir yandan şirketler ye
niden yapılanırken şirket bir
leşmeleri, satın almalar da hız
landı. Son 15 günde Vestel Bi
lişim'de bir yönetim ve orga
nizasyon değişikliği yaşandı.
KoçSistem de bu hafta organi
zasyon yapısındaki değişikliği
açıklayacak. NetOne'nın ço-

Vakıfbank ise Türkiye'nin
ilk Internet Servis Sağlayıcı
kuruluşu olan TR-net'i satın
aldığını önümüzdeki günlerde
kamuoyuna açıklıyor. Sonuçta
bilişim sektörü atmosferin ver
diği sıcaklık ve yaşadığı geliş
melerle geçmiş yıllara oranla

Bilişim bu yıl
iki ayrı mekanda
gerçekleşecek
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bu yıl en sıcak yazı yaşıyor.
Artık şirketler mevcut du
rumlarını sürdürmenin, varolan
stratejilerini uygulamanın yanı
sıra kendilerini yeni ekonomi
ye uyarlama çabasındalar. Bir
çok şirket eski alışkanlıklarını
bir kenara bırakarak yeni eko
nominin gerektirdiği şirket mo
dellerini benimsiyor. Bu amaç
la bilişim sektöründeki şirket
ler hem iş süreçlerini buna gö-

Veri depolamada
yeni isim: HP XP512

"Bilişim 2000 A CeBIT Event"
Beylikdüzü Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi nde, "Bilişim
2000 Etkinlikler"i ise Lütfi
Kırdar Uluslararası Kongre ve
Sergi Sarayı nda düzenlenecek.
Türkiye'nin

Gazetesi

bilişim teknolojileri alanın

da en büyük etkinliği olma hayaliyle yola

HP yeni depolama sistemi
XP512'yi duyurdu. Bu alanda
yoğun bir rekabet olduğunu
söyleyen HP, depolama
sistemlerine büyümek
amacıyla odaklandığını
belirtti.
Hewlett

Packard, kurumsal veri depolama

sistemleri pazarına yönelik ürünü HP SureStore E Disk Erray XP256'yı yeniledi.
> Sayfa 30

> Sayfa 14

internetiniz
acılı mı olsun?

2000 yılı sonunda
3 milyon Internet
abonesi olacak
Bugün 1 milyonu aşan Internet
abonelerinin sayısının bu yıl
sonu itibariyle yaklaşık olarak
3 milyona ulaşması bekleniyor.
Geçtiğimiz

Internet erişim paketlerinin satışa sunulduğu
alanlar gün geçtikçe farklılaşıyor. Bu farklılığın

en

örneğine Ankara'daki lkonium

adındaki

Konya

Mutfağı

son

kebapçıda rastladık. İkonium, artık kebap sipariş eden
müşterilerine promosyon
keti sunuyor.

olarak bir de Ixir erişim pa
O

Sayfa 24

yıl ivme kazanan Internet
kampanyalarına bu yıl da her geçen gün bir
yenisinin eklenmesiyle birlikte Türkiye'de
Internet abonelerinin sayısında ciddi anlamda
bir artış gözleniyor. Kampanyaların,
> Sayfa 4

re tanımlıyorlar hem de yapı
lanma ve personel gereksinim
lerini yeni ekonominin öngör
düğü yapıya uyduruyorlar.
Şirketler değişen bu yapıda
büyüme yollarından birini de
stratejik ortak diye adlandır
dıkları birlikteliklerde görü
yorlar. NetOne bu konuda
önemli adımlar atan şirketler
den biri. Güçlü bir altyapıyla
profesyonel dünyaya hizmet

3

vermeyi hedefleyen NetOne'ın
çoğunluk hisseleri kendinde
kalmak üzere yatırımcılarla
görüştüğü ve bu konuda belli
bir noktaya geldiği öğrenildi.
Önümüzdeki günlerde Netone'ın bu gelişmeyi kamuoyuna
açıklaması bekleniyor.
Vakıflar Bankası ve Global
Menkul Değerler'in Türki
ye'nin de ilk Internet servis
t> Sayfa 3

Halıcı-midi'2000 için
geri sayım başladı
8 Escort Friend ile buluşma
26 Avaya e-iş e odaklanacak
28 Yonga üretim sorunu ciddi
boyutlara ulaşıyor
31 Müşterinin talebi web
uyumlu POS

GÜNEŞ Kazdağli
Sayfa 1 >
sağlayıcısı TR-net'i satın alma
sına ilişkin açıklamasının da
Ağustos ayında yapılacağı öğ
renildi. Yüzde 55'lik payla TRnet'in en büyük hissedarı olan
VakıfBank da böylece ISS'lik
yapacak bankalar kervanına ka
tıldı. ODTÜ Geliştirme Vakfı'na bağlı Orta Doğu Yazılım
Hizmetleri A.Ş.'nin 10 yıl önce
kurduğu TR-net'in yüzde 20'sini ise Global Menkul Değerler
ve bağlı şirketi Avrasya Menkul
Değerler'in satın aldığı belirtili
yor. TR-net'in kayıtlı sermaye
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sinin, satıştan sonra 10 trilyona,
ödenmiş sermayesinin ise 2.5
trilyon liraya çıkartıldığı ileri
sürülüyor.
Son günlerde bilişim sektö
ründe yazın daha sıcak geçme
sine neden olan gelişmeler bun
larla da sınırlı kalmıyor. Sıcak
lığı artıran ilk gelişme Vestel
Şirketler Grubu'ndan geldi.
Vestel Şirketler Grubu'nda
yönetim değişikliği yaşandı ve
artık şirketlerin 5 kişiden olu
şan bir komite ile yönetileceği
öğrenildi.
Vestel Şirketler
Grubu Genel Koordinatörü
Metin Çağlar ile Vestel Bilişim
Teknolojileri PC, Monitör ve

Bilgi Cihazları Koordinatörü
Şevki Kuyulu görevlerinden
ayrıldılar. Vestel Şirketler Gru
bu'nu bundan sonra yönetecek
5'li komite ise Orhan Göksal,
Cengiz Ultav, Ömer Yüngül,
Turan Erdoğan ve Cem Bo
dur'dan oluşuyor.
Bilindiği gibi geçtiğimiz
günlerde Vestel tarafından yapı
lan bir açıklamada küreselleşen
elektronik pazarında daha etkin
olmak amacıyla Vestel Bilişim
ile Vestel Pazarlama'nın birleş
tiği duyurulmuştu.
KoçSistem'de yaşanan deği
şiklikler ise tam anlamıyla yeni
bir organizasyon yapısını içeri

yor. Müşteri odaklı çalışmak ve
her anlamda çözüm üretmek ar
tık her bilişim şirketi için sihirli
iki cümle. KoçSistem de daha
önce hemen her ortamda ifade
ettiği bu düşüncelerini artık or
ganizasyonuna da yansıtıyor.
Bilgi teknolojileri şirketi Koç
Sistem, kurumsal organizasyo
nunu yeni yüzyılda dünya eko
nomisinde yaşanan gelişmelere
ve yeni ekonominin gereklerine
uygun olarak yeniden yapılan
dırdı. Yeni organizasyonunun
temelini sektör bazında "değer
katmak" ilkesi ve "hizmet odak
lı" çalışmak oluşturuyor.
KoçSistem'in yanı sıra Koç

Grubu'na bağlı ayrı bir şirket
olan KoçNet'te de değişiklik
ler yaşanıyor. Geçtiğimiz ay
larda Fornet'i satın alan KoçNet'in hedefi kurumsal bağlan
tılarda Türkiye'de birinci sıra
ya oturmak ve B2B (işten işe)
anlamında kurumsal bağlantı
lar yapmak. Bu hedef doğrultu
sunda altyapı çalışmalarını hız
landıran şirketin yatırım bütçe
sini 3'e katladığı da öğrenildi.
Yeni yönetim kurulu oluşturu
lan KoçNet'in bu gelişmelere
ilişkin önümüzdeki günlerde
bir açıklama yapacağı da belir
tiliyor. •
gunesk@interpro.com.tr

Halıcı-midi'2000 için geri sayım başladı
ilişim etkinlikleriyle
birlikte geleneksel
leşen
Halıcı-midi
Bilgisayarla Beste
Yarışması'nın bu yıl yedincisi
gerçekleştirilecek. 7 Eylül
2000 tarihinde Bilişim 2000
Etkinlikler kapsamında Lütfi
Kırdar Uluslararası Kongre ve

B

Sergi Sarayı'nda düzenlenecek
olan yarışma için son başvuru
tarihi 18 Ağustos 2000 olarak
belirlendi. Halıcı Bilgi İşlem
ve Halıcı Yazılım tarafından
Apple/Bilkom,
Eczacıbaşı,
IBM Türk, İnterpro, Microsoft
Türkiye, Roland/Barkat ve Yapalı Group desteğiyle gerçek

leştirilen Halıcı-midi'2000'in
bu yılki ana teması ise "21.
Yüzyıl: Bilgi Çağı".
Teknoloji ve sanatı birlikte
uygulayabilen yaratıcı kişileri
biraraya getirmeyi amaçlayan
yarışmanın jürisi, şu isimler
den oluşuyor: Atilla Özdemiroğlu, Borga Parlar, Emrehan

Sayısal imza kanun
tasarısı hazırlanıyor
Haber Merkezi
nternet Üst Kurulu'nun
son toplantısında Inter
net'in hukuksal zemini
nin oluşturulması konusu
açıldığında söz alan Dış Tica
ret Müsteşarlığı yetkilileri,
Elektronik Ticaret Koordinas
yon Kurulu'nun (ETKK) 1
Temmuz itibariyle sayısal im
za, elektronik kimlik ve onay
kurumu gibi çeşitli konuların
düzenlenmesini içeren bir so
nuç belgesi oluşturduğunu
söyledi.
Sayısal imza mevzuatının
bir an önce oluşturulması ge
rektiği ile ilgili bir yazının tüm
ilgili kurumlara gönderildiğini
kaydeden yetkililer, Adalet
Bakanlığı'nın konuyla ilgili
olarak bir kanun tasarısı tasla
ğı oluşturma çalışmasına baş
ladığını anlattılar.
Yetkililer elektronik ticaret

I

Internet Üst Kurulu'nun son toplantısına
katılan Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilileri,
Adalet Bakanlığı'nın sayısal imza
konusunda yasa çalışması hazırlıklarına
başladığını belirttiler.
ile ilgili bir yurtiçi, bir de
yurtdışı iki ayrı örnek uygula
ma geliştirme kararı alındığını
da belirttiler.
DNS

Kurulu

Ağustos'ta

işbaşında
Internet Üst Kurulu toplan
tısının gündem maddelerinden
biri de Ağustos ayında çalış
maya başlaması planlanan
DNS Kurulu idi. Kurul üyesi
Atilla Özgit, yılda 6 kez top
lanması öngörülen kurulun
başlangıçta daha sık toplana
cağını belirterek DNS yöneti
mi hakkında gelen eleştirilere

de değindi ve Ağustos ayında
başlayıp birkaç ay içinde so
nuçlanacak bir anket yapacak
larını belirterek şunları söyle
di: "Bizim alan adlarını bu şe
kilde verelim diye bir ısrarı
mız yok, bu anket sonucunda
Türkiye başka bir modelde gö
rüş birliğine varırsa onu uygu
larız."
Toplantıda Internet Vakfı
konusu da ele alındı. Vakfın,
200 milyarlık kuruluş malvar
lığına ilişkin olarak bu hafta
içinde bir toplantı yapılmasına
da karar verildi. •
bthaber@interpro.com.tr

Halıcı, Faruk Eczacıbaşı, Garo
Mafyan, Hakan Özer, İzzet Öz,
Sedat Ergin ve Şeref Oğuz.
Toplam 2 milyar liralık ödül
verilecek olan yarışmaya en
fazla üç eser ile katılınabiliyor.
Enstrümantal olması beklenen
eserlerde "21. Yüzyıl: Bilgi
Çağı" teması ile ilgili duygu ve

kavramların ön plana çıkarıl
ması şartı var.
Katılımla ilgili ayrıntılı bilgi
almak için www.halici.com.tr
adresi ziyaret edilebilir. Halıcı
Bilgi İşlem ve Halıcı Yazılım'ın 0312-425 83 26 numara
lı telefonundan da katılım ko
şullarını öğrenmek mümkün. •

Köşe Yazıları
6
8

Rüzgargülü! Kemal Balcı
Bilişimcinin genç bir adam

olarak portresi.../ Akın Evren
10 Üniversitelerin
özelleştirilmesi-1/ Şeref Oğuz
12 WAP güvenli mi?/
Yalçın Gerek
24 Devşirme bilişimcileri
Zafer Kurdakul
26 Danışmanlar da sorun yaşar/
Hakkı Sevand
28 Teknolojide ortaklık/
Edip Emil Öymen
32 Akıllı kartlar: Sayısal imza/
Şevki Can
www.bthaber.com.tr
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2000 yılı sonunda 3 milyon Internet abonesi olacak
Haber Merkezi
Sayfa 1 >
hem Internet kullanımını
hem de PC satışını artırmasıyla birlikte pazarı da
büyüttüğü ortaya çıkıyor.
BThaber ve interpro

Pazar Araştırma Merkezi
PAM'ın
araştırmasına
göre, bugün 1 milyonu
aşan Internet aboneleri
nin sayısının 2000 yılı
sonu itibariyle yaklaşık
olarak 3 milyona ulaşma
sı bekleniyor.
Son zamanlarda tele-

vizyonda yer alan rek
lamların büyük bir yüz
desi de Internet reklamla
rından oluşuyor. Ayrıca
bu reklamlarda kullanı
lan dil ve reklamların da
ha çok halka yönelik olan
konsepti de Internet'in
yaygınlaşmasına katkıda
bulundu. Özellikle İxir
reklamlarında izlediği
miz sempatik kokoreççiler sayesinde 'discon
nect' kelimesi dilden dile
dolaşır oldu. Vestelnet'in
VeezyGo kampanyası da
çok geniş kitlelere ulaştı.
Vestelnet, şu anda mev
cut kullanıcı sayısının
toplam 200 bin olduğunu
belirterek, bu yıl sonuna
kadar bu rakamın 300 bi
ne ulaşacağını söylüyor.
İxir' den aldığımız bilgi
lere göre ise, şirketin bu
günkü toplam abone sa
yısı 140 bin'i geçiyor.
Abone sayısındaki gün
lük artışın ortalama bin
500 olduğunu iddia eden
İxir, abone sayısının yıl
sonu itibariyle 500 bin
olmasını hedefliyor. Pa
zara yeni giren bir ISS
olan Doğan Online da

Kemal Sunal'ın rol aldığı
farklı reklamlarıyla geniş
bir kitleyi hedef aldı. Do
ğan Online, toplam kulla
nıcı sayısının 150 bin ol
duğunu, yıl sonuna kadar
bu rakamı 600 bine ulaş
tırmayı
hedeflediğini
söylüyor.
Öte yandan, pazara ye
ni giren Internet servis
sağlayıcılarının yarattığı
ivme ve baskı, pazardaki
diğer oyuncuların da ha
reketlenmesine yol açtı.
Yeni Internet servis sağ
layıcılarının erişim pa
ketlerindeki fiyat savaş
ları, diğer oyunculara da
sıçradı. Örneğin Supe
ronline 1 aylık sınırsız
Internet erişim fiyatını
18 dolardan 10 dolara in
dirdi. Toplam kullanıcı
sayısını 344 bin 431 ola
rak açıklayan Superonli
ne bu yıl sonunda 1 mil
yon kullanıcıya ulaşmayı
hedefliyor. Bu fiyat sa
vaşlarına
Akbank.net,
Turk Nokta Net ve İş.net
de katıldı ve erişim pa
ketlerinin fiyatlarını dü
şürerek daha fazla kulla
nıcıya ulaştılar.

ISS'ler TT'den
şikayetçi
Internet kullanıcıları
nın artmasına rağmen,
ISS'ler halen TT'nin ak
sayan yönleri olduğuna
dikkat çekiyorlar. ISS'
ler, uzun süre önce yurt
dışı çıkışlarının artırıla
cağı ilan edildiği halde
henüz bu konuda bir ge
lişme olmadığını belirti
yorlar. TT yetkilileri ise
bu gecikmenin kendileri
ile ilgili olmadığını; ya
bancı şirketlerle ilgili bir
takım sorunlardan kay
naklandığını bildiriyor
lar. Omurga üzerine yük
sek kapasiteli ek yönlen
dirici koyarak yurtdışı çı
kışlarını artıracaklarını
belirten TT Genel Müdür
Yardımcısı Vedat Karaaslan, ISDN ve ADSL hiz
metleri ile erişim yönün
de pazara yeni hizmetler
sunacaklarını bildiriyor.
Karaaslan, Internet erişi
mini yalnızca telefon
üzerinden olmaktan çıka
racağız diyor. Kablo TV
üzerinden erişim hizmeti
de vereceklerini açıkla

yan Vedat Karaaslan, fra
me relay iletişim hizmet
lerini hızlandıracaklarını
da söylüyor.
ISS'lerin şikayetçi ol
duğu bir diğer konu da,
200'lü
hatların
yani
VPOP'ların kullanılmı
yor olması. TTNet'in as
lında çok dolu olmadığı
nı, yalnızca noktadan
noktaya bağlantı olarak
kullanıldığını söyleyen
Karaaslan
ISS'leri
VPOP'ları kullanmaya
çağırıyor. ISS'lerin istatistiki bilgileri alabilmek
için bu yola başvurdukla
rına dikkat çeken Karaas
lan, bölgesel uygulama
ile her santrale bağlı
ISS'in ne kadar arandığı
nın istatistiğini çıkarabil
diklerini, böylece herhan
gi bir bölgedeki bir
ISS'in ne kadar porta ge
reksinimi olacağını söyle
yebildiklerini vurguluyor.
TTNet konusundaki
düzenlemelerin gerçek
leşmesiyle, Internet abo
neleri sayısında daha hız
lı bir artış olması beklen
mekte. •
bthaber@interpro.com.tr

Telepati'nin yeni hizmeti:
TelepatiWAP

Veri depolamada
IBM-Compaq işbirliği

ürk Ekonomi
Bankası'nın
(TEB), bireysel
bankacılık çö
zümlerini tek bir çatı al
tında topladığı yeni mar
kası Telepati, hizmetleri
ni WAP ve SMS alanın
da genişletti.

ompaq Com
puter ve IBM,
"açık depola
ma ağı çözüm
leri" (open storage net
working solutions) konu
sunda küresel bir strate
jik işbirliği anlaşması
yaptılar.

T

TEB, yeni bankacılık
anlayışı Telepati'yle bir
likte, müşteri kavramı
yerine 'üye' lik kavramı
nı kullanıyor. Faaliyete
geçtiği 22 Mart 2000 ta
rihinden bu yana 20 bin
den fazla üyeye hizmet
verip, 140 binden fazla
çağrıyı cevaplayan Tele
pati, yeni hizmeti Tele
patiWAP ile haftanın 7
günü, günün 24 saati
WAP uyumlu GSM tele
fonlarıyla hizmet veri
yor. TelepatiWAP ile
üyeler, yatırım işlemle
rinden fatura işlemlerine,
tüketici kredisi alımın
dan döviz ve kredi kartı
www.bthaber.com.tr

bilgisi sormaya kadar
birçok hizmetten yararla
nabiliyorlar.
TEB, WAP hizmetiyle
ilgili olarak Basan Tele
kom'la bir çözüm ortak
lığı anlaşması yaptı.
WAP hizmeti almak iste
yen müşteriler T E B ' e
başvurduklarında, Tele
pati'ye bağlanmak için
gerekli
olan
ayarlar,
müşterilere SMS (kısa
mesaj) ile gönderiliyor.
Böylece müşteriler bu
ayarları kolayca telefon
larına yükleyebiliyor.
Telepati hizmetinde
gerçekleştirilen yenilik
lerin anlatıldığı toplantı
da TEB yetkilileri, yıl
sonuna kadar 50 bin kişi
ye bu hizmeti vermeyi
hedeflediklerini açıkladı
lar.
Internet şubelerinin de
müşterilerden çok ilgi
gördüğüne dikkat çeken
yetkililer, 90 bin hit

aldıklarını
söylediler.
TEB yetkililerinden aldı
ğımız bilgilere göre,
TEB'in Internet şubesin
den gerçekleştirilen iş
lemlerin büyük bir oranı
EFT ve havale işlemleri;
yüzde 33'ü EFT, yüzde
33'ü havale. Yetkililer
önümüzdeki günlerde In
ternet bankacılığına yö
nelik farklı projeler ger
çekleştireceklerini de du
yurdular.
Telepati hizmetinin di
ğer bir yeniliğinin de,
uzun vadeli, değişken fa
izli konut kredisi olduğu
nu söyleyen TEB Genel
Müdürü Akın Akbaygil,
"Telepati çok kısa sürede
geniş bir kitle tarafından
benimsendi.
Telepati
WAP, SMS ve uzun va
deli, değişken faizli ko
nut kredisi gibi üyeleri
mizin hayatını kolaylaş
tıracak hizmetlerimiz de
vam edecek" dedi. •

C

Toplam olarak her iki
şirketin de 1 milyon do
larlık yatırım yapacağı
işbirliği anlaşması ile,
Compaq ve IBM'in ileri
de oluşturacakları yazı
lım ve donanımlar birbi
rine uyumlu olarak çalı
şacaklar.
Compaq ve IBM, "Ve
ri depolama ağı çözüm
lerini", daha esnek ve
yönetimi kolay hale ge
tirmek için bu anlaşma
ile veri depolama konu
sundaki bilgi ve tecrübe
lerini paylaşarak, veri
depolama ağı (SAN)
standartlarını yaratmayı
hedefliyorlar.

Compaq, ürün ailesine
IBM'in Tivoli sistem yö
netim yazılımı ve "Shark
Kurumsal Veri Saklama
Sunucu"larını katarken,
IBM de Compaq'in "Sto
rage Works Modüler Ve
ri Saklama Sistemleri"
ile SANWorks yazılım
larını ürün yelpazesine
ekleyecek.
IBM, Compaq'in veri
depolama sistemlerini,

sanal olarak birleştirip,
tek bir büyük veri depo
lama havuzu şekline dönüştürebildiği VersaStor
teknolojisini de destekle
yecek.
Bu anlaşmayı yapan
iki şirket, bu anlaşmanın
veri depolama, Internet'in geleceği ve başarı
lı e-iş konularında "can
alıcı" rol üstleneceğini
belirtiyor. •
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Webokul: Türkiye'nin eğitim portalıyız
GÜNEŞ KAZDAĞLI
ürkiye'nin eği
tim portalı ve
platformu ol
mayı hedefle
yen Webokul yeniden
yapılandı. ÖSS ve kolej
deneme sınavları ile baş
layan çalışmalarını ge
nişleten www.webokul.
com web sitesine okul
öncesi ve profesyonelle
re yönelik eğitim bölüm
leri de eklendi. Bu yeni
liklerin yanı sıra web si
tesiyle bağlantılı çalış
malarını yürütecek olan
ve Radyo Webokul adını
taşıyan bir radyo kanalı
da bu ay içerisinde yayı
na başlayacak.
Webokul Genel Müdü
rü Gökhan Kuru, Radyo
Webokul kanalının FM
frekansında yayın yapa
cağını ve Türkiye'nin ilk
tematik radyo kanalı ola
cağını söyledi. Kuru,
"Marmara bölgesine ya
yın lisansı olan ancak İs
tanbul bölgesinde yayın
yapacak olan Radyo Webokul, Webokul'un bir
uzantısı olacak. Bu radyo
kanalında ders verilme
yecek ama rehberlik bil-

T

Webokul içeriğini zenginleştirdi ve
hedefini 'Türkiye'nin eğitim portalı
ve platformu olmak' olarak ortaya
koydu. Artık Webokul üzerinden
Microsoft Office yazılımları başta
olmak üzere farklı konularda da
eğitim alabileceksiniz.
gileri, mesleki bilgiler,
kültür sanat haberleri yer
alacak" dedi.
Webokul'a ilişkin de
ğişiklikler hakkında da
bilgi veren Gökhan Kuru
Webokul'un
içeriğini
zenginleşip geliştirdikle
rini belirtti. Yeni yapısıy
la Webokul'un Profesyo
nel Webokul, Öğrenci
Webokul ve Okul Öncesi
Webokul olmak üzere 3
bölümden
oluştuğunu
kaydeden Kuru şunları
söyledi: "Öğrenci Webokul, ilk işe başladığımız
içeriğimiz. Bu bölümde
ÖSS ve kolej sınavlarına
hazırlık ile bu konulara
ilişkin rehberlik hizmet
leri yer alıyor. Okul ön
cesi Webokul ise 3-6 yaş
arasındaki çocuklara ve
velilerine hitap ediyor.
Eğlenceli oyunların, ma

salların ve derslerin için
de olduğu bir bölüm.
Ayrıca velilere yönelik
olarak da rehberlik bilgi
lerine
yer
veriliyor.
Üçüncü bölüm olan Pro
fesyonel Webokul olduk
ça farklı bir içeriğe sa
hip. Bu bölüm okullarını
bitirmiş,
profesyonel
dünyada çalışan kullanı
cılar için hazırlandı. Ör
neğin bu bölümde giriş,
orta ve ileri olmak üzere
üç düzeyde Microsoft
Office eğitimleri verili
yor. Microsoft Office
eğitimleri arasında Word,
Excel, Powerpoint gibi
uygulamalar yer alıyor.
Eğitimi alacak kişi önce
seviye belirleme testin
den geçiyor ve seviyesi
ne göre eğitimi Webokul'dan alıyor."
Profesyonel Webokul

eğitimlerinin bireysel ve
kurumsal olmak üzere
ikiye ayrıldığı da öğrenil
di. Bireysel eğitimin abo
nelik yoluyla alındığı be
lirtilirken kurumsal eği
timde izlenen yol bu eği
timi almak isteyen kuru
ma sunucu getirilip kuru
mun intranetine bağlanı
yor ya da kurum çalışan
ları Internet üzerinden is
tedikleri eğitimi alıyorlar.
Gökhan Kuru, bu eğitim
lerin Microsoft'un Yetki
li Eğitim Merkezi olan
İdea ile birlikte yürütül
düğünü ve planları içeri
sinde bu işbirliği ile eği
tim sonrasında sertifika
da vermenin bulunduğu
nu söyledi.
Kuru Webokul eğitim
portalında yürütülen bü
tün çalışmaları asenkron
eğitim olarak adlandır
dıklarını da belirterek. "3
aylık dönem içerisinde
senkron eğitim yani can
lı eğitimler de veriyor
olacağız. Örneğin pazar
tesi ve perşembe günleri

saat 13.30'da Word giriş
seviyesinde
eğitimler
olacak. Türkiye'nin her
hangi bir yerinde öğret
men bilgisayarın başında
öğrenci de herhangi bir
yerde bilgisayarın önün
de canlı bağlanarak eği
tim alabilecek" dedi.
Daha önce de belirtti
ğimiz gibi Webokul'un
hedefi Türkiye'nin eği
tim portalı ve platformu
olmak. Bu hedefte yer
alan eğitim platformuyla
anlatılmak istenen ise şu
örnek
uygulamalarla
açıklanıyor:
"Webokul sınav ve eği
timlerin verildiği bir plat
form. Burada isteyen bir
kurum gelip kendi sınav
larını ya da kendi eğitim
lerini verebilir. Örneğin
bir banka kalite konusun
daki bir eğitimini almış
sa kendi eğitim platfor
munu kullanmayıp Webokul üzerinden bu eğiti
mi verdirebilir. Ya da her
hangi bir kurum kendisi
ne çok özel bir alanda

eleman arıyorsa ve talep
de büyükse buradan ken
di sınavlarını yapabilir.
Bir başka örnek bir dersane gelip 'ben burada
kendi öğrencilerime ÖSS
deneme sınavı yapmak
istiyorum' diyebilir. Biz
bu platformu herkese
kullandırmaya
açığız.
Böyle talepler de var.
Önümüzdeki bir yıl için
de biz bu platformu pa
zarlamaya başlayacağız."

Hedef 50 bin
kullanıcı
Webokul'un şu anda
abone sayısının 9 bin ol
duğu belirtiliyor. Profes
yonel Webokul'un içeri
sinde İngilizce eğitimi
nin ve bu eğitimle bağ
lantılı TOEFL vb, ayrıca
tıpta uzmanlık sınavları
gibi
sınavların da yer
alacağı belirtildi. Tüm bu
yeniliklerle beraber yıl
sonunda hedeflenen abo
ne sayısının ise 50 ol
duğu kaydediliyor. •
gunesk@interpro.com.tr

Rüzgargülü
üküm vermekte üstümüze
yoktur. Genel geçer sözler
etmeyi, şıpın işi çözüm
bulmayı millet olarak pek
severiz. Sorunlara kestirme çözümler
üretir ama evin önünü süpürmeye sıra
gelince yan çizer, çamura yatar, sırra
kadem basarız vesselam.
Herkes, her konuda hüküm
vermeye kendini yetkili
gördüğü için, kötü hüküm
lerin sayısı pek çoktur. Al
eline şu sazı çal desen, ah
kam kesenlerin onda doku
zu kaçacak delik arar.

H

Bir arkadaşım var her
kesten ayrıksı. Teorik bilgi
si az ama pratiği görmeye değer. Ken
tin nevrotik yapısından bunalanlar için
gitti dağ başında bir kooperatif kurdu.
Su yok, elektrik yok, yol yok. Bunla
rın tedarikine ilişkin bilgisi de yok.
Ama yılmadı. Dağda yatıp yılanla, çı
yanla dost oldu. Kepçe, dozer, greyder
derken, yol açtı araziyi parselletti.
Elektrik için yetkililer "deli" muame
lesi yapınca dağın tepesine dev bir
rüzgargülü dikti. Çelikten. Pervanesi
ve kuyruğu uçağı andırıyor. Delice
esen rüzgar dakikada 17 devir attırı
yor. Dönen çarklar bir dinamoyu de
vindiriyor. Dinamo da bir aküyü besli
yor. Şimdi 12 volt doğru akımı 220
volt alternatif akıma çevirmenin yolla
rını arıyor. Başarırsa, dağ başına evin

deki buzdolabını da getirecek. Gizli
planı ise 60 metre derinden su çıkar
makta bu elektirikten ömür boyu be
dava yararlanmak.
Internet kullanıcıları arasında yapı
lan bir anket, alışveriş ve bankacılık
işlemlerinde Türk kullanıcıların büyük
bölümünün "güvensizlik"
içinde olduğunu gösteriyor.
Bankalar her gün saatlerce
Internet bankacılığı reklamı
yapıyor ama nafile. Nasıl gü
vensin ki? Daha doğru dürüst
otomatik para makinelerini
bile çalıştıramıyor bankalar.
Birkaç medya kuruluşunun
bağlı olduğu holdingin ban
kasından ay başlarında manyetik kart
la maaşı çekmek, çalışanlar için tam
bir kabus. Ya kartı yutar, ya kartınız
kilitlenir (bu da ne demekse!) ya da
işlem için saatlerce beklersiniz. Lafa
gelince hızlı bankacılık!
Bu yazıyı yazarken M.Ali telefon
etti. Doğru akımı, altentife çevirmekte
bilgisayarın güç kaynağını kullanmayı
deneyecekmiş. Internet üzerinden bir
kaç rüzgar enerjisi şirketine ulaşmış,
küçük iş diye herkes burun kıvırmış.
İlgilenen biri ise M.Ali'nin malettiği
rüzgargülü fiyatının neredeyse on ka
tını istemiş. Pabuç bırakır mı benim
bildiğim M.Ali? Sabaha kalmaz. Buz
dolabını dağ başına taşır alimallah.
kbalci@tr-net.net.tr
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Escort Friend ile buluşma
PINAR UYLUM
DİKİCİ
scort Compu
ter, yaz döne
mindeki dur
gunluğu
bir
parça hareketlendirmek
amacı ile ardarda kam
panyalar düzenleyeceği
ni açıkladı. Bu kampan
yaların ilki televizyon
kanalı TGRT ve Türkiye
Gazetesi ile birlikte yapı
lacak. 'Escort Friend'
adını alan bilgisayar
kampanyası ile Escort,
yine ev pazarını hedefli
yor.
Konuyla ilgili olarak
bilgi aldığımız Escort
Computer
Pazarlama
Müdürü Leziz Arna,
kampanyanın üç hafta
süreceğini ve kampanya
ile 3 bin adet bilgisayar
satmayı amaçladıklarını
dile getirdi. Arna, kam
panyanın üç hafta süre
ceğini, üç hafta boyunca
TGRT'de yayınlanacak
olan reklamlar ve Türki
ye Gazetesi'ndeki ilan
larla
destekleneceğini
belirtti.
Escort Friend kampan
yası ile gelen Intel Penti
um III 750 MHz işlemci,

E

Escort Computer' ın yeni
kampanyası Escort Friend, TGRT
ve Türkiye Gazetesi işbirliği ile
gerçekleştiriliyor.
32 MB TNT 2 ekran kartı-TV out çıkışı, 3D ses
kartı, 64 MB SDRAM
bellek, 20 GB sabit disk,
15 inç ekran gibi çeşitli
özelliklere sahip olan bil
gisayarın yanında 325
dolar değerinde Micro
soft Office 2000 Small
Business hediye ediliyor.
Kampanya 36 ay vade ve
24 milyon 800 bin lira
dan başlayan taksitlerle
sunuluyor.
Kredi başvuru formla
rının Escort Computer
bayilerinden ve Escortland'lerden alınacağını
kaydeden Arna, başvuru
için gelir belgesi, nüfus
cüzdanı fotokopisi ve ki
şinin adına ilişkin son iki
ay içinde ödenmiş her
hangi bir faturanın foto
kopisi veya ikametgah
senedinin yeterli olduğu
nu sözlerine ekledi. Ar
na, bazı meslek grupla
rından gelir belgesi bile
istemediklerini, Meslek
Kimlik Belgelerinin ye
terli olduğunu söyledi.

Arna, katılım belgesi
doldurulduktan sonra fi
nans kurumu olarak be
lirlenen TekFinans' tan
kredi onayına göre tesli
matların hemen yapıla
cağını da belirtti. Kam
panyaya katılanlara bir
kolaylığı da taksitlerin
ödenmesinde sağladıkla
rını ifade eden Arna, bu
kolaylığı şöyle açıkladı:
"Müşterilerimizi her ay
bankaya giderek ödeme
yapma zahmetinden kur
tarmak için herhangi bir
kredi kartı ile ödeme ko
laylığı sağlıyoruz."
Tüm Escort ürünlerin
de olduğu gibi bu kam
panyada da ürünlerine iki
sene sistem garantisi ver
diklerini belirten Arna,
bilgisayarların adreslere
ücretsiz teslim edileceği
ni ve kurulumunun ger
çekleştirileceğini söyledi.
Escort, bu kampanyayı
takiben henüz içeriğini
açıklamadığı 2 kampan
ya daha düzenleyecek. •
pinaru@ interpro. com.tr
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izmir Metro'sunda Türk yazılımı
Bir Türk
zmir metrosunda Bilgisayarla Ba
kım-Onarım Takibi"
mühendisin
için, bir Türk mü
yazdığı
hendisin yazdığı yazılım
seçilerek kurulumu yapıl
"Bilgisayarla
dı. İstanbul Büyükşehir
Bakım-Onarım
Belediyesi'ne bağlı İstan
Takibi"
bul Ulaşım A.Ş. bünye
sinde 13 yıldır görev ya
programı, izmir
pan elektrik mühendisi
metrosunda
Ali Aykanat tarafından
yazılan program, İzmir
kuruldu.

İ

metrosunun yapımını üst
lenen Adtranz (DaimlerChrysler Rail Systems)
tarafından satın alındı.
İzmir Metrosu için
uyarlamalar ve geliştir
meler yapılan programın
6-8 Temmuz 2000 tarihle
ri arasında bilgisayarlara
kurulumu yapılarak, İz
mir'deki bakım atölyele
rinde ve Araçlar Müdür
lüğü'nde çalışan mühen
dislere eğitimi verildi.
Sistem analizi yapıla
rak hazırlanmış olan
programın, metro sis

temlerinin bakım ve ona
rımının takibinde kulla
nılan ilk ve tek yerli ya
zılım olduğu belirtiliyor.
Yazılım, tüm araçların
ve alt ekipmanlarının pe
riyodik bakım, arıza ve
testleriyle ilgili kayıtla
rın tutulması, girilen ki
lometre bilgilerine göre
öngörülen sürelerde ba
kımı gelen araçların lis
tesinin alınması ve ba
kım planlarının hazırlan
ması, arıza veya bakım
nedeniyle, orijinal araç

larından sökülerek başka
araçlara takılan alt ekip
manların takibi ve top
lam yaptıkları kilometre
lerin hesaplanması gibi
işlemlerin gerçekleştiril
mesini sağlıyor.
Ayrıca, arıza istatistik
leri alınarak koruyucu
bakımların planlanması,
personelin hangi işlerde
çalıştığının takibi, araç
numarası, bölüm, arıza
kodu gibi kriterlere göre
aramalar yaparak ayrıntı
lı raporlar alınması, tek
tuşla Excell gibi Micro
soft programlarına veri
aktararak etkili grafikler
hazırlama gibi kullanım
özellikleri de sistemin
içinde bulunuyor.
Programın teknik özel
liklerinden bazıları ise
şöyle sıralanıyor: Çok
kullanıcılı bilgisayar ağ
larında çalışabilme, veri
güvenliğini
sağlamak
için kullanıcıya şifre ve
rilerek yetkilendirme. •

Bilişimcinin genç bir adam olarak portresi...
işisel bilgisayarla aynı za
manda doğup birlikte
emekleyenler bugün
HTML kodu yazmaya baş
ladılar. Doğası gereği genç olan bir
endüstri için bu çok sağlıklı bir geliş
me.

K

Diğer taraftan, bilişimin
değiştirmeye ve dönüştür
meye çalıştığı geleneksel
sektörlerde yaşam genç bi
lişimciler açısından hayli
zor.
Üretimden satışa giden
çevrimin geleneksel tekno
loji ve araçları ile yeni tek
nolojilerin biçimlendirdiği
yeni iş yapma biçimleri zaman zaman
uzlaşmaz biçimde çelişiyor. İlerleme
nin yolu her zaman dümdüz değil.
Çoğu kez dikenle, taşla dolu. Bu çe
lişkiler, özellikle reel sektörde çalışan
genç bilişimcilerin yaşamını güçleş
tirmekte.
Ekonomik yaşamını tamamlamış,
şirkete özel bir tarihsel donanımın
üzerinde koşan "Asar-ı atika" bir ya
zılım muhasebe ve bordroyu sırtlan
mış götürmektedir. Resepsiyondaki
kızın önünde dostlar alışverişte gör
sün kabilinden duran eski PC'nin
içinde yalnızca sokaktaki köfteciyle
kebapçının ve iki sokak ötedeki algötür pizacının telefonları vardır. Bu
eski yapıyı değiştirmek ve dönüştür
mek görevi şirketin çiçeği burnunda
ve enerjik MİS yöneticisine verilmiş
tir. Sistem Salonu'nun camında hala

EBİM yazmaktadır ama patronun
Amerika'dan dönen genç oğlu şirketi
"yeniden yapılandırma"yı kafasına
koymuştur bir kez..
Genç bilişimci, eski dosyaları ka
rıştırırken çok eğlenir. "Hiç işleri
yokmuş bunların" diye mırıldanır, üç
genler oklar ve dörtgenler
den oluşan iş akış şemaları
na bakarken. "Büyük patro
nun sır katibi ihtiyar muha
sebeci de Eylül'de emekli
oluyor. Yeni entegre paketi'
uygulamaya başlamanın tam
zamanı".
Acaba önerdiği yatırım
planı İcra Komitesi'nden bu
danmadan geçecek midir? İstediği ye
ni programcıları alabilecek mi? Artık
Cobol bilen programcı kalmadığını
Genel Müdür'e anlatması iki saatini
almıştı. Ya yeni paketi zamanında
oturtamazsa? "Kellemle mi oynuyo
rum acaba?", "Aman, adam sende! İş
mi yok! Amasya'nın bardağı, biri ol
mazsa öbürü. Almanya'ya giden sınıf
arkadaşı da çağırıp duruyor zaten.
Bir web tasarım şirketi kuruveriririz", "Yoksa CV'yi şu ağ üzerinde iş
bulan yeni şirkete mi 'mail'lemeli?".
Taşları sertleşmiş eski yapılar, "biz
eskiden..." diye söze başlayan dino
zorlar, termin planları, gelir modelle
ri, bütçeler... Olmasa da rahat rahat
kafamızdakini uygulayabilsek! Ne
güzel bir dünya kurabiliriz . Değil
mi?...
akine@interpro.com.tr

10

Haberler

B T h a b e r • Sayı 278 • 24-30 Temmuz 2000

Ar-Ge projelerine 125 milyon dolar destek
GAMZE GÖKER
anayimize tek
noloji üretme ve
Ar-Ge yeteneği
kazandırmak
amacıyla TÜBİTAK-Tİ
DEB tarafından sanayi
kuruluşlarına verilecek
Ar-Ge destek hibe mikta
rı 125 milyon doları bu
luyor.
1995'ten bu yana destek
projesine 580 şirketten
toplam bin 300'ün üzerin
de proje başvurusu oldu
ğunu açıklayan TÜBİ
TAK Başkan Yardımcısı,
TİDEB Başkanı Prof.Dr.
Nevzat Özgüven bu şir
ketlerin 3'te 2'sini oluştu
ran KOBİ'lerin proje baş
vurusunun toplam proje
başvurusunun yüzde 44'ü
olduğunu belirtti. Şu anda
değerlendirilmiş ve yürü
mekte olan 900 projenin
toplam maliyeti yaklaşık
500 milyon dolar. Bu pro
jelerin planlandığı biçim
de gerçekleşmesi halinde
verilecek hibe miktarı 125
milyon dolar olacak. Bu
güne dek ödenen hibe
miktarı ise 42 milyon do
lar. TİDEB'in destekle
rinin en önemli kaleminin
yüzde 42 ile personel
masrafı olduğuna da deği
nen Özgüven, yazılım
projelerinde
personel
masrafının çok daha yük
sek olduğunu hatırlattı.
Proje maliyetinin en
fazla yüzde 60'ını karşı
layan Ar-Ge destek prog
ramı geçtiğimiz 4.5 yılda
TL bazında ortalama

S

TÜBİTAK-TİDEB 1995 yılından
bu yana henüz tamamlanmamış
projeler de olmak üzere toplam
900 teknoloji projesini
desteklediğini açıkladı. TİBED bu
projeler tamamlandığında verilecek
Ar-Ge desteğinin ise 125 milyon
dolara ulaşacağını söyledi.

yüzde 48 destek verdi.
Dolar bazında karşılığı
yüzde 23 olan hibe oranı
enflasyonun daha düşük
olduğu son yıllarda yüz
de 35'lere çıkmış durum
da. Buna göre TİDEB
toplam proje maliyetinin
ortalama üçte birini kar
şılamış oluyor.

Yazılıma verilen
destek 10 milyon
dolar
Programın başladığı
günden Haziran 2000 so
nuna kadar yazılım ala
nında 66 şirketin 84 pro
jeyle başvurduğunu be

lirten Prof.Dr. Nevzat
Özgüven bunların 68 ta
nesinin desteklenmesine
karar verildiğini 24'ünün
de tamamlandığını söyle
di. 68 yazılım projesinin
tahmini toplam proje ma
liyeti 37 milyon dolar.
Yani toplam teknoloji
projesi maliyetinin de
proje başvuru sayısının
da yüzde 7'sini yazılım
projeleri oluşturuyor. Ya
zılım projelerinde yüzde
52 olan ortalama destek
leme oranı genel destek
oranına göre daha yük
sek. Bugüne dek yazılım
projelerine ödenen hibe
miktarı 3,5 milyon dolar.
68 proje tamamlandığın
da 10 milyon dolarlık bir
destek verilmiş olacak.
Öte yandan yazılım ko
nusunda başvuran şirket
lerin yüzde 77'si KOBİ,
yüzde 23'ü ise büyük şir
ket. Önerilen projelerin
ise yüzde 80'i KOBİ'lerden, yüzde 20'si de büyük
şirketlerden geliyor ve
toplam yazılım projesi
maliyetinin yüzde 89'u
KOBİ'lere, yüzde 11'i ise
büyük şirketlere ait.

Genel başvuru rakam
larının sanayimizin ArGe yaptığının bir göster
gesi olduğuna da dikkat
çeken Nevzat Özgüven
verilen desteğin sanayiye
katkılarının araştırıldığı
nı belirtti ve alınan so
nuçların
son
derece
olumlu olduğu yorumu
nu yaptı.
Bilindiği gibi 1995 yı
lında Para Kredi ve Ko
ordinasyon Kurulu tara
fından yayınlanan bir
tebliğle başlayan Ar-Ge
destek programını yine
aynı tebliğle kurulan Tİ
DEB (Teknoloji İzleme
ve Değerlendirme Baş
kanlığı)
yürütüyor.
1998'de kapsamı genişle
tilerek bugüne dek de
vam eden programdan
yazılım şirketleri de ya
rarlanabiliyor. TİDEB
Ar-Ge desteği kaynağını
sanayiciye verilen hibe
destekten aldığı yüzde
6'lık payla sağlıyor.
Değerlendirmeye alı

nacak Ar-Ge projelerin
de aranan temel özellik
ler teknolojinin Türki
ye'de gerçekleştirilmesi
ve katma değerin Türki
ye'de yaratılması. Yeni
bir ürün veya maliyetleri
düşürücü, kaliteyi yük
seltici birtakım yöntem
ler geliştirilmesi de kabul
edilen özelliklerden. •
gamzeg@interpro. com. tr

Neler
destekleniyor?
: Personel (özellikle
yazılım konusunda
çok önemli)
Alet, teçhizat,
yazılım, yayın alımı
Danışmanlık ve
buna eşdeğer
hizmet alımı
Yurtiçi Ar-Ge
kuruluşlarından
Ar-Ge hizmeti
alımı
Malzeme alımı
Patent başvurusu
masrafları

Ar-Ge Destek
Programı'nın
koşulları
• Projeler için altı
aylık dönemler
halinde başvuruluyor
• Bir kuruluş istediği
tarihte istediği sayıda
projeyle
başvurabiliyor
• Projeler için parasal
bir bütçe limiti yok,
bütçe istenilen
büyüklükte olabiliyor
• Destek karşılıksız,
hibe olarak veriliyor.
• Destekleme süresi en
fazla 36 ay.
• Ar-Ge giderleri
toplamının en çok
yüzde 60'ı
destekleniyor.
• Minimum limit
büyük kuruluşlar için
yüzde 25, KOBİ'ler
için yüzde 32.

Üniversitelerin özelleştirilmesi (1)
0 yaşında profesör olmuş ve 27
yıl bilime hiç bir katkısı olma
yan birini devlet niçin sırtında
taşısın?

Pamuk, buğday, tütün, fındık,
çay... Tarım toplumu hüviyetini üze
rinden atamayan Türkiye'de teknolo
ji, ne yazık ki bu alanlara giremedi.

Bu sözler, bir üniversite mensubuna
ait. Bir özeleştiri.. Bir itiraf..
Örneğin her biri, öğrenci yetiştirme
yanı sıra bilim üretmek için
kurulu üniversitelerimiz..
Biliyoruz ki bilimsel litera
türe katkı açısından Türkiye,
dünya ölçeğinde olması ge
reken yerlerde değil. Öğre
tim üyelerinin çoğu, bunu,
devletin kendilerine sağladı
ğı imkanların kıtlığına bağlı
yor. Bağlıyor ama.. Araştır
ma geliştirme yönünde ne yazık ki ey
lemci öğretim üyelerimizin hiç de par
lak bir sicilleri yok.

Kafası çalışan insan, bilim adamı,
mucit eksikliğinden mi? Hayır!
Önce, Ar-Ge'nin bir akademik uğ
raş değil, ekonomik gerek
sinim haline gelmesi gerek.

4

Araştırma geliştirme niçin bu kadar
önemli?
Araştırma - geliştirme (Ar-Ge) ve
patent.
Biri sebep, diğeri sonuç. Araştırı
yor, geliştiriyorsun..
Ve, elde ettiğin başarıyı, patent sa
yesinde, ticari ölçeğe taşıyorsun.
Ar-Ge ve patent istatistikleri, ülke
lerin dünya ekonomisindeki yerlerinin
iyi bir göstergesi.
Hayatımızı kolaylaştıran, yaşam
tarzımızı şekillendiren hiç bir ürün
de imzamız yok.
40 milyon baş hayvan yetiştiren Tür
kiye'nin hiç değilse 3 - 5 adet 'genetik'
kodu bize ait ırk örneği olmalıydı.

Genelde sanayici, yeni
buluşların, bir kara büyü,
bir sihir işi olduğunu düşü
nür. Halbuki buluş ve pa
tent, bir yatırım, bir sü
reç sorunudur. Üniversite
sisteminin bilimsel etkinlik
sorunudur.
Ar-Ge'ye harcadıkları emek, ABD
ve Japonya üniversitelerini bugün,
buluş fabrikası haline getirmiştir.
Günlük hayatımıza giren pek çok
ürün, bu ülkelerden dünyaya yayılı
yor. Örneğin TV, çamaşır makinesi,
uydu kanalları, ilaçlar, konserve,
asansör, kredi kartı ve binlercesi..
Ve Ar-Ge sürecinde, sıfırın biraz
üstünde seyreden Türkiye 'nin çiz
gisi, teknolojide, ithallattan üretime
geçemeyişimizin açık bir göstergesi.
Ve bunda üniversitelerimizin büyük
vebali var.
Bu çizgi, bir alın yazısı değil ve Al
lah tarafından çizilmedi. Bu çizgiyi,
araştırma ve geliştirmeye önem veren,
para harcayan firmalar ile bilim adam
ları çiziyor.
seref@oguz.net
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TT'nin 'iş emirlerini' İnnova veriyor
özelleştirilmesi sürecinde
TT'nin değerini artıraca
ğını vurgulayan İnnova
Bilişim
kurucu ortakların
nnova'nın telekom sektörüne
yönelik
dan
Ümit
Atalay şu an 5
çözümlerinden biri
olan Türk Telekom bin kullanıcısı bulunan
İş Emirleri Operasyonu sistemin son olarak 9 bin
(work order processing) kullanıcının önüne gide
projesinin geçici kabulü ceğini açıkladı. 180 sitede
tamamlanarak, Ankara Oracle üzerinde çalışan İş
Başmüdürlüğüne
bağlı Emirleri Projesi'nin Tür
Telekom Müdürlüklerin kiye'nin en büyük Oracle
de uygulamaya başlandı. uygulamalarından biri ol
Bundan sonraki adımda duğuna da değinen Ata
proje Türkiye genelinde lay, TT içinde projenin
Türkiye'nin her yerinde
yaygınlaştırılacak.
İş Emirleri Operasyonu pazarlamaya açılması gibi
abone ve şebekenin birbi bir çalışma yürütüldüğü
ri ile bütünleştiği ve iş nü bildirdi.
akış süreçleri ile birlikte
modellendiği bir veri ya 2000 sonunda
pısında çalışan, kağıt akı 4 milyon dolar ciro
şını ortadan kaldıran bir
Henüz bir yıllık bir
yazılım. Üzerinde açma- geçmişi olan İnnova Bili
kapama, otomatik tahsis şim sessiz ama derinden
yapma, nakil-devir gibi ilerleyerek büyük proje
tüm işlemlerin yapılabil lere imza atıyor. 1999 yı
GAMZE GÖKER

İ

diği yazılım TT'ye önemli
ölçüde işgücü tasarrufu
sağlayacak. Ortak veritabanında çalıştırıldığı için
hataların en aza indirile
ceği proje ile TT'nin hiz
met kalitesinin artacağı
öngörülüyor.
Aboneyi de çok rahat
latacak olan bu sistemin

lının son aylarında kuru
lan İnnova Bilişim dene
yimli kadrosu ile teleko
münikasyon, sistem ge
liştirme ve bütünleştirme,
e-iş ve danışmanlık alan
larında çözüm odaklı pro
jeler yürüten bir şirket
olarak bilişim sektörüne
giriş yaptı. Çözüm sağla

Sektörün genç şirketlerinden
Innova'nın TT için gerçekleştirdiği
Iş Emirleri Operasyonu projesi
Ankara Başmüdürlüğüne bağlı
Telekom Müdürlüklerinde
uygulamaya başlandı.
yıcı şirketler arasında ön
plana çıkmayı hedefleyen
İnnova Ankara ve İstan
bul'da güçlü kadrolara
sahip.
Info Otomasyon'da ge
nel müdür ve genel mü
dür yardımcısı olarak
uzun yıllar birlikte çalış
tıktan sonra İnnova'yı
kurmaya karar veren ku
rucu ortaklar Aydın Ersöz
ve Ümit Atalay gibi şir
ketin yüzde 90'ı da mü
hendislerden oluşuyor.
Aydın Ersöz 2000 yılı so
nunda tamamı yazılım ve
hizmetlerden oluşan 4
milyon dolarlık bir ciro
hedeflediklerini açıkladı.
İnnova Bilişim'in bü
yük kuruluşlara uygula
ma yazılımı çözümleri ve
tamamlayıcı
hizmetler
sunmak üzere yola çıkan
bir şirket olduğunu belir
ten Aydın Ersöz "Yüzü
müzü yeni ekonominin
nimetlerine dönmüş du
rumdayız. Ortaya çıkardı
ğımız çözümlerde yeni
teknolojilerden, yeni eko
nominin kavramlarından,
Internet altyapısından ya
rarlanıyoruz" dedi.
Ersöz, standartlaşmış
yazılımlardan çok ku
rumların operasyonel sis
temlerinde ve bu kapsam
daki belli alanlarda birta
kım özel çözümlerde uz
manlaştıklarını vurguladı.

E-iş uzmanlık
alanlarından biri
İnnova Bilişim'in hiz
met verdiği dört ana alan
dan biri de e-iş. Internet
üzerinden güvenli bir bi
çimde ödemenin sağlan
ması, mesajlaşma, e-ticaret sitelerinin ve portalların kurulması ve çalıştırıl
ması noktalarında devre
ye giren İnnova için fatu
ra sunumu ve tahsilatı uz
manlık alanlarından birini
oluşturuyor. Her türlü ti
caretin temelini oluşturan
ödeme altyapısı konusun
da deneyimli olduklarına
dikkati çeken Ersöz, İş
Bankası ve Yapı Kredi
Bankası için Internet üze
rinden güvenli ödeme alt
sistemleri
ürettiklerini

açıkladı. Büyük hacimle
ri, yüklü kullanımı kaldı
rabilecek şekilde tasarlan
mış bu sistemler hem
SSL, hem de SET (secure
electronic
transaction)
standartlarını destekliyor,
innova, finans sektöründe
ayrıca Alternatif Bank,
Toprak Bank, İhlas Fi
nans Kurumu, Sümerbank
ve Denizbank'a hizmet
veriyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin MEDAS (Mesaj
Dağıtım Sistemi) Proje
si'nin güvenli mesajlaşma
yazılım bacağı innova ta
rafından gerçekleştirildi.
Havelsan'ın alt yüklenici
si olarak projeyi gerçek
leştiren Innova'nın sistem
geliştirme ve bütünleştir
me projelerinden biri olan
MEDAS bir mesajın nite
liği ve önceliği ayrıştırıl
mış biçimde tüm askeri
birliklere güvenlik dere
celerine göre dağıtılması
temeline dayanıyor.
İnnova ayrıca teleko
münikasyon, sistem geliş

tirme ve bütünleştirme ve
e-iş alanlarını birleştiren
profesyonel
hizmetler
noktasında da iddialı. Da
nışmanlık, dış kaynak kul
lanımı gibi hizmetler ve
ren İnnova'nın bu alanda
gerçekleştirdiği projeler
den biri TOBB Danışman
lık ve Yeniden Yapılandır
ma Projesi. TOBB için
öngörülen bir ideal siste
min gerçekleştirilebilmesi
için kullanılacak BT sis
temlerinin oluşturulması
temeline dayanan proje
2000 yılı içinde uygula
maya geçecek. Ticaret Si
cil Gazetesi'nin Internet'e
açılması, Türk sanayi ka
pasitesinin doğru bir bi
çimde tespiti, Türkiye'ye
gelen ihale taleplerinin In
ternet üzerinde takip edi
lebilmesi, kurumun kendi
iç yapısına yönelik ofis
otomasyon, doküman yö
netimi sistemlerini içeren
proje finans sektöründe
deneyimli Infina ile birlik
te gerçekleştiriliyor. •
gamzeg@interpro.com.tr

WAP güvenli mi?
ep telefonu pazarının inanıl
maz bir hızla büyüdüğü ülke
mizde, 2000 yılı içinde sü
rekli olarak karşımıza çıkan
bir kelime oldu WAP (Wireless Appli
cation Protocol). Dünyada da cep tele
fonlarının Internet'e ulaşmasında ilk
adım olarak görülen ve stan
dart olarak kabul edilen
WAP'ın, ülkemizde de gere
ken ilgiliyi fazlasıyla gördü
ğü şüphesiz. Bunu nereden
mi anlıyoruz? Sürekli olarak
WAP hizmeti vermeye baş
ladığını anons eden Internet
servis sağlayıcılardan, fi
nans kurumlarından, medya
kuruluşlarından vb...

C

3G veya UMTS öncesinde mevcut
yapılar üzerinden WAP'ın getirdikleri
kuşkusuz çok önemli. Nokia, Ericsson
ve Motorola gibi en büyük cep telefo
nu üreticisi şirketlerin ve ayrıca 350'ye
yakın şirketin ortak olarak üzerinde ça
lıştığı bir standart WAP.
Ancak; WAP'ın çalışmasına şöyle kı
saca bir göz atmakta fayda var. Cep te
lefonu ilk iletişimini WAP Gateway ile
kuruyor. WAP Gateway'in görevi
WAP Server'lar ve cep telefonları ara
sında trafik aktancılık. WAP Server'lar
ise arka tarafta çalışan veritabanlan ile
iletişim kurup bu bilgiyi WAP protoko
lü vasıtasıyla WAP Gateway'e ve do
laylı olarak cep telefonuna aktarıyorlar.

WAP güvenliği WTLS (Wireless
Trasport Layer Security) ile sadece
cep telefonu ile WAP Gateway arasın
da sağlamakta. WAP Gateway kablo
dan gelen bilginin havaya aktarıldığı
yer. Dolayısıyla tam bu noktada HTML
verisinin şifresi çözülüp tekrar şifrelene
rek WML (Wireless Markup
Language) haline dönüşüyor.
İşte bu nokta yani WAP Gateway'in WAP Server'lar ile
iletişimi ve verilerin şifreleri
nin çözülüp tekrar şifrelenmesi
aşamasında birçok otoritenin
ortak görüşü; ciddi bir güven
lik boşluğunun mevcut olduğu.
Kısaca (i) WAP teknolojisi ile
elektronik finans hizmeti vermeyi düşü
nen veya veren bankaların ve finans ku
ruluşlarının veya güvenlik gerektiren
çok önemli bilgileri WAP ile kullan
mak isteyen kurumların "takkelerini el
lerine alarak" ciddi anlamda düşünmele
ri gerekiyor. Gerçek anlamda güvenliğin
WAP standardının yeni sürümlerinde
sağlanacağı görülüyor ancak şimdi de
ğil, (ii) Tam anlamıyla güvenli bir WAP
kullanıcısı olmak isteyen son kullanıcı
ların maalesef yeni WAP standardıyla
birlikte mevcut WAP telefonlarını de
ğiştirmek gibi bir riskleri mevcut. Bu
nedenle WAP telefonu alacak olanların
aslında neyi aldıklarını iyi anlamaları
gerekiyor.
gereky@fit.com.tr
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Bilişim bu yıl iki ayrı
mekanda gerçekleşecek
Sayfa 1 >
çıkan Bilişim, bugün Av
rasya bölgesinin teknolo
ji ve ticaret arenası olma
yolunda.
Geçtiğimiz yıl yakla
şık 120 bin ziyaretçiyi
ağırlayan Bilişim'i bu yıl

150 bin kişinin ziyaret
etmesi bekleniyor. 6-10
.Eylül tarihleri arasında
düzenlenecek olan Bili
şim 2000 iki ayrı bölüm
den oluşuyor: "Bilişim
2000 A CeBIT Event" ve
"Bilişim 2000 Etkinlik
ler".

"Bilişim 2000 A Ce
BIT Event" Beylikdüzü
Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi'nde, çeşitli se
minerler, konferanslar,
oturum ve paneller gibi
etkinliklerin yer alacağı
"Bilişim 2000 Etkinlik
ler" ise Lütfi Kırdar

B

birliktelik sonucu gelen
uluslarası yüksek stan
dartlar, yurtiçi ve yurtdı
şından birçok şirket ve
sektör profesyonellerini
biraraya getirecek. " Bili
şim 2000 A CeBIT
Event" de, iki lider et
kinliğin güçbirliğinden
kaynaklanan bu sinerji
ile, çok daha fazla sayıda
uluslararası yatırımcı ve
ziyaretçinin bölgeye çe
kilmesi bekleniyor. Bu
gelişme, dünya çapında
bir bağlantı noktası ve
bilgi paylaşım merkezi
oluşması anlamına geli
yor. Dev bir pazara, su
nulan ürünlere ve hiz
metlere hakim olma fır
satı veren Bilişim 2000,
bir CeBIT etkinliği ola
rak, sektörel kategoriler
deki yeni pazar eğilimle
rini ve en modern tekno
lojiye sahip çözümleri ön

ulaşım gibi birçok bilgiyi
en güncel haliyle bulmak
mümkün. Hem "Bilişim
2000 Etkinlikler" hem
de "Bilişim 2000 A Ce
BIT Event" in ana spon
sorluğunu Turkcell, açılış
sponsorluğunu ise Si
emens üstlendi. •

plana çıkaracak.
Beylikdüzü Tüyap Fu
ar ve Kongre Merkezi'ndeki salonlarda şu
teknolojilere yer verile
cek:
Salon 1 'Ofis Teknolo
jileri', salon 2 'Bilişim
Ev', salon 3 ve 4 'İleti
şim Teknolojileri', salon
5 'Bilgi Teknolojileri',
salon 6 'Yazılım Dünya
sı', salon 7 'Kurumsal
Çözümler', salon 8 'İle
tişim Dünyası', salon 9
'Bilişim Ev-Ofis Tekno
lojileri'.
11 Temmuz 2000 tari
hi itibariyle yapılan gün
cellemelere göre, "Bili
şim 2000 A CeBIT
Event" in resmi spon
sorları şöyle: Donanım
sponsoru Compaq; giriş
sistemi sponsoru Çözüm
Holding A.Ş.; dijital gö
rüntüleme sponsoru Dimage; bilgi çağı sponso
ru Hürriyetim, basın
sponsorları Milliyet, Ra
dikal, Sabah, Türkiye,
Yeni Binyıl, BThaber;
elektronik medya spon
soru BTnet, iletişim
sponsoru Türk Telekom;
şehir içi ulaşım sponsoru
İETT. Türkçe arama mo
toru Evreka da, Bilişim
2000 Türkçe Arama Ser
visi olarak resmi spon
sorlar arasında yer alıyor.
Ürün ve hizmet spon
sorları ise şöyle: Açık
Radyo, Benetton, Dolu
ca, Efes Pilsen, Eko Da
ğıtım, Enel İzlem Inter
national, MBS, Micro
soft ve Superonline. •

www.bthaber.com.tr

ve "Bilişim 2000 A Ce
BIT Event" sayfalarına
ulaşılabiliniyor.
Hem
Türkçe hem de İngilizce
içerik olarak hazulanan
bu sitede, katılım şartlan,
toplantılar, konuşmacılar,
sosyal etkinlikler, tanıtım
ve reklam, konaklama,

Çağdaş bir tartışma ve öğrenme ortamı

Uluslararası bir platform
ilişim 2000 A
CeBIT Event,
sadece Türki
ye'nin değil,
tüm Ortadoğu'nun, Orta
Asya'nın, Doğu Avrupa
ve Akdeniz Bölgesi'nin
en büyük uluslararası
bilgi ve iletişim teknolo
jileri fuarı konumunda.
İnterpro A. Ş. ve bilgi ve
iletişim teknolojileri ko
nusunda dünyanın en bü
yük fuarı olan CeBIT'i
düzenleyen şirket De
utsche Messe AG. ara
sında yapılan bir anlaş
ma sonucunda HİFAŞ
(Hannover Fairs İnterpro
Uluslararası
Fuarcılık
A.Ş.) adında yeni bir şir
ket kuruldu. Bilişim fu
arı bu yıldan itibaren Hİ
FAŞ tarafından, "Bilişim
2000 A CeBIT Event"
adıyla düzenlenecek. Bu

Uluslararası Kongre ve
Sergi Sarayı'nda gerçek
leştirilecek. Superonline'nın sponsorluğunda
bu yıl da devam eden
web sitesi uygulaması ile
www.bilişim2000.
com.tr adresinden, "Bili
şim 2000 Etkinlikler"

BD,
TUBISAD, TBV, İn
terpro A.Ş. ve
Semor işbirli
ğiyle gerçekleştirilecek
olan "Bilişim 2000 Et
kinlikler", TBD 17. Bi
lişim Kurultayı, TBV
Eğitim Seminerleri ve
özel şirketlerin teknolo
ji toplantılarını kapsı
yor.

T

"Bilişim 2000 Etkin
likler" in ana teması ise
e-Türkiye olacak. Etkin
liklerde ayrıca, Uluslara
rası Bilişim Teknolojile
ri Forumu (IFonlCT) ve
TÜBİSAD - Sabancı
Üniversitesi işbirliğiyle
gerçekleştirilecek olan
'Risk Sermayesi Foru
mu' da yer alacak. Sos
yal etkinliklerle de des
teklenecek olan "Bili
şim 2000 Etkinlikler",
bilişim dünyasının açık,
yenilikçi ve çağdaş bi
reylerinin öğreneceği,
tartışacağı ve eğleneceği
bir ortam oluşturacak.

"Bilişim 2000 Etkinlikler", bilişim
dünyasının açık, yenilikçi ve
çağdaş bireylerinin öğreneceği,
tartışacağı ve eğleneceği
bir ortam oluşturacak.
"Bilişim 2000 Etkin
likler" e kayıt yaptırmak
için katılım formunu dol
durup, 0212-212 31 21
numaralı faksa gönder
mek gerekiyor. Katılım
formuna
www.bilisim2000.com.tr adresin
den erişilebiliyor. Etkin
liklerle ilgili ayrıntılı bil
gi, İnterpro A.Ş. Organi
zasyon Departmanı'ndan
alınabiliyor.
11 Temmuz 2000 tari
hi itibariyle yapılan gün
cellemelere göre, "Bili
şim 2000 Etkinlikler" in
sponsorları şöyle:
İhlas/Acer, Meteksan
Sistem, Microsoft ve

VestelNet-Dexar etkin
likler gün sponsorları;
BThaber, InformationWeek, IT-Business, İşte
İnsan, İş Yaşamı, Computerlife ve PC Week
basın
sponsorları;
BTnet, Cisco Systems,
Dimage, Eko Basım Ya
yın Dağıtım, KoçSistem-IBM ve İnterpro
Pazar Araştırma Merke
zi (PAM) resmi spon
sorlar; Doluca, Efes Pil
sen, KoçSistem, LinkSistem, MBS, Micro
soft, Network, Profilo
Telra, Superonline ve
Trio Çözümevi ise hiz
met sponsorları. •
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Türkçe içerikte Netbul farkı
aklaşık 16 ay önce
temelleri
atılan
Türkçe
netkapısı
Netbul'un yetkilile
ri, düzenledikleri basın toplan
tısıyla bugüne kadar yaptıkları
çalışmalarla ilgili bilgi verdi
ler. Çeşitli yayınlarda yönetici
lik yapmış olan Elif Dağdeviren Ergani yönetiminde çalışan
Netbul ekibi, bir araya geldi
ğinde proje, gazete bayilerinde

Y

Etkinlik Haberleri
"Teknoloji Ödülü" finalistleri belirlendi

satılacak bir CD magazindi.
Ekip, geri dönüş amacıyla yap
tıklarını Internet'e taşıyınca
planlar değişti ve Türkçe net
kapısı Netbul, yayın hayatına
girdi. Günlük 30 bin aktif kul
lanıcıya sahip bulunan netbul,
dünyadaki değişim süreci ile
Türkçe konuşan kitleler ara
sında köprü görevi olma rolü
nü vizyonunun önemli bir un
suru olarak değerlendiriyor. •

AGB Anadolu'dan Internet
Ölçümleme Sistemi
976'dan bu yana Avru
pa, Latin Amerika, Or
tadoğu ve Asya-Pasifik'te medya ölçümlemesi odaklı faaliyet gösteren
AGB Grubu, Internet ölçümü
ve pazar araştırma konusunda
çalışan Red Sheriff şirketiyle
ortaklık yaptı. AGB Grubu'nu
Türkiye pazarında AGB Ana
dolu A.Ş. temsil ediyor.
Red Sheriff ve AGB Anado
lu'nun know-how ortaklığına
dayanan RedMeasure Internet
Ölçümleme Sistemi'nin en
önemli üstünlüğünün tarafsız,
eksiksiz ve tam ölçümleme ya
pabilmesi olduğu açıklandı. Bu
ortaklığın duyurusunun yapıl

1
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dığı toplantıda bir konuşma ya
pan AGB Anadolu Genel Mü
dürü Arzu Eder, RedMeasure
ile alman bilgiler sayesinde,
Türkiye'de son dönemde Inter
net kullanımında yaşanan pat
lamanın ardından gündeme ge
len objektif, güvenilir ve ba
ğımsız verilerin temini sorunu
na bir çözüm getirileceğini söy
ledi.
Internet'te geleneksel ölçüm
leme yöntemlerinin kullanıla
mayacağına dikkat çeken Red
Sheriff İngiltere Genel Müdürü
Martin Filz, RedMeasure site
minin web tarayıcısı tabanlı bir
yöntem olduğu için doğru
sonuç aldığını belirtti. •

ÜBİTAK, TTGV ve
TÜSİAD'ın birlikte
düzenledikleri
"Teknoloji Ödülü"
yarışmasında finale kalan 12
kuruluş ve başvuruya konu
olan ürünler açıklandı.
"Büyük Ödül" ve "Başarı
Ödülleri" olmak üzere iki ka
tegoriden oluşan "Teknoloji
Ödülü"ne 24 kuruluş başvur
muştu.
Büyük Ödüle, Alcatel Teletaş "Yeni Nesil Kartlı Tele
fonlar ve Yönetim Sistemle
ri" ürünü ile, Artesis Tekno
loji Sistemleri "MCM Motor
Arıza Erken Uyarı Sistemi"
ile, Kordsa Kordbezi "Boyutsal Kararlı Polyester Kordbe
zi" ürünüyle, Pınar Süt Ma
mulleri
"Kaymaklı Yoğurt
Sürekli Üretim Teknolojisi"
ile, Valfsel Armatür "MIX
2000 Su Teknolojisinde Mak
simum Kontrol" ürünüyle,
Yapı Merkezi İnşaat da "FabTek Konut Sistemi" ürünü ile
aday oldular.
Başarı Ödülleri'nin adayla
rı arasında, Camser Seracılık'ın "Alüminyum Modern
Sera Sistemi", Kurtsan İlaçl a r ı ' n ı n " Otacı Diet Life
Brunch Diabetik Çikolatalı
Lifli Kıtır", Sayot Sayaç Oto

T

masyon Sistemleri'nin "Sa
yaç Otomasyonu ve Uzaktan
Kontrol Sistemi", Sistaş Sa
yısal İletişim'in "Akıllı Güç
Modülü", Tesan Tekstil'in
"Bilgisayarlı Kalıp Hazırla
ma Sistemi" ve Yeniçağ
Elektronik'in "YES 6 Ortak
Uydu Santralı" ürünleri bulu
nuyor.
28 Temmuz 2000 tarihinde
saha değerlendirme sonuçla
rının T Ö Y K ' e (Teknoloji
Ödülü Yürütme Kurulu) ve
rilmesinden sonra 10 Eylül
2000 tarihinde jüri toplana
cak. 11 Eylül 2000 tarihinde
Ankara'da gerçekleşecek III.
Teknoloji Kongresi'nin ar

dından ödüller sahiplerini bu
lacak.
TÜBİTAK Başkan Yardım
cısı ve Teknoloji Ödülü Yü
rütme
Kurulu
Başkanı
Prof.Dr. Nevzat Özgüven,
Teknoloji Ödülü ve Kongresi'nin amacını, "ülkemizde
yenilikçi ürün geliştirme ça
balarını desteklemek, yeni
likçi ürün geliştirmenin, re
kabetçi pazarlarda başarının
kaçınılmaz yolu olduğu ko
nusunda genç sanayimizi bi
linçlendirmek" olarak belirt
ti. Özgüven, ayrıca kamu
oyunun bu konulardaki du
yarlılığının artırılması gerek
liliğine de dikkat çekti.
Diğer taraftan III. Teknolo
ji Kongresi'nin bu yılki ana
teması "Tehditlerden Fırsat
lara: Türkiye için Teknoloji
Stratejileri" olacak. Kongre
boyunca düzenlenecek otu
rum başlıkları ise şöyle sıra
lanıyor: Tehditlerden Fırsat
lara: Türkiye için teknoloji
stratejileri,
Küreselleşme,
Yerel Yetenekler, Ulusal İnovasyon Sistemleri, Gelecek
Senaryoları, Teknolojik Ta
lep, Çağdaş Toplum ve Bilgi,
Yeni Dünya Ekonomisi Çer
çevesinde Bilim - Teknoloji
Strateji ve Eylemleri. •

Ağ

uygarlığına

güvenli adımlar
dışında

ketlerin başında DataSET geliyor.

LUCENT, BRAND-REX, BEL-

söylese

gerçekleşiyor. Internet, öğrenme,

10 yıllık bilgi birikimi ve deneyimi

DEN-PANDUIT gibi şirketlerin çö

ler herhalde kimse inan

çalışma, eğlenme ve yaşama şekli

ile müşterilerin bugün ve gelecekte

zümlerini tercih ediyor.

mazdı. Ağ teknolojileri sayesinde

mizi değiştiriyor. Her gün sayısız

de gereksinimini karşılayacak çö

DataSET çözüm üretiminde sa

bugün gelinen nokta, inanılmaz bo

dünyalı, net dünyasının da bir ele

zümler üretiyor. DataSET'in ana il

dece ürün kalitesini değil, sorunsuz

yutlarda. Teknolojideki bu başdön-

manı olma yolunda hızla ilerliyor.

10

yıl

dar

önce

dünyanın

küçüleceğini

bu

ka-

ğında

yaşam,

alışılmışın

kesi, yapısal kablolama ve ağ tekno

bir altyapıyı da garanti ediyor. Data

dürücü gelişme sonucu gelecekte

Internet, ağ uygarlığının yaşama

lojileri alanında anahtar teslimi pro

SET'in bu başarısı, her yıl yaptığı ci

insanlığı nelerin beklediği ise bilin

dönük yüzü. Internet'e dahil ol

jelere imza atmak. Her projeyi mü

rolara da yansımış durumda. Data
SET her yıl yaptığı başarılı projeler
sonucunda cirosunu da artırıyor.

mak ise baştan sona teknoloji. Net-

hendislik kökenli yaklaşımıyla ele

kavramları

working ve yapısal kablolama tek

alan DataSET, müşterilerinin yatı

sayısallaşma ve bilgisayarlaşma bu

nolojileri sayesinde dünya küresel

rımlarını koruyarak onları ağ uy

DataSET'in sloganı; network sis

gün yerini networking, yapısal kab-

bir ağa dönüşüyor.

garlığıyla tanıştırıyor. Uzman kad

temlerinde geleceğin teknolojileri.

miyor.
D ü n ü n teknolojik

lolama, Internet, kablosuz teknolo

Gelelim ülkemize. Türkiye, dün

rosuyla başarılı işlere imza atan Da

DataSET ile ağ uygarlığına güvenli

ji ve mobiliteye bıraktı. Ve bu deği

yadaki hızlı teknoloji değişimine

taSET, Cisco premier partneri ol

adımlar atın...

şim son 10 yılda gerçekleşti. Ağla

ayak uydurmada zorlanmıyor. Ge

masının yanı sıra, birçok dünya de

rın ağı Internet yeryüzündeki her-

lişmeleri günü gününe takip eden

vi teknoloji şirketi ile iş ortaklığı

şeyi değiştirerek gelişimini sürdü

bilişim sektörümüzde, bu konuda

oluşturmuş durumda. DataSET ağ

rüyor. Dünyadaki pek çok kurum,

deneyimli şirketler kuruluyor ve

sistemlerinin kurulumunda; CIS

kuruluş ve kişi yaşamını kolaylaş

uzmanlar yetişiyor.

CO, HP, 3COM, MOTOROLA,

tırmak, Internet'e bağlanmak için

Yapısal kablolama ve ağ teknolo

kendi ağlarını kuruyor. Ağ uygarlı

jileri alanında faaliyet gösteren şir

NORTEL NETWORKS gibi şirket
lerle çalışırken,

kablolamada da

Data \SET
Network Sistemlerinde Geleceğin Çözümleri

DataSET Genel Müdürü
Hıdır Karadağ:

Teknolojiyi
yaşama
uyarlıyoruz
ürkiye'de kablolamayı başlatan

kurmaya başladık. O da Lucent'ın

şirket olarak bilinen DataSET,

Türkiye'ye gelip yapısal kablolamayı

yapısal kablolama ve ağ teknolojileri

sadece kablolama olarak oluşturması

alanında sunduğu anahtar teslimi çö

ile başladı. Bu noktada da SET Elekt

T

zümlerle kurumları ve insanları tek

rik ile bu projelere devam edemeyece

noloji ile tanıştırıyor. 'Teknolojiyi ya

ğimizi anladık. DataSET'i, bağımsız

şama uyarlıyoruz' diyen DataSET'in

kablolama projeleri yapmak amacıyla

Genel Müdürü Hıdır Karadağ ile tek

kurduk. DataSET böyle bir mirasın

nolojinin boyutları ve DataSET'in bili

üzerine kuruldu.

şim endüstrisine sunduğu katma de

Bir süre sonra da hem dünyada

ğer konusunda söyleştik:

hem Türkiye'de networking kavramı,

DataSET cephesinden teknoloji
nin gelişimini nasıl yorumluyorsu
nuz?

yerel alan ağları (LAN) ve geniş alan

önermeniz gerekir. Fiyatı uygun olsun

ğımız endüstri şirketleri ve inşaat şir

muhteşem mimaride binalar yapıyo

ağları (WAN) ortaya çıktı. DataSET

diye müşteriye uygun olmayan çö

ketleri var. Ayrıca elektrik projesi çi

ruz. Ama altyapı, networkinge sıra ge

iki senedir buna çok ağırlık veriyor.

zümleri sunma yoluna gitmiyoruz.

zen proje gruplarıyla çalışıyoruz. Onla

lince müşterilerin böyle bir talebi yok.

Başdöndürücü. Hayallerimizi altüst

Bu konuda kendi kadromuzu oluştur

Bizim biraraya getirdiğimiz sistem,

ediyor. Işık hızını aştığımızdan söz edi

duk. Sertifikalı, eğitimli eleman sayı

hem teknoloji hem ü r ü n ü biraraya ge

2000 yılında Ankara ofisimizi daha

liyor. Gen teknolojisindeki gelişmeler

mızı artırdık. Dünyada networking'in

tirdiğimizde ve uygun fiyatlı olduğun

etkin hale getireceğiz. Bununla birlik

Bir akıllı binada bilgisayar, telefon,

çok ilginç. İletişim artık çok kolay ha

gelişimi ile DataSET'in networking

da bir bütünlük sağlıyor.

te de kamu projelerine eğiliyoruz. Ka

güvenlik sistemi, kartlı geçiş sistemi

le geldi. Internet sayesinde herşeyi

konusunda

döneme

DataSET ayrıca kendini ispatlamış,

muda WAN projeleri eksikliği var. Bu

kısacası her şey var. Bizim bu sözünü

oturdu. 1998-99'da çok güzel LAN

teknolojisi oturmuş, yatırımı bu konu

projelere girmeyi planlıyoruz.

ettiklerimizin hepsi yapısal kablolama

nin insan hayatına girip yaşamı kolay

projeleri yaptık,

2000'de de WAN

da olan teknoloji şirketleriyle çalışı

projeleri gerçekleştirdik. Bugün yap

yor. Kablolamada Lucent; LAN'da

DataSET'i diğer şirketlerden
farklılaştıran özellikleri nedir?

üzerinde çalışıyor. Gelecekte de kesin

laştırması gerekiyor. Çok daha basit,
çok daha ucuz, çok daha becerikli, çok

mak istediğimiz, DataSET'i kablola-

Cisco, HP, Lucent gibi şirketlerle çalı

DataSET, mühendislik kökenli bir

linç önce orayı yapanla başlarsa herke

daha kolay cihazlar hayatımıza gire

manın yanı sıra aynı zamanda anahtar

şıyoruz. WAN'da Cisco, Motorola gibi

şirket. DataSET piyasada iş kalitesiyle

cek. Bu gelişmeler heyecan verici.

teslimi networking çözümleri sunan

şirketlerle çalışıyoruz.

tanınıyor. Pazarlama ve tanıtım özel

bir şirket olarak tanıtmak.

Networking projelerinde de durum

DataSET bir projeye nasıl yak
laşıyor? Neye önem veriyor, nasıl
sonuçlandırıyor ?

liklerimiz yoğun olmadığı için nere

farklı değil. O noktada da teknoloji

deyse sadece bizimle çalışan müşteriler

yoğun olduğu için orada da bilememe

bizi çok iyi bilir. En büyük özelliğimiz,

nin getirdiği bir sıkıntı var. Bizler da

Projenin en önemli tarafı, o projeyi

piyasada kendi alanımızdaki işleri çok

hi bugün sahip olduğumuz bilginin

süreçtir.

iyi yapmamız. Bu kültürü mühendis

yarın değiştiğini görüyoruz. Hızla öğ

knovv-

lik düzeyinden en uç noktadaki tek

renmemiz gerekiyor. Hep yeniliğin,

birçok ürünü biraraya toplayıp o siste

how'ımız doğrultusunda proje detay-

nisyene ve sahada müşteri hizmeti ve

değişimin peşinde koşmak Türk insa

mi müşterinin isteği doğrultusunda

landınlıyor. Projede satıcı ve satış ön

ren kişilere kadar aşılıyoruz. Ayrıca

nının alışkanlığında yok. Dolayısıyla

oluşturmak anlamını taşıyor. Buna ay

cesi projelendirmeyi yapan mühendis

çok uzun bir süredir bu sektördeyiz.

insanlar bu konuda tedirgin oluyor.

Sektörle birlikte büyüyoruz.

Altyapı yatırımlarında biraz daha bi

olunca

tek başına

teknoloji

hiç bir şey ifade etmiyor.

Önemli olan,

teknolojiyi yaşama

uyarlamak. Biz de kendimize bunu
misyon edindik.

Yapısal kablolama ve networ
king Türkiye'de ne zaman ve nasıl
başladı? DataSET'in pazara girme
si bu dönemlere mi rastlıyor?

aynı

Müteahhitlerin de elektrik şirketlerin
den böyle bir beklentisi yok.

anmda takip ediyoruz. Ama teknoloji

Teknoloji,

gelişimi

ra data danışmanlığı veriyoruz.

Anahtar teslimi çözümler sunan
sistem bütünleştirici bir şirket ola
rak bu kavramı nasıl tanımlarsı
nız?
Sistem bütünleştirici; sistemi alıp,

almadan önce yaşadığınız
Müşterinin

isteği

ve bizim

likle tek bir sisteme dönüşecek. Bu bi
se yayılır.

DataSET gerçekte Türkiye'de kab

rıca teknolojiyi takip etmeyi eklemek

arkadaşlar çalışıyor. Bir projeyi aldığı

lolamayı başlatan şirket. Ama sadece

gerek. O teknolojiye uygun ürünleri

mızda aslında herşey bellidir. Hangi

Satış sontası hizmetlerde titiziz.

linçli hareket edilmesi gerekiyor. İlk

altyapıya hizmet ediyoruz. Kablolama-

de müşteriniz adına takip ediyorsu

ü r ü n ü n kullanılacağı, bu ü r ü n ü n ne

Teknik serviste iki önceliğimiz var.

yatırım kuruluşlar için belki yüksek

da bilgisayar, telefon, enerji kablolama-

nuz. Networking sektörü teknoloji ile

zaman geleceği, ne şekilde çalışacağı,

Zamanında müdahale ve doğru müda

gelebilir ama kuruluşlar altyapıya yatı

sı, topraklama ve bunların teknik hiz

birlikte hızla değişiyor. O yüzden o

herşey planlanmış durumdadır. Biz

hale. Buna çok dikkat ediyoruz.

rımda uzun vadede kazançlı çıkıyor.

metini veriyorduk. DataSET 1987'den

anki müşteri isteği son teknoloji olma

onu sattığımızda zaten proje bizim için

bu yana kardeş şirket SET Elektrik ile

yabiliyor. Müşteriye, onun gelecekteki

tanımlıdır.

DataSET geleceğe nasıl bakıyor,
kendini nasıl konumlandırıyor?

ağ altyapısı kurulması ve kablolama

yatırımını da koruyarak çözüm öner

hizmeti vermeye başladı. O dönemde

mek durumundasınız.

DataSET'in hizmet verdiği müş
teri profili nedir?

Faaliyet gösterdiğiniz alanda
Türkiye pazarında yaşanan aksak
lıklar nedir, nasıl iyileştirilebilir?
İnsanlarımız yeniliklerle tanışmayı

vazgeçmediği önemli bir ilkesi var.

DataSET'in kuruluşundan bu yana

bu işi derli toplu yapan sadece Nixdorf

Projede zaman zaman teknoloji ka

Öncelikle finans sektörüne hizmet

pek istemiyorlar. Bilmedikleri bir ko

"Biz sistem bütünleştirici olarak çalışa

vardı. Sonra Digital Türkiye'ye geldi.

rar vericisi olarak davranmak duru

veriyoruz. Her dönemde finans sektö

nuyu merak edip öğrenmek yerine o

cağız. Dağıtıcı olmayacağız, mal alıp

Biz de o dönemde bu şirketlerin uygu

mundasınız. O teknolojinin gerektir

rü bilişimi en iyi kullanan kesim ol

konu yokmuş gibi davranıyorlar. Kul

mal satmaktan para kazanmayacağız.

lama ortağıydık. Yine aynı yıllarda Re-

diği

muştur. O n u n yanı sıra birlikte çalıştı

lanıcı tarafında da öyle. Çok lüks,

Toptancı olmayacağız. İşimizi A'dan

ü r ü n ü n farkında olmanız

ve

uters'in para piyasasının yükseliş döne

Z'ye projelendirerek müşteriye suna

minde hızla kurduğu bilgiişlem temelli

cağız." DataSET bu model ile gelecek

sistemleri vardı. Onların da kendine
özgü altyapılarım biz oluşturduk. Data
SET aslında böyle bir gelenekten oluş
muş bir şirket.
1995'te artık altyapı; sistemden ba
ğımsız olmaya başladı. Kablolamanın
yapısal kablolama mantığı ile beraber
sistemden bağımsızlaşması biraz Digi
tal ile başladı. 1995'lerde bu teknoloji
yi sistemden tamamen bağımsız olarak

DOGA, TARİH ve TEKNOLOJİ ELELE..

D

ataSET,

geçtiğimiz aylarda

başlattığı

"Hasankeyf Sular Altında

Kalmasın" kampanyasıyla teknolojinin doğayı ve tarihi yok et

mek için değil, korumak ve kurtarmak için kullanılması sorumluluğuna

dikkat çekiyor. Ulusal ve uluslararası planda sürdürülen HasankeyPin
kurtarılması çabalarına destek sunan DataSET, "Tarih, teknoloji ve doğa
birarada olabilir" diyor.

te daha da büyüyecek. Çalışma alanı
tek: networking. Ama teknoloji ile bir
likte kendimizi yenileyeceğiz. Klasik
kablolamadan yapısal kablolamaya, fi
ber optik kablolamalara ve bugün kab
losuz iletişime geçtik. Networking'de
LAN ve WAN var. Ses, data, video
entegrasyonu var. WAN'da kablosuz
iletişim var. DataSET de bu çözümle
ri müşterilerine sunacak.

Data

SET

Network Sistemlerinde Geleceğin Çözümleri

DataSET'in stratejik iş birimleri
ektörde sistem bütünleştirici
konumuyla uzman networking
çözümleri sunan DataSET, katma de
ğerini ortaya koyacak iş birimlerini ge
liştirmeye önem veriyor. DataSET'in
organizasyon yapısında yer alan belli
başlı iş birimleri şunlar:

S

vis ve hizmet ağımızı yaygınlaştırmayı
hedefliyoruz.

SATIŞ VE PAZARLAMA
Satış ve Pazarlama b ö l ü m ü n ü n
amacı; çalışmalarımızı "çözüm danış
manlığı" temelinde yürüterek müşteri
lerimizin kısa ve uzun vadeli gereksi
nimlerine yanıt verecek optimum çö
zümler sunmak olarak özetlenebilir.

Kalite Güvence Sistem Birimi
Teknik Danışmanlık Birimi (Tek
nik koordinatörlük, Satın alma-stok
kontrol-depo birimi, Network birimi,
Aktif uygulama birimi)

Bilgi teknolojileri gibi sürekli yeni
liklerin yaşandığı bir alanda; "çözüm
sunucu firma" olarak misyonumuz;
bilgi düzeyimizi yükseltmek ve elde et
tiğimiz uzmanlığı müşterilerimizle
paylaşmak.

Pazarlama ve Satış Koordinasyon
Birimi

TEKNİK DANIŞMANLIK
(Araştırma ve Proje Grubu)
Araştırma Proje grubu, gelişimin
çok hızlı olduğu bilgi teknolojilerinin
izlenmesini ve bunların çözüme yöne
lik taraflarını müşterilerine en iyi şe
kilde sunmayı amaçlıyor. Çözüme yö
nelik "Teknolojik Bilgilendirme" işle
vi projelendirme faaliyetleriyle birlik
te yönetiliyor. Bu konuda örnek ola
rak; Internet ve çokluortam (multimedia) konusundaki gelişmeler; bir ilko
kul ya da anaokulunda velilerin ken
di bilgisayarlarıyla çocuklarının duru
munu gün içinde görmelerini sağlaya
cak bir proje ile beraber aktarılacaktır.
Böylece DataSET müşterilerine tek
noloji treninin tarifelerim göstermek
yerine bu trende konforlu bir yolcu
luk keyfini tattırıyor.
Bu şekilde "Araştırma-Proje" tabiri
DataSET'in bu biriminin faaliyetlerini
özetliyor. DataSET kendi deneyimli
kadrosunun yanı sıra, teknoloji yarı
şında bayraktar olmak için Boğaziçi
Üniversitesi Vakfı'na bağlı Kampus
A.Ş. ile işbirliği içinde üniversitedeki
araştırma ve bilgi birikimini projeleri
ne taşıyor.
Yerel alan ağları, geniş alan ağları,
ses, çokluortam ve veri entegrasyonu

DataSET; bugün ulaştığı "uzmanlık
noktasında" komponent üretici firma
ların sertifikasyonu ile belgelenen 20
yıl "ürün" ve ömür boyu "perfor
mans" garantisine sahip sistemler ku
ruyor.

konuları araştırma proje grubunun fa
aliyet alanına giriyor.
Bölümün
Hedefleri:
"Araştırma-Proje" birimi herşeyden
önce müşterilerini; kendi kuruluş mis
yonu içerisinde bilgilendirme ve sü
rekli gelişen bilgi teknolojilerinin orta
ya çıkardığı ihtiyaçlar konusunda çö
zümler üretmeyi hedefliyor. Bu amaç
lara ulaşırken DataSET "Teknolojik
Danışmanlık Hizmetleri"ni müşterile
rine ücretsiz veriyor.
Gelecekte ağ teknolojileri; veri taşı
manın ötesinde hayatımızın her alanı
na girecek. Bu sebeple dikkatli ve ye
ni teknolojiler paralelinde geliştirilmiş
projeler herkesin ihtiyacı haline gele
cektir. Araştırma ve proje grubu gele
ceğe ait planlarına, bugünden kaliteli
projeler yaparak hazırlanıyor. Bilindi

ği gibi yerel alan ağlarında kablolu ve
kablosuz ayrımı kalmadı. Bunun öte
sinde bilişim teknolojisi, GSM'in yeri
ni alacak GPRS gibi daha yüksek bant
genişliği verecek yeniliklerle yerel alan
ağları ile geniş alan ağlarının evliliğine
hazırlanıyor. Mobile IP gibi standartla
rın da yaygınlaşmasıyla şüphesiz ki ya
kın gelecekte şu andakinden çok daha
farklı
ağ
yapılarıyla
çalışacağız.
DataSET o günler için şimdiden hazır
lıklarına başladı. Sürekli yenilenen
teknolojilerin çokluğu ile kafaların ka
rıştığı bir ortamda, "DataSET Araştır
ma-Proje Grubu" teknolojiyi takipteki
ısrarlı tavrı ile ağ bilgiişlem piyasasının
pusulası olmaya devam edecek.

TEKNİK KOORDİNATÖRLÜK
Teknik

koordinatörlüğün

işlevi;

projelerin gerçekleştirilmesi ve müşte

rilerimize, satış sonrası teknik destek
ve servis sağlanması olarak özetlenebilir.
DataSET tarafından üstlenilen tüm
projeler; müşteri istekleri ve ilgili stan
dartlara uygun olarak zamanında ve
eksiksiz tamamlanıp teslim edilirken,
satış sonrası teknik hizmetler de yine
aynı titizlikle yerine getirilir.
DataSET'in omurgası konumunda
ki Teknik Departman; 10 yılı aşan
tecrübesini alanındaki tüm teknolojik
yenilikleri günü gününe izleyip uygu
layarak artırıyor.
İstanbul merkez olarak Ankara ve
İzmir şubelerimiz de; bünyelerindeki
eğitilmiş teknik kadroları ile hizmet
sunmaya devam ederken yurtiçi ve dı
şında genişlemekte olan müşteri port
föyümüzün gereksinimlerine daha
hızlı yanıt verebilmek için teknik ser

İş Ortakları DataSET'i anlattı
HAKAN ERENOGLU-

ön plana getirmekte yarar var. Gerçekten işe başladı
ğımız andan ve tanıştığımız günden beri bu özelliği
ile DataSET hem Lucent ve Lucent'm diğer ortakla
DataSET, FARKLIrı BİR
tarafından çok yakından izlenmekte. Daima ılı
İŞ ORTAĞI
man ve barışçıl yaklaşımı ile takdir kazanmakta, pa
ataSET ile iş ortaklı zarda yerini bilerek birtakım hedeflerinde sürekli bü
ğımız 3 yılı aşkın bir
yümesini sürdürmekte olan çok başarılı bir şirkettir.
süredir devam ediyor. Data
SET, Cisco Primier iş ortağı ol T Ü R K A Y TERZİGİLdu. Bu onları farklı kılıyor. Kablolama konusunda
HP BPC Yöneticisi
çok iyiler. Ayrıca müşteri portföyü de çok iyi. Şir DataSET ÖNEMLİ BİR ORTAK
kette uzman bir teknik ekip var.
ablolama konusunda sektörde oldukça iyi bir
DataSET ile gerçekten de çok sıcak ve artan bir bir
konuma sahip olan DataSET, 1999 yılından
ilişkimiz var. Son olarak Primier iş ortağı olmaları, beri projelerinde HP'nin aktif ağ cihazlarını da kul
Cisco yatırımlarının giderek artması ve en son TÜ lanmaya başlamış ve önümüzdeki yıllarda HP için
BİTAK projesi, ilişkimizi kuvvetlendiren etkenler
ağ bilgiişlem alanında büyük bir potansiyel vaat
oldu.
eden bir iş ortağı olma konumuna geldi.

Cisco Kurumsal İş Birimi
Genel Müdür Yardımcısı

D

K

Ş E R E F OZKAN-

C E M ÖZDEMİR-

Lucent Kanal Ortakları
Yönetim Direktörü

Anixter Türkiye ve
Orta Doğu Bölge Müdürü

DataSET, İŞÇİLİK
KALİTESİ İLE ÖN PLANDA

BİLGİ DÜZEYİ ÇOK İYİ

ataSET ile Lucent ola
rak çok köklü bir geç
mişimiz var. 5 yıldan bu yana da
birlikte çalışıyoruz. DataSET'in belli konularda pa
zarda bulunmaz nitelikleri olan işçilik özelliklerini

D

ataSET ile 5 yıldır ça
lışıyoruz. DataSET'in
pazardaki rolü sadece uçtan
uca sistem bütünleştiren uygu
layıcı bir firma olmakla kalma

D

yıp aynı zamanda müşterilerini yönlendirebilecek
derecede teknik bilgi düzeyi ve deneyime sahip kat
ma değerli bir çözüm şirketi konumunda. Türkiye
içinde ve dışında başarı ile gerçekleştirmiş oldukları
önemli projeler ve sektördeki tecrübeleri ile proje
yönetimi konusunda da başarısını ispatlamış bir şir
ket. DataSET ve Anixter gerçek anlamda uyum ve
işbirliği anlayışı içerisinde çalışıyor ve bu takım ça
lışmasının ödülü olarak da başarı kolaylıkla yakala
nıyor.

MUSTAFA

GÜVEN-

Armada Genel Müdürü
DataSET GÜVENİLİR BİR
aklaşık 7 yıldır Data
SET ile birlikte çalışı
yoruz. DataSET herşeyden ön
ce bizim için çok stratejik bir iş
ortağı. Birlikte pek çok projeye
imza attık. Uzun süredir sektörde faaliyet gösterme
si ve güvenilir bir şirket olmasıyla ön plana çıkıyor.
Yaptığı projelerde her zaman en uygun fiyatlı, en
performanslı, en son teknolojiyi seçmeye gayret gös
teriyor.

Y

DataSET, teknolojiyi çok yakından takip eden
bir şirket aslında. T ü m bu özellikleriyle de pazarda
aranılan bir şirket konumunda.

Rekabet altında yaşanan yoğun
"teknolojik gelişme" ile artan ve çeşit
lenen müşteri talep ve beklentilerinin
ayrıntılı analizini yaparak en uygun
çözümleri önermek ihtiyacı, ayrı ve
uzmanlardan oluşmuş bir Satış ve Pa
zarlama Ekibi'nin varlığını zorunlu
hale getirdi.
Bölümün

hedefleri:

< "Müşteri Odaklılık" ilkemize uy
gun olarak; hizmet sunduğumuz sek
tör ve segmentler için amaca uygun
"uzmanlık çözümleri" geliştirmek.
< Yaptığımız iş sonucu yaratılan
"katma değerin" çözüm iş ortakları
mız ve müşterilerimiz ile daha efektif
bir şekilde paylaşımını sağlayacak mo
deller geliştirmek.
< Müşterilerimize beklentilerinin de
üstünde çözümler sunabilecek nitelik
ve nicelikteki ekibimizin varlığını
korumak ve sürekli zenginleştirmek.

Bir başarı öyküsü: Alarko Projesi

REFERANSLARIMIZ
A.Ş., Real Time Data Feed desteği (900 şirket)

> Reuters Türkiye
ÜNİVERSİTELER

> İstanbul Teknik Üniversitesi, Data ve F/O omurga altyapısı

Teknoloji sayesinde
sınırlar kalkıyor
T

> İstanbul Üniversitesi, Data kablolaması ve F/O omurga altyapısı

loji destekli otomasyon projesinde

> Boğaziçi Üniversitesi, Data ve F/O omurga altyapısı
> Ege Üniversitesi, Data, telefon,

UPS, topraklama ve F/O altyapısı

> Uludağ Üniversitesi, Data ve F/O omurga altapısı
> Karadeniz Teknik Ü., Data, UPS, topraklama ve F/O altyapısı
> Bahçeşehir

Network cihazlarının

Üniversitesi,

kurulması

> Sabancı Üniversitesi, Data ve telefon altyapısı
KAMU

KURULUŞLARI

> TBMM, Data, telefon,

UPS, topraklama ve F/O altyapısı

> Tekel işletmesi, Türkiye

çapında

bilgisayar siistemleri

> TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, F/O ve data altyapısı
FİNANS

SEKTÖRÜ

> Global Menkul Değerler A.Ş., Data altyapısı ve şubeler ve irtibat
büroları

arasındaki

altyapı

kurulumu

ürkiye'nin önde gelen ku

tin gereksinimleri herkesin görüşü

ruluşlarından biri olan

alınarak belirlendi. Profesyonel şir

Alarko Holding, uzun bir

ketlere, kendimize özel programlar

süredir yürüttüğü tekno

yazdırıldı. Şu an bu yazılımlar test

> Tütünbank, Data,

aşamasını bitirmek üzere.

> Nurol Menkul Değerler, Data, telefon, UPS altyapısı

pilot olarak Alsim'i seçti. Alsim'de
DataSET ile projenin hangi

ve donanımların ardından sistem ve

kısmı vaya fazı harekete geçiril

uygulama yazılımlarının değiştiril

di?

mesi ve yeniden yazılması işlemleri

Herşeyden önce altyapımızın, sis

tüm şirketlerin sanki aynı binadaymış
gibi yönetilmesi hedefinden yola çıkı
larak başlanan projenin network alt
yapısını DataSET kurdu. DataSET'in
iş kalitesi ve kalıcı projeler gerçekleş
tirmesi, iki şirketin birlikte çalışmasın
daki en önemli etkeni oluşturuyor.

Data

> Anadolubank,

altyapısı

> Ata Menkul Değerler AŞ., Şubelerinin data altyapısı
> Toprakbank, Merkez ve

şubelerinin data altyapısı

> Şekerbank, Data, telefon,

UPS ve topraklama altyapısı

telefon,

UPS ve topraklama altyapısı

> Global ITC, Data, telefon,

UPS ve topraklama altyapısı

> GSD Holding, Data ve telefon altyapısı

otomasyon projesi baştan ele alındı

yürütüldü. Kağıtsız ofis oluşturma ve

Bilişim projesinde hedeflenen
neydi?

> Vakıf Leasing TAŞ., Data altyapısı
> İhlas Finans Kurumu A.Ş., Data ve telefon altyapısı
> Asya Finans Menkul Değerler, Şube binalarının data altyapısı
> Finansbank, Merkez ve şubelerin data altyapısı
> Fiba Factoring Hizm. A.Ş., Muhtelif mağazalardaki POS sistemlerinin
altyapı

ve

kurulumu

temdeki yoğunluğu kaldırabilecek,

> EGSBank,

> ABN Anbro Menkul Değerler, Data, telefonelektrik, enerji, UPS ve kanal

Muhtelif şubelerinin

data

altyapısı

Öncelikli hedefimiz Alsim bünye

network darboğazlarının yaşanmaması

sinde kağıtsız ofis uygulamasını ger

için profesyonelce planlanıp kurulma

çekleştirip oluşan bu sisteme diğer

sı gerekiyordu. DataSET'in bize yöne

merkezlerimizi ilave etmek, oluştur

lik daha önceki iş kalitesini de gözö-

> HSBC Bank, Merkep ve şubelerinin data ve telefon altyapısı

duğumuz bu yapının dış dünya ile et

nüne alarak altyapıyı DataSET'in

> Akbank 2000, Data ve telefon altyapısı sistemi, aktif cihaz sistem

kileşiminin güvenli ve hızlı bir şekilde

kurmasını uygun bulduk.
Alarko'daki bilişim projesi şu

Müdürü Nail Demir, kuruluşların

Nasıl bir yatırıma gidildi?

daki otomasyon projesini aktararak

Projeyi hayata geçirmek için önce

altyapısı
> Bender Menkul Değerler, Data,telefon, elektrik, enerji, UPS ve kanal
altyapısı

ağ projesi, tasarımı ve kurulumu
> ABN Anbro Bank, Data ve telefon altyapısı
> Sümerbank Maslak Genel Md., Data, telefon, UPS ve topraklama

olmasını sağlamak.

Alarko Alsim Lojistik Destek

anda hangi aşamada?
Pilot bölge olarak seçilen Alsim'de

altyapısı
ÖZEL

SEKTÖR

> ToyotaSa, Data ve F/O omurga altyapısı
> AEG

Eti, Data,

-

Data,

> Turkcell,

telefon,

telefon,

topraklama altyapısı

topraklama

altyapısı

gelecekte hedeflenenleri şöyle özetli

likle yeni donanımlara gereksinim du

ofis otomasyonu gerçekleşmiş durum

yor:

yuldu. Bu yüzden yeni bilgisayarlar,

da. Merkezdeki gelişime paralel ola

> Peugeot, Elektrik, enerji, UPS ve kanal altyapısı

sunucular, yeni ağ cihazları v.b ekip

rak şantiyelerde de ofis otomasyonu

> Man,

manların temin edilmesi gerekiyordu.

na adım adım geçiliyor.

Alarko'daki bilişim projesinin
kapsamım anlatır mısınız?
Alarko Hol
ding bünyesinde

Gerekli pazar araştırması yapıldıktan
sonra bizim için en uygun ürünler
tercih edildi.
Teknoloji seçimi nasıl oldu?

> Bosch, Data, telefon, UPS ve topraklama altyapısı
Data,

telefon,

Proje Alarko'ya ne kazandırdı?
Ofis otomasyon projesi de tamam
tek bir binadaymış gibi yönetilecek.

ve

UPS

topraklama

altyapısı

> ABB Elektrik Sanayi. A.Ş., Fiber optik omurga altyapısı
> Dİgİtal, Atakule ve Fulya binalarının data ve
> Reuters, Data, telefon,

landığında bütün Alarko topluluğu

ki şirketler, bu
şirketlere bağlı

kurulumu

> Vergi Daireleri, Data, telefon, UPS ve topraklama altyapısı

telefon altyapısı

UPS ve topraklama, aydınlatma, şebeke

altyapısı
> Black & Decker, Merkez binanın data, telefon ve UPS altyapısı
> Philsa, İstanbul ve Torbalı data ve

telefon altyapısı

> Demirer Kablo, İstanbul ofisi elektrik tesisatı
> Mas Matbaa, Data, telefon, UPS ve elektrik altyapısı
> Taç

Bilgiişlem

Santral,

müdürlüğünün

altyapısı

fabrikalar, şanti

Kullanacağımız cihazları seçerken

Ses, data, görüntü iletişimi sağ

> İstanbul Çorap Sanayii, Data ve enerji altyapısı

yeler, bürolar vs.

gözönünde bulundurduğumuz nokta

lanacak. Bilgiye hızlı erişim sağ

> Barsan Nakliyat, Data, telefon, UPS F / O altyapısı

var. T ü m bu

fiyat/performans oranından çok, bize

lanacak. Kullanıcılar seyahatteyken ya

noktaların ara

ne kadar hitap ettiğiydi. Tercihimizi

da evlerinde iken ofisteki bilgisayar

> Çitosan,

sında çevrimiçi

günün 24 saati çalışabilecek, sistem

larına ulaşabilecekler. Böylece sınırlar

> Boytaş Mobilya, Fabrikanın data, F/O altyapısı

(online) iletişim sağlayıp bu merkez

duraksamalarını minimum düzeyde

ortadan kalkacak.

ler arasındaki yazışmaların dijital or

tutabilecek cihazlar yönünde kullan

tamda yapılması, veri transferleri, IP

dık. Yoğun piyasa araştırmasından

telefon, video konferans, arşiv banka

sonra Alsim merkez ve şantiyelerinde

gelecekte yapmayı planladığı

> Alsim Alarko, Data, fiber, UPS altyapısı

larının dijital ortama aktarılması, tek

kullanılmak üzere Compaq sistemleri

yatırım ve projeler nedir?

> Philip

> Enter Bilgisayar, Data, telefon, enerji altyapısı
> Mandalin Turizm, Data, telefon, UPS altyapısı
bilgisayar altyapısı

> Johnson&Johnson, Data, telefon, elektrik, enerji, UPS ve kanal altyapısı
> MNG

İstanbul

TV,

enerji,

Grubun teknoloji alanında

Fabrikanın

ve Ankara'daki

binaların

data,

telefon,

> Yalova Elyaf İplik Sanayii Tic, Yalova ve Taksim binalarının ağ ve
fiber

altyapısı
Kazakistan fabrikasının

Morris,

> Intercontinental Otel,

Kazakistan

data,

telefon,

binasının data ve

fiber altyapısı
telefon altyapısı

kaynaktan güvenli Internet sağlanma

seçildi. Merkezdeki sunucular Hot

sı, topluluğun üzerinde çalıştığı oto

Swap müdahale edilebilir bir storage

çok geniş kapsamlı tuttuk. Şu an ön

> Koray İnşaat, Data, telefon, UPS ve topraklama altyapısı

masyon projesinin önemli başlıklarını

sistem içinde toplandı. Bu sunucular

celikli olarak bu projeyi tamamlamak

> Michalen, Data,

oluşturuyor. Bu kapsam dahilinde pi

üzerinde Microsoft'un BackOffice aile

için çalışıyoruz. Yeni çıkan her tek

lot bölge seçilen Alsim'deki bütün bil

si çalışıyor. Şimdilik NT 4.0 tabanlı

nolojiyi tartıyoruz. Gelişime her

gisayarlar öncelikle günümüz stan

olan sistemlerin yakın bir zamanda

zaman açığız.

dartlarına uygun Windows 2000 işle

Windows 2000 Advanced Server'a

tim sistemine sahip bilgisayarlar ile

yükseltilmesi işlemleri yapılacak. İleti

değiştirildi. Alsim'e bağlı diğer mer

şimimiz halen, yurtdışı merkezleri ile

DataSET ile çalışmayı tercih etti,

kezlerde ise bu uygulamalara hızla de

uydu üzerinden; yurt içi merkezler ise

şirketin sağladığı katma değer ne

vam ediliyor.

kiralık hatlar üzerinden gerçekleşiyor.

oldu?

Mevcut ofis otomasyonu projemizi

reksinimlerinden dolayı bilişime
yatırım yapmaya başladı?

Hedefe hangi adımlar atılarak
gidildi?
Öncelikle kuracağımız sistemden iş

> Nurol İnşaat, Data ve telefon altyapısı
telefon,

UPS

ve topraklama altyapısı

> EGS Sigorta, Data, telefon, UPS ve topraklama altyapısı
> İnter Leasing, Data, telefon, UPS ve topraklama altyapısı
> Valeo Elektrik Otomotiv Sis., Netvvork aktif cihaz sistemi tasarımı ve
kurulumu
> Alsim Alarko - Türkmenistan, Türkmenistan projeleri için aktif çözüm
> Alarko Holding, LAN çözümü ve kurulumu

Alarko neden bu projede

Alarko olarak biz yaptığımız her
Alarko ne zaman ve hangi ge

> Xerox, LAN projesi, tasarım ve kurulumu
> Koray Yapı Endüstrisi, Aktif cihaz sistemi ağ projesi, tasarımı ve kurulumu
> İnter Yatırım, Aktif cihaz sistemi ağ projesi
> Mynet A.Ş., Data, telefon,

> Odak İnşaat Müh. ve Tic. A.Ş., Kabinet ve data altyapısı
> Anadolu Uluslararası Taşımacılık ve Tİc. A.Ş., LAN projesi, tasarımı ve

türlü işte kusursuz kalite prensibini

kurulumu,

benimsedik, inşaat ve diğer alanlarda

altyapısı

müşterilerimize bunu taahhüt ederiz.

UPS ve topraklama altyapısı

> Demir Yatırım, LAN projesi tasarımı ve kurulumu

data,

telefon,

UPS

kanal,

kabinet, aydınlatma ve şebeke

> Genel Denizcilik Nakliyatı A.Ş., LAN projesi tasarımı ve kurulumu, data,
telefon,

UPS

kanal,

kabinet,

aydınlatma ve şebeke altyapısı

levsel bir şekilde verim almak için bi

Doğal olarak bizimle çalışacak diğer

> Çukurova Holding, Data, telefon, UPS, şebeke altyapısı

ileri görüşlü politikalar ile bilişim ala

linçli kullanıcı yaratmak zorunda ol

şirketlerden de kusursuz kalite bek

> Pan İnşaat Metal San. ve Tic,

nındaki standartların her zaman ileri

duğumuzu keşfettik. Bu yüzden kul

leriz. Dataset ile bugüne kadar olan

> Dow Türkiye A.Ş., Data, telefon, UPS, şebeke altyapısı

sinde oldu. Alarko bilgi iletişiminin

lanıcılara bilgisayarı sevdirmenin bir

çalışmamızda bu titizliği onlarda da

> Coca Cola A.Ş., Data ve telefon altyapısı

önemini çok önceden kavramış olup

adımı olarak sertifikalı eğitimler dü

gördük. Dataset'in bir diğer artısı

> Bosch, LAN projesi,

bu alanlarda halen devam eden yatı

zenlendi, masalanndaki bilgisayarlar

geçici değil, kalıcı ve sağlıklı çözümler

rımlar yapıyor.

tamamen yenilendi. Daha sonra şirke

sunmaları.

Alarko kurulduğu günden bu yana

elektrik,

UPS ve kanal altyapısı

kabinet, data, telefon,

Net<work cihazlarının temini ve kurulumu,

UPS ve şebeke altyapısı

kurulumu, data, telefon, F/O altyapısı

> Çukurova İthalat İhracat A.Ş-, Data ve telefon altyapısı
> Yapı Kredi-Koray Ortaklığı, Data altyapı sistemi

"İnsan dört ayağı üzerinde sürünmekten
kurtulduğu zaman, doğa ona baston olsun diye
'ideal'i

armağan

etmiştir."
Gorki

Satışın adımları
SÖĞÜT ARAŞAN
Era Eğitim&danışmanlık

Çok rahat bir iş...
ş kanununda özürlülerin şirketlerde istihdam edilmesi zorunluluğu
nu getiren bir madde var. Maale
sef pek çok konuda, insanlar,
dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi
zorunluluktan gönüllülüğe geçiş aşa
masında değil. Devlet güçlüyse başla
rını belaya sokmamak için söz dinli
yorlar, o kadar... Gerekmedikçe hare
kete geçmiyorlar, kaçabildikleri kadar,
oyalayabildikleri kadar geciktiriyorlar.
Oysa özürlüler bizler gibi birer in
san... Kafaları çalışıyor. Sorumluluk
bilinçleri var. Gayretleri sağlam insan
lardan fazla; duyulan, algılan daha da
gelişmiş. Aynca çok sıradışı bir durum
değil başlarına gelen... Tanrı korusun
ama bu trafikte, bu ilkyardım eğitim
sizliğinde, bu yönetim yetersizliklerin
de her an herkes özürlü olma tehdidi
altında...
Öyle insanlar var ki, endi
şe, stres, sigara, içki ve aşın
düzensiz yaşamlarla kendile
rini özürlü hale getirmek için
düzenli çaba gösteriyorlar.
Başanlı da oluyorlar. Buz
gibi kadehleri yuvarlayıp, ba
demciklerini, karaciğerlerini,
beyin hücrelerini mahveden,
sigaralan birbiri ardına sanki bir iş sonuçlandınyormuş edasıyla seri hare
ketlerle tüttürüp, akciğerlerine, damarlanna, kalplerine zarar veren çok insan
var. Kendi kendilerini, kendi inisiyatif
leri ile kasten hasta edip sağlık harcamalarını arttınyor, gerçek hastaların
zaman ve imkanlarından çalıyorlar.
Eddie Murphy'nin bir filminde kabuk
lu deniz ürünlerine alerjisi olduğunu
bile bile dayanamayıp yiyen ve yüzü
gözü daha bir şişmiş halde doktoru
meşgul eden bir karakter vardı. Parası,
sigortası olduğu için hastanenin ballı
müşterisi olmakla birlikte, gerçekten
sağlık hizmetine gereksinim duyan,
kendi kendini hasta etmemiş, istem dı
şı hasta olmuş kişilerin, gerçekte hak
kını çalıyordu. Bunlar kendilerini özür
lü hale getirmeyi kendi özgür iradeleri
ile seçmiş kişiler. Demokratik olarak
saygı duymaktan başka bir şey yapa
mayız. Özgür irade!
Bir de öyle insanlar var ki, bedenin
de bir noksanlık olmasına rağmen, ha

I

yata sımsıkı bağlanmış... Özürlülere
özel otomobilini kullanıyor. îşine gidi
yor geliyor. Özürlülerin yapabileceği
sporlan düzenli olarak yapıyor. Kendi
ne bakıyor. Yüzünden sağlık ve mutlu
luk fışkınyor. Yaşama gülerek bakıyor.
Daha kötüsünün olmadığına şükredi
yor. İşine odaklanmış, güzel güzel çalı
şıyor... Üretken, faydalı, çalışkan...
Hem yaydığı olumlu enerji ile, hem de
ürettiği iş ve değerlerle topluma katkılı
oluyor.
Bunların en güzel örneklerinden bi
rini geçtiğimiz günlerde bu dünyadan
uğurladık. Eminim ki o her zaman ol
duğu gibi gülümseyen, yaşamın kendi
sine verdiği kadarıyla minnettar ve
memnun bir haldeydi. Şoku O'nun her
hal ve şartta verdiği bu olumlu desteğe
alışmış olan dostları, arkadaşları, ailesi
yaşadı. "Bunu beklemiyor
duk." diyebildiler. "Çok ani
oldu..." O gün aklıma gelen
"Bir anını boşa geçirme!"
sözü ve yaşam bir anda biz
den birşeyleri birilerini alıp
götürmeden yapmak iste
diklerimizi yapma fikriydi.
Çünkü O hep bunu yapı
yordu. Dünyaya noksan bir
bedenle gelmiş ama olan kısmı için
minnettar. Herşeyi olup da iç huzuru
olmayan, incir çekirdeğini doldurmaz
şeyler için hayatı kendi kendine zehir
eden, bunu bazen toplum adına, bazen
kendi adına yapan insanlara inanılmaz
bir örnekti. Özürlü olmasına rağmen
eğitimini bırakmayı düşünmedi. Res
sam oldu, sonra yüksek ressam oldu.
Doktor da olabilirdi, sanatı tercih etti.
Evi eserleriyle dolu, her köşe renk
uyumu içindeydi, çok dostu, çok arka
daşı vardı. Kimseden yardımını esirge
mezdi. Adını duyduklarında insanlarda
bir motivasyon, bir olumluluk, bir say
gı, bir yaşama sevinci, sahip oldukları
için minnettar olma ve işler değerler
üreterek bunlann hakkını verme isteği
görülürdü. Böyle insanlar var. Yaşar
ken yeterince enerjilerinden yeterince
yararlanamamış olsak bile...İşte bu
yüzden, düşünüyorum ki, noksansa da
iyi, kötüden kat kat iyidir. Hep iyilerle
karşılaşmayı dileyelim.
mfyaman@turk.net

atış
tarzınızı
müşterinin alım
tarzına uyarla
yın. Yıllardan
beri sanılanın tam tersi
ne, müşteriler sunulan
ürünleri ya da servisleri
iyi anladıkları için satın
almıyorlar. Müşteriler
eğer,
anlaşıldıklarını
hissederlerse satın alma
gerçekleşiyor.
Onlar,
eğer beklentileri karşı
lanırsa ya da aşılırsa sa
tın alıyorlar.

S

Müşterinin
beklentisi nasıl
karşılanabilir ya
aşılabilir?

ya nasıl daha verimli
(iyi) satış yapabileceği
mizi görelim:

Enerji
da

Bu aşamada satışçının
değişik kişilik ve davra
nış yapılarını analiz ka
biliyeti önem kazanıyor.
Başarılı satıcılar gele
neksel satış konseptini
uygulayamazlar. Bunun
için ise çok geçerli bir
nedeni vardır. Dünün
satış konsepti dünün or
tamı için hazırlanmıştır,
bugün için geçerli sonu
ca
ulaştırmayabilir.
Eğer müşterinizi ortak
olarak görüyor ve onlar
ile sadık ortak olarak
uzun süreli bir ilişki ge
liştirmek
istiyorsanız
geleneksel yöntemleri
artık bir kenara bırak
manız gerekiyor. Bura
da altın kuralı, platin
kural ile değiştirmekten
söz
edebiliriz.
Yani
"Başkalarına, kendinize
nasıl davranılmasını is
tiyorsanız öyle davra
nın" yerine "Başkaları
na, kendinize nasıl dav
ranılmasını istiyorlarsa
öyle davranın". "The
Platinum Rule" (Warner
Books. 1996) kitabında
da anlatılan dört temel
kişilik ve davranış yapı
larını kısaca inceleyip,
sonrasında her bir yapı

dönük olan gruptur. En
önemli özelliklerinden
biri insan ilişkilerindeki
samimiyetleridir.

yaratıcıları

Direktörler olarak ta
nımlayacağımız bu kişi
ler kuvvetli ve idareci
dir. Aynı zamanda açık
sözlü, kararlı ve çoğu
zaman
otoriderdirler.
Sonuç elde etme içgü
düsü ile hareket ettikle
rinden, başkaları ile iliş
kileri oldukça katıdır.
Kendi ego tatminlerin
den ziyade elde ettikleri
çıktıları
daha
fazla
önemserler.

Düzenleyiciler

İlgi

Satış aslında bir eşleş
tirme işlemidir. Müşte
rinizin
gereksinimleri
doğrultusunda
doğru
ürünü ya da servisi eşleştiriyorsunuz. Diğer
taraftan ise aynı şekilde
kişiliğinizi ve satış tar
zınızı müşterinizin kişi
liğine ve satın alma tar
zına göre eşleştirmelisiniz. Burada önemli olan
sizin de bu dört yapıdan
birine ait olduğunuzu
algılamanız.

arayışçıları

Sosyalciler çok gay
retli ve nazik insanlar
olup, her zaman ilgi
odağı olmak isterler.
Onlar, gösterişli ve po
püler olup, ayrıca ol
dukça hızlı bir tempoya
sahiptirler. En çok tak
dire, hayranlığa ve alkı
şa önem verirler.

Kendine hakim
olanlarl
Kontrollüler
(Self
Controllers)
İlişkiciler
toplum
içinde en sempatik in
sanlardır. Sadece çevre
nizde bulunmaları bile
kendinizi iyi hissetme
nizi sağlar. Söz konusu
dört kişilik yapısının
arasında en çok insana

Düşünenler, direktör
ler gibi sonuca yönelik
mükemmel sorun çözü
cüdür. Fakat bunu ses
sizce, kendi hallerinde
yapmayı tercih ederler.
Onlar çoğu zaman ana
litik, istikrarlı, bağımsız
ve düzenli kişilerdir.

Her yapının
gereksinimini
bir şekilde
karşılayın

farklı

Hızın ve
önceliklerin
uyarlanması
Eğer siz direktör ya
da sosyal satışcıysanız
ve düşünücü ya da iliş> Sayfa 4
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İnsan Kaynakları

Satışın adımları
Sayfa 1 >
ilişkici müşteri ile daha
iyi satış sonuçları elde
etmek istiyorsanız, on
ların daha yavaş bir
tempoyla ve kendi baş
larına karar verdiklerini
hatırlayın. Öncelikle da
ha rahat olmaya çalışın.
Onların fikirlerini sorun
ve beyan ettikleri fikir
leri takdir ederek konuş
manızın içine tekrar tek
rar dahil edin. Her za
man az konuşan ve ağır
lıklı olarak dinleyen ta
raf siz olun.
Eğer tam tersi söz ko
nusu ise, yani siz bir dü
şünür ya da ilişkiciyseniz ve direktör ya da
sosyal bir müşteriye sa
tış yapıyorsanız, hızını
mutlaka
yakalamanız
gerekiyor. Konuşmalara
hakim olun ve projesine
tavsiyeler vererek farklı

Kurumsal
Eğitim
Günleri
devam ediyor

bir bakış açısı sunun.
Güçlü bir şekilde tokalaşın, kendinizden son
derece emin bir tarzda
konuşun ve göz teması
nı ihmal etmeyin.
Herkes kolayca mutlu
olabilir; yeter ki nasıl
yapacağınızı bilin. Di
rektörler karşısında bil
gili ve verimli davranın.
Sosyalcilerin fikirlerini
dinleyin ve destekleye
rek iltifat edin. İlişkiciler ile sıcak ve içten dialoglar kurun. Ve düşü
nürler ile yapacağınız
toplantılara mutlaka iyi
hazırlanmış olun.

Gelecekteki kazan
kazan satışı için
çalışın
Müşterilerinize onla
rın beklentileri doğrul
tusunda
davranarak
(Platin kural) satın al

Oracle Üniversitesi'nde
yeni yapılanma

o
T

epum Eğitim
Merkezi'nin
geçen ay baş
lattığı Kurum
sal Eğitim Günleri de
vam ediyor. Temmuz
ayının seminer konusu
olan "Excel 2000 ile Sa
tış Analizleri" 20 Tem
muz tarihinde düzenle
nirken, 27 Temmuz tari
hinde de tekrarlanacak.
Satış analizine dayalı
satış yönetimi açısından
Excel 2000'in önemli
analiz araçlarına sahip
olduğunu
vurgulayan
Tepum Eğitim Merkezi,
bu seminer ile Excel'in
bu alandaki veri biriktir
me, işleme, sorgulama
ve gelişmiş olanaklarını
tanıtıldığını belirtiyor.
Seminerlere isteyen
herkesin
rezervasyon
yaptırarak katılabilece
ğini belirten yetkililer,
Ağustos ayının seminer
konusunun ise "Elekt
ronik Form ve İş Akışı"
olarak
belirlediklerini
söylediler. •
Rezervasyon için:
0212-216 74 80

mak istedikleri şekilde
satış yaparak, satış ba
şarınızı temelden değiş
tirebilecek bir strateji
uygulamış
olursunuz.
Günümüzde
binlerde
satıcı bu stratejileri uy
gulayarak başarılı olu
yor.
Satışlarında
çok
önemli (kayda değer)
bir artış yaşadıkları gi
bi, kendi kişisel güçleri
ve zayıflıkları hakkında
da daha bilinçli oluyor
lar. Kazan kazan mode
lini uyguladığınız tak
dirde sadece satışlarınız
artmıyor, aynı zamanda
sayısız yeni dost da edi
niyorsunuz.
Ürününüz ve servisi
niz için yaratmış ol
duğunuz ömür boyu
sadakati, bir anlamda
kendiniz için de yarat
mış oluyorsunuz. •
eratm@ibm.net

racle'ın tüm
eğitim faali
yetlerini tek
çatı
altında
toplayan sanal Oracle
Üniversitesi yeniden yapı
lanıyor. Yapılanma çerçe
vesinde şirket içi, iş ortağı
ve müşterilere yönelik
eğitimler birleştiriliyor.

Oracle Üniversitesi, eiş alanında giderek artan
Internet tabanlı eğitim
gereksinimlerini karşıla
yarak, Oracle Profesyo
nel Sertifika Programına
da hazırlık sağlıyor. Bu
yeni yapılanma ile eği
timlerin daha etkin ve
düşük maliyetle gerçek
leştirilmesi hedefleniyor.
Verilen eğitimlerin yeni
den yapılanma kapsa

mında birleşmesiyle, şir
ket içi eğitimlerin çoğu
ülkelerdeki Oracle Eği
tim Merkezleri tarafın
dan verileceği öğrenildi.
Oracle Eğitim Merkezle
ri tüm standart program
lan sunmaya devam ede
cekler.
Oracle çalışanları bu
eğitimlere mümkün ol
duğu kadar müşterilerle
beraber katılacaklar. İş
ortakları da Oracle Eği
tim Merkezlerinin sun
duğu eğitimlere katılma
ya devam edecekler.
Müşteriler ise "Clinical
Trial" programlanna da
ha sık katılabilecekler. •
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İTÜ'den inşaat
sektörüne bilişim eğitimi
stanbul Teknik Üniversitesi, inşaat sek
töründe çalışanlara
yeni uzmanlık alan
ları kazandırmak amacı
ile "İnşaat Yönetiminde
Bilişim" tezsiz yüksek li
sans programını başlatı
yor.
İTÜ
Proje Yönetim
Merkezi ile Bilişim Ens
titüsü tarafından tasarla
nan yüksek lisans prog
ramı, şirketlerin yönetici
kademelerinde çalışan
kişilere, inşaat yönetimi,
sözleşme yönetimi, insan
kaynaklan yönetimi, en
formasyon yönetimi ve
bilişim teknolojileri ko
nusunda uzmanlık ka
zandırmayı hedefliyor.
Programda İTÜ öğre
tim üyelerinin yanı sıra,
aralarında University of
Salford, Priceton Uni
versity, George Was
hington University, Uni
versity of Reading ve

İ

Purdue University'nin
bulunduğu Avrupa ve
Amerika üniversiteleri
nin de öğretim görevlile
ri ders verecek. Profes
yonel şirketlerin uzmanlan da programda misa
fir öğretim üyesi olarak
derslere katılarak, dene
yimlerini aktaracaklar.
Programa
katılmak
için dört yıllık lisans eği
timini tamamlamak (ter
cihen inşaat sektöründe
iki yıl deneyim sahibi),
LES sınavından 45 puan
almak ve yeterli derece
de İngilizce bilmek ge
rekli.
Eğitim, Ekim-Haziran
ayları arasında 9 ay süre
rek, 10'ar haftadan olu
şan üç dönemden oluşa
cak. Dersler hafta içi saat
18'den sonra yapılacak.
Programdan
mezun
olanlara İTÜ tarafından
"İnşaat Yönetiminde Bi
lişim" yüksek lisans dip

loması verilecek. Yük
sek lisans programının,
belirtilen amaca yönelik
zorunlu derslerin dışın
da, katılımcıların "inşaat
sektöründe proje yöneti
mi" ve "inşaat sektörün
de bilişim teknolojileri"
olmak üzere iki dalda uz
manlık kazanmalarına
olanak sağlayacak şekil
de tasarlandığı belirtili
yor. İngilizce yapılacak
olan programda sınıflann 35 kişiyi aşmayacağı
da kaydedildi. •
Detaylı bilgi için:
istanbul Teknik
Üniversitesi, Ayazağa
Kampusu, PTM Ofisi
Teknopark Binası,
Maslak-Istanbul
Tel: 0212-285 70 7680 (5 hat)
Faks: 0212-285 70 75
e-posta:
pym@itu.edu.tr
web:
www.pym.itu.edu.tr

Club Nokia üyeleri Çeşme'de buluştular
okia,'nin No
kia cep tele
fonu kullanı
cılarına satış
sonrasında da teknik
destek ve hizmet verdiği
Club Nokia, ÇeşmeAlaçatı'da düzenlediği
Club Nokia Yaz Festiva
li'nde Club Nokia üye
leri ile buluştu.
Festivalde,
rüzgar
sörfçülerinin
Mistral
One Hour Slalom yarışı
yapılırken, dereceye gi
ren yarışçılara Mist
ral'den 10 bin mark tu
tarında ödüller verildi.
Plaj Voleybolu Tur
nuvasında dereceye gi
ren takımlara ise Nokia
Mobil Telefonlar Genel

N

Müdürü Jose Luis Martinez tarafından mavi
kapaklı Nokia 8210 cep
telefonları hediye edil
di. Ayrıca Club Nokia
Yaz Festivali'nde Number One DJ'leri ve Fran
sız dansçılar Club Nokia
üyelerinin eğlenceli sa
atler geçirmelerini sağ
ladılar. •

KoçSistem- İ.d.e.a. Eğitim Hizmetleri'nin yeni binası
oçSistemİ.d.e.a. Eğitim
Hizmetleri,
— Küçükyalı'daki yeni eğitim mer
kezinde hizmet verecek.

K

Şişli ve Gebze eğitim
merkezlerine ek olarak,
Küçükyalı'daki yeni bina
aynı anda 75 öğrencinin

öğrenim görebilmesine
imkan tanıyor.
Merkezde, çalışanlar
için standart kurslann ak
şam ve haftasonu prog
ramlan da uygulanacak.
Aynca merkezde tüm gün
kurslarda verilecek.
KoçSistem-İ.d.e.a.
Eğitim
Hizmetleri'nin

kurs programlan arasında
Microsoft, Sun Solaris,
Java, Cisco, Cabletron ve
Checkpoint eğitimleri bu
lunuyor.
Yeni merkezin adresi
şöyle: Aydınevler Mah.
Dumlupınar
Cad.
Marmara Oto İş Merkezi
Küçükyalı-İstanbul. •
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Haberler

Brezilya'da yaygınlaşan
kablosuz iletişim ağı

L

ucent Brezilya,
Telecom Italia
Mobile Celular
şirketinin kab
losuz iletişim ağını ge
nişletmek üzere yeni bir
anlaşma imzaladı. 27
milyon dolar değerinde
ki anlaşmayla ana ileti
şim hatlarında iyileştir
me çalışmaları yapıla
cak.
Anlaşma
gereğince,
Lucent
Technologies
Brezilya, TİM Celular
şirketinin Curitiba şehri
ni ve Parana Güney Sa
hil Bölgesi'ni kapsayan
kablosuz iletişim ağını
genişletecek. 27 milyon
dolarlık anlaşmaya göre
Lucent, yeni Series II
hücre iletişim alanları
sağlayacak;
Curitiba,
Merces, Pinheirinho ve

Prolin
bölgelerindeki
5ESS anahtarlamalı ana
iletişim hatlarını genişle
tecek. Anlaşma, kapsam
lı teknik yardım ve des
tek hizmetleri verilmesi
ni de öngörüyor.
Series II baz istasyonu
cihazları, yüksek kapasi
teli bir sistem çözümü
sunuyor; kablosuz ileti
şim hizmetlerine etkin
erişim sağlıyor ve siste
min kapsama alanını ar
tırıyor.
TİM Celular'ın, Lucent'ın Brezilya kablosuz
iletişim ağı pazarındaki
ilk müşterisi olduğu be
lirtiliyor. Yeni anlaşma
ile iki şirket arasındaki
işbirliği güçlendirirken,
kablosuz iletişim tekno
lojileri Brezilya'da yay
gınlaşmış olacak. •

B T h a b e r • Sayı 278 • 24-30 Temmuz 2000

Sektör Haberleri
Autodesk Inventor R2 Türkiye'de
ayısal Grafik ta
rafından düzen
lenen,
Autodesk'in Micro
soft Windows tabanlı ye
ni
mekanik
yazılımı
"Autodesk Inventor"ın
tanıtım semineri İstan
bul'da gerçekleştirildi.
Autodesk'in
geçtiği
miz yıl içerisinde sadece
Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunulan
yazılımının ilk sürümü
yoğun ilgi görmüştü. Ya

S

zılımın son sürümü olan
Autodesk Inventor R2
Türkiye'de de tüm
dünya ile aynı za
manda satışa su
nuldu.
Sayısal
Grafik
MCAD İş
Geliştirme
Yönetmeni Bülent Görü
cü, ilk sürümün elde etti
ği başarı ve Inventor
R2'nin sunduğu yeni
özelliklerle Autodesk In-

ventor'ın
M C A D
p a z a rında
b ü yük
bir ba
şarı yaka
lamaya aday
olduğunu belirt
ti. Görücü, "Autodesk
Inventor, geleneksel un
sur tabanlı modelleme
yazılımlarının çok ötesi

ne geçen yeni bir tekno
loji" dedi.
Seminerinin ilk bölü
münde Sayısal Grafik,
Autodesk, teknolojideki
yeni gelişmeler ve yazılı
mın 3 boyutlu mekanik
tasarım alanına getirdiği
yenilikler, sunduğu ola
naklar ve özellikler hak
kında sunum yapılırken,
ikinci bölümde bir örnek
model üzerinde Autodesk
Inventor'ın canlı gösteri
mi gerçekleştirildi. •

Telsim'den 0546 FixKart servisi
elsim, yeni ön
ödemeli servisi
0546 FixKart'ı
hizmete soktu.
Bu yeni servis, abonelere
harcamaları kontrol et
meyi kolaylaştıran avan
tajlar getiriyor.
Başlangıç paket satış fi

T

yatı 19 milyon 900 bin li
ra olan 0546 FixKart ser
visi, 250, 500 ve 750 ol
mak üzere üç ayrı kontör
seçeneği ile sunuluyor.
FixKart sahibi ön öde
meli sistem aboneleri,
"konuştukça
doğuran
kontör" promosyonun

dan yararlanıyorlar. Bu
promosyona göre 250
kontör alana 20 kontör,
500 kontör alana 50 kon
tör, 750 kontör alana ise
100 kontör hediye edili
yor.
0546 FixKart ile ayrı
ca CepMesaj, CepMail,

Cep Yön, CepFerans, Ceplnfo, Cep 142 ve CepReter servisleri de kulla
nılabiliyor. Her ay 60
mesajı ücretsiz görderebilen 0546 FixKart abo
neleri, 7550'yi arayarak
yeni kontör yüklemesi
yapabiliyorlar. •
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Turk Nokta Net
turnuvaları kazandırıyor
urk
Nokta
Net'in oyun si
telerinde
tur
nuvaya katılan
lar bilgisayar kazanıyor.
Turk Nokta Net'in ilk
olarak Mayıs ayında
abonelerine yönelik dü
zenlediği
turnuvalar
Temmuz ayında da de
vam ediyor. Turnuva,

T

Bom, Noktris, Sözcük
Avı ve Kare Karalamaca
gibi oyunlardan oluşu
yor. Temmuz ayı turnuva
birincisine Intel Pentium
III 800 Mhz işlemcili
bilgisayar, dereceye gi
ren diğer oyun severlere
de Intel Creat&Share
Camera Pack hediye edi
lecek. •

Ixir'den yeni hizmetler
xir,
www.zakki.com sanal alışve
riş merkezini hiz
mete açtı. Arkasın
da lojistik destek bulun
duran alışveriş merkezi
Zakki, böylece sipariş
edilen ürünleri müşterile
re teslim zamanı tercihle
rine göre farklı fiyatlarda
ve zamanında teslim edi
yor. Acelesi olmayan
müşteriler ise ücretsiz
teslim seçeneği ile istedi
ği ürünü yedi gün içinde
teslim alabiliyorlar. Zak

I

ki'de elektronik aletler
den, mutfak banyo gereç
lerine, ofis malzemele
rinden sağlık ürünlerine
kadar geniş bir ürün yel
pazesi bulunuyor.
Ixir'in abonelerine yö
nelik bir diğer yeni hiz
meti ise, e-postalarına
gelen mesajları her yer
den kontrol edebilme ola
nağı. Bunun için Ixir abo
nelerinin www.ixirposta.com adresine girerek
kullanıcı adı ve şifrelerini
yazmaları yeterli. •

Data Sistem Ankara,
yeni adresinde
• •

ç yıldır faaliŞirketin yeni adres ve
yetlerini sür telefon bilgileri şöyle:
düren
Data
Nilgün Sokak
Sistem Ankara
No:14l2 06680
Şubesi yeni adresine ta
Çankaya ANKARA
şındı.
Tel: 0312-466 44 70 m

U
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Sektör Haberleri
Türkiye'nin bilişim altyapı haritası hazırlanıyor
ÜBİTAK'ın
ODTÜ yerleşkesinde bulu
nan, Bilgi Tek
nolojileri ve Elektronik
Araştırma
Enstitüsü
BİLTEN, Bilgi Teknolo
jileri Yaygınlık ve Kulla
nım
Araştırması
(BTYKA-2000) adını ta
şıyan geniş kapsamlı bir
araştırmaya başlıyor.
Bilgi teknolojileri ala
nında proje geliştiren ve
araştırmalar yapan BİL
TEN;
1998
yılında
OECD tarafından örnek
kabul edilen bilgi tekno
lojisi ürünlerinin kulla

T

nım yaygınlığını ortaya
koyan araştırmasını tek
rarlamayı planlıyor. Bu
araştırmadaki amaç ise,
her iki çalışmanın sonuç
larının birlikte analizi ile
Türkiye'nin
teknoloji
alanındaki ilerleme hızı
nı ortaya koymak.
BİLTEN, saha çalış
masını Devlet İstatistik
Enstitüsü'nün sağladığı
bir örneklemle, 68 ilde
ve 6 bin hane üzerinde
gerçekleştirecek.
Araştırmayı
yapan
grubun görev kapsamın
da, bilgi teknolojileriyle
ilgili uluslararası politi

ka oluşturma süreçleri
nin izlenmesi, bu politi
kaların ekonomik, top
lumsal, teknolojik ve jeostratejik etkilerini çok
disiplinli yaklaşımlarla
çözümleyerek
Türki
ye'nin çıkarlarını gözönüne alan alternatif stra
tejik politikaların üretil
mesi ve özel kesime da
nışmanlık yapılması bu
lunmakta.
Araştırmada iletişim
araçlarının; sahiplik ora
nı, maliyeti, memnuniyet-kalite,
kullanıldığı
süre ve mekanlar, hizmet
kullanım amaçları, her

Internet destekli Ericsson Servis Noktaları
ürkiye'de 37 il
de sayılan 54'e
ulaşan Ericsson
Servis Noktala
rı Ericsson cep telefonu
kullanıcıları için bir ye
nilik başlattı.
Bu yenilikle Ericsson
Servis Noktaları Internet
destekli servis vermeye
başladı. Bu sistemde, In
ternet üzerinden ortak
bir veritabanına aktarı
lan tamir ve müşteri bil
gileri, merkezi olarak
Ericsson tarafından kont
rol ediliyor. Internet des
tekli sistem ile güçlenen
Ericsson Servis Noktala
rı, bayi içerisinde sabit

T

hangi bir hizmete abone
olmama ve hizmeti terketme nedenleri gibi
alanlar araştırılacak. Ay
rıca saha araştırmasında
tüketiciye,
ülkemizde
önerilmemiş olan kimi
uygulamalar, hizmetler
ve içerikler konusundaki
tercihleri sorulacak.
Ekim ayı sonunda so
nuçlandırılacak araştır
manın, bilgi teknolojile
rinde üretim ve hizmet
sunan özel sektör kuru
luşlarının da yararlanabi
leceği bir modelle ger
çekleştirilmesi düşünülü
yor. •

Tumturkiye.
com'da
yenilikler

B

ve görünür bir alanda bu
lunuyor ve müşterilere
kısa sürede bakım ve
onarım hizmet olanağı
sunuyor. Tüm Ericsson

Servis Noktaları gerekti
ğinde sayısı 25'i bulan
Ericsson Yetkili Servis
Laboratuvarları'ndan
destek alabiliyorlar. •

ir milyonun
üzerinde sayfa
içeriğine sa
hip olduğunu
belirten arama motoru
www. tumturkiye.com,
yeni servisler ve yeni
arayüzü ile Internet kul
lanıcılarına daha iyi bir
hizmet sunmak üzere
yenilendi. Sitede NetHaber adı verilen bölüm sa
yesinde günlük haberle
re ulaşım mümkün. Site,
aynı zamanda kullanıcı
lara çevrimiçi alışveriş
seçeneği de sunuyor. •
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internetsiniz acılı mı olsun?
GAMZE GÖKER
Sayfa 1 >
Son dönemdeki kam
panyalar ve reklamların
da etkisiyle Internet artık
gündelik
yaşamımızın
her alanına girmiş du
rumda. Kısa bir süre ön
cesine kadar gazete bayi
lerinden ya da mağaza
lardan Internet erişim pa
keti almak farklı bir hiz
metti. Ancak "hizmette
sınır yoktur" ilkesiyle
hareket eden Türk esnafı
ve ISS'ler Internet erişim
paketlerinin satış ağını
giderek genişletiyorlar.
Öyle ki artık öğlen ye
meği için kebapçıya pa

ket siparişi verdiğinizde
yemeğinizle birlikte pro
mosyon olarak bir de In
ternet erişim paketi tak
dim ediliyor. Ya da ye
mek yediğiniz restoranda
hesap üstü ile birlikte bir
de Ixir paketi alıyorsu
nuz. Ankara'nın Yıldız
semtindeki
İkonium
Konya Mutfağı yaklaşık
iki aydır sürdürdüğü pro
mosyon uygulamasıyla
hem paket servislerinde
hem de restorana gelen
müşterilere Ixir Internet
erişim paketlerini hediye
olarak veriyor.
Restoranın
tanıtımı
için başladıkları bu pro
mosyon
uygulamasını
sonbahara kadar sürdür

meyi düşündüklerini be
lirten İkonium Konya
Mutfağı İşletmecisi Tarık
Malatacık "Hem Ixir'in
tanıtımını
yapıyoruz,
hem de kullanıcıların In
ternet'e daha kolay ve
ucuz ulaşmasını sağlıyo
ruz. Ayrıca bu uygula
mayla Internet kullanma
yan kişileri teşvik edebil
meyi de amaçladık" dedi.
Yaklaşık 4-5 bin dolar
bütçe ayrılan ve yoğun
ilgiyle karşılaşan pro
mosyonla Ixir'in 24 sınır
sız, 23-7 ve 18-6 paketle
ri hediye olarak veriliyor.
İkonium'da tüm hesaplar,
mutfak adisyonları, sipa
riş takibinin bilgisayar
üzerinde yürütüldüğünü

söyleyen Malatacık aynı
zamanda Internet'e bağlı
olduklarını ifade etti.
Malatacık sözlerine şöy
le devam etti: "Daha ön
ceki servis sağlayıcıyla
çok yavaş bağlanıyor
duk. Ixir'le bağlanmak da
sayfa indirmek de çok
hızlı olduğu için Ixir'i
tercih ettik."

Peki, neden
Internet?
"Onca promosyon ürü
nü varken neden Internet
erişim paketi?" diye sor
duğumuzda şöyle cevap
lıyor Tarık Malatacık:
"Şu anda Internet gün
demde. Türkiye'de artık
kırsal alana, varoşlara ka

dar indi. Bunu Ixir çok
güzel başardı. Diğer In
ternet servis sağlayıcıları
belli bir kültür düzeyinde
rekabet ederken Ixir ko-

koreççi ve kestaneci reklamlanyla Internet'i gelir
seviyesi düşük olan in
sanlara kadar indirdi." •
gamzeg@interpro.com.tr

Yeninet-GAMA, askeri ve eğitim ihalelerinde iddialı
Ocak ayından bu yana çözüm ortağı
olan Yeninet-GAMA işbirliği, uzman
olduğu askeri ve eğitim alanlarında
gerçekleşecek olan ihalelerde
agresif olacağını belirtti.

1

GAMZE GÖKER

998 yılında ku
rulan Yeninet ile
GAMA Pazarla
ma ve Turizm
A.Ş. adı altında yaklaşık

Devşirme bilişimciler
•

nsanın bol, yetişmiş insan kaynağının kıt olduğu günümüzde,
hele bilişimci arıyorsanız işiniz
zor. Bu zorluk sadece bizim de
ğil, tüm gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerin sorunu.

I

Türkiye'de bilişimci insan kaynağı
ihtiyacı klasik havuz prob
lemlerine benziyor. Bir ha
vuza bir musluktan yılda 2
bin bilişimci akıyor. Diğer
taraftan havuzun dibindeki
bir delikten yılda bin bili
şimci yurt dışına akıyor ve
ikinci bir delikten ise yılda
6 bin bilişimci iç piyasaya
akıyor. Bu durumda havuz
ne zaman dolar? Havuz hiçbir zaman
dolmaz. Bu yılın 5 bin bilişim işgücü
açığı önümüzdeki yıllarda katlanarak
fazlalaşacak. Hem içten hem de dış
tan gelen ihtiyaç artışı ile.
Üniversitelerin bilişimci yetiştiren
bölümlerinin kontenjan arttırımına
gitmesi tabii gerekli ama yeterli değil.
Ayrıca biz sadece bilgisayar mühen
disi açığından değil tümü ile bilişim
çalışanı açığından bahsediyoruz. Baş
ka şeyler de yapılmalı, hem de derhal.
Türkiye'de bilişimci kıt iken, pek
çok diğer meslek temsilcisi de istedi
ği gibi iş bulamıyor. Üniversite girişi
www.bthaber.com.tr

ni yöneten çarpık sistem, bu denge
sizliği yaratıyor ve büyütüyor. Maki
ne mühendisi, jeolog, mimar, sosyal
bilimci ve pekçok diğer meslek sahibi
az süreli ve iyi seçilmiş eğitimlerle
bilişim profesyoneli haline getirilebi
lir. Böylece daha iyi şartlarla ve belki
de üniversite sisteminin yan
lış yönlendirmesinden kurtu
larak asıl diledikleri yeni bir
işe kavuşacaklardır. Bunu
bir kısmı zaten kendi imkan
ları ile yapıyor.
Devşirme Bilişimci Eğiti
mi teşvik edilmeli ve ku
rumsallaştırılmalı. Bir taşla
iki kuş vurulacağı da açık.
Bilişim dünyamızın ihtiyaçlarının yo
ğunlaştığı yerler zaten biliniyor. İşte
bunlara öncelik verdiğimizde kısa za
manda ses getiren çözümlere kavuşa
cağız.
Devşirme eğitimi konusunda Türki
ye Bilişim Vakfı'nın çeşitli girişimleri
oldu ama gerisi gelemedi. Belki za
manı, belki şekli uygun değildi. Tek
rar denenmeli. Başkaları tarafından
da başlatılmalı. Devlet yapar diye dü
şünülmemeli ve beklenmemeli. Her
kesin yapacağı birşeyler var. Haydi iş
başına.
zaferk@interpro.com.tr

bir yıldır faaliyet göste
ren bilgisayar ve proje
ler bölümü Ocak ayın
dan bu yana projelere
çözüm ortağı olarak im
za atıyorlar. Yurtiçi ve
yurtdışı projelerde bir
likte çalışan YeninetGAMA uzmanlık alanı
olan askeri ve eğitim
ihalelerini kimseye kap
tırmamak konusunda id
dialı.
Yeninet-GAMA işbir
liği son olarak Antakya
Mustafa Kemal Üniver
sitesi Merkez ve Alahan
yerleşkelerinin fiber op
tik kablolama ve ağ alt
yapısı anahtar teslim
ihalesini aldı. Merkez ve
Alahan ilçe yerleşkesi
arasındaki
bağlantıyı
sağlayacak projenin ilk
etabını gerçekleştirecek
olan
Yeninet-GAMA
projenin ileri aşamala
rında 28 ilçedeki diğer
yerleşkelerle rektörlük
bağlantılarını gerçekleş
tirmeye aday. Proje bir
omurga ve 172 uçtan
oluşuyor.
Bu ihalenin önlerinde
birçok kapı açtığını be
lirten Yeninet Genel
Müdürü Cahit İncedere
Niğde Üniversitesi ağ
altyapısı ihalesinde de
iddialı olduklarını söyle
di. İncedere daha önce
Sivas Cumhuriyet Üni
versitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi, Sakar

ya Üniversitesi'nde de
benzeri projeleri gerçek
leştirdiklerini hatırlata
rak eğitim alanındaki
projelerde deneyimli ol
duklarına dikkati çekti.

Türkmenistan 'da
projeler yürütülüyor
Birleşmiş Milletler'in
Türki
Cumhuriyetleri'ndeki yaklaşık 12 böl
gede 280 noktada bulu
nan birimlerine sunucu
ve ağ altyapısı sağlamak
üzere bir proje yürüttük
lerini söyleyen GAMA
Pazarlama ve Turizm
A.Ş. Projeler Genel Ko
ordinatörü Levent Beydüz proje tutarının yakla
şık 500 bin dolar olduğu
nu açıkladı.
Türkmenistan'da bu
lunan Gama Pazarlama
ve Turizm A.Ş. ofisi ara
cılığı ile oradaki şirket
lerin büro makinesi, do
nanım gereksinimlerini
karşıladıklarını belirten
Levent Beydüz, dona
nımda Dell, Compaq ve
KRN'yi temsil ettiklerini
ifade etti.
Türkmenistan Sheraton Oteli ve Adalet Ba
kanlığının da kablolama
ağ altyapısı projesini yü
rüttüklerini
söyleyen
Beydüz, Türkmenistan'
daki projelerin toplam
tutarının yaklaşık 1,5
milyon dolar olduğunu
belirtti.

"Xerox lazer
ürünleri satışında
tek olacağız"
Orta ölçekli şirketler
arasından sıyrılıp sektör
de isim yapmış şirketler
arasına girmeyi hedefle
diklerini ifade eden Bey
düz, stratejilerini "Tica
retin paylaşmak olduğu
na inandığımız için tica
reti iş ortakları aracılı
ğıyla yürütmeyi tercih
ediyoruz" şeklinde açık
ladı.
Yaklaşık bir yıldır Xerox'un Ankara'da kamu
satışları hariç tüm nokta
satışlarını yürüttüklerine
de değinen Levent Bey
düz, GAMA olarak Xerox'un eğitim ve askeri
yeye yönelik lazer, diğer
adıyla kanal grubu ürün
lerinde Türkiye'nin tek
satış yetkisini almak
üzere olduklarını açıkla
dı.
Yeninet-GAMA'nın
yazılım kanadında da
arayışları sürüyor. Oracle'la çözüm ortağı olan
Yeninet-GAMA Micro
soft ile yurtiçi ve yurtdışı
projeler üzerinde çalış
malar yürütüyor.
2000 yılının ilk altı
ayında 3,5 milyon dolar
lık ciro yapan YeninetGAMA'nın yılın ikinci
yarısı için hedefi 10 mil
yon dolar. •
gamzeg@interpro.com.tr
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B a n k of
A m e r i c a ile
Broadvision
işbirliğinde

D

a t a Sel'in
Türkiye
temsil
ciliğini yürüttüğü
BroadVision şirke
ti ile Bank of Ame
rica, kurumsal intranetler için Business-to-Employee
(B2E- İşten çalışa
na) portal çözüm
lerinin oluşturul
masını ve kabulü
nün hızlandırılma
sını sağlayan bir
anlaşma yaptıkları
nı duyurdular.
Bu stratejik an
laşma kapsamında
kurulacak olan ye
ni bir şirket, çevrimiçi B2E çözüm
lerini geliştirerek
pazara
sunacak.
Bu işbirliğinin di
ğer üyeleri arasın
da ayrıca Hewlett
Packard ve Amadeus Global Travel
Distribution
yer
alacak.
Hewlett
Pac
kard, yeni şirketin
bilgi teknoloji alt
yapısı ürün ve hiz
metleri için yer
alacak. Bank of
America ise, ku
rumsal çalışanlara
yönelik portal çö
zümüyle tüm üye
şirketlere bankacı
lık ve finans hiz
metleri sunarken,
banka için de yeni
bir dağıtım kanalı
yaratmış olacak.
BroadVision
teknolojisi kullanı
larak geliştirilecek
olan portal çözüm
ile üye şirketlerin
çalışanları, finans,
endüstri haberleri,
hisse senedi fiyat
ları ve elektronik
ticaret gibi hizmet
lere doğrudan eri
şebilecek. Bank of
America ve Broad
Vision'ın planla
malarına göre, ye
ni şirketin bu yılın
sonlarına
doğru
operasyonlarına
başlaması bekleni
yor. •
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Alcatel Teletaş fiber optik ihalesi sözleşmesini imzalıyor
ürk Telekom tarafından
açılan SDH fiber optik
transmisyon ihalesine
en uygun teklif veren
şirket olarak sözleşmeyi imzala

T

mak üzere Alcatel Teletaş davet
edildi. Toplam bedeli KDV hariç
121.3 milyon dolar olan sözleş
me, iki yılı kapsıyor. Proje kapsa
mında yer alan sistemler tüm yurt

genelinde hizmete sunulacak.
Projede, Alcatel'in fiber optik ile
tişim sistemlerinde ileri teknoloji
leri sunmak üzere geliştirdiği Optinex ürünleri, ulusal transmisyon

şebekesinde yerini alacak. Proje
kapsamında ayrıca SDH çoklu
servis nodları ve tüm trafiği optimize etmek üzere şebeke yönetim
sistemleri yer alıyor. •
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Avaya e-iş'e odaklanacak
HABER MERKEZI

Ç

ok yakında Lu
cent Technolo
gies bünyesin
den ayrılacak
olan Enterprise Networks Group, yeni adı
nın Avaya Communicati
ons olacağını açıkladı.
Yeni isim ve logo önü
müzdeki günlerden itiba
ren reklamlarda ve şirket
binaları ile araçlarda kul
lanılmaya
başlanacak.
Yeni şirketin kurulma iş
leminin 30 Eylül itibarıy
la sonuçlanacağı açıklan
dı. Türkiye'deki şirketin

Genel Müdürlüğü göre
vine getirilen Semih Ça
lışkan, şirketin faaliyet
alanı ve hedefleriyle ilgi
li açıklamalar yaptı. Bu
bölünmenin, her iki tara
fın da iş potansiyelini
maksimum düzeye çı
kartmak amacıyla ger
çekleştirildiğini vurgula
yan Çalışkan, büyük bir
şirket olmaktansa, küçük
küçük şirketlerle piyasa
ya daha kolay adapte
olunabileceğini söyledi.
Çalışkan,
Avaya'nın
ürün gruplarını, ses ileti
şimi, veri iletişimi ve
bağlanabilirlik
olarak

açıkladı. Şirketin ağırlık
lı olarak, e-iş uygulama
larını destekleyen ürün
ler satacağını ve e-iş'e
odaklanacağını belirten
Çalışkan, ürünlerle ilgili
destek ve açılım politika
larına da çok önem ver
diklerini ve ürünlerle il
gili tanıtım çalışmalarına
başlayacaklarını anlattı.
Çalışkan, "Önümüzde
ki günlerde satın almalar
ve ortaklıklar da günde
me gelecek. Danışmanlık
alanında PriceWaterHouseCoopers ve e-loyalty
şirketleriyle, CRM ala
nında ise Sybill şirketiyle

ortaklık yaptık" dedi. Ça
lışkan, Ar-Ge çalışmaları
nı yüzde 50 oranında artı
racaklarını da vurguladı.
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Avaya Communications, e-iş
konusunda başarıya ulaşmak
isteyen kurumsal müşterilere,
iletişim altyapısı için gerekli olan
her türlü donanım, yazılım ve
toplam çözümleri sağlayacak.
Pazarda gelişecek olan
4 akım olduğunu öne sü
ren Çalışkan bu akımları
şöyle anlattı: "Şirketlerin
e-iş stratejilerine yönel
meleri, Müşteri İlişkileri
Yönetimi (CRM)'ne yatı
rım yapmaları, şirketlerin
coğrafi olarak genişleme
leri ve mobil kullanıcıla
rın artması sonucu oluşan
iş alanları, ses ve veri ile
tişiminin aynı çatı altında

toplanması"
Çalışkan,
Avaya'nın bu akımların
öne çıkacağı pazarlarda
büyüme
göstereceğine
dikkat çekerek, "Analistlere göre içinde bulundu
ğumuz pazar, bu gelişme
lerin katkısıyla, 2003'e
kadar 11.6'lık bir büyüme
hızıyla 176,6 milyar do
larlık bir hacime ulaşa
cak" dedi. •
bthaber@interpro.com.tr

Sony ekranları şimdi de "Arena"da
PıNAR UYLUM
DIKICI

A

rena Bilgisa
yar ile birleş
tikten sonra
gerek
Kar-

ma'nın uluslararası bir
şirket olmasından gerek
se çok fazla markanın
dağıtıcılığını üstlenme
sinden dolayı akıllara bu
distribütörlüklerin nasıl
korunacağı sorusu gel

mişti. Karma'nın müşte
ri ile yakın ilişkisi, belli
bir gruba hitap eden ya
pısı ve bir kitleyi elinde
tutabilme özelliği ile
Arena'nın yaygın dağı
tım ağı birleşerek pazar

Danışmanlar da sorun yaşar
usiness Week son sayısında
iki sayfasını danışmanlık şir
ketlerinin müşterileriyle ara
larında çıkan sorunlara ayır
mış. Sorunlar mahkemelik olmaya ka
dar uzanıyor. Şirket yöneticileri danış
manlık şirketlerini kendilerine yanlış
önerilerde bulundukları ge
rekçesiyle mahkemeye ver
meye başlamışlar.

B

Gereç üreticisi Sunbeam'ın yöneticileri, Coopers
& Lybrand döneminde aldık
ları danışmanlık sonucunda
karşılaştıkları olumsuz so
nuçlar nedeniyle, PWC'ı
mahkemeye vermişler. Co
opers 'ın önerdiği aşın maliyet tasarrufu
önlemleri sonucunda şirketin pazarda
talebi olan ürünleri sağlayamaz duruma
geldiğini iddia ediyorlar.
Konfeksiyon ürünleri satıcısı MerryGo-Round ise Ernst&Young ile mahke
melik olmuş. Dört buçuk milyon dolar
ödedikleri danışmanlık sonucunda orta
ya çıkan maliyet tasarrufu modelinin
bir yılda hazırlandığını ve sonuç olarak
sadece 11 milyon dolar tasarruf sağladı
ğını öne sürmüşler. E&Y 185 milyon
dolar ödemeyi kabul edince uzlaşmaya
varılmış.
Gore-Tex markasının sahibi Gore ile
DeloitteTouche şirketinin mahkemelik
oluş nedeni ise People Soft şirketinden
alınan İnsan Kaynaklan modülü gerwww.bthaber.com.tr

çekleştiriminin uzaması ve ortaya çıkan
sorunların bir türlü giderilememesi.
Mississippi Vergi Dairesi, American
Management System ile 38 farklı vergi
nin toplanmasına ilişkin otomasyon
projesi için 11 milyon dolarlık danış
manlık projesi imzalamış. Ancak,
AMS'nin önerdiği yazılım 3
yıllık proje çalışmayınca
mahkemelik olmuşlar. Bu
olumsuz gelişmeler avukatlık
şirketlerinin işine yaramışa
benziyor. Proje sözleşmele
rinde her iki taraf da kendile
rini koruyacak maddeler ek
leme yarısına girince işleri
artmış olmalı.
Ortaya çıkan sorunlar proje başlangı
cında beklenti netleştirmesinin ne kadar
önemli olduğunu gösteriyor. İş görme
biçimlerinin hızla değiştiği günümüzde
danışmanlık projelerinde yönetici bek
lentilerini de hızla yükseltiyor. Proje
satış kadrolan da buna katkıda bulunu
yor. Bazı yöneticiler gerçekleştirim
projesini bir dış kaynağa devrettiklerin
de "bu iş tamam, istediğim her şey ola
cak" diye düşünebiliyorlar. Parmaklannı taşın altında hissetmiyorlar. Oysa
günümüzde bir projenin başarısı için
yönetimin parmağını değil, başını taşın
altına koyması gerekiyor.
Bu olmayınca sonuç, karşılanamayan
beklentiler, sorunlu müşteriler oluyor.
hsevand@tepum.com.tr

da hızlı bir ilerleme
amaçlanıyor.
Gelişmelerle ilgili ola
rak bilgi veren Sony Gü
neydoğu Avrupa BT İş
Birimi Bölge Müdürü
Margarita Schuch, Are
na'nın önceden Sony ek
ranları konusunda alt da
ğıtıcılarının olduğunu,
Karma ile Arena birleş
mesinin Sony ürünlerine
çok şey kazandıracağını
düşündüğünü
belirtti.
Schuch, Karma'nın da
ğıtım
konusundaki
know-how'ı ile Are
na'nın dağıtım gücünün
birleşmesini "Tek taşla
iki kuş vurmak" olarak
değerlendirirken, Kar
ma'nın eski gücüne ve
müşteri odaklı imajına
kısa sürede kavuşacağı
na inandıklarını ifade et
ti. Schuch ayrıca gele
cekte Arena ile Türkiye
pazarında çok iyi sonuç
lar alacaklarını da sözle
rine ekledi.

Türkiye pazarı
ümit verici
Türkiye pazarını eko
nomik sorunların çö
zümlenmesi sonucunda
çok hızlı gelişme göste
ren bir pazar olarak nite
lendiren Schuch, 2000
yılının son çeyreği ile
önümüzdeki yıl Türkiye
pazarından çok yüksek
beklentileri
olduğunu
sözlerine ekledi. Bunun
nedeni olarak da Türki
ye'de yüksek teknolojiyi

anlayan kişilerin sayısı
nın hızla artması ve iyi
ürünleri anlayarak tercih
etmeye başlamaları ola
rak belirtiyor.
Karma Satış ve Pazar
lama Müdürü Taner Çı
nar ise, Arena'nın daha
önce Sony ile dağıtıcılık
görüşmeleri
yaptığını,
ama Sony'nin zaten
mevcut olan Karma'dan
başka diğer iki dağıtıcı
sının olması nedeni ile
muhafazakar davrandı
ğını belirtti. Arena bün
yesinde bir birim olarak
faaliyetlerine
devam
eden Karma'nın diğer
Sony ekranlarının dağıtı
cısı olan Empa ve
4K'dan farkının ne ola
cağı sorulduğunda Çınar,
Empa'nın yapısının Kar
ma'nınki ile benzer ol
duğunu kaydetti. Çınar,
diğer dağıtıcı 4K'nın ise
az sayıda müşteriye çok
fazla ürün satmaya çalış
tığını iddia etti. Are
na'nın yaygın bir dağı

tım ağına sahip olduğu
nu söyleyen Çınar, bu
nun önemli bir avantaj
olduğunu ifade etti.
Çınar, Sony ekranları
nın dağıtıcılığının Kar
m a ' d a n Arena'ya geç
mesi ile hiçbir değişiklik
olmadığını ifade ederek,
değişikliğin sadece şir
ketin adında yaşandığını
sözlerine ekledi.
Karma'nın Türkiye'de
artık bir marka olduğunu
sözlerine ekleyen Çınar,
Arena-Karma birleşme
sinin Sony'e çok şey ka
tacağını da dile getirdi.
Karma'nın diğer dağıtı
cılara
nazaran
daha
avantajlı olduğunu da
belirten Çınar, bu avan
tajı şöyle açıkladı: "Kar
ma'nın çok sayıda mar
kası var. Müşterilerimi
ze bilgisayardan ekrana,
ana kasadan diske kadar
istedikleri hemen hemen
tüm ürünleri sunabiliyo
ruz". •
pinaru@interpro.com.tr
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Yonga üretim sorunu ciddi boyutlara ulaşıyor
Derleyen: AMİL KUNT

G

ecen yıl Ara
lık
ayında
Hewlett Packard'ın yük
sek kar marjlı 2 bin dolar
lık sunucu üretim hatları
nın çalışması iki gün için
de duracak kritik bir nok
taya geldi. Nedeni ise
HP'nin tanesi 2 sent olan
kapasitör stoklarının sona
ermesi ve yeni parçaların
gelmemesi. Neyse ki so
run Internet kanalı ile 100
bin adet parçanın bulun
ması ile çözülmüş oldu.
Seul'den Silikon Vadi
si'ne kadar yüksek tekno
loji ürünleri üreten şirket
ler şimdi ciddi bir sorunla
karşı karşıyalar. Cep tele
fonları, sayısal kameralar
ve bilgisayar ağları ekipmanları başta olmak üzere
tüm elektronik ürünler
için sürekli büyüyen küre
sel talep bu gibi cihazlar
da kullanılan yarıiletken
üreten fabrikalann kapa
sitelerinin çok üstüne çık
mış bulunuyor. Bu durum
özellikle bellek yongalan,

LCD ekranlar ve diğer
önemli parçalarda büyük
sıkıntı yaratırken üretici
lerin maliyetlerini yüksel
tiyor ve birçoğunun gelir
hedeflerini indirmelerine
neden oluyor. Bu sorunun
sürmesi talebin yoğun ol
duğu cihazlann satışlarının durmasına ve şirket
gelirlerinde azalma
ya yol aça
cak.
Şimdiye
dek Motoro
la ve Cisco
Systems'
ın
da içinde bu
lunduğu büyük
şirketler artan
maliyetleri ürün fiyatlanna yansıtmaya direndiler.
Ancak bu sorunun çözül
memesi halinde bazı en
düstriyel ve tüketici ürün
lerindeki fiyat artışlarının
kaçınılmaz olacağı anlaşı
lıyor. Bu durum ne denli
ciddi? Dünyanın en bü
yük Internet altyapı ekip
man
üreticisi
Cisco
Systems çeşitli yarıilet
kenler dahil az bulunan
parçaların daha fazla üre

timi için iş
birliği yaptı
ğı üreticilere
büyük baskı
yapıyor.
Ancak et
kin gücü
ve büyüklüğü ile
beraber Cisco'nun yaptığı
bu baskının bir sının var.
Örneğin, geçen yıl Sam
sung Electronics enerji
kesintisinde verileri sak
layan özel bellek yongala
rının Cisco'ya ayırdığı
miktarı yüzde 50 artırdı.
Bu artış Cisco'nun gerek
siniminin yüzde 70'ini bi
le karşılamadı. Öte yan
dan bu tür yongalara karşı
talebin sadece bu yıl için
de yüzde 110 büyümesi

Teknolojide ortaklık
•

ki yıl önce bu sıralarda İngiliz
Havayolları'nin (BA) Londra
havaalanı yakınındaki yeni genel
müdürlüğü hizmete açılmıştı.
Binanın temel mimari özellikleri var
dı: "Ofissiz ofis" anlayışıyla yapıl
mıştı. Batıda iç mimaride ilgi çeken
Feng-shui ilkeleri dikkat
alınmıştı. Döşemelerde bol
bol tahta, duvarlarda pastel
tekstil ve sıcak renkler kul
lanılmıştı.

I

Birkaç cümlede özetlenemeyecek anıt binanın en
önemli farklılığı ise şuydu:
İsteyen, laptop'uyla bina
nın atriumunun altında iste
diği yerde oturup çalışıyordu. Laptop,
binanın çatısına yerleştirilen yüzlerce
duyarga ile kızılötesi ışınla iletişim
kurup (yani bugünün Türkçesiyle:
kablosuz) her türlü veri alışverişini
sağlıyordu. Bu yüzden de bina, bü
yük ölçüde "ofissiz ofis"di. İlla belli
bir masaya gidip belli bir PC'nin
önüne oturma gereği kalmamıştı.
BA, bu ileri teknoloji sayesinde
personelini, çalışma ortamını seçme
konusunda da özgür bırakmıştı: "Performance, not attendance". Yani,
önemli olan iş verimidir, ille de bura
ya gelip çalışmanız değil.
İş verimi, şirketin kendi kural ve
www. bihaber, com. tr

ölçütlerine göre denetleniyordu. İste
yen, elindeki belli miktar işi evinden
de yapıp şirkete yollayabiliyordu.
Çünkü herkesin eviyle işyeri arasında
ileri teknolojik bir veri iletişim siste
mi kurulmuştu. Atrium'da oturan bi
ri, oradan, evindeki PC'deki bir dos
yayı alıp kucağındaki laptop'a getirebiliyordu.
Ancak... İki yıl önce gi
dip gördüğümüz bu mü
kemmel binadaki mükem
mel iş koşulları, Batı'daki
benzerleri gibi hızla kanık
sanıyor. Çünkü teknoloji o
kadar hızlı ki, hemen alışılı
yor. Ve alışıldığı an eskime
ye başlıyor. Teknoloji üretimi o kadar
hızlı ki bir ürün, ömrünü tamamlama
dan bir yenisi çıkıyor, öbürünü geride
bırakıyor.
Teknoloji şirketleri işte bu nedenle
çareyi, güçbirliğinde arar oldular.
Bluetooth projesine Ericsson öncülü
ğünde IBM'den Lucent'a kadar her
biri ayrı önemde şirketlerin katılması
boşuna değil. Hepsi yine de farklı
ürünlerle birbiriyle rekabet içindeyse
de Bluetooth gibi devrimsel nitelikte
bir iletişim projesine orasından bura
sından ortak olup takılmak hepsi için
akla yatkın.
eeoymen@hotmail.com

bekleniyor. Yon
ga endüstrisinin
lideri Intel ile
AMD'nin bu
yılki üretimi
tamamen sa
tılmış olup,
Fujitsu
da
D R A M
merkezleri
nin üretimini bu yon
galara çevirerek kapasite
yi arttırmaya çalışıyor.

Intel'de üretim
sıkıntısı
Son üç yıl için tarihin
en kötü dönemlerinden
birini yaşayan yonga en
düstrisinde bu süre içinde
yeni fabrikalar için bir ya
tırım yapılmadı. Bunda
büyük indirimler için bas
kı yapan bigisayar ve di
ğer üreticilerin de payı ol
duğu bir gerçek. Son yıl
larda yatırımlarını kısan
dev Intel''e geçtiğimiz al
tı ay içinde beklenenin
çok daha ötesinde ve bir
den artan talep karşısında
şimdi ciddi bir üretim sı
kıntısı çekiyor. Geçen yı
lın Eylül ayında yonga
üreticilerinin yeniden yatırıma başlamalarına kar
şın açığm kapatılması bir
hayli zor görünüyor. Ka
pasite arttırımı 12-18 ay
lık bir sürede gerçekleşti
ğinden çekilen sıkıntının
bu yıl sonunda daha da
ciddi boyutlara erişmesi
olasılığı çok yüksek.
Bu sorunun bazı şirket
lerin kar marjlanndaki ve
hisse senetlerindeki olum
suz etkisi gün geçtikçe
büyüyor. Önemli parça
lardaki fiyat artışları Mo
torola cep telefonlarının
kar marjlarını yüzde 3'e
düşürürken Mart ayındaki
184 dolarlık hisse senetle
rinin fiyatının da 100 do
lar düzeyine inmesine ne
den oldu. Cisco başkanı
John J. Chambers'in yon
ga sorunu nedeniyle şir

ketin gelirlerinin gelecek
te olumsuz etkileneceğini
açıkladığı gün Cisco'nun
hisse senetlerinde yüzde 7
değer kaybı yaşandı. Bü
yüme hedeflerine bu so
run yüzünden erişemeye
cek şirketlerin de çok ya
kında aynı durumda olacaklan bekleniyor.
Yonga sıkıntısı şirketle
rin mali durumlarını etkilediği
gibi
bu
şirketler
ile yonga
üreticileri
arasındaki
güç dengesi
de değişiyor.
1990'lı yıllar
da bilgisayar
yongalarındaki
küresel üretim ve stok
fazlalığından yararlanan
şirketler yonga endüstri
sindeki şirketlere fiyat in
dirimi baskısı yaptılar.
Özellikle Asya yonga üre
ticileri fabrikalarının üre
timini sürdürmeleri için
her türlü fiyat indirimine
girişti. Artık bugün du
rum böyle değil. Talebin
üretimin çok üstünde ol
ması ile şimdi yonga ve
parça üreticileri bilgisayar
ve diğer sayısal teknoloji
ürünleri üreten şirketlerin
pazar paylarını belirleme
sinde etkin oluyorlar.

Henüz tüketici
etkilenmiyor
Yonga üretim kapasite
sinin yeterli olmaması sa
dece bilgisayar ürünlerini
değil, LCD gibi parça
üreticilerini de etkiliyor.
Özellikle cep telefonları
için kristal likid ekranın
sınırlı üretimi iletişim
sektörüne de yayılmış
olup bu durumun yıl so
nuna kadar düzelmesi
beklenmiyor. Diğer par
çaların üretimindeki ka
pasite sınırlaması da top
tan fiyatları yükseltiyor.
Motorola ve Ericsson bazı
model cep telefonlarının
parçalan için normal fiyatlann 4 ile 10 kat daha
fazlasını ödüyorlar. An
cak pazar payını kaybet
meyi göze alamayan şir
ketlerin pek çoğu yükse
len maliyetleri tüketiciye
yansıtmıyorlar.
Bu durumdan tüketici
ler şimdilik etkilenmez

ken elektronik endüstri
sinde geçmişte kaybeden
ler şimdi kazançlı çıkıyor
lar. Yıllarca zararda olan
Samsung bu yıl içinde kannı dört kat arttırdı. Bun
da bellek cihazları satışlarının büyük payı var. Beş
yıldan beri fiyatların düş
mesiyle kriz içinde bulu
nan Asya ülkelerindeki
üreticiler yeni kapasite
için yatırım yapmazken
son bir yıl içinde elektro
nik talebi tahminleri çok
aştı. 2005 yılında dünyada
cep telefon kullanıcıları
nın sayısının 1 milyar ola
cağı daha geçen yıl tah
min edilirken şimdi bu sa
yının 2002 yılında aşılaca
ğı belli oluyor. Bu durum
da cep telefonları için bel
lek yongası, sayısal sinyal
işlemcileri ve küçük LCD
ekran üretim kapasiteleri
nin çok daha fazla büyü
tülmesi gerekiyor.
Öte yandan bu ciddi so
rundan bütün üreticilerin
aynı derecede etkilendiği
söylenemez. Önceden bu
durumu öngörerek strate
jilerini ayarlayan şirket
lerden Dell Computer, In
tel ve IBM ile uzun vade
li anlaşmalar yaparak ve
HP de Internet üzerinden
yeni kaynaklar bularak
sorunu en az düzeye indi
ren şirketler arasında. No
kia'da ise mühendisler az
satılan cep telefonlanndaki parçalann çok satılan
modellerde kullanılacak
şekilde üretim değişikliği
ne gittiler.
Yonga endüstrisinin her
üç yılda bir yükseldiği ve
yeniden inişe geçtiği görü
lüyor. Bu yıl yüzde 32
yükselen talebin varolan
kapasite ile karşılanması
çok zor olduğundan yonga
endüstrisinde yeni kapasi
te için 50 milyar dolarlık
yatırım yapılıyor. Sadece
Intel'in yeni fabrika ve
üretim makineleri için ya
tınım 6 milyar dolar. An
cak bu yatınmlann ve ye
ni kapasite ile üretimin iki
yıldan önce gerçekleşmesi
beklenmiyor. Bu süre için
de bilgisayar, cep telefonlan ve diğer yüksek tekno
loji üretim hatlarının ke
sintisiz çalışmaları için
şirketler her türlü kaynak
arayışını sürdürmek zo
runda kalacaklar. •
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Veri depolamada yeni isim: HP XP512
ÖZGÜR

KARAGÖZ

Sayfa 1 >
Yeni depolama sistemi
XP 512 olarak adlandırıl
dı. Ürünün bankalar ve
yüksek iş temposuna sa
hip kurumlara kesintisiz
güç ve güvenlik sağlaya
cağı söyleniyor.
Konuyla ilgili olarak
görüştüğümüz HP Ku
rumsal İş Müdürü David
Howell, depolama sis
temlerinin HP'nin büyü
mek amacıyla odaklandı
ğı alanlardan biri olduğu
nu vurguladı. Bu alanda
pazarda yoğun bir reka
bet ortamı olduğuna dik
kat çeken Howell, ürü
nün konumlandırılmasını

ve fiyatlandırmasını, di
ğer rakiplerine göre yap
tıklarını söyledi.
Howell, "EMC ile bir
bayilik anlaşmamız var
dı. Bu ortaklık endüstrimizdeki en başarılı or
taklıklardan
biriydi.
EMC'nin 100 milyonlar
ca dolarlık ürününü sat
tık. Sadece İngiltere'de
40 milyon dolarlık satış
yaptık" dedi. EMC'den
kurumsal depolama sis
temlerine yönelik olarak
çok şey öğrendiklerini
belirten, fakat bu ortaklı
ğa artık son verdiklerin
den bahseden Howell bu
ortaklığın bitmesinin ne
denlerini şöyle açıkladı:
"EMC'nin
teknolojisi

geride kaldı. Biz müşte
rilerimize en yeni tekno
lojileri sunmak istiyoruz.
Ayrıca, EMC ürünleriyle
bir OEM anlaşması yap
mak istiyorduk. Fakat
EMC bunu kabul etme
yerek, kendini kontrol al
tında tutmak istediğini
söyledi."

Bu alanda Hitachi ile
olan ortaklıklarının ise
12 yıldan bu yana halen
devam ettiğini belirten
Howell, bu ortaklık saye
sinde Hitachi'den tekno
loji desteği aldıklarını;
Japonya'da 2 bin Hitachi
mühendisi, California'da
ise depolama konusunda
2 bin HP mühendisi ol
duğunu belirtti.
Howell HP'nin depo
lama sistemlerinin en
önemli özelliğinin açık
depolama alan ağları ol
duğuna dikkat çekti. HP
depolama sistemlerinin
diğer satıcıların ürünleri
ni de desteklediğini anla
tan Howell, "HP depola
ma sistemleri müşterile

Herkese uygun
Siemens WAP telefonları
HABER MERKEZI

Siemens, Türkiye pazarına yeni
WAP özellikli 35 serisi cep
telefonları ile hızlı giriyor. Siemens,
bu telefonlarla her yaştan kitleye
hitap etmeyi amaçlıyor.

iemens,
yeni
WAP
özellikli
35 serisi cep te
lefonlarını Tür
kiye pazarına sunuyor.
Siemens, dört yeni ürün
ile her yaştan kitleye hi
tap etmeyi amaçlıyor.

S

Siemens'in yeni cep
telefonları, C35İ, M35İ,
S35İ ve IC35İ Cepofis
modellerinden oluşuyor.
Siemens 35 serisini
oluşturan ilk telefon
C35i, 110 gr. ağırlığında
ve dual bant teknolojisi
ne sahip. WAP üzerinden
Internet erişimi, titreşim,
saat/alarm özelliklerinin
yanı sıra C35i, resimli
mesaj
gönderimi
ve
arandığında çeşitli ani
masyonların ekranda yer
alması gibi eğlenceli
özelliklere
sahip.
C35i'nin diğer özellikle
ri arasında oyun, 50-180
saat arası stand by ve 90300 dakika arası konuş
ma süresi, döviz kuru he

sabı, kronometre gibi
özellikler de bulunuyor.
Siemens 35 serisinin
macera sevenlere hitap
eden telefonu ise M35i.
Aktif sporları sevenler
ve vazgeçemeyenleri dü
şünerek tasarlanmış olan
M35i modeli, suya, dar
beye ve toza karşı gelişti
rilmiş özel bir dayanıklı
lığa sahip. M35i, bütün
leşik anten, dual band
teknolojisi, WAP 1.1 ile
mobil Internet erişimi,
50-180 saat arası standby ve 90-300 dakika ara
sı konuşma özelliklerini
125 gr'lık ergonomik ya
pısında biraraya getiri
yor.
Profesyonel kullanıma
ve iş dünyasına özel ola
rak tasarlanan ve pazara
sunulan Siemens'in 35
serisi modeli ise S35i
olarak
adlandırılmış.
S35i'nin özellikleri ara
sında bütünleşik modem,

www.bthaber.com.tr

kartvizit gönderimi, sesli
arama, organizer, döviz
kuru hesaplama ve WAP
teknolojisi ile iş dünyası
na çevrimiçi bilgi akışı
ve uluslararası iletişim
sağlama olanağı, kızılö
tesi iletişim ile avuçiçi
bilgisayarlar ve PC'lerle

uyumlu çalışabilme yer
alıyor. S35i, 99 gr. ağırlı
ğında ve 20 sn.'lik ses
kayıt özelliğine de sahip.
Siemens 35 ailesinin
son ürünü ise IC35 CepOfis. 163 gr ağırlığında,
iki adet AAA alkalin pil
(yedekleme 1220 Lit
yum), 2 MB Flash hafıza
özelliğine sahip. IC35İ,
akıllı mesaj gönderme ve
alma, WAP üzerinden In
ternet'e giriş yapabilme
olanaklarının yanı sıra,
randevu defteri, ajanda,
adres defteri, yapılacak
lar listesi, dünya saati
özellikleri ile ofisi cebe
taşıma fırsatı sunuyor.
Kullanıcı isterse, IC35
CepOfis ile SyncStation
üzerinden PC'ye bağla
narak MS Outlook ve
Lotus
Organizer'daki
bilgilerine de ulaşabili
yor. IC35i'nin hafızası,
iki farklı çokluortam kar
tı sayesinde genişletilebiliyor. •
bthaber@interpro.com.tr

rimizin yatırımlarına de
ğer katıyor, yatırımları
nın korunmasını sağlıyor
ve müşterilerimize seçim
yapma olanağı sağlıyor"
dedi.
Hovvell, depolama alan
ağları yönetimi alanında
geliştirdikleri ürünler sa
yesinde, İstanbul'dan,
Ankara'daki bir yazıcı
nın hangi dokümanı bas
tığının izlenebildiğini de
anlattı. Böylece bütün
ağın kontrol edilebildiği
ni ifade etti.

En son disk
teknolojisi XP512'de
XP512'nin yeni mima
risi ve esnekliği sayesin
de bütün disk mekaniz

malarını desteklediğini
anlatan Howell, "Bu
ürün en son disk teknolo
jisinin avantajlarına sa
hip.
Bu mekanizmanın bü
tün değişik uyarlamaları
nı destekliyor" dedi. Ho
well'den aldığımız bilgi
lere göre ürünün teknik
özellikleri şöyle: Yüksek
kapasitelerde
esneklik
(512)ye kadar disk, 24
TB ve 928 host bağlantı
ları), 72GB'den
24
TB'ye altsistem kapasi
tesi, 32 GB'a kadar cache, 2'ten 512'ye kadar
sürücüler. Ürün, Türki
ye'de 2 hafta önce pazara
sunuldu. •
ozgurk@interpro .com.tr

Superonline'a
Ganpro desteği
uperonline,
Ganpro Bilişim
Çözümleri ile
başlattığı proje
sonunda, elektronik pos
ta sistemini artan müşte
ri gereksinimlerini karşı
layabilecek şekilde ge
liştirdi.
Konuyla ilgili açıkla
ma yapan Superonline
Bilgi Teknolojileri Di
rektörü Fazıl Esen, elekt
ronik posta sistemlerinin
özellikle servis sağlayı
cıların abonelerine sun
duğu hizmetlerin en
önemlisi olarak kabul
edildiğini, bu nedenle
elektronik posta sistemi
ni yaklaşık olarak 900
bin elektronik posta ka
pasitesine çıkardıklarını

S

belirtti.
Superonline'nin yeni
sistemi, Ganpro Bilişim
Çözümleri'nin tek dağı
tıcısı olduğu Software.com'un ürünü Intermail KX üzerinde çalışı
yor. Sistemde Ganpro'nun dağıtıcılığını yap
tığı bir başka şirket olan
Veritas'ın da 2 ürünü bu
lunuyor: Veritas Cluster
Server ve Veritas Foun
dation Süite. Sistem Sun
Solaris işletim sistemi ile
çalışıyor.
Sistemin esnek oldu
ğunu vurgulayan Ganpro
yetkilileri, gerektiğinde
daha da yüksek sayılara
ulaşılabilmesi için siste
min güncellenebileceğini belirttiler. •

Alcatel yeni WAP
telefonu ile Türkiye'de
lcatel, Fransa,
İtalya, İngil
tere ve İspan
ya'da anlaştı
ğı altı operatör ile WAP
özelliğine sahip One Touch View cep telefonunu
piyasaya sürdü.

A

Türkiye'de de gerekli
altyapı çalışmalarının ta
mamlanması ile, One
Touch View dual band
WAP telefonu tüketicile
rin hizmetine sunuldu.

Alcatel, 1999 yılında
11 milyon adet olarak
gerçekleştirdiği cep tele
fonu satışını, 2000 yılın
da yaklaşık iki katına çı
kartarak 20 milyon adet
ten fazla satış yapmayı
hedeflediğini açıkladı.
Bu yıl içerisinde satıl
ması planlanan telefon
ların 10 milyondan faz
lasının WAP özelliğine
sahip olduğu da bildiril
di. •
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Müşterinin talebi web uyumlu POS
BELİZ KUDAT

ilişim teknolojileri
her iş kolunda oldu
ğu gibi turizm ve
perakendecilik alan
larında da giderek artan bir şe
kilde kullanılıyor. POS sistem
leri, bu sektörlerin vazgeçil
mez ürünlerinden biri konu
munda. Her geçen gün yeni bir
uygulamanın eklendiği bu sis
temler, müşteri memnuniyeti
nin sağlanması açısından da
büyük önem taşıyor.
POS sistemleri alanında fa
aliyet gösteren Mikrosaray,
POS ve yazar kasa sistemleri
nin, özellikle kullanıcıların ta
leplerine göre yeniden tasar
landığını ve geliştirildiğini be
lirtiyor. Müşterilerin POS ala
nındaki en büyük talebinin,
sistemlerin web'e uyumlu hale
getirilmesi olduğunu kaydeden
Mikrosaray Yazılım Bölümü
Yöneticisi Sevim Tel, bu ko
nudaki çalışmaları hızlandır
dıklarını kaydetti.

B

Daha önce siparişlerin tele
fonla alınarak sisteme girildi
ğini ifade eden Tel, müşteri
lerden gelen talepler konusun
da şunları söyledi:
"Daha önce müşteriler tele
fonla restoranları arayarak si
pariş veriyorlardı. Siparişi
alan kişi bilgileri sisteme giri
yor ve gönderiyordu. Şimdi
ise bu sistemin tamamen
web'e taşınmasını arzu edi
yorlar."
Internet kullanımının Türki
ye'de giderek yaygınlaştığını
ve müşterilerin de bu gelişme
ye paralel olarak teknoloji ko
nusunda bilinçlendiğini söyle
yen Tel, birçok müşteriden bu
talebin gelmesi üzerine ürün
geliştirme çalışmalarına başla
dıklarını kaydetti.
Tel, "Müşterilerin bu konu

da bilinçlenmiş olmaları ve
böyle taleplerle gelmeleri son
derece sevindirici. İlk olarak
müşterimiz Pizza Days'den bu
yönde bir istek geldi. POS ci
hazlarımızı web uyumlu hale
getirmek üzere çalışıyoruz.
Öncelikle SQL gibi sağlam bir
veritabanı arayışı içindeyiz"
dedi. Tel, bu konudaki tek sı
kıntının Türkiye'nin Internet

altyapısının yetersizliği oldu
ğunun da altını çizdi.
Mikrosaray'ın
hazırladığı
sistemde müşteriler Internet'ten restoranın adresine gi
rerek, sipariş etmek istedikleri
ürünleri seçecekler.
Aynı zamanda, örneğin bir
pizza restoranının sitesinden
kendi pizzalarını yaratabilme,
daha önce seçmiş oldukları

ürünleri görebilme olanakları
na da kavuşacaklar. Bu sayede
siparişin ulaştırılması çok daha
hızlı bir şekilde gerçekleştiri
lecek.
Micros cihazlarının yetkili
dağıtıcılığını üstlenen Mikro
saray, web uyumlu ürünlerin
kısa süre sonra pazara sunula
cağını bildirdi. •
belizk@interpro.com.tr

31
POS sistemleri
alanında faaliyet
gösteren Mikrosaray,
müşterilerinden
gelen talepler
üzerine web uyumlu
POS cihazları
geliştiriyor.
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Ürün Haberleri

Roundtable'ın yeni uyarlaması
rogress Software'in toplam ya
zılım yönetim
sistemi Round
table'ın yeni uyarlaması
çıktı. Roundtable TSMS
V9.1 önceki uyarlamala
rına göre çok daha işlev
sel. WebSpeed ile bütün
leşik çalışan ürün, per
formans ayarları ve ge
liştirici ekipler için AppServer araçları içeriyor.
Roundtable'ın işlevsel

P

z

özelliklerinden yaklaşık
40 tanesi V9.1 ile birlik
te geliştirildi ve daha et
kin hale getirildi. Bu ge
liştirmelerin içinde uy
gulama
geliştiricilerin
isteklerine uygun olarak
herhangi bir objeyi referanslayabilecekleri bir
API da bulunuyor.
Uygulama geliştirici
ler kadar kalite uzmanla
rının da Roundtable uy
gulamaları
sayesinde

çok daha verimli ve yük
sek kaliteli bir ortamda
çalışabilecekleri söyle
niyor. Her bir değişiklik
ayrıntılı olarak test edil
diğinden hem ürün kali
tesi hem de pazara eri
şim süresi gittikçe gelişi
yor. •
Roundtable
TSMS V9.1
Bilgi için:
Progress Sofhvare
Tel: 0212- 217 79 33

Exim'den konuşan barkod yazıcılar
ebra şirketinin
"Konuşan Bar
kod Yazıcılar"
sloganı ile du
yurduğu yeni XiIII mo
delleri, Türkiye temsilci
si Exim A.Ş. tarafından
kullanıcılara sunuluyor.
Zehra'nın tamamen ye
nilediği XiIII modelleri
ile kullanıcılar yazıcı ile
uzaktan ve Internet üze
rinden haberleşme olana
ğını elde ediyorlar. Yeni
barkod yazıcılar, çalışma

sırasında oluşan herhan
gi bir aksaklığı, elektro
nik posta, cep telefonu
ya da herhangi bir kablo
suz iletişim aracı ile ağ
yöneticisine bildiriyor.
Yazıcı bu işlemi, ZebraNet uyan sistemi, ZebraNet PrintServer II yazı
lımları ile gerçekleştiri
yor.
Zebra XiIII yazıcılar,
kablolu ya da kablosuz
ethernet bağlantısı ile tek
merkezden erişim rahat

lığı sağlıyor. Kullanıcı
bu şekilde, ZebraNet
WebView yazılımı ile bir
IP adresini kullanarak,
şifre korumalı olarak ya
zıcıya ulaşabiliyor. Bu
aşamadan sonra, yazıcı
nın menülerine girerek,
yazıcı üzerinde istediği
değişiklikleri
yapabili
yor. •
Zebra XilII
barkod yazıcılar
Bilgi için: Exim A.Ş.
Tel: 0212-278 22 97

Akıllı kartlar: Sayısal imza

I

nternet gibi açık ağ yapıları,
dünya arenasında yapılan haber
leşme ve veri alışverişinde
önemli yer tutmaktadır. Bu alt
yapıda haberleşmenin temeli bilgisa
yarlara verilen IP numaralarıdır.
Her Internet sitesinin de
bir IP numarası vardır. In
ternet altyapısı üzerinde
bulunan iki bilgisayarın ay
nı IP numarasını kullanma
ması için merkezi bir yön
tem ile bu sayılar verilmek
tedir. Örneğin Türkiye'de
bu işleme aracılık eden ku
rumlardan biri Orta Doğu
Teknik Üniversitesi'dir.
Birbirleri ile Internet üzerinden ha
berleşen kişiler farkında olmadan bu
numaralardan yararlanırlar. Bu numa
rayı bilen üçüncü kişi, o adrese giden
bilgi ve e-postaları rahatça okuyabilir.
Bu sayede "I LOVE YOU" virüsünün
Endonezya kökenli olduğunu bir İs
veçli takip ederek kaynağını bulabil
mektedir.
Internet üzerinde açık giden bilgile
ri kişiye özel hale getirmenin, yani
iki kişi arasında şifreli/kriptolu almagönderme yönteminin teknoloji adı
sayısal imzadır. Sayısal imza, sadece
bunu ben yazdım, imzaladım amacıy
la değil ayrıca kriptolama/şifreleme
ve bizim IP numaramızı bilenlerin,
www. bthaber. com. tr

bize gelen bilgileri okumasını engel
lemek içindir.
Sayısal imza veya şifre anahtan en
kolay ve doğru olarak akıllı kart üze
rinde taşınabilir. Kartını bilgisayara
takan kişi ek olarak gerektiğinde
klavyeden PIN kodu, par
mak izi ve İRİS (göz) gibi
biometrik verileri de katarak
bilgisayara kendini tanıtır.
Bilgiyi işler ve gönderme
den önce sayısal imzalar
(şifreler). Ayrıca kart bilgi
sayardan çıkartılınca geride
kullanılabilen bir anahtar da
kalmaz.
Sayısal imza sahiplerinin birbirleri
ni bilmeleri ve verilen sayısal imzala
rın herbirinin ayn olması için (IP ad
resi gibi) merkezi bir yerden dağıtıl
maları gereklidir. Bu nedenle bir kişi
nin birden fazla sayısal imza akıllı
kartı olabilir. Örneğin sağlık, tapu,
borsa işleri için ayrı ayrı sayısal imza
kartları gerekir. Akıllı kart okuyucu
lar 50 dolar ve sayısal imza içeren
kartlar 10 dolar bedel ile temin edile
bilir. Böylece sağlanan güvenlik ile
iki kişi, Internet veya intranet üzerin
den şifreli şekilde haberleşebilirler.
Sayısal imza dağıtan kuruluşlar için
gerekli yazılım Türkiye'de de üretil
mekte ve başarı ile uygulanmaktadır.
scan@porcan. com. tr

Acer CRT ekran ve TravelMate 520
notebook Türkiye'de
cer, 17 inç'lik
yeni CRT ek
ranını Türki
ye pazarına
sundu. Acer 79g ekran
da, Acer'ın 'iScreen'
teknolojisi
sayesinde
tüm komutlar ekran üze
rinden kontrol edilebili
yor. İki lens tasarımı ile
odaklamayı
yüzde
20'den fazla, nokta yu
varlağını
ise
yüzde
50'den
fazla
artıran
Acer 79g, bu özelliği sa
yesinde oldukça net bir
görüntü sağlıyor. Yeni
ekranın teknik özellikle
ri şöyle: 0.25 mm nokta
aralığı, yüzde 38 akta
rım hızı, 90 derece sap

A

ma açısı, 16 inç görün
tülenebilir
alan,
76
Hz'de 1600x1200 çözü
nürlük, 440 x 414 x 440
mm boyutlarında.
Öte yandan Acer, yeni
notebook serisini de pa
zara sundu. İdeal bir iş
aracı olarak tanımlanan
Acer TravelMate 520
serisi notebook'lar prog
ramlanabilir dört adet

tuşa sahip. Bu tuşlar is
tenilen
programlara
ayarlanarak, tek tuş ile
çalıştırılabiliyor. 310 x
255 x 36.6 mm boyutla
rında ve 2.98 kg. ağırlı
ğında olan notebook, 4
saat pil destek süresine
sahip. Yeni seri notebo
ok 'larda 1 adet kablosuz
iletişim yuvası bulunu
yor. Bu sayede Irda
(Kablosuz İletişim) yu
vası bulunan bilgisayar
larla da veri iletişimi ya
pılabiliyor. •
Acer 79g CRT ekran,
Acer TravelMate 520
serisi notebook' lar
Bilgi için: IhlaslAcer
Tel: 0216- 317 96 50

Hem fotoğraf makinesi hem PC kamerası

G

enpacom,
Creative'in
yeni
ürünü
Web Cam Go
Plus'ı pazara sundu. Web
Cam Go Plus, hem sayı
sal fotoğraf makinesi
hem de PC kamerası
özelliklerini birarada bu
lunduruyor. Ürüne mik
rofon eklenerek çekilen
fotoğraflara ses kaydı
yapılmasına da olanak
sağlanıyor. Web Cam Go

Plus sayısal fotoğraf ma
kinesi olarak, 640x480
çözünürlükte 200 resim,
320x240
çözünürlükte
de 400 kadar resmi 8
MB'lık hafızasına alabi
liyor.
Web Cam Go Plus'ın
arka bölümündeki LCD
kontrol paneli, kalan ha
fıza boşluğunu, resim
çekme modunu ve batar
ya ömrünü bildiriyor.
Ürün, iki adet AAA ba
tarya ile 300'den fazla
poz
resimleyebiliyor.
Web Cam Go Plus, 16,7
milyon renkte 352x288
çözünürlükte saniyede
30 kare, 640x480 çözü
nürlükte saniyede 15 ka

re hareketli görüntü ala
biliyor, ayrıca 640x480
çözünürlükte de tek kare
alma (snap shot) özelliği
aktif oluyor. Ürünün be
raberinde; Web Cam Go
Control, Web Cam Mo
nitör, Web Cam Photo
Editör, PixMaker Lite by
PixAround.com - Snap,
Stitch
and
Publish,
PixScreen by PixAround.com, Flipwiever by
E-Book Systems, Creati
ve Lava Producer, MediaRingTalk99, Microsoft
Netmeeting 3.01 yazı
lımları sunuluyor. •
Web Cam Go Plus
Bilgi için: Genpacom
Tel: 0212- 320 10 50

Intel'den yeni ağ ürünleri
ntel Corporation, iki
yeni ağ cihazını pi
yasaya sürdüğünü
açıkladı. Yeni ürün
ler Intel NetStructure
7340 Traffic Shaper ve
7370 Application Shaper,
trafik polisi gibi davranı
yor ve ağ bant genişliğini
tespit ederek önemli e-iş
müşterileri için yüksek
performans sağlıyor. Yeni
Intel NetStructure bant
genişliği yönetimi ürünle
ri Internet Servis Sağlayı
cılar, Uygulama Servis
Sağlayıcılar (ASP), Sunu
cu Hizmet Sağlayıcılar
(HSP) ve diğer e-iş sağla
yıcılarının bant genişliği
nin nasıl kullanıldığını da-

ha iyi kontrol etmelerini
sağlıyor.
Intel NetStructure 7340
Traffic Shaper, servis sağlayıcılann kritik uygula
malar için sunduklan hiz
meti iyileştirmeleri için
bant genişliğine öncelik
vermelerine ve kritik ol
mayan yüksek kapasiteli
uygulamaları kısıtlamala
rına
olanak
veriyor.
200'ün üzerinde farklı tip
ağ trafiğini algılayıp sınıf
landıran cihaz, davranışlan analiz ediyor ve ağ raporlan oluşturuyor.
Intel NetStructure 7370
Application Shaper uygu
lama abone yönetim siste
mi ise, ASP'ler ve Sunucu

Hizmet S ağlayıcılar'ın
(HSP) hızlı ve ucuz bir şe
kilde güvenli, ölçülebilir
ve performans garantili
uygulama
hizmetlerini
müşterilere sunmalarını
sağlıyor. 7370 Applicati
on Shaper ile hizmet su
nucular her uygulama hiz
meti için abone deneyim
kalitesini izleyebiliyor, öl
çebiliyor ve kontrol ede
biliyorlar. Aynntılı bilgi
www.intel.com/network
adresinden alınabilir. •
Intel NetStructure
7340 Traffic Shaper
ve Intel NetStructure
7340 Traffic Shaper
Bilgi için: Intel
Tel: 0212- 282 58 48
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Son Sayfa

erhaba,

Son mektubunda Bilişim'e geleceğini yazmışsın, nasıl
sevindim anlatamam. Bence de bu fırsatı kaçırmaman
lazım. Üstelik bu yıl çok daha görkemli olacağı
söyleniyor. Ayrıca Bilişim'in dışında başka bir etkinlikte
bütün arkadaşlarımızı görüp dedikodu yapamıyoruz. Her
yıl tuttuğumuz evlenenler çeteresine bakalım bu yıl kimler
katılacak. Biliyorsun yıllar geçtikçe liste uzayıp gidiyor.
Evet bizler daha bu listeye adımızı yazdıramadık. Ama
sen merak etme, annem bütün kızları evlenen
arkadaşlarından rica ediyor ve ayakkabılarının altına
ikimizin de ismini yazdırıyor! İşimiz garantide yani...
Evlilik deyince aklıma geldi. Daha önce de yazmıştım
sana Oracle'dan Bülent Helvacı tiyatro oyuncusu
arkadaşıyla bu yaz evleniyormuş. Yine sana daha önce
yazdığım VestelNet'in Genel Müdürü Cem Soysal bildiğin
gibi geçtiğimiz günlerde evlendi. C e m şimdi M e k s i k a ' y a
balayındaymış.
Sektörümüzde evlenenlerin yanı sıra askere gidenlerin
de sayısı çoğaldı. Geçen hafta tesadüf aradığım 3 kişinin
de askere gittiğini duyunca, herhalde ülkede seferberlik
ilan edildi ve benim haberim yok diye düşündüm. Sonra
aklıma ne Ayten A l p m a n ' n i n Memleketim şarkısını ne de
Hasan M u t l u c a n ' n ı n türkülerini dinlemediğim geldi ve
rahatladım -gördüğün gibi bu hafta çok neşeliyim-. Benim
duyduğum sektörümüzden askere gidenler arasında
N e t O n e Genel Müdürü C e m Çelebiler, M e t e k s a n ' d a n
Mustafa Attila, T e p u m ' d a n Uğur Gökhan Can vardı.
Sonradan öğrendim A n k a r a ' d a güvenlik yazılımı
konusunda çalışan İssoss Genel Müdür Yardımcısı Nedim
Duğancı, sektörümüzün hızlı gazetecilerinden Balaban
Cerit, İnterprobis'ten Denizhan K a p l a n ' a da asker yolu
göründü. Neyse ki hepsi de bedelli askerlik yapacaklar;
böylece sektörden de fazla uzak kalmamış olacaklar.
Hatırlar mısın? Sen hep hayvanların adlarına takardın.
Örneğin kediye neden kedi dendiğini uzun süre herkese
sormuştun da bir yanıt alamamıştın. A m a şimdi sana
kanguruya neden kanguru dendiğinin hikayesini
anlatacağım.
1700'lü yıllarda yaşayan İngiliz Denizci James Cook,
sosyete adalarını ve Yeni Zelanda'yı keşfedip, haritalarını
çizdiği 1769 yılında, Avustralya'nın doğu kıyılarını da
ortaya çıkardı...Kaptan Cook, bitki örtüsünün
zenginliğinden ötürü "Botany Bay" (botanik koyu) adını
verdiği koyda, Avustralyalı yerlileri ilk gören yabancı
oldu. Yerlilerle el kol hareketleri ile güçlükle anlaşabilen
James Cook, karınlarındaki ceplerinde yavrularını taşıyan
ve arka ayakları üzerinde zıplayarak hareket eden uzun
kuyruklu hayvanları görünce, yine el kol hareketleri ve
çeşitli işaretlerle bunların adlarının ne olduğunu sordu.
Yerlilerin "kanguru" demesinden sonra da bu hayvanları
dünyaya "kanguru" olarak tanıttı...
Aradan 50 yıla yakın bir süre geçtikten sonra, 1800'lerin
başında, "kanguru" sözcüğünün gerçek anlamı anlaşıldı...
"Kanguru", Avustralyalı yerlilerin dilinde; "ne demek
istiyorsun yabancı?" anlamına geliyordu.
Evet böylelikle kanguruya neden kanguru dendiğini
öğrenmiş oldun. Bu haftalık da bu kadar..
Hoşçakal
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