Türkiye'nin önü açık
Arallk

ayı içinde Türki
ye'nin Avrupa Birliği adaylı
ğının resmileşmesi, ülkede
olumlu bir hava yarattı. Bu
olumlu hava, diğer sektörlere
olduğu gibi Türk bilişim en
düstrisine de yansıyor. Türki
ye'nin AB adaylığı, Avrupa
bilişim sektörünün gözlerini
Türkiye'ye çevirmesine neden
oldu. Türkiye'nin Orta ve
Uzakdoğu bölgelerine açılan
kapı olması, doğuya açılmak

isteyen uluslararası şirketlerin
iştahını kabartıyor.
Sonuç
olarak AB'ye tam adaylık sü
recinin başlangıcı olan 2000
yılı, Türkiye'ye pek çok fır
satlar sunuyor.
Bu yıl geniş bir uluslararası
katılıma sahne olan Bilişim'99
da, gerek uluslararası toplantı
lar, gerekse yabancı şirketlerle
oluşturulan işbirlikleriyle Tür
kiye'nin önündeki fırsatların
habercisi oldu. Bilişim etkin

likleri çerçevesinde TBV'nin
düzenlediği 'Türk-Yunan Bilgi
Toplumu Forumu', gelecekte
ki işbirliklerine doğru atılan
önemli bir adımdı.
Yine Bilişim'99'a katılan
İsrail, İtalya, Avusturya gibi
ülkelerin temsilcileri de, Türk
bilişim şirketleriyle geliştir
miş oldukları işbirliklerini
2000 yılında daha da geliştir
meyi planladıklarını belirtti
ler. Bilişim'99'un yabancı ko

Türkiye'nin
2000 yılı vizyonu

Teknolojiyle
örülü 25 yıl

Biz 2Vinci yüzyılın bilişim
teknolojileri ile şekilleneceğine
inanıyoruz.

Hizmet sanattır, sloganı ile
sektördeki 25. yılını kutlayan
I-Bimsa, teknolojisini, hedefini
ve stratejisini değiştirerek bilgi
birikimini günümüz şartlarıyla
sunma kararı aldı.

Dünya

ve Türkiye yeni bir bin yıla girmeye
hazırlanırken bilgi teknolojileri ekonomiden
sağlığa, politikadan ulaşıma kadar akla gelebi
lecek her alanda ve en önemlisi günlük hayatı
mızda çok önemli bir rol üstleniyor. Geleceğin
yeni gücü olarak ortaya konan bilgi yeni dünya
nın zenginliği anlamına da geliyor. Bütün bu ger
çekleri ortaya koymak, ona göre yapılanmak için
ise en önemli adımlardan biri, vizyon çizmek.
> Sayfa 12

Değişimi gordu,
yaşadı, değişti

nuşmacılarının ortak söylemi
ise Türkiye'nin Avrupa'nın
ayrılmaz bir parçası olduğu ve
AB'ye girme aşamasında olan
Türkiye pazarına odaklanmış
olduklarıydı.
Uluslararası işbirliklerine
ivme
kazandıran
Bilişim'99'da ayrıca, Türkiye'nin
2000'li yıllarda Avrasya'nın
teknoloji merkezi olacağının
altı çizildi.
> Sayfa 3

Ağirllkll olarak Sabancı Topluluğu şirket
lerine BT hizmeti sunan I-Bimsa, pazara sun
duğu ürünlerini yepyeni bir teknolojiyle yeni
den tasarlayıp geliştiriyor. 30 kişilik bir yazı
lım geliştirme ekibi kuran şirket, yaklaşık 2 yıl
> Sayfa 18

Teknoloji destekli
iletişim, ANAP'ta
Mesut Yılmaz, ANAP
milletvekillerine yılbaşı
hediyesi olarak bilgisayar
verirken, Şubat ayı başında da
tüm ANAP teşkilatını birbirine
bağlayacak olan ağın açılışı
yapılacak.
ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, her yıl
milletvekillerine verdiği geleneksel yılbaşı he
diyesinde bu yıl büyük bir değişiklik yaptı. 85
milletvekilinin evine Vestel marka bilgisayar
t> Sayfa 19
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Akıllı kart pazarının
diğer oyuncusu, Empa
8 Bir kartta çift hat
14 Umarız kriz merkezi
çalışmaz
32 Yüksek performans
bilgi cihazlarına kayacak
38 Tarantella gelişiyor

Yeni yıl,
yeni görev
Her işin başı felsefe...
elsefe çoğu zaman ne işe ya
radığı bir türlü anlaşılama
yan, şu dünyada bir türlü
ayaklan yere basmayan, bir
tür düşünce lüksü gibi görülen bir
ders konusudur. Maddelerden oluşan
bu dünyada maddi olmayan varlıklar
dan biri olan düşünce ne işe yarar ki?
Düşünmenin boş durmakla
karıştırıldığını sık sık yaşa
maz mıyız? Bakırköy'deki
hastanenin
bahçesindeki
taştan Rodin bile eli çene
sinde kara kara düşünüyor.
Düşünüyor ve orada ikamet
ediyor. Ürkütücü... Peki fi
kir üretmek karın doyurmuş
mudur? Sanat ve edebiyat
yine aynı şekilde... Dünya tarihinde
yazarların, çizerlerin, sanatçıların, dü
şünürlerin Fatih devrinde olduğu gibi
devlet kadrosuna, dolgun ücretle alın
maları sık rastlanmış bir olay mıdır?
Dans, müzik, renkler, karikatürler, si
nema, fotoğraf, hedefleri belirginleştiren, motivasyonu artıran, enerjiyi ar
tıran yazılı-sözlü materyal ticarette ne
işe yarar? Ticaret bir "aldım, verdim,
ben seni yendim" oyunundan ibaret
değil midir? Star Wars filmini hatırla
yın, yedek parça satıcısı kanatlı mavi
yaratığı... Onun felsefeyle ne ilgisi
olabilir ve felsefeye ne gereksinimi
olabilir? Ama iyi bir iş yaratığı olarak
çok iyi kar etmektedir. Yani "başarılı"
biri...

F

Yüzyılımızda iş dünyası isteyerek
ya da rekabetten dolayı tüccar sıfatı
nın çok üzerine geçmeyi misyon edin
mek durumunda kaldığı için bu yüz
yılda felsefe, sanat, misyon, edebiyat
şirket yöneticileri ile yapılan röportaj
larda, fuarlarda, bilboardlarda, gazete
ilanlarında, misyon bildirgelerinde,
vizyon metinlerinde, yıllık faaliyet ra
porlarında, şirket el kitaplarında, eği
tim seminerlerinde ve iş insanlarının
aralarındaki iletişimde kullandığı söz
cüklerde hayat bulmuştur.
Eskiden bunlar yöneticinin karizmatik oluşu ile açıklanırdı. Bu du
rumdan hoşlanmayanlar bu tip yöneti
cileri "artist" olmakla suçlardı, sanat-

DIDEM TÜNEL

çılığın suçlanacak nesi olabilirse...
Not ortalamasının yüksek oluşu ile
başarılı olmuş ancak görev odaklı
oluşları, insan odaklı oluşlarından
fazla olan ve bunun bedelini ödemek
durumunda kalan kişiler, "İş hayatın
da bilginin hiçbir önemi yok, herşey
insan ilişkileri ile yürüyor" diyerek
üzüntülerini dile getirirler
di. Yönetim bir bilim mi
dir, sanat mıdır tartışmaları
yapılırdı. Sonra hiyerarşik
yapılardan esnek örgütlere,
az katmanlı yapılara ve
ekip çalışmasına yönelindiğinde bu karizma denilerek
açıklanan unsurların da şir
ketteki diğer çalışanlara
yayıldığı görüldü. İşlerin kol eme
ğine dayanan kesiminin makinelere
özellikle bilgisayarlı, elektronik ma
kinelere aktarılmasıyla işlerin doğası
değişti. İşçi-yönetici arasındaki uçu
rum gitgide daraldığı için özellikler
benzer hale gelmeye başladı. Ofis de
korasyonundan başlayarak her alanda
fonksiyonduk içeren estetik arayışı,
etkin konuşma, yazma ve sunum be
cerileri, giyim ve davranışlarda bir sa
natçı zerafeti ve şıklığı, ifadeyi kolay
laştırıcı metafor ve örnekler, "prezentabl" olma, gözboyamacı satıcı yerine
müşteri ilişkilerini yöneten danışman
satışçı kavramlarının gelişmesi, halk
la ilişkiler faaliyeti olarak sanatı,
sporu ve eğitimi desteklemenin yanı
sıra şirketlerin kar amacı gütmekten
önce hizmet amacını hatırlamaları, bir
misyoner gibi misyon bildirgeleri
hazırlamaları ve benimsemeleri, fel
sefenin işletmelerde görünen etkileri.
İki önemli felsefe, toplam kalite ve ki
şisel gelişim felsefeleri iş dünyasma
hayat verdi. İşyerlerini "katlanılan
mekanlar" olmaktan çıkarıp, insanla
rın yaşama bakışlarını güzel bir bi
çimde düzenleyecekleri birer zevkli
felsefe okulu haline getirdi. İşdünyası
kesinlikle basit ticaretin ötesine geç
miştir. Sanatçı ve filozof duyarlılığı
nın geliştiği toplumlarda ise güzellik
lerin olması beklenebilir.
mfyaman@turk.net

nixter Türki
ye
Genel
Müdürü Cem
, Özdemir, ye
ni yılı yeni göreviyle
karşılıyor.
Özdemir,
Anixter Doğu Avrupa
Bölge Müdürü görevine
atandı.
Yaklaşık 10 senedir
bilişim sektöründe çalı
şan Cem Özdemir, oto
motiv
sektöründen
transfer
olmuştu.
IBM'den ayrılıp Anix-

A

Anixter'in 5 ülkeyi kapsayan Doğu
Avrupa Müdürlüğü ne Cem
Özdemir getirildi. Özdemir, Anixter
içerisinde bu seviyede görev yapan
ilk Türk yönetici olacak.
ter Türkiye organizas
yonunu kuran Özdemir,
2 sene Satış ve Pazarla
ma Müdürlüğü görevini
sürdürdü. 4 senedir de
Anixter
Türkiye' nin

Genel Müdürlüğü göre
vini yürütüyor. Yeni yıl
dan itibaren de kariyeri
ne iki şapka ile devam
edecek.
Anixter'in Doğu Av-

rupa Bölgesi olarak ad
landırdığı bölgede Tür
kiye'nin yanı sıra Po
lonya, Macaristan, Çek
Cumhuriyeti ve Rusya
bulunuyor. 5 ülkenin fa
aliyetleri, ülkelerin kar
zarar hedefleri bundan
böyle Özdemir'e bağlı
olacak.
Anixter'in yönetimin
de daha önce bu seviye
de bir Türk görev yap
mamıştı. Cem Özde
mir'in bu göreve seçil
mesinin nedenleri ara
sında Anixter Türki
ye'nin son dönem başa
rısı yatıyor. Anixter Tür
kiye'nin diğer Anixter
lokasyonları içerisinde
en hızlı büyüyen ve en
başarılı lokasyon seçil
diğini söyleyen Cem
Özdemir, iddialı göre
vinde bu başarıyı sür
dürmeye hazırlanıyor.
Ayrıca bölge ülkeleri
arasında ekonomik ve
pazar koşulları olarak
büyük benzerlikler var.
> Sayfa 4
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En yüksek ücret, BT sektöründe
ricewaterhouseCoopers (PwC)
şirketi, geçmiş
yıllarda olduğu
gibi bu yıl da Genel Üc
ret Araştırması yaptı.
Araştırmaya göre, en alt
kademeden en üst kade
meye kadar en yüksek

P

ücretler bilgi teknolojile
ri sektöründe veriliyor.
BT sektöründe üst düzey
yöneticiler (brüt-aylık)
en az 3 milyar 125 mil
yon, en fazla 5 milyar
520 milyon, yöneticiler
ise en az 1 milyar 980
milyon, en fazla 2 milyar

920 milyon kazanıyor.
Araştırma BT sektöründe
en düşük ücreti "eleman"
olarak nitelendirilen kişi
lerin aldığını ortaya ko
yuyor. Elemanların aldığı
aylık brüt ücret de 510
milyon ile 920 milyon li
ra arasında değişiyor. Bu
şirketlerin yüzde 93'ü de
ücretleri TL olarak ödüyor.Ücretler konusunda
araştırmanın ortaya koy
duğu önemli bir nokta da
en yüksek başlangıç üc
retini BT çalışanlarının
alması.
Araştırmanın bir diğer
sonucu ise, BT sektörün
deki işgücünün yüzde
66'sının 35 yaşın altında

PricewaterhouseCoopers Genel
Ücret Araştırması BT sektörünün
çalışanlarına en yüksek ücerti
veren sektör olduğunu ortaya
koydu.
olması. Ayrıca çalışanla
rın yüzde 28'inin bir yıl
dan az zamandır aynı şir
kette çalıştığı da ortaya
çıkıyor.
PwC,
Genel Ücret
Araştırması 'nı 1996 yı
lından beri Ocak ve Hazi
ran aylarında yapıyor.
Araştırmada 40 şirket yer
alıyor ve bu şirketlerin
yüzde 60'ı endüstri, yüz

de 33'ü ticaret, taşımacı
lık ve hizmet, yüzde 7'si
ise fınansal hizmetler ala
nında faaliyet gösteriyor.
Sermaye yapısı açısından
ise araştırmaya konu olan
şirketlerin yüzde 39'u ya
bancı, yüzde 33'ü ortak
girişim ve yüzde 28'i yer
li şirketler.
Araştırmada, şirketle
rin çalışan hareketliliğine

bakıldığında, işe alma ve
işten çıkma açısından en
büyük değişimin satış ve
pazarlama ile üretim
fonksiyonlarında olduğu
görülüyor. PwC İnsan
Kaynaklan Danışmanlık
Hizmetleri
yetkilileri
ekonomik kriz ve deprem
nedeniyle üretimde düş
me olduğunu, ancak bir
çok şirketin dış kaynak
kullanımına gittiğini vur
guluyorlar. Satış ve pa
zarlamadaki genişleme
nin, şirketlerin ürün satı
şının yanına hizmeti daha
fazla eklemelerinden ve
yeni pazar arayışlarından
kaynaklandığı da belir
tiliyor. •

SEKTÖRE YENİ KATILANLAR... GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Compaq'ta yeni
isim: Gabriele
Zedlmayder

Yeni yıl,
yeni görev
> Sayfa 1
Özdemir, bölge ülke
lerinin şimdilik Avrupa
topluluğu dışında yer
aldığını ve Avrupa'ya
nazaran yüksek enflas
yona sahip olduklarını
belirtiyor. Ülkeler kişi
başına düşen milli gelir,
gümrük
uygulamaları
olarak da Avrupa'dan
farklı bir çizgi izliyor
lar. Özdemir pazar ko
şullarını ise şöyle açık
lıyor: "Ağ pazarını in
celediğimizde buradaki
pazarlar Rusya hariç
Türkiye pazarından da
ha küçük. Ama hepsi
büyüme vaat eden, po
tansiyeli olan pazarlar.
Rusya
hariç,
Telekom'un özelleştirilmesi
ajandalarında
önemli
bir madde."
Toplam 50 milyon
dolar ciro hedefi olan
bölgenin önümüzdeki
beş yıl ciddi oranda bü
yümesi bekleniyor.

Bilgi birikimi
paylaşılacak
Anixter'in
eğitime
büyük yatırım yaptığını
söyleyen Cem Özdemir,
şirket içinde önemli bir
bilgi birikimi oluştuğu
nu belirtiyor ve şöyle
devam ediyor:
"Anixter'deki
bilgi
birikimini genelde şir
ket içi kullanıyoruz ve
ya bayilere aktarıyoruz.
2000 yılında bunu son
kullanıcıya da aktarma
yı düşünüyoruz. Bu da
bayilerimizin
satışını
artırmak için bir vesile
olacaktır."
Anixter önümüzdeki
dönemde son kullanıcı
ya "Doğru teknoloji ne
dir? Doğru ürünler han
gileridir?" gibi konu
larda belirleyici bir hiz
met vermeye başlaya
cak. Şirket bu amaçla
teknik kadrosunu büyü
tüyor. •
didemt@interpro.com.tr

ir
yıldır
Compaq
EMEA'da
Pazarlama.
İletişim Direktörü ola
rak görev yapan Gabri
ele Zedlmayder, yine aynı şirkette
Pazarlama İleşiminden Sorumlu
Başkan Yardımcısı olarak görev
yapacak. Zedlmayder, EMEA böl
gesi genelinde mesaj iletimi, marka
kimliği ve şirket konumlandırma
işlerinden sorumlu olacak. Zedl
mayder'ın yöneteceği bölümün alt
bölümleri ise şöyle: Reklam, basın
ve halkla ilişkiler, analistlerle iliş
kiler, üst düzey yetkililerle iletişim,
promosyon, marka sponsorlukları
ve pazar araştırması. •

maktaydı.
Ayrıca, Logosoft'ta
uzun yıllar ürün müdürü olarak
görev yapan Berrin Aydın ise Ka
nal Geliştirme Müdürü olarak
Makro Bilgi İşlem Sistemleri
A.Ş. kadrosuna katıldı. •

B
Diana Misim
Fındıkoğlu,
Porcan'da
iana Misim Fındıkoğ
lu, Porcan'a Satış ve
Pazarlama Koordinatö
rü olarak atandı. Fındı
koğlu, daha önce Pilsa Automoti
ve, I-Bisma, IBM Türkiye ve Yapı
Kredi Bankası'nın pazarlama bö
lümlerinde görev yapmıştı. •

D

Gantek'de yeni
atamalar
eni yapılanma çalış
malarını
sürdüren
Gantek Teknoloji, bu
doğrultuda yeni ata
malar gerçekleştirdi. Aralık 1999
tarihi itibariyle, Satış Koordinatö
rü olarak Deniz Gökyılmaz, Tek
nik Koordinatör olarak Gülay
Özalp, Muhasebe Koordinatörü
olarak Adem Özcan Gantek'de
göreve başladılar. Diğer taraftan
Hakan Candar, Ankara Bölge
Müdürü, Selçuk Alper Es ise Bur
sa Bölge Yetkilisi olarak atandı. •

Y

Makro'da
yeni yüzler...
ahar Özen, Makro Bilgi
İşlem Sistemleri A.Ş'
de Kurumsal Satış So
rumlusu olarak göreve
başladı. Özen, daha önce, Servus
Bilgisayar'da aynı görevi yap-

B

Finanslnvest'te
yeni genel müdür
inanslnvest Genel Mü
dürlüğü görevine Kadri
Samsunlu atandı. Daha
önce Global Menkul De
ğerler A.Ş.'de Finans, Operasyon,
Yurtdışı Operasyonlar ve Göze
timden Sorumlu Direktör olarak
görev yapan Samsunlu, 8 Aralık
1999 tarihinden itibaren Finansln
vest'te çalışmaya başladı. •

F

Metin Gültan
Superonline'dan
ayrıldı
997 yılından beri Superonline'ın Orta ve Doğu
Anadolu Bölge Müdürlü
ğü görevini yapan Metin
Gültan 15 Aralık itibari ile göre
vinden ayrıldı. Meslek hayatına
nerede devam edeceği henüz bi
linmiyor. •
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Haberler

Türkiye'nin önü açık
BELIZ KUDAT

Sayfa 1 >
Yalnızca uluslararası şirket
ler değil, Türkiye'deki politi
kacılar ve sivil toplum örgüt
leri de AB'ye adaylık ile Tür
kiye'nin önünün açıldığına
dikkat çekerek, gerekli atılım
ların bir an önce yapılması ge
rektiğini savunuyorlar. 2000'li
yılların 'bilgi çağı' olacağını
kaydeden yetkililer, sanayi
devrimini kaçıran Türkiye'nin

Sevgili B T h a b e r Okuru,
Yeni görünümü ile sundu
ğumuz BThaber sayfalarına
hoş geldiniz. Bu ve bundan
sonraki sayılarımızı inceledi
ğinizde sadece görsellik değil
aynı zamanda içerik farklılık
ları da bulacaksınız. Yola siz
lerden aldığımız öneri ve
eleştirilerden çıktık. Biliyor
sunuz, okur anketlerini sürek
li olarak yapmaktayız. Bize
verdiğiniz mesajlar açıktı:
Daha çok araştırma, daha
kısa yazılar, alt spot kullanı
mı, haberi dünya ile ilişkilendirme, iş dünyası BT uygula
maları, iletişim ve Internet
dünyası, daha güncel görsel
tasarım, kaliteli görsel öğe
ler. ..
Bizimle ilgili olumlu gö
rüşleriniz için de çok teşek
kür ederiz. Genel beğeni ora
nı, haberlerin doğruluğuna
güven, kullanılan dil, akıcı
lık, anlaşılırlık, tarafsızlık gi
bi konularda yüzde 90'ların
üzerinde onayınızı aldık. Bu
bize daha fazla yükümlülük
getirdi. Bunun bilinci ile ha
reket ediyoruz.
İnterpro Yayın Grubu'nun
hedef ve görüşlerini ve bun
ları ürünlerine yansıtmasını
kısa olarak anlatmak isterim.
Biz sizlere, 2000'li yıllara gi
rerken bir diğerini tamamla
yan bir ürün ailesi hazırladık.
Giderek genişleyecek ve çe
şitlenecek ürün ailemizin şu
anda dört ferdi bulunuyor.
Bunların birbirlerini tamam
laması ve paslaşması, ilişkile
rinin temelini oluşturuyor.
• Elinizde tuttuğunuz
BThaber, 2000'lerin başında
kağıt üzerindeki tek sürekli
yayınımız. Bilişim dünyamı

bilgi devrimi'ni kaçırmaması
gerektiği görüşünde birleşi
yorlar. AB'nin, bilgi toplumu
olma yönünde Türkiye'nin
önünü açacağını kaydeden
yetkililer, bu bağlamda Türki
ye bilişim sektörüne önemli
görevler düştüğünü savundu
lar.

Sektör görevde
Konuyla ilgili olarak görüş
lerini aldığımız TÜSİAD Baş
kanı Erkut Yücaoğlu, AB kap
samında her sektöre yönelik

zın bir klasiği haline gelmiş
BThaber karar verenlerin, fi
kir üretenlerin, danışılanların
gazetesi. Konuları derinleme
sine inceleyen, Türkiye'yi
esas alan ve dünya boyutu ile
tamamlayan, ciddi, güvenilir,
devamlı haber kaynağınız.
• BThaber Online, BThaber'in Internet'teki aynası.
Abone olmayanlar, eski sayı
larda araştırma yapanlar ve
özellikle yurtdışında yaşayan
Türklerin önemli haber kay
nağı.
(www.bthaber.com.tr)
•BTnet, BThaber'den
farklı, bağımsız bir Internet
gazetesi. Arama motoru, fo
rum, anket, oylama, download, alışveriş gibi tüm ağ ola
naklarını kullanan anlık ya
yın. Haberi aynı gün içinde
alabileceğiniz dostunuz. Bili
şim teknolojilerindeki temel
değişiklikleri ve iş dünyasına
yansımaları, dünya ve Türki
ye'de iş ve teknoloji trendle
ri. BTnet gençler ve genç ka
lanlar için bilgilenme, eğlen
me ve tartışma ortamı.
(www.btnet.com.tr)
• Bilişim Rehber'i, kağıt
üzerindeki yıllık katalogu ile
tanıyorsunuz. Ama şimdi Bi
lişim Rehber ağ üzerinde,
hem de çok sayıda ek özellik
le birlikte. Bilişim Rehber'in
bildiğiniz şirket, ürün, satış
kanalı bilgileri online araştır
malarınız için hazır. Ama siz
burada ayrıca detaylı teknolo
ji haberlerini, özgün araştırma
inceleme raporlarını, yeni
ürünlere ilişkin teknik bilgile
ri, teknoloji tartışmalarını,
vvhite paper'lan bulacaksınız.
Bilişim Rehber kurumsal alıcı
ve satıcıyı buluşturan bir bil
gilendirme platformu.
( www.bilisimrehber.com.tr)

standartları belirleyici projeler
oluşturulduğunu vurgulayarak,
AB adayı Türkiye'nin bu pro
jelerden yararlanması gerekti
ğini belirtti.
Yücaoğlu, bu kapsamda bi
lişim sektörüne de görevler
düştüğünü söyledi. Türki
ye'nin yeni gelişmeleri gözönüne alarak kapsamlı bir tek
noloji ve Ar-Ge teşvik progra
mı başlatması gerektiğini be
lirten Yücaoğlu, "Bilgi çağının
gerektirdiği altyapı düzenle
melerinin süratle bitirilmesi

Yayın Grubu, Bilişim 500
benzeri yıllık faaliyetlerine
yenilerini katarak devam ede
cek.
İşaret etmek istediğim bir
iki konu daha var. BTnet'te
yer alan İngilizce haber özet
leri ve Bilişim Rehber'de yer
alan İngilizce arama yapma
yeteneği, yayınlarımızda gide
rek artacak olan ikinci dil uy
gulamasının ilk örnekleridir.
Her yayınımız diğer yayın
larımızla ilgili güncel bilgile
ri de içeriyor. Bu gazetenin
son sayfasında her hafta,
BTnet ve Bilişim Rehber'de
okuyabileceğiniz özgün araş
tırmalar, köşe yazıları ve ka
tılabileceğiniz tartışma baş
lıkları ile ilgili bilgileri bula
caksınız.
BThaber'e çok önemli kat
kılar vermiş olan Prof.Dr.
Oğuz Manas ve Türker Cambazoğlu detaylı teknik yazıla
rını artık Bilişim Rehber'de
yazacaklar, sizinle tartışacak
lar.
Sevgili BThaber Okuru,
Sizlere Genel Yayın Yönet
meni olarak bu ilk sesleni
şim. Bunu yapmadan önce
yukarıda söz ettiğim şekilde
ürünlerimizi, bizleri 2000'lere taşıyacak düzeye getirmeyi
hedefledim. Beni artık köşe
yazarı olarak da burada ve
BTnet'te bulabilirsiniz. Sizle
rin öneri, eleştiri ve katkıları
nıza artan şekilde ihtiyacımız
var. Lütfen bize yazın.
Sizlere, beklediğinize ya
kın bir ürün daha verebilmiş
olma ümidi ile yeni yılınızı
kutlarım.
Saygılarımla,
Zafer Kurdakul
Genel Yayın Yönetmeni

gerekiyor. Biz bu görüşümüze
'Türkiye'nin 2000 Yılı Günde
mi' başlığını taşıyan çalışma
mızda da yer verdik ve bu ça
lışmayı Bakanlığa ve Bakanla
ra ilettik" dedi.

Yeni çağın silahı, bilgi
Avrupa'da Internet ve e-ticaret ile ilgili mevzuatların
halen hazırlanma aşamasında
olduğunu kaydeden İktisadi
Kalkınma Vakfı Genel Sekre
teri Emre Gönen de, Türki
ye'nin bu fırsatı değerlendir
mesi gerektiğini savundu. Av
rupa'nın bu konuda hala
ABD'deki gelişmeleri takip
ettiğini söyleyen Gönen, Hel
sinki'deki gelişmelerden son
ra Türkiye'nin mevzuatın ha
zırlanmasına aktif olarak ka
tılma olanağına sahip olduğu
na değindi. Gönen bu duru
mu, 'Türkiye'nin önemli bir
şansı' olarak niteledi.
Diğer taraftan, küreselleşme

ve yeni dünya düzeninin bi
çimlenmesi sürecinde Türki
ye'nin ileri bir konum elde et
me şansı yakaladığını savunan
ANAP Genel Başkanı Mesut
Yılmaz ise, içinde bulunduğu
muz dönemin belirleyici bir
öneme sahip olduğunu kaydet
ti. 21. yüzyılda güçlü ve geliş
miş bir Türkiye hedefine ulaş
mak için bilgi ve iletişimin
öneminin kavranması gerekti
ğini söyleyen Yılmaz, "Küre
selleşme dediğimiz olguyu
oluşturan unsurların başında
bilişim teknolojileri gelmekte
dir. Yeni çağın silahı bilgidir"
şeklinde konuştu.
Türkiye'nin AB adaylığı ve
Bilişim'99 ile belirginleşen
fırsatlar, 2000'li yıllarda hem
Türkiye'nin hem de Türk bili
şim sektörünün yolunun açık
olduğunu gösteriyor. Sektörü
müze ise bu olanakları en iyi
şekilde değerlendirmek düşü
yor. •
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Tutanaklardan TT, GSM ve yeni hizmetler
laştırma Bakanlığı
bütçesi geçtiğimiz
günlerde
TBMM
Genel Kurulu'unda
da görüşüldü ve kabul edildi.
Görüşme sırasında milletvekil
leri Türk Telekom, özelleştir
me, GSM gibi konulara ilişkin
görüşlerini de dile getirdiler.
Zaman zaman çeşitli tartışma
lara neden olan bu görüşlerin
tutanaklara yansıyan bölümü
nün bir özetini derledik.

U

•> Mustafa Enöz (MHP
Grubu adına): "Türkiye'nin
nüfusundaki ve ekonomisin
deki gelişmeler dikkate alındı
ğında, 2020'li yıllarda ulusal
enformasyon şebekesinin 30
milyon abonesinin olacağı ifa
de edilebilir. Hiç şüphesiz,
böylesine büyük bir yatırımın
yapılabilmesi için finans ve
insan kaynaklarına ihtiyaç
vardır. Onun için, millî enfor
masyon ağını kurma konusun
da, Türkiye'nin, çok akıllı ha
reket etmesi gerekmektedir.
Eğer, Türkiye bilimsel ve tek
nolojik yönden yeterli atılımı
yapamaz ve bunu gerekli es
nek idarî yapılarla destekleyemezse, milyarlarca liralık dö
vizi dışarıdan alacağı cihaz
ve sistemlere ödemek zorunda
kalacaktır.
Ülkemizde cep telefonu
abone sayısı her geçen gün art
maktadır. Mevcut altyapı siste
mi bu yoğunluğu kaldırama
maktadır. Özel firmaların, ya
tırımlarına ağırlık vererek, ül
kemizin her yerinden çok ra
hatlıkla görüşme yapma imkâ
nını abonelerine sağlamaları
gerekmektedir.
Yapılacak olan yeni cep tele
fonu şebekesi ihalelerinin, va
tandaşlarımızın yararına ola

cak şekilde sonuçlandırılması
da gerekmektedir.
• M. Zeki Sezer (DSP Gru
bu adına): "Artık ülkemizde,
Internet ve benzeri bilgi erişim
araçlarını kullanamayan tek bir
okul, tek bir ev, tek bir kişi ve
kuruluş kalmamalıdır. Türki
ye'de, bilgi ve teknolojide alt
yapının oluşturulması, kamu ve
özel kesimde kurumsallaşma,
işgücünün niteliğinin ve bece
rilerinin yükseltilmesi, atılması
gereken adımların başında gel
mektedir. Günümüzde kablo
suz ve telsiz haberleşme sis
temlerine olan ilgi gittikçe art
maktadır. Avrupa Birliği'ne
aday ülke olarak, telsiz ve kab
losuz haberleşme sistemleriyle
ilgili mevcut yasa ve yönetme
liklerde gereken ve kamu yara
rını gözeten bazı değişiklik ça
lışmalarına bir an önce başlan
masında yarar vardır.
Özellikle tüm kamuyu ilgi
lendiren, mobil, telsiz veya
kablosuz telefon cihazlarının
gümrük ve KDV değerleri ye
niden gözden geçirilmeli, itha
lat, imalat ve ilgili standart ve
bürokratik işlemleri kolaylaştı
rılmalı ve Avrupa Birliği'yle
paralel hale getirilmelidir.
Gelişen teknolojilere bağlı
olarak, kablosuz Internet, data,
telefon görüntü aktaran ve ba
zı düşük güçlü telsiz sistemleri
gibi ortaya konulan yeni telsiz
sistemlerinin, Avrupa'yla or
tak, tüm kamunun yararına
devreye sokulmasında yarar
vardır. Tamamen düşük güçlü
olan kablosuz telsiz cihaz ve
sistemlerinin, ofis otomasyo
nunda veya evlerde ortak, Av
rupa standartlarında kullanıl
masının yaygınlaştırılması ye
rinde olacaktır."

• İlyas Yılmazyıldız (DYP
Grubu adına): '"Haberleşme
konusunda kaynak yok' deni
liyor. 400 bin hattan sonra ye
ni operatörlerin devreye gir
mesi gerektiği halde; yani,
birkaç milyar dolar daha para
kazanılabileceği halde, bakı
yoruz, cep telefonlarındaki
abone sayısı 9 milyona ulaş
mış, hala yeni operatörler
devrede yok. Bu saatten son
ra, normalde bir milyar dolara
satacağınız bir işletme hakkı
nı, abone sayısı 400 binken 9
milyona ulaştığında 100 mil
yon dolara zor satarsınız."
• Mehmet Zeki Çelik (FP
Grubu adına): "Avrupa'da,
Amerika'da 100 kişiye düşen
telefon sayısı 50 ile 70 arasın
da iken, bizde bu oran yüzde
27. Cep telefonları, iki şirkete
500'er milyon dolar karşılığın
da ihale edildi. Bu şirketlerin
400 binden fazla abone alma
ması kararlaştırılmış olmasına
rağmen, şu anda, 6 milyonun
üzerinde aboneleri var. Şart
nameyle sözleşme arasında
farklar oluşmuş. İhaleye çı
kartıldığında 15 yıl şartı ko
şulmuşken, sonra bu 25 yıla
çıkartılmış; brüt gelirleri üze
rinden kuruma, yüzde 15 kâr
verilmesi ifade edilirken,
KDV hariç tutulmuş ve bura
da, Telekom yüzlerce milyon
dolar zarara uğramıştır. Bütün
bu rakamlar, GSM şirketleriy
le yapılan paylaşım sözleşme
siyle lisans sözleşmesi arasın
daki farklardan doğuyor.
Bugün, özelleştirme kapsa
mında olan Telekom, en az 10
milyar dolar civarında bir de
ğere sahiptir. Yeni iki ihale ya
pılacak, bunların değeri şu an
da 650 milyon dolar olarak

tespit ediliyor. Sadece Turkcell'in, piyasa değerinin 20
milyar dolar olduğu ifade edi
liyor. Bütün ihale şartnamele
rini hazırlayan üst düzey Tele
kom bürokratları, kanunlara
aykırı olmasına rağmen bu
medya ve birtakım ticari kuru
luşları tarafından transfer edi
liyorlar, kimse de buna ses çı
kartmıyor. Bugün telefon fatu
raları tahsilatlarının da, büyük
oranda posta işletmesinden alı
narak bankalara verildiğini ve
Telekom'un bankalardan 40
trilyon alacağı olduğu ifade
ediliyor, bunun mutlaka düzel
tilmesi lazım.
• Birkan Erdal (ANAP
Grubu adına): "Bu memle
kette çağı yakalamanın en so
mut göstergesi olan telekomü
nikasyon atağında son yıllarda
geriye dönüş başladığı hisse
dilmektedir. Telefon kuyrukla
rı yine günlük hayatımıza gir
miştir. Telekomünikasyon sa
hasında dar kalıplar içerisinde
anlamsız bir bürokratik muha
fazakârlığa dönülmesinden Sa
yın Bakan'ın kurumu uzak tu
tacağına inanıyorum. Tüm bü
rokrasi için çok önemli bir
tehlike olan bu eğilimin, son
yıllarda Türk Telekom içinde
yerleşme yönünde mesafe katettiğinin birçok belirtisi mev
cuttur. Avrupa Birliği nezdinde imzalamış olduğumuz an
laşmalar uyarınca, önümüzde
ki dönemde birçok sahada
devlet tekelleri kalkmaktadır.
Telekomünikasyon da bu sa
halardan biridir. 2005 yılı so
nunda, telekomünikasyonu
muzda devlet tekelinin kalka
cağını da dikkate aldığımızda,
süratle liberal, çağı yakalamış
modern bir telekomünikasyon
sektörü oluşturulması yönünde
gerekenlerin yapılması dışında
bir alternatifimiz yoktur."
• Mustafa Zorlu (İsparta
MHP Milletvekili): Türkiye,
2005 yılı sonuna kadar, tele
komünikasyon sektöründeki
devlet tekeline son vereceği
taahhüdünde bulunmuştur.
Ancak, huzurunuzda şunu
üzülerek belirtmek isterim ki,
Türk Telekom'un özelleştiril
mesinde çok geç kalındı. Bu
konuda öncü ülkelerden biri
olan Türkiye, telekomünikas
yon sektöründe özelleştirmeyi
ilk gerçekleştireceği iddiasıyla
ortaya çıkmıştı. Ancak, o za
manki kısır siyasî çekişmeler
nedeniyle, bu konudaki yasal

düzenlemenin de Anayasa
Mahkemesi'nce iptal edilmesi
sonucunda, 30 milyar dolarlar
olarak hesaplanan özelleştir
menin bedeli bugün için 10
milyar dolarlara kadar düş
müştür.
Telekomünikasyon sektö
ründe tekelci yapının kaldırılıp
serbestleştirme ve özelleştir
menin gerçekleştirilmesi, ger
çek rekabet ortamının sağlan
ması ve tüketici haklarının gö
zetilip korunması için, bir an
evvel, bağımsız bir düzenleyi
ci kurum oluşturulmalıdır. Bu
konuda, Ulaştırma Bakanlığı
mızın başlatmış olduğu yasal
düzenleme çalışmalarını des
teklediğimizi özellikle belirt
mek istiyorum.
Telsim ve Turkcell'le yapılan
anlaşmaya göre, Telekom şebe
kelerinden cep telefonu şebeke
leri arandığı zaman, gelirin
yüzde 74,4'ü cep telefonu şir
ketlerinin, yüzde 25,6'sı Türk
Telekom'un; yani, devletin. Yi
ne, cep telefonu şebekelerinden
Telekom'a ait şebekeler arandı
ğı zaman, gelirin yüzde 94'ü
cep telefonu şirketlerinin yüzde
6'sı da Türk Telekom'un. İşte,
biz, Ulaştırma Bakanlığımızın
ve Türk Telekom AŞ'nin yöne
tim kurullarının, Nisan 1998'de
yapılmış olan anlaşmalar gibi
anlaşma yapmayacağı inancını
taşıyoruz."
Enis Öksüz (Ulaştırma
Bakanı): "Telekomünikasyon
alanında, 2000 yılında, 1 mil
yon 400 bin hatlık otomatik
telefon santralı ilavesiyle, oto
matik telefon santral kapasite
sini 21 milyon 210 bin hatta
ulaştırmayı planlıyoruz.
Ayrıca bir süre sonra, Yüce
Meclisimize intikal edecek
olan kanun tasarısıyla teleko
münikasyon hizmetlerinin de
netlenmesi ve regülasyon fa
aliyetlerinin yürütülmesi için,
bağımsız bir idarî düzenleyici
kurum olarak, mevcut Telsiz
Genel Müdürlüğü'nü de içine
alacak, idarî ve malî özerkliğe
sahip Telekomünikasyon Ku
rumu kurulacaktır. Ayrıca,
Türk Telekom şirketimizin de
özel hukuk hükümlerine tabi
bir şirket haline dönüştürüle
rek, uluslararası telekomüni
kasyon sisteminde önemli bir
yer alması sağlanacaktır. Millî
Monitör Projesi'nin hayata ge
çirilmesi için çalışmalarımız
aksatılmadan sürdürülmekte
dir. Proje, 2001 Mayısı'nda ta
mamlanacaktır. •
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Akıllı kart pazarının diğer oyuncusu, Empa
GÜNIZ KARAMAN

mpa
bundan
sonraki dönem
de akıllı kart
projelerinde
anahtar teslim çözümler
le kullanıcının hizmetin
de olacak. Türkiye'de de
dünyada olduğu gibi
yaygın
kullanılmadığı
halde önümüzdeki dö
nem için pazar potansi
yeli yüksek görülen akıl
lı kart çalışması için Em
pa gerekli bağlantıları da
kurmuş durumda.
Empa Elektronik Par
ça Bölümü Genel Müdü
rü Mehmet Horsanalı,
akıllı kartta kar marjları
nın oldukça düşük olma
sı nedeniyle bu konuda
tesis yatırımı yapmak
için yılda 60 milyon kart
üretimini garantilemek
gerektiğini
belirtiyor.
Türkiye'nin son zaman
ların cazip pazarı olma
nedenini ise Horasanlı
şöyle açıkladı; "Türkiye
potansiyel olarak çok ca-

E

bu pazarlardaki köşeleri tutmaya
başladılar. Empa da akıllı kart işine
soyunan sektör şirketlerinden.
zip bir pazar. Ayrıca Tür
kiye'den Doğu'ya açıl
mak mümkün. Bundan
sonraki hedef de daha
Doğu'daki ülkelerde kart
tesisi kurmak olacaktır."
Empa akıllı kart proje
lerinde dünyaca ünlü bir
çok şirket ile işbirliği de
yapacak. Bunların başın
da daha önceden de Empa'nın dağıtıcılığını yap
tığı STMicroelectronics
şirketi yer alıyor. İşbirli
ğinin gündemde olduğu
diğer şirketler arasında;
Finlandiya, İsveç ve
Norveç gibi ülkelerde
daha önceden elektronik
kimlik çözümünü uygu
layan SETEC, Uzakdo

ğu'ya özgü makul fiyat
ları da beraberinde geti
ren HST (Hyundai Smart
Tecnology), CPI ve GIC
şirketleri yer alıyor. Ya
zılım destek ve proje uy
gulamalarında ise Protekila adlı kendini bu tür
çözümler için odaklamış
olan bir Türk şirketi de
Empa'nın akıllı karttaki
iş ortakları arasında.
Akıllı kartın çeşitli
projelerde uygulanabile
ceğini de söyleyen Horsanalı, efektif kullanımı
nın banka projelerinin
hayata geçmesi ile olaca
ğını vurguladı. Bunun dı
şında da ilk aşamada özel
sağlık kuruluşlarına ait

Geleceği şekillendiren çocuklar
vrupa Birliği tarafından 22- öğrenme, bellek, kavram oluşturma,
24 Kasım'da Helsinki'de yaratıcılık, zihinsel esneklik, akıl yü
düzenlenen Bilgi Toplumu rütme, doğru düşünme yeteneği dik
Teknolojileri Kongresi'nin kati odaklama ve sürdürebilme, dik
açılış töreninin konusu; Çocuklar ge kati başka yöne yönlendirme esnekli
leceğin bilgi toplumunu nasıl şekil ği, dikkatle ilgili zihinsel faaliyetlerde
lendirecek? idi. Konu ilginçti ve çok algı ve tepki kontrolü, mekana ilişkin
kalabalık bir dinleyici kitlesi vardı. üst düşünme yeteneği...
Çocuklar, bilgi toplumu özelliği ka
Helsinki'de bu konuyla başlayıp üç
zanmış toplumlarda artık en
gün süren böyle bir toplan
önemli entelektüel sermaye
tıda ele alınan birçok konu
yatırımı olarak görülüyor.
içinden sadece bir tanesine
Çünkü, ne kadar çok çocuk,
ucundan ve sadece yazıyla
iyi bir eğitim sonucunda
değinmek yetersiz. Çünkü
'doğru düşünme' yeteneği
artık bilgi toplumları tek ba
tamamen gelişmiş bireyler'
şına yazılı bilginin yetersiz
olarak toplumda yer alırsa o
kaldığı, bilginin görüntütoplumun kolektif düşünme
süz, sessiz ve hareketsiz bi
yeteneği o oranda artmış
çimde aktarılmasının artık
olacak.
yetmemeye başladığı aktif iletişim bi
Oturumda çeşitli ülkelerden uzman çimini benimseme aşamasında. Sade
lar, 'Okulu ve eğitimi yeniden icat et ce yazılı bilginin sonu geliyor.
seydik nasıl bir yol izlerdik?' sorusu
eeoymen@hotmail.com
na yanıt aradıklarını anlattılar. Bunu
yaparken nasıl fikir sorduklarını da...
Özgeçmiş
Bu fikir sorma, bireysel soru yönelt
Edip Emil Oymen
me şeklinde yapılmamış elbette. Ço
Hacettepe
Üniversitesi
Psikoloji
cukları toplantıya davet ederek yapıl mezunu olan Edip Emil Öymen, daha
mış.
sonra ingiltere'de Akademik Master
Helsinki toplantısında görüş belir (Master of Philosophy) yaptı. Dokto
ten uzmanlar çocukların zihinsel ge raya devam ederken ingiliz Radyo Te
lişmesinin bilgi teknolojisiyle yoğru- levizyon Kurumu BBC nin Dış Yayın
labileceğini kanıtlarıyla gösterdi. Zi lar Dairesi' nde çalışmaya başladı. 16
hinsel beceri derken kastedilenlerin yıl BBC, 11 yıl Cumhuriyet, 3 yıl Mil
başlıcaları şunlar: Doğru algılama, liyet gazetelerinde çalıştı.

A

www.bthaber.com.tr

Türkiye' nin ardından
özellikle odaklanacaktan
ülkeler arasında ise Ka
zakistan, Mısır ve İran
geliyor. •
gunizk@interpro. com. tr

Akıllı kart henüz yaygın olarak
kullanılmaya başlamadan akıllı kart
üretecek ve dağıtacak olan şirketler

Açık Sistem
Kullanıcıları
Derneği isim
değişikliği
yolunda
çık Sistem
Kullanıcıla
rı Derneği,
dernek adı
nın "Internet Teknolo
jileri Derneği" olarak
değiştirilmesi
için,
Olağanüstü Genel Kurul'u 7 Ocak 2000'de
Mecidiyeköy Dernek
Merkezi'nde; çoğun
luk sağlanamadığı tak
dirde 14 Ocak 2000'de
aynı yer ve saatte ya
pılacak. •

A

projelerle, mağazacılık
alanındaki projelerin ha
yata geçecek projeler ara
sında olduğunu belirtti.
Mehmet
Horsanalı,
Empa'nın akıllı kart işine
büyük baktığını vurgula
dı ve önümüzdeki dö
nemde de akıllı kartlar

ile ilgili projeler sunacak
yeni bir şirketin Empa
çatısı altında bu tür pro
jelere
odaklanacağını
söyledi.
Öte yandan Empa akıl
lı kart projelerini şu anda
var olduğu her ülkede
uygulamayı düşünüyor.

GIMOP, KoçSistem'in
Gümrük
idaresi'nin
Modernizasyonu
Projesi
kapsamındaki
yaygınlaştırma
ihalesinin ikinci
aşamasını
oluşturan ihaleyi
27.5 milyon
dolarla
KoçSistem-Sun
konsorsiyumu
kazandı.
ASLI EVREN

ünya Bankası
kredisi ile fi
nanse edilen
"Kamu Mali
Yönetimi" Projesi kapsa
mında ele alınan Gümrük
İdaresinin Modernizas
yon Projesi kapsamında,
Ağustos 1998'den bu ya
na Atatürk Havalimanı

D

Gümrük Hizmet binasın
da pilot uygulaması sü
ren projenin yaygınlaştır
ma ihalesini KoçSistemSun konsorsiyumu ka
zandı. Konsorsiyum iha
leyi 27 milyon 416 bin
311 dolar ile aldı.
2001 yılı sonuna kadar
tamamlanacak yaygınlaş
tırma projesiyle Müste
şarlık merkez birimleri,
18 gümrük başmüdürlü
ğü ve 47 gümrük müdür
lüğünün donanım, yazı
lım ve altyapı gereksi
nimleri
karşılanacak.
KoçSistem Ankara Bölge
Müdürü Murat Yücat,
projenin kendileri için
çok büyük önem taşıdığı-

nı belirterek şunları söy
ledi: "Yapımızı bu proje
ye göre yeniden organize
ediyoruz ve tedbirlerimi
zi alıyoruz. Bu, çok bü
yük bir proje ve bizim bu
işi dört dörtlük yapma
mız, proje detaylarında
çok titiz olmamız gereki
yor. Projeyi, teklif verme
aşamasında detaylı ola
rak incelemiştik, bu işle
mi yeniden yapacağız."
Şu anda kendileri için
en önemli iki projenin
GİMOP ve Milli Eğitim
Bakanlığı projesi oldu
ğunu da belirten Yücat,
2000 yılında da potansi
yel müşterilerle büyük
projeler hedeflediklerini
belirtti.
Süresi 60 hafta olarak
belirlenen yaygınlaştır
ma projesinin 2001 yılı
nın başlarında tamam
lanması
hedefleniyor.
Projede 60 haftalık süreç
içinde beş bölüme ayrı
lan bölgeler birinci kı
sımdan başlanmak üzere
kısım kısım tamamlana
cak. •
aslie@interpro.com. tr
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Mobil iletişim'99'da endişeler yüzeye çıktı
HABER MERKEZI

eni GSM iha
leleri,
yeni
operatörlere
verilecek ta
vizler, mevcut operatör
lerin durumu, Aralık
ayında gerçekleştirilen
Türkiye Mobil İleti
şim'99 Konferansı'nda
tartışıldı. Türk Tele
kom'un tekel oluşturma
sı ve bu yapı ile 5. opera
tör olarak GSM lisansla
rından birini alacak ol
ması tedirginlikle karşı
landı. Telekom alanında
rekabet oluşturulması ve
bu rekabetin adil bir alt
yapı ile sağlanmaya çalı
şıldığının savunulmasına
rağmen GSM ihaleleri
nin taliplileri ve mevcut
operatörler Türk Tele
kom'un 5. GSM operatö
rü olması ile haksız reka
bet ortamının doğacağını
ve hala Türk Telekom
altyapısı üzerinden yürü
yen GSM şebekesinin
sorunlarla karşılaşabile
ceği dile getirildi.

Y

Türk Telekom'a veril
mesi düşünülen 5. GSM
lisansında TT'ye yönelti
len
sorular
arasında
TT'nin GSM lisans be
delini ödeyip ödemeye
ceği sorusuydu. TT'nin
GSM lisans bedelini öde
memesinin adil rekabet
ortamını sağlamayacağı
vurgulandı. TT Genel
Müdürü Fatih Mehmet
Yurdal ise gelen tepkilere
TT'nin lisans bedelini
ödeyip ödemeyacağinin
Bakanlar
Kurulu'nun
alacağı bir kararla belir
leneceğini belirtti.
Yurdal 3. nesil GSM
hizmetleri
sunacak

UMTS servislerinin ayrı
bir operatöre verilmeme
sinin doğru olacağını
söylerken, Bakanlar Ku
rulu'nun bu konudaki ka
rarının ne olabileceğini
bilmediğini ama UMTS
servislerinin yeni bir li
sansla başka bir işletme
ciye verilmek yerine
mevcut ve yeni gelecek
operatörler arasında pay
laştırılması gerektiğinin
en doğru çözüm olacağı
nı da vurguladı. Yurdal 5.
GSM operatöründen da
ha fazla GSM operatörü
nün doğru olmayacağını
da belirtti.
Toplantıda üstünde du
rulan en önemli konu,
yeni gelecek operatörle
rin kendi yapılarını oturtuncaya kadar geçici de
olsa ulusal dolaşım hak
kının sağlanması idi.
Konferans sırasında Atatel'den Hüseyin Beyazıt
Başkanlığı'nda toplanan
yuvarlak masa tartışma
sında ise mevcut opera
törler, TT ve yeni lisans
talipleri biraraya gelerek
endişelerini
belirterek
durum değerlendirmesi
yaptılar.
Yeni GSM ihalesinde
rekabette eşitliğin yaratıl
ması için bunun gerekli
olduğunu söyleyen iki

büyük holdingin telekom
grubunun başındaki yö
neticileri Ali Koç ve Ali
Sabancı, bunun dışında
taşınabilir mobil numara
ve kalite değerlendirme
lerinin rekabette kaliteyi

ğı'nın söz konusu dene
yimi yaşamış olan ülke
lerle biraraya gelerek bu
konuyu tartışmasının ya
rarlı olabileceği önerisin
de de bulundu. Koç, mo
bil numaranın taşınabilir

Mobil iletişim 99 mevcut
operatörler, yeni operatör
taliplileri ve devlet kesimini
biraraya getiren bir açık platform
oluşturdu. GSM ihaleleri ve yeni
GSM operatörlerinin karşı karşıya
kaldığı sorunların yanı sıra Türk
Telekom' un 5. GSM operatörü
olarak arenaya çıkacak olması
mevcut operatörler ve yeni ihale
taliplileri tarafından tedirginlikle
karşılandı.
artırması ve adil rekabet
ortamının yaratılması için
olması gereken şartlar ol
duğunu vurguladılar.
Kaliteli rekabetin ya
ratılması için devlet des
teğinin olması gerektiği
ni söyleyen Ali Koç, ka
litenin tarifinin yapılarak
son kullanıcının bu ko
nuda
bilgilendirilmesi
gerektiğini de söyledi.
Koç, Ulaştırma Bakanlı-

olması konusunun üstün
de durarak "abone oparatör değiştirse bile numa
ranın aboneye özel kal
ması da yeni ihalelerde
göz önüne alınması gere
ken konular arasında ol
malı" dedi.
Yeni gelecek operatör
lere ulusal dolaşım hak
kının verilmesi gerektiği
en çok konuşulan konu
lar arasında yer alırken
zorunlu dolaşımı kabul
etmelerinin mümkün ol
madığını söyleyen Tel
sim Genel Müdürü Oğuz
Özcü, ticari dolaşım ko
nusunda tartışmaya hazır
olduklarını belirtti.

Rekabet
olur

kaliteyle

Adil rekabet ortamı
nın
sağlanması
için
mevcut ve gelecek ope
ratörlerin sağlaması ge
reken koşullardan biri
kalite olarak belirtilir
ken Turkcell Genel Mü
dürü Cüneyt Türktan,
kalite konusunda mev
cut operatörlere gelen
eleştirileri, kalite konu
su tartışılırken Türk Te
lekom'un
kendilerine
sağladıkları altyapının
göz önüne alınması ge
rektiğini, mevcut opera
törlerin ne kadar yatırım

yaparlarsa
yapsınlar
sağlanan altyapı ile kali
teyi yükseltmenin pek
mümkün
olmadığını
söyledi.
2000 yılına girerken
TT'den kaynaklanabile
cek sorunlarla birlikte en
büyük sorunun enerji ke
sintisinde ve bu konuda
kendilerine teminat verilmemsinde yaşanacağını
söyleyen Türktan, şu an
da baz istasyonlarında 24
saatlik akülerin ve 3 saat
lik pillerin olduğunu ama
herhangi bir kesinti ha
linde bu saatler aşıldığın
da GSM servisinin enerji
dolayısıyla verilemeye
ceğini söyledi.
2010 yılında mobil tele
fon sayısının 45 milyona
ulaşması, yüzde 11 ora
nında olan penetrasyon
oranının 2 sene içinde 3
katına çıkması bekleniyor.
Mobil telefonlarla, şu an
da yüzde 27'lerde olan sa
bit telefon penetrasyon
oranına da önümüzdeki 23 yıl içinde ulaşılması
bekleniyor. Sabit telefon
oranmın daha fazla yükse
leceği umulmazken mobil
telef onlardaki penetras
yon oranının yüzde 60 Ta
lin üstüne çıkılacağı da et
kinlikte ortaya çıkan bir
başka gerçekti. •

Bir kartta çift hat
GÜNIZ KARAMAN
kili Kart Turk
cell'in yeni bir
hizmeti. Bir SİM
kart üzerinde bir
birinden bağımsız iki
kart olması prensibini
taşıyan bu hizmet kul
lanıcıya da birtakım
avantajları beraberinde
getiriyor. Faturaları ay
rı, abonelikleri ayrı, di
lediğiniz anda dilediği
niz numarayı kullana
bileceğiniz söylenen bu
hizmette bir numarayı
diğerine ücretsiz olarak
da yönlendirebiliyorsunuz. Başka numaralara
ve telesekretere yönlen
dirmeler ise normal ola
rak ücretlendiriliyor.
İkili kartta tek numa-

I

Turkcell ikili kart hizmetinde bir
kart üzerinde iki hattı birarada
bulunduruyor. Bu hizmet ile
kullanıcı aynı telefon üzerinde iki
hat taşıyabiliyor, iki hattın tek
kartta olması kullanıcıya
avantajları da beraberinde
getiriyor.
ralı kartınızla alınabilen
faks/data hizmetlerini
alıp, istenildiği takdirde
iki ayrı numaranın ayrı
ayrı ve farklı tarifeler
den faturalanması sağ
lanabiliyor.
İki eski numaranın tek
kartta birleştirilmediği
yeni hizmette ya iki yeni
abonelik ya da biri eski,
diğeri yeni abonelik ol-

mak üzere iki ayrı tele
fon numarası tek kart üs
tünde toplanıyor. Abone
iki yeni hat aldığında bir
hat için yaptığı işlemle
rin hepsini tekrarlıyor.
İkili kart sadece Nokia
6150, Panasonic GD 90,
Panosonic GD 50, Si
emens C25, Siemens
S25'te geçerli. •
gunizk@interpro.com.tr
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Bir zamanlar Yıldız bilgisayar vardı
BELIZ KUDAT

> ıldız Teknik
Üniversitesi
Bilgisayar Bi
limleri
ve
Mühendisliği
Bölümü
Başkanı Prof .Dr. Yahya
Karslıgil, üniversitenin
bilişimci öğrenciler yetiştirmesindeki başarısı
nı, öğrencilere yaptırılan
proje ve araştırma çalış
malarına bağladı. Özel
likle mezuniyet projeleri
sırasında, öğrencilerin
yaratıcılığını geliştirecek
ödevler vermeye dikkat
ettiklerini
kaydeden
Karslıgil, bölümün ilk
mezunlarını verdikleri
1986-88 yılları arasında
bir bilgisayar üretme
projesi gerçekleştirdikle
rini belirtti. Karslıgil, o
yılların Türkiye'si ve bi
lişim sektörü hakkında
ise
şunları
söylüyor:
"1980Tİ yılların başla-

Y

rında PC Türkiye'ye yeni
gelmişti ve kullanıldığı
yerler de çok sınırlıydı.
O yıllarda Türkiye bili-

Türkiye, özellikle Akdeniz ve
Ortadoğu ülkeleri arasında bilişim
teknolojileri alanındaki en gelişmiş
ülkelerden biri. Özellikle 90'lı
yılların sonundan itibaren sektörde
yaşanan gelişmelerde
üniversitelerin yetiştirdiği kaliteli
elemanların payı kuşkusuz çok
büyük. 1982 yılında Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü'nü kuran
Yıldız Teknik Üniversitesi de, Türk
bilişim sektörü için yıllardır
öğrenci yetiştiriyor.

şim sektöründe PC üreti
cisi olarak faaliyet göste
ren bir tek IBM vardı.
Bilgisayar sektörünün de
en cazip konusu elbette
donanımdı. Dolayısıyla
bir bilgisayar yaratmak o
yıllar için oldukça zor bir
şeydi. Hiçbir Türk şirketi
de PC üretmiyordu. An
cak biz öğrencilerimize
verdiğimiz eğitime son
derece
güveniyorduk.
Bölümdeki hocalar bira
raya gelerek, başarılı
bulduğumuz öğrencileri
mize bir bilgisayar yap
tırmaya karar verdik".
Bu karardan sonra
Karslıgil ve diğer bölüm
hocaları projenin adını
koyarlar: Yıldız Bilgisa
yar Projesi.
Bu aşamada daha son
ra bölümü dereceyle biti-

ren dört öğrenci seçilir
ve bir makine yapmaları
söylenir. Henüz hiç me
zun vermemiş bir bölü
mün kendini ispatlayabilmesi için bu proje ol
dukça önemlidir.
Karslıgil, seçtikleri öğ
rencileri şöyle anlatıyor:
"Dört kişiyle projeye
başlandı. Dört kişiyle
birlikte, grubun çalışma
düzenini de dörde böl
dük. Birisi monitör prog
ramını, biri işletim siste
mi, biri çevre birimleri
ve biri de mikro kodların
yazılmasından sorumlu
oldular. Ancak 1980'li
yıllarda bırakın PC bul
mayı, makineyi kaplaya
cak bir kutu bile bulmak
olanaksızdı. Dolayısıyla
bu öğrencilerimiz, çok
zor koşullarda çalışmala
rına başladılar. Makineyi
kapatacak herhangi bir
kapak veya kutu buluna

madığı için, önce sadece
makinenin altını tutacak
bir taban bularak işe baş
ladılar. O zaman ana
kartlar da kocaman şey
lerdi. Soketleri yavaş ya
vaş takmaya başladılar.
Makine yerinde zor du
ruyor, sallanıyordu. Öğ
renciler bu makineyi ya
pabilmek için bütün bir
yıl uğraştılar. O zamanlar
okul bünyesinde de fazla
bilgisayar yoktu. Bizden
edindikleri LCD monitö
rü kullanmak durumun
daydılar.
Düşünün ki bir yazılım
dili kullanmıyorsunuz.
PC'yi yaptıktan sonra bir
sürü yazılıma gereksinim
var. Sene sonu geldiğin
de yaptıklarını gördük ve
ne kadar duygulandık ve
mutlu olduk anlatamam.
Elbette sadece basit kod
lar yazdıkları için bilgi
sayar üzerinde bir tek he

saplamalar yapabildiler.
Yaptıklarını ekranda gös
terdiklerinde, 'demek öğ
rencilerimize bir bilgisa
yar yaptırabilecek kadar
eğitim verebiliyoruz' di
ye düşündük. Yalnızca,
yaptıklarının çıktısını al
makta biraz başarısız ol
dular. Sanırım yazıcı için
gerekli arayüzü oluştura
mamışlardı. Ancak bu
gün için oldukça ilkel
olan o bilgisayar, yıllarca
bizim merkezimizde kul
lanıldı. Yıldız Bilgisa
yar'ı seneler sonra kal
dırdık".
Teknolojinin gelişimi
ve sırasıyla pek çok yazı
lım dilinin geliştiğini
kaydeden Karslıgil, bu
gün Yıldız Teknik Üni
versitesi öğrencilerinin
çok daha mükemmel
projeler gerçekleştirdik
lerini söyledi. •
belizk@ interpro.com.tr

Turkport'ta projelere tam yol
Geçtiğimiz
haftalarda
hizmete giren
Turkport, iddialı
projelerle yol
aldı.
GÜNIZ KARAMAN

urkport, Inter
net dünyasın
da kendine oy
nayacağı bazı
roller çizmiş. Bunlar
arasında en iyi portal'e
sahip olmak, elektronik
ticaret, uzaktan eğitim,
GSM'de içerik sağlama,
digital TV'yi sayabili
riz. Şirketin Genel Mü
dürü Ömer Erginsoy,
söz konusu projeleri
şöyle açıkladı:
'E-ticaret işinde ola
cağız. Taşıyıcı sitemizde
e-ticaret de yapacağız.
Perakende sektöründeki
diğer kuruluşların kendi
sitelerinde görünebile
ceği gibi bu taşıyıcı bir
pazarlama kanalı haline
de dönüştürülebilecek
ama bunun için zamana
ihtiyaç var.'

T

Digital TV
platformu ve
Turkport Internet üze GSM'de de içerik
rinden uzaktan eğitim sağlayacak
Turkport uzaktan
eğitimde de var

hizmetine de sıcak bakı
yor. 'Bunun için büyük,
bir eğitim danışmanlığı
kadrosu oluşturmak ge
rekli' diyen Erginsoy,
"Önümüzdeki ders yılı
na yönelik bir çalışma
yapmak daha doğru ola
cak. Bu konuda dene
yimli kuruluşlarla işbir
liğine gidebilir ya da bu
ekibi biz oluşturabiliriz"
şeklinde önümüzdeki
dönem planları konu
sunda da ipucu veriyor.

Turkport
gelecekte
digital TV platformunda
ve GSM'lere içerik sağ
layıcılar arasında da ol
mayı düşünüyor. Bunla
rın gerçekleşmesi için
teknolojik yeterliliğin
ve mevzuatların hazır
olması gerektiğini söy
leyen Erginsoy, bunlar
hazır olduğunda bu ser
visleri
vereceklerini
vurguluyor. •
gunizk@interpro.com.tr
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Türkiye'nin 2000 yılı vizyonu
HABER MERKEZI

Sayfa 1 >
Biz de 'Türkiye'nin 2000 yı
lı vizyonu nasıl olmalı?" soru
sunu Türkiye'yi yönetenlere ve
iş dünyasma sorduk. İşte aldığı
mız yanıtlar...
Başbakan
Yardımcısı
Mesut Yılmaz
2 1 .
Yüzyıl,
tüm dün
yada ol
duğu gi
bi, Türki
ye'de de
sadece
bir tak
vim deği
şikliği olmanın ötesinde, çok
daha önemli bir anlama sahip
olan psikolojik bir dönüm nok
tasıdır. Türkiye de 21. yüzyıla
girerken, bölgesinde lider ülke
olma, dünyanın en gelişmiş ül
keleri araşma girme hedefleri
ne sahiptir. Bunun için, topyekün bir değişime ihtiyacımız
vardır. Bu değişimin özü de,
inşam ön plana çıkarmak, dev
leti insana en iyi hizmet edecek
kurum haline getirmek anlayışı
teşkil etmelidir.
Burada tüm bunların içeri
sinde bir önemli sorun var, o da
bilgi ve iletişim eksikliğidir.
Vatandaşı her şeyin önüne ko
yabilmek ve demokratik orta
mı oluşturabilmek için vatan
daşı bilgilendirmeli ve müdahil
duruma getirmeliyiz. İşte bura
da bilişim teknolojilerinin etki
si ve önemi ortaya çıkıyor.
Globalleşme dediğimiz olguyu
oluşturan unsurların başında
bilişim teknolojileri gelmekte
dir. Bunu görmemezlikten gel
mek mümkün değildir. Tüm
dünyayı saran bigisayar ağları
nın yeni bin yılın sinir sistemi
ni teşkil edeceğine inanıyorum.
Bilgiye sahip olma insanlık
tarihinin tümünde hüküm sü
ren bir arayış olmuştur. Ama
bilgi hiçbir zaman günümüz
deki kadar önemli olmamıştır.
Bilgi, artık yeni yüzyılın en
önemli silahıdır. Devletin ku
rumlarının tamamen elektro
nik ortamda olduğu bir ülkede
vatandaş devleti ile devlet va
tandaşı ile barışık olacaktır.
Vatandaş devletten istediği bil
giyi alma ve değerlendirme
özgürlüğünü kazanacaktır. Bu
artık yeni dünya düzeninin ka
çınılmaz sonucudur. Burada en
büyük görev TBMM'ye düş
www.bthaber.com.tr

mektedir. Meclis sadece bu bü
yük dönüşümün yabal altyapı
sını kurmakla yetinmemeli, bi
lişim teknolojilerinin kullanı
mı konusunda da öncü bir rol
üstlenmelidir.
Turizm Bakanı
Erkan Mumcu
"Türkiye 2000 yılından 2010
yılma kadar fert basma milli
gelirini birinci etapta 10 bin do
lara, ikinci etapta 15 bin dolara
ulaştırma hedefini taşıyacak.
Bu demektir ki gayri safı milli
hasıla 1 trilyon dolar düzeyine
ulaşacak. Yani Türkiye dünya
nın en büyük 7-8 ekonomisin
den biri olacak. Bunun için
yapmamız gereken 21 'inci yüz
yılda norm ve standartları olan
düşüncenin, ifadenin, inancın
özgürlüğünü ve bunlarla birlik
te girişimin özgürlüğünü doğru
kavramak. Bilgi teknolojileri
bu yüzyılın baskın faktörü ola
cak ve bi
reyi tek ba
şına
bir
üretim ve
inisiyatif
birimi hali
ne getire
cek. Artık
siyasi coğ
rafyalar değil bireysel üretim
ve yaratım alanları yeni yüzyı
lın, yeni dünyanın biçimlenme
sinde giderek daha çok söz sa
hibi olacak. Türkiye bu gidişe
yeni nesille, sivil toplumla, girişimcisiyle iyi ayak uyduruyor
ama üniversiteleriyle, politik
kurumlarıyla, yasal ve yargı
kurumlarıyla yani kısacası dev
letiyle ayak uyduramıyor. "
Fazilet Partisi Genel Başkanı
Recai Kutan
"Türkiye pek çok kimsenin
tahmin ettiğinden çok daha güç
lü bir ülkedir. 2000'de Türki
ye'nin Asya, Ortadoğu ve Avru
pa arasında denge unsuru olan
ve dünya barışma en büyük kat
kıda bulunan büyük bir devlet
olmasını hayal ediyorum. Hu
bubat satarak, hammadde sata
rak büyük ülke olunmaz. Artık
çağ, bilgi
çağıdır.
Dolayı
sıyla Tür
kiye dünyadaki
teknolo
jik geliş
meleri en
yakından
takip eden ve onu üreten bir ül
ke haline gelecektir. Türkiye

üzerine herhangi bir beyin, alınteri eklemeden yalnızca hazin
satan fakir bir ülke olarak kalır.
Şimdiye kadar olduğu gibi. Tür
kiye'nin bilgi teknolojilerini
iyice özümsemesini, kendinin
üretim yapar hale gelmesini isti
yoruz."
Devlet Bakanı
Mehmet Keçeciler
"Türkiye açısmdan eğer bir
afet daha olmazsa 2000 yılı
1999'dan daha iyi olacaktır.
Bilim ve teknoloji olmadan
kalkınmadan söz edilemez. Bi
lim ve teknoloji öyle bir ateştir
ki kendisini ihmal eden, tanı
mayan ülkeleri yakar. Bilgi ça
ğını yakala
mak zorun
dayız. Kla
sik usullerle
çalışanla
yız. Hepi
miz modern
teknolojiyi,
idareye, si
yasete, günlük hayatımıza
adapte etmeliyiz."
Sabancı Holding Yönetim
Kurulu Başkanı
Sakıp Sabancı
"2000'de globalleşen bir Tür
kiye'den söz ediyoruz. Kendin
pişir kendin ye kalmadı. Ben
üretirim, ben fiyatımı koyar, sa
tarım da kalmadı. Dünya kalite
sinde mal üreteceksin, dünya
nın her ye
rine sata
caksın. Her
başarının
yanında in
san unsuru
var. Bilgi
teknolojile
ri konusun
da yavan kalırsan geri kalırsın.
Bilgisayardaki, Internet'teki de
ğişimlere adapte olacaksın."
Dış Ticaret Müsteşarı
Kürşat Tüzmen
"Türkiye sanayileşmesini ta
mamlamayı beklemeden bili
şim basamağına atlamalı. Tür
kiye'nin sektörel ve bölgesel
açıdan avantaj ve dezavantajla
rını saptayarak 2005'e kadar
belirlediğimiz stratejide bilişi
min yeri çok önemli. Kamu ku
rumlarını bu konuda koordine
etmeye çalışıyoruz. Elektronik
noter, sayısal imza yasalarının
çıkması ayrıca sanayi ve ihra
catın bu şekilde katma değeri
yüksek ürünlere doğru yönlen
dirilmesi konusunda çalışmala
rımızı sürdürüyoruz."

TOSYOV Yönetim Kurulu
Başkanı Işın Çelebi
"Türkiy e ' n i n
2000 yılı
vizyonu
girişimci
nin ufku
nun açıl
ması ol
malı. "Gi
rişimci" 21'inci yüzyılın sihir
li kelimesi. Girişimcinin önü
açılmalı, ufku genişletilmeli
ve girişimciye destek olunma
lı. Bilgi teknolojileri de giri
şimcilerin elinde gelişecek.
Girişimcilik yaratıcılığı, yöne
ticiliği, işbirliğini içeriyor. Bil
gi çağının temel politikası giri
şimcilik mantığını geliştirme
üzerine oturacaktır."
Çevre Bakanı Fevzi Ay tekin
"Ülkemizin 2000 yılındaki
vizyonunun bilişim teknoloji
si ile şekilleneceğine kuşku
yoktur. Ancak, bilgi toplumu
deyince akla bilgisayarlar, ile
tişim araçları, Internet gibi ça
ğımızın yeni ve önemli tekno
lojileri geliyor. Oysa, bilginin
doğrudan kendisini, içeriğini,
toplumsal yerini, ve üretilip
yayılmasını sağlayan araçla
rın birlikte düşünülmesi gere
kiyor. Bilgi toplumu politika
larının birinci boyutu; ekono
mide teşvik unsuru olarak
"bilginin" yer almasını sağla
maktır.
Bilgi toplumu politikalarının
ikinci boyutu; bilginin toplum
kesimlerinde ve bireylerin ya
şamlarında olabildiğince yay
gın olarak kullanılabilmesini
sağlamaktır. Sadece ekonomik
gücü yetenlere veya büyük
kentlerin insanlarına sınırlı ka
lan bilgi kullanımı ayrıcalıklı
sınıf geliştirmenin tüm sakın
calarını da beraberinde getirir.
Bilgiye erişim yalnızca serbest
pazar koşullarına bırakılamaz.
Toplumun tüm birey ve kuru
luşlarının güvenilir ve kaliteli
bilgiye erişebildiği bir ortam
varsa bilgi toplumundan söz
edilebilir. Bilgi toplumu politi
kalarının üçüncü boyutu Inter
net altyapısını hızla ülkenin tü
münde yaygınlaştırmak ve her
kesime ucuz bir bedelle suna
bilmektir. "
Sabancı Grubu Strateji ve
İş Geliştirmeden Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı
Tufan Darbaz
"2000 yılı ile gelen yıllarla

birlikte özellikle de Cumhuri
yet'in 100'üncü yılı olan
2023'e vizyon çizilmesi gerek
tiğine inanıyorum. Doğru olan
uzun süreli vizyonlar çizmek.
2023 yıllara uzanan dönemin
vizyonu da bana göre İngiltere,
Fransa, Almanya'nın hemen ar
kasından Avrupa'nın 4'üncü
büyüğü olarak sıralamada yer
almak.
Bunun
hedeflen
mesi ge
rekiyor.
Türkiye
şu anda
AB ' n i n
kapısını
aralamış
durumda. Böyle bir vizyon doğ
rultusunda gerek siyasi kurum
ların gerek sivil toplum kuruluş
larının mutabık kalması gereki
yor. Bu politikalar bu vizyona
ulaştırır. 21'inci yüzyü bilişim
ile ölçülüyor. Şu anda bu tekno
lojilerle ilgili alman kararlar ve
rilen günlük kararların sonucu.
Uzun vadeler belirleyip adımla
rınızı ona göre atmak günlük
düşünmeyi bırakmak gerek."
Merkez Bankası Başkanı
Gazi Erçel
"2000'li yıllar Türkiye'nin
Avrupa Birliği'ne üyelik süre
cinde önemli bir dönüm nokta
sına işa
ret
et
mektedir.
Ekono
misi güç
lü ve is
tikrarlı
bir Tür
kiye'nin
Avrupa
Birliği'ne girmesinin önünde
tek bir engeli kalmaktadır. O
da batı demokrasilerinin çağ
daş hukuk normlarını ve de
mokratik düzenlemelerini ka
bul etmesi ve uygulamasıdır.
Bunun için, AB paralelinde
Türkiye'nin demokrasisini ve
toplum hayatını geliştirecek
bir takım önlemler, onlarla bir
likte sürdürülecek diyalog sü
recinde şekillenecektir. Şunu
vurgulamak isterim ki, bütün
bu ekonomik ve politik geliş
meler sonucunda ulaşılacak
yer, yaşam standardı ve kalitesi
yüksek, çağdaş bir ülkedir.
Ekonomisi güçlü, insan kalitesi
yüksek ve çağdaş değerlerle
bütünleşmiş bir Türkiye bölge
barışı ve istikrarının da temina
tı olacaktır." •
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Umarız Kriz Merkezi çalışmaz!
DPT, 2000 Yılı
Problemi Proje
Yürütme Grubu
2000 yılı
problemi uyum
çalışmalarını
değerlendirdi.
Ulusal
Beklenmedik
Durum Planı
hazırlandı ve bir
kriz merkezi
oluşturuldu.
GAMZE GÖKER

PT 2000 Yılı
Problemi Pro
je
Yürütme
Grubu 2000
uyum çalışmalarının son
durum değerlendirmesini
yaptı. Kriz riskini azalt
mak üzere bazı tedbirler
alındı. Toplantıda DPT

D

Yönetim Bilgi Merkezi
Dairesi Başkanı Selçuk
Kavasoğlu'nun sunduğu
son 2000 yılı uyum rapo
runa göre Türkiye; bilgi
sistemlerinde yüzde 92,6,
gömülü sistemlerde yüz
de 92,9 uyumluluk ora
nıyla yüzde 92,8 genel
uyumluluk gösteriyor.
Türkiye
genelinde
sağlık sektörü yüzde
78,5 oranla uyum çalış
malarını en geri planda
takip eden sektör duru
munda. 2000 yılı uyum
çalışmaları konusunda
en geride olan kuruluşlar
ise şöyle:
Toprak Mahsulleri
Ofisi; yüzde 61,2
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı;
yüzde 76
Sağlık Bakanlığı;
yüzde 76
Milli Eğitim Bakanlığı;
yüzde77.5
Denizcilik ve Gümrük
Müsteşarlığı;
yüzde 81,5

Ulusal Beklenmedik
Durum Planı
Tüm kurumlar kendi
bünyesinde oluşturduğu
beklenmedik
durum
planlarının biraraya geti
rilmesi ile oluşturulan
Ulusal Beklenmedik Du
rum Planı (UBDP) tüm
kamu ve özel kuruluşlar
ca verilen görev-kritik
hizmetlerin devamlılığı
nın sağlanması amacıyla
hazırlandı.
Plan, kurum ve kuru
luşların faaliyetlerini do
laylı ve doğrudan etkile
yebilecek
uluslararası,
ulusal ve yerel bütün alt
yapı hizmetlerini kapsa
yacak şekilde muhtemel
risk ve tedbirler gözönünde bulundurularak fa
aliyetlerin devamlılığını
sağlamak üzere gerekli
tedbirlerin
alınmasını
sağlayacak.
UBDP'nin yönetilmesi
ve uygulanması için bir
birleriyle koordineli çalı-

S
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ği belirtildi. ABD'de ise
ilk etkilerin bizden 7 saat
sonra görüleceği de be
lirtildi.

Özel sektör
hazır mı?
Başbakanlık Müsteşarı
Ali Çakı'nın TOBB bün
yesinde de BKYM'ne
benzer bir yapının bulun
ması gerektiğini dile ge
tirmesi üzerine TOBB
Bilgi Hizmetleri Dairesi
Başkanı Yüksel Vardar
gecikmiş bir karar ol
makla birlikte gerekirse
bir kriz masası oluşturma
çalışmalarını yapabile
ceklerini söyledi. Bunun
üzerine Tübisad'ı temsilen toplantıya katılan Ce
mil Islıkçı dernek olarak
bir kriz anında BKYM'ye hizmet vereceklerini
açıkladı. Islıkçı, özel
sektörden büyük bilişim
şirketlerinin temsilcileri
nin de Özel İşlem Gru
bu'nda bulunmasını tek
lif etti.

Biltam A.Ş.'ye ödül

Değişim rüzgarı
on gelişmelere dikkat ede
cek olursanız Türkiye bir
dönemecin eşiğinde. Deği
şen dünya düzeninde belki
de Türkiye jeopolitik konumundan
en çok bu dönemde yararlanacak.
Enerji havzalarının değişimi, dünya
üzerinde güç olarak tanımlanabilecek
odakların tamamının ilgisi
ni Türkiye'ye çekmiş du
rumda. Tüm güç odakları
nın çıkarı Türkiye'nin güç
ve istikrarına dayalı görü
nüyor. Kimbilir belki de
gelecek on yıl içerisinde
dünyanın en önemli bölgesi
Hazar Denizi olacak. Şu
Hazar çevresindeki toplum
larla geçmişten gelen bir "ilgililik"
bağı var. Bağa etnik, ortak kültür ya
da ne derseniz deyin bir sempati var.
Uyumsuz görünmekle birlikte ülke
mizin hükümeti zor bir sınav veriyor.
Apo'nun yakalanmasından, tahki
me, mavi hat projesinden Bakü Cey
han hattına kadar son zamanlarda bir
dizi olay oldu. Bunlarda şüphesiz si
yasetçilerin katkısı yadsınamaz ve
belki de tümünü olumlu olarak de
ğerlendirmemek gerekiyor. Ancak
dünya dengelerini de göz önünde bu
lundurmak ve bir değişimin ortasın
da olduğumuzu görmek gerekiyor.
Acaba bu değişmekte olan tabloda

şacak üç ayrı grup bulu
nuyor:
Bunlardan biri herhan
gi
bir
kriz
anında
UBDP'nin uygulaması
için gerekli koordinasyo
nu sağlayacak olan Baş
bakanlık Kriz Yönetim
Merkezi (BKYM).
Ancak BKYM fiilen
görevlendirilinceye ka
dar kritik sektörlerle ilgi
li bakanlıkların, kurum
ve kuruluşların Kriz
Merkezi temsilcileri ile
beklenmedik durum pla
nı sorumlularından olu
şan Özel İşlem Grubu
planının
uygulanması
için gerekli çalışmaları
yürütecek.
Diğer grup ise Danış
ma Kurulu ve Teknik
Kurul. UBDP yurtiçi ve
yurtdışı irtibat noktaları
nın da açıklandığı top
lantıda dünyada 2000 yı
lı ile ilgili ilk gelişmele
rin Türkiye'den 7 saat
önce Kore, Yeni Zelanda
ve Japonya'da görülece

Türkiye bilişim sektörünün yeri ne
dir? Küresel rekabet şartlarında var
olabilecek katma değeri oluşturabile
cek miyiz? Acaba gelmesi muhtemel
yabancı sermaye ile Türk gençleri,
Türkiye için beyin enerjilerini işe ve
katma değere dönüştürebilecek mi?
Benim görüşüm olumsuzluklarına
rağmen bu portrede genç
bilişimcilere büyük bir pay
düştüğü.
Bu
konuda
Türkiye
şanslı. Çünkü Türkiye'de
yaşayan ve özellikle "bil
gisayara meraklı" klişesiy
le tarif edilen genç insanlar
batılı denklerinden çok da
ha üstün. Özellikle geliş
mekte olan bir ülkede yaşamanın
verdiği teknolojik faz farkını kapat
mak için enerji harcamak durumun
dalar. Bu da pek çok genç insanı ko
nusu ile ilgili büyük bir bilgi yatırımı
yapmaya itiyor. Bunu başarabilenler
için sektörün bu dönemde üstlenme
si gereken bir görev var. Bu değişim
rüzgarını da arkaya alarak genç bili
şimcilere destek olmak ve fikirlerini
işe dönüştürmek için gereken yatırı
mı sağlamak. Bunu başarabilirsek
Türkiye Avrupa'nın bilişim merkezi
bile olabilir.
Esenlikler dilerim.
oykug@interpro .com.tr

elindus şirketi
tarafından,
1998
yılında
gerçekleştirmiş
olduğu projelerle Avru
pa, Ortadoğu ve Afrika
bölgesinde en fazla satış
gerçekleştiren distribütö
re verilen "Outstanding
Sales Performance" ödü
lü Biltam A.Ş.'ye veril
di. Merkezi Belçika'da
bulunan Telindus şirketi
nin, tüm dünyada ve Av
rupa'da bulunan voice
band ve base band mo
demleri ile hatların kali

T

tesinden bağımsız olarak
yüksek performanslı ile
tişim sağlayabilen ürün
leri özellikle bankalar ve
finans kuruluşları tara
fından tercih ediliyor.
Telindus ürünleri 1980'li
yılların sonlarından beri
Biltam çözümlerinde yer
alıyor. Telindus ürünleri,Türkiye'de, Akbank,
Türkiye İş Bankası ve
İktisat Bankası gibi ku
ruluşlarda,
pek
çok
ISS'de, ayrıca çeşitli kü
çük ve orta ölçekli şir
ketlerde kullanılmakta. •

Kuruluşlar yaşadıkları
herhangi bir 2000 yılı
problemini
y2000.dpt.
gov.tr adresinde bulunan
e-form'u doldurarak kriz
2000@dpt. gov.tr adresi
ne gönderebilecekler.
BKYM'nin kurulacağı
yer MGK'nın Eskişehir
Yolu üzerindeki Genel
Sekreterlik binası.
Tel: (312) 284 72 05
(Bşk), (312) 289 68 80
Fax: (312) 287 23 74,
(312) 289 68 60 •
gamzeg@interpro.com.tr

Telsim'den
2000'in ilk
kampanyası
elsim Snop
lar'dan
15
Ocak tarihine
kadar Timeport L7089, StarTac
70, M3788'lerden biri
ni satın alan aboneler 5
ay boyunca görüşmele
rinin yarısını ödeye
cekler. Kampanya; Tel
sim içi görüşmeler, di
ğer şebekeye doğru ya
pılan görüşmeler ve
yurtiçi sabit telefona
doğru yapılan görüş
melerde geçerli olacak.
Ayrıca
RT.NET'ten
100 dolarlık, 5 aylık
ücretsiz Internet abo
neliği kazanacaklar. •

T

Motorola'nın Rusya'da WAP denemesi
ilk
(Wi-

meler, Rusya'daki mobil
telefon
kullanıcılarına
Internet hizmeti vermek

less Application
Protocol) dene
melerine
Rus
ya'da
başladı.
Rusya'nın küre
sel telekomüni
kasyon ve kablo
suz telefon servis
operatörü Mobile
TeleSystems
CJSC
(MTS) ile başlayan dene

için başladı. Yapılan test
çalışmalarında kullanıcı

M

rola,
WAP

lar WAP uyumlu Moto
rola Timeport P7389 te
lefonla Yahoo, SkyGo ve
AirFlash Internet ka
pılarından bilgilere
ulaşabiliyorlar. Sis
tem, Motorola'nin
Mobile Internet Exchange veya MIX
platformlarına daya
nıyor. Testler ta
mamlandıktan son
ra, yeni servis 2000
yılının ilk aylarında MTS
abonelerine sunulacak. •
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Yeni teknolojiler ve deneyimler
Bilişim'99'da
elektronik ticaretten
iş yönetimi ve
strateji oluşturmaya
kadar çeşitli
konularda tanıtım
seminerleri yapıldı.

HABER MERKEZI

ilişim şirketleri Bilişim'99 boyunca dü
zenledikleri tanıtım
seminerleriyle yeni
teknolojilerini,
çözümlerini
anlattılar ve deneyimlerini ka
tılımcılarla paylaştılar. Yapılan

B

bu tanıtım seminerlerinden kı
sa bir özeti sizler için derledik;
KoçSistem'den Gürhan Çalkıvik'in sunduğu 'Etkin Deği
şimin Perde Arkası: Bilgi Yö
netiminden Şirket Yönetimi
ne' başlıklı tanıtım seminerin
de iş stratejileri ile bilgi tekno
lojilerinin uyumunu ele aldı.
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Müşteri için değer yaratmayı
anlamamız gerektiğini savu
nan Çalkıvık, "Şirket kendisi
için değer yaratmak yerine
müşterisi için değer yaratma
ilkesini uyguladığı takdirde finansal değerini yükseltebilir"
dedi.
Çalkıvik, şirketlerin iş mo
dellerinin bilgi yönetimine gö
re düzenlenmesinde bilgi ve
iletişim teknolojilerinin yarat
tığı katma değeri ise şu mad
delerle özetledi: îşe uyum, es

neklik, maliyetlerin ölçülmesi.
Internet reklamcılığının ge
lişimi ve bugünkü durumunun
anlatıldığı 'Yeni bir Medyum
olarak Internet'te reklam' baş
lıklı tanıtım semineri de ilgiyle
izlendi. Semineri, Medi Grup
Reklam ve Pazarlama Genel
Müdürü Çiğdem Arşıray sun
du. Arşiray, "Internet reklam
cılığına 4 haneli rakamlarla
başladık. Bugünlerde 6 haneli
reklam cirolarına ulaştık. Dün
yada toplam online reklam
harcamaları televizyon ve ga
zetenin önüne geçerken Türki
ye'de ise Internet'in televiz
yon ve gazete gibi reklam or
tamlarının önüne geçmesi
mümkün değil. Çünkü Internet
kullanıcılarının sayısı Avrupa
ve Amerika'daki gibi büyümü
yor" dedi.
Bilişim'99'da gerçekleştiri
len bir başka tanıtım semineri
ni ise, Anixter düzenledi. Bu
rada, Nortel Networks EMEA
Uluslararası Müşteriler Müdü
rü John McMillan, yeni strate
jilerini anlattı. McMillan Nor
tel'in INC A (Internet Mimari
si) adı verilen gelecek 3 yıllık
stratejisini açıkladı ve "INCA,
bizi bir veri ve ses sağlayıcı
dan, basit şekilde bir ağ sağla
yıcıya taşıyacak. INCA, herşeyi tek bir ağda birleştiriyor.
Artık ayrı bir PBX, ayrı bir
anahtarlayıcı ya da ayrı yön
lendiriciye ihtiyacınız yok.
Her şey bir kutuda toplanıyor"
yorumunu yaptı
INCA'nın en önemli parçası
ise Enterprise Edge. Bu ileti
şim yönetici kutusu (commu
nications manager box) müşte
rinin tüm ses, fax ve veri trafi
ğini alıp, bunu ister ISDN iste
nirse de normal telekom bağ
lantısı ile taşıyabiliyor. Nort
hern Telecom ve Bay Net
works birleşmesinden sonra
geliştirilen bu ilk ürün, Ocak
ayında tanıtılacak, Mart so
nunda ise tüm dünyada pazara
sunulacak.
Alcatel, düzenlediği tanıtım
seminerinde ise Çağrı Merkezi
çözümlerini anlattı. Alcatel
Call Center İş Geliştirme Mü
dürü Gabriel Karam'in sundu
ğu" From Call Centers to Con
tact Centers" başlıklı seminer
de teknolojinin gelişmesi ve
rekabetin artmasıyla birlikte
klasik anlamdaki çağrı mer
kezlerinin geçerliliğini yitire
ceği, bunun yerine web üzerin
de, etkileşimli bir 'contact cen
ter ' kavramının yerleşeceği
belirtildi.
HP Türkiye, Bilişim'99 et
kinliklerinde "Yükselen verim,
hemen şimdi" sloganıyla Teda-
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rik Zinciri Yönetimini'ni anlattı.
Bu tanıtım seminerinin arkasın
dan ise E-Services ve Open View
Kurumsal Bilgi İşlem Yönetimi
konusunda da katılımcıları bilgi
lendirdi.
"Yükselen verim, hemen şimdi"
cümlesiyle anlatılan Tedarik Zin
ciri Yönetimini'nin hedefleri söy
ler sıralandı: "Push üretiminden
pull tipi üretime geçiş, müşteriye
düşük maliyetli yüksek değerli
servis ve hizmet sağlanması, iş or
taklan arasında kaynakların den
gelenmesi
ve
ürün
oluşturma
süresinin
azaltılma
sı."
İkinci
tanıtım se
minerinin
konusu
olan
EServices
ise, "Artık
siz Inter
net için çalışmayacaksınız, Inter
net sizin için çalışacak" cümlesiy
le anlatıldı.
Open View Kurumsal Bilgi İş
lem Yönetimi'nin ele alındığı se
minerde de Open View Kurumsal
Servis Yönetimi ile bilgi işlemin
kar merkezine dönüştürülebilece
ği vurgulandı.
Vestel-Net tarafından düzenle

nen "Dijital ekonomi çağında
elektronik ticaret" konulu tanıtım
seminerinde ise Veezy-Go kam
panyasının pazarlama modelinin
Türkiye pazanndaki etkileri konu
şuldu. Orhan Göksal, önümüzdeki
günlerde Veezy kredi kartıyla Tansaş'tan alışveriş yapanlara bedava
üyelik sağlayacaklan bir uygula
mayı da duyurdu.
Bilişim'99'un ilginç tanıtım se
minerlerinden biri de "JIT Management"in sunduğu seminerdi.
Dünyanın çeşitli yerlerindeki bili
şim
şir
ketlerine
profesyo
nel danış
ın a n 1 1 k
yapan Al
ın a n y a
kökenli
JIT Management
şirketi Bi
lişim et
kinlikleri
sırasında
verdiği seminerle verdiği profes
yonel hizmetleri ve sanal ortamda
karşılaşabileceğiniz problemleri
izleyenlere aktardı.
Önümüzdeki dönemde de Tür
kiye'de hizmet vermeyi planladık
larını söyleyen Liddy kendileri ile
ilişki kurmak isteyenler için de şu
adresi verdi: info@work-bridge.de •

Uluslararası boyuta taşınan Bilişim'99
u yıl Bilişim'99, İtalya,
İsrail,
Birleşik Arap
Emirlikleri, Avusturya
ve Hindistan'dan yazı
lım dünyasmın şirketlerini ağırla
dı. Toplam 5 ayn ülkeden bilişim
şirketlerini konuk eden Bili
şim'99'da katılımcılara yeni ürün
ler ve hizmetler tanıtıldı. İtalya,
Hindistan ve İsrail Bilişim'99 ile
ilk kez Türkiye'de böyle bir orga
nizasyona katıldılar. Hindistan
standında, şirketler özellikle ağ ve
2000 yılı çözümleri üzerinde dur
dular.
Bilişim'99'a katılan İsrail ise
Surf Communication Solutions,
Israel Aviation Industry ve M.L.L.
Software and Computers Industri
es gibi şirketlerle yeni teknolojile
rini Türk kullanıcılarına tanıttı.
Bilişim'99'a Avusturya adına katı
lan Neusiedler şirket yetkilileri
önümüzdeki dönem Türkiye'nin
bölgede bir merkez haline gelece
ğini belirtti. Ortadoğu'nun ve Ku
zey Afrika'nın en büyük bilişim
etkinliklerinden biri olarak kabul
edilen Gitex de Birleşik Arap
Emirlikleri standi ile etkinlikteydi.
Bilişim'99'da yer alan ülkeler
arasında İtalya da vardı. İtalya'dan
çokluortam ve komünikasyon ala
nında faaliyet gösteren şirketlerin

B

çoğunlukta olduğu fuarda, şirket
ler kendi alanlarındaki knowh o w ' l a n Türk meslektaşlarıyla
paylaştılar. Akıllı kartlar ve plastik
kartlar da şirketler tarafından fuar
da sergilendi. Bu alanda son tek
nolojinin ziyaretçilere aktanldığı
Bilişim'99'da kendi alanında
önemli bir yere sahip İtalyan Logika şirketi de bulunuyordu.

Yeni öğrenme modeline
canlı örnek
TBV'nin bilgisayar destekli eği
tim çalışma grubu aracılığıyla ha
zırlamış olduğu Yeni Öğrenme
Modeli (YÖM), Bilişim'99 çerçe
vesinde hayata geçirildi. 21. yüz
yılın sınıflarının nasıl olması ge
rektiği konusunda katılımcılara
bilgi verildi.
TBV ve Apple/Bilkom'un kat
kılarıyla düzenlenen etkinlikte,
iMac'lerle donanmış bir sınıfta
öğrenci ve öğretmenlere YÖM
çerçevesinde bir gösteri düzenlen
di. Özel İnanç Lisesi, Üsküdar
Amerikan Lisesi ve İstanbul Tek
nik Üniversitesi öğrencilerinin
katıldığı oturumlarda, bilgisayar
destekli matematik, fizik, fen bi
limleri, geometri ve müzik dersle
ri uygulamalı olarak gerçekleşti
rildi. •
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25 yıllık deneyim teknolojiyle örüldü
Sayfa 1 >
içinde bunları hayata ge
çirecek. Bunun yanı sıra
I-Bimsa, çalışma alanla
rını daha kesin hatlarla
çizmiş. Kendine hedef
alanlar belirlemiş. Bun
lardan bazıları; outsour
cing, business intelligen
ce, CRM ve e-business.
Kısacası 2000'de daha
agresif bir I-Bimsa geli
yor.
Şirketin misyonu, pa
zardaki en kaliteli, en
uygun sistem bütünleş
tirme şirketi olarak hiz
met vermek. 'Bunu ya

pabileceğimizi
düşünüyorum' di
yen I-Bimsa Ge
nel Müdürü Ha
luk Bal, 'Çünkü
her sektörden deneyi
mimiz var. Uygulama
geliştirme, danışmanlık
konularında, kuruluşun
dan yazılım üretilmesine
kadar bilgi teknolojile
rinde akla gelen her
alanda çok ciddi dene
yimlerimiz var' diyor.
ERP, I-Bimsa'da özel
bir uzmanlık alanı. IAS
ile KOBİ'ler için özel
olarak geliştirilen ERP

I-Bimsa, 25 yıllık bilgi teknolojisi
geçmişiyle yarınlara hazırlanıyor.
Ürünlerini yeni teknolojilere
geçirme kararı alan şirket,
günümüzün popüler kavramları
outsourcing, business intelligence,
CRM ve e-business konularında
hizmet vermek üzere rotasını çizdi.

paketi iş ortak
lığına bir süre ön
ce son veren IBimsa, buna neden
olarak da SAP ile
olan iş ortaklığını gös
teriyor. "SAP'nin yetkili
çözüm merkeziyiz. SAP
yakın zamanda KOBİ'ler
için özel çözüm yakla
şımları sergiledi. Biz de
rakip olmaması için IAS
ile ortaklığımıza son ver
dik."
'Mutlaka KOBİ'lere
gireceğiz diye bir iddi
amız yok' diyen Bal söz
lerine şöyle devam etti:
'Hedefimiz daha büyük
şirketler. KOBİ'lere bak
makla birlikte daha çok
büyük şirketlere yöneli
yoruz. Nitekim Anka
ra'da ofis açacağız. Ka
muda çok güzel projeler
oluşmaya başladı. Özel
likle özelleştirme ile bir
likte bu projeler hızlana
cak. Kamuda baktığımız
da bu projelere mutlaka
çok farklı çalışmalar,

Nasılsınız?
ilmem farkında mısınız? Bu
basit soruya ne kadar da ko
lay ve kalıplaşmış yanıtlar
veriyoruz. Oysa "bilinç"in
derinlikleriyle ilgili bu soruya ne en
gelişmiş bilgisayarlar yanıt bulabilir
ne de insandan başka "şey"ler. Oysa
bilim bize hepsinin "son
tahlilde" aynı atom parça
cıklarından oluştuğunu söy
lüyor. Kaba bir anlatımla;
insanı oluşturan atomlardan
birini bir tuğlanın atomuyla
değiştirsek sonuçta hiç bir
fark olmaması gerekir. Ama
fark ediyor. Çünkü bir insa
nı başka "şey"lerden ayıran
aynı temel parçacıklardan oluşması
değil, bu parçacıkların birbiriyle gir
dikleri ilişki sonucu oluşturdukları
"dizge"dir.
Nasılsınız sorusunu çoğumuz bir
nezaket kuralı olarak " iyiyim" diye
yanıtlarız. Hasta, mutlu, sevinçli, üz
gün, sinirli, yalnız, enerjik olmamız
verdiğimiz ilk yanıtta fazla belirleyici
olmaz. Dertler, tasalar, sıkıntılar,
umutlar, beklentiler, sohbet devam
ederse dışa vurulur. Bir bilgisayarla,
"bilinçli insan" arasındaki henüz kapa
tılamayan ve yakın gelecekte de kapa
tılması pek beklenmeyen fark bu olsa
gerek. Aksini savunan pek çok gelecekbilimci olsa da, ben duygulan olan
bir "Yapay Zeka"nın ulaşılması im

B
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kansız bir hayal olduğu kanısındayım.
İnsan belleği ve "özgür irade" bi
limsel olarak çözümlense ve yasaları
belirlense bile, Yapay Zeka'nın aynı
duyarlılıkla işleyebileceğini, daha
doğrusu "şey"lerin canlanabileceğini
ileri sürmek pek de kolay olmasa ge
rek. Bunca ilerlemeye rağ
men bilimin bugünkü düzeyi
dikkate alındığında bilgisa
yarların yeni başlayan yüzyıl
boyunca da sadece kendisine
öğretilenleri tekrarlamak ve
daha karmaşık hesaplamaları
daha hızlı yapmaktan öteye
geçemeyeceklerini söylemek
fazla iddialı bir öngörü değil
dir.
Yeni bir yüzyılın ve aynı anda yeni
bir bin yılın başladığı bir sırada, bence
şu basit soruyu bir kez de kendimize
yöneltmeliyiz. Hiçbir bilgisayar, duy
gularımızı kendimizden daha kesin ve
daha kapsamlı anlatamaz. "Bir ben var
benden içeri" sözündeki gizemi de an
cak böyle fark edebiliriz. Çünkü bu
soruyu hep karşımızdakine sormuştuk.
Peki ama şimdi bu soruyu kendimize
yönelttiğimizde "kendi"mizin karşısın
da " öteki ben" kim ola ki?
Yeni bin yılın başlangıcında hepini
ze yeniden "merhaba" diyorum ve ka
çınılmaz olarak ekliyorum:
"Nasılsınız?"
kbalci@tr-net.net.tr

sektörler var. O yüzden
kamuda çok fazla bilgisayar alımı var. Bu proje-

1er bir bir gelecek.'
Şirket diğer büyüme
alanları olarak elektronik

ticaret, elektronik iş, bu
siness intelligence ve
müşteri ilişkileri yöneti
mi sistemlerini belirle
miş durumda.
'Önem verdiğimiz di
ğer bir konu da, dış kay
nak kullanımı. Sabancı
için yaptığımız işi Sa
bancı dışına da vermeye
karar verdik. Hangi uy
gulamalara başlayacağı
mıza şu anda karar ver
medik. Ancak gördüğü
müz kadarıyla müşterile
rimiz bu konuda çok is
tekli' açıklamasını yapan
Bal, öte yandan Müşteri
İlişkileri Yönetimi-CRM
konusunda da Formula
Grup'un ürünü ile pazar
da olacaklarını vurgulu
yor. •

Veriambarı için SAP, HP ve
Ernst&Young işbirliği
HABER MERKEZI

AP,
Hewlett
Packard
ve
Ernst&Young,
veriambarı uy
gulamalarını kuruluşla
ra taşımak amacıyla iş
birliği yaptılar. Bu doğ
rultuda
çalışmalarını
hızlandıran üç şirket,
çeşitli tanıtım seminer
leri düzenlemeye başla
dılar. İşbirliği çerçeve
sinde SAP, Business In
formation Warehouse
(SAP
Veriambarı)'nı
sunarken, sistemin bil
giişlem altyapısını HP,
stratejik iş çözümleri
alanındaki danışmanlık
hizmetlerini ise Ernst&
Young sağlayacak.
Konuyla ilgili olarak
ilk toplantıyı SAP Aka
demi binasında düzenle
yen şirketler, verinin ya
rarlı bilgiye dönüştürül
mesi konusunda katılım
cılara bilgi verdiler. Top
lantıda, SAP veriambarı
uygulamalarının, ERP,
diğer OLTP ve işletme
dışı sistemlerdeki verile
ri, sebep-sonuç ilişkilendirmesi yaklaşımı ile
stratejik bilgiye nasıl dö
nüştürdüğü
aktarıldı.
SAP Türkiye, HP Türki
ye ve Ernst&Young yet

S

Veriambarı uygulamalarını
tanıtmak amacıyla işbirliği yapan
SAP, HP ve Ernst&Young stratejik
karar almada veriambarı
sistemlerinin önemine dikkat
çektiler. Ernst&Young EMEA
Bölgesi Business Information
Warehouse Koordinatörü Jose
Gonzales, veriambarı sistemlerini
KOBV lerin de rahatlıkla
uygulayabileceğini belirtti.
kililerinin
çeşitli su
numlar yaptığı ve gün
boyu süren etkinlikte,
veriamban uygulamala
rının stratejik kararlar
almadaki öneminin de
altı çizildi.
Toplantı sırasında bir
konuşma yapan Ernst&
Young EMEA Bölgesi
Business Information
Warehouse Koordinatö
rü Javier Jose Recuenco
Gonzales, veriambarı
konusunda stratejik da
nışmanlık
hizmetleri
hakkında katılımcılara
bilgi verdi. Gonzales,
SAP veriamban uygu
lamalarının gerek bü
yük gerekse orta ve kü
çük ölçekli şirketlerde
rahatlıkla uygulanabile
ceğini belirterek, önem

li olan noktanın hangi
verilerin yararlı bilgi
sağlayacağını
bilmek
olduğunu ifade etti.
Gonzales,
şirketlerin
büyüklüğünün veriam
barı uygulamalarında
herhangi bir sınır getir
mediğini kaydetti. Gon
zales, "Veriambarı uy
gulamalarında
en
önemli konu hangi veri
lerin size gerekli bilgiyi
vereceği ve bu bilgile
rin kullanılabilmesidir.
Her şirket, bütçesi ve
büyüklüğüne göre, ken
dine en uygun veriam
barı çözümünü uygula
yabilir. SAP, HP ve
Ernst&Young olarak,
en uygun çözümleri
sağladığımıza inanıyo
rum. •
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ANAP'ta teknoloji
destekli iletişim
ASLI EVREN

Sayfa 1 >
hediye eden Yılmaz, bu girişimin
amacını milletvekillerinin düzenli
olarak bilgisayar kullanması ola
rak açıklarken bilgisayar kullan
masını bilmeyen milletvekilleri
için kurs düzenleneceğini de be
lirtti.
ANAP Genel Başkanı Mesut
Yılmaz, her yıl milletvekillerine
verdiği geleneksel yılbaşı hediye
sinde bu yıl büyük bir değişiklik
yaptı. 85 milletvekilinin evine
Vestel marka bilgisayar hediye
eden Yılmaz, bu girişimin amacı
nı milletvekillerinin düzenli ola
rak bilgisayar kullanması olarak
açıklarken bilgisayar kullanmasını
bilmeyen milletvekilleri için kurs
düzenleneceğini de belirtti.
Yılmaz, "Yeni bir çağa giriyo
ruz. Parti olarak kendimizi yeni
çağa ve onun teknolojisine hazır
lamak gerekir. Bilgisayar günlük
hayatımızda sürekli var olursa, ha
berleşmemizi bile bu sistem üze
rinden yapabiliriz" dedi.

"Program yapamam ama
öyle şeyler söylerim ki
programcılar çok uğraşır"
ANAP'ın Web sitesini de yeni
lediklerini belirten Taşar, siteyi her
gün güncellediklerini ifade ederek
sitede kamu kuruluşlarının linkle
ri, arama sayfası ve ziyaretçi def
teri olduğunu da söyledi. Genel
başkan yardımcıları başta olmak
üzere bilgisayar eğitiminden geç
tiklerini de belirten Taşar, "Tekno
loji seven bir insan olsam da bilgi
sayar kullanmayı bilmiyordum.
Yavaş yavaş iddialı hale geliyo
rum. Program yapamam ama,
mevcut programlar hakkında öyle
şeyler söylerim ki programcılar
düzeltmek için çok uğraşırlar" de
di. Genel merkezdeki bütün çalı
şanları da eğitimden geçirdiklerini
söyleyen Taşar, bayramdan soma
Türkiye'yi 9 bölgeye bölerek 145

Şubat ayında ANAP
bilgisayar ortamında
Yılbaşı hediyesinin fikir babası
ANAP Genel Başkan Yardımcısı
Mustafa Taşar, partisinin 2000 yı
lındaki teknoloji vizyonunu gaze
temize anlattı. Geçmiş dönemler
de kapsamı dar da olsa odalarında
bilgisayar bulunduğunu belirten
Taşar, yeni dönemde sistemin ye
terli gelmediğini görerek yeniden
yapılanmaya gittiklerini söyledi
ve sözlerine şöyle devam etti:
"Partiyi teknolojiye uygun hale
getirmek istedik. Defterlerden,
postayla ve telgrafla haberleşmek
ten vazgeçelim dedik. İlk etapta,
her başkanlığa birer bilgisayar
alarak, modem bağladık. Sonra
bütün illerimiz ve ilçelerimizle In
ternet üzerinden haberleşme yapa
bilecek bir sistem tasarladık.
"Bu projenin ilk aşaması olarak
öncelikle genel merkezde başkan
lık divanı üyeleri, yardımcıları,
danışmanları ve sekreterlerine
toplam 58 bilgisayarlık bir ağ
oluşturduk. Ayrıca sunucumuzu
da kendimiz kurarak Turgut Özal
Bilgi İşlem Merkezi admda bir
bilgiişlem merkezi kurduk ve
2000 yılının başında açılışını ya
pacağız. Internet bağlantılarımız
yapıldı, kendi içimizde haberleşebildiğimiz gibi vatandaşlardan ge
len her türlü e-postaya da cevap
veriyoruz."

kişiyi 15 kişilik sınıflarda eğitime
tabi tutacaklarını ve daha soma da
bilgisayarlarını vereceklerini açık
ladı. 81 il ve 65 ilçede bilgisayar
bağlantısı yapma çalışmasının da
Şubat ayı itibariyle tamamlanaca
ğını söyleyen Taşar, bu tarihten iti
baren kendi içlerindeki haberleş
menin ve bilgi alışverişinin tama
mını bilgisayar ortamı üzerinden
yapıyor olacaklarını beyan etti.
Milletvekillerine yılbaşı hediyesi
olarak bilgisayar verme önerisinin
de kendisinden çıktığını söyleyen
Taşar, şu anda tüm milletvekilleri
ve merkez karar üyeleri için bilgi
sayarların hazır olduğunu, e-posta
adreslerinin ve şifrelerin de verildi
ğini belirterek şunları söyledi:
"Bir kısım milletvekili hala bil
gisayar kullanmasını bilmiyor. Bu
milletvekillerini de bir anketle
saptayıp eğitime alacağız. Bilgisa
yar dünyası çok zevkliymiş. Inter
net kullanıcısı olmak ise harikula
de birşey." •
aslie@interpro.com. tr
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Internet alanında yeni bir şirket: "Tikle"
Internet'e
yönelik
yazılımlar
geliştirecek ve
altyapı
sağlayacak yeni
bir şirket
kuruldu.

Şirketin kuruluş amacı
ve hedefleri hakkında
bilgi aldığımız Şahinoğ
lu şöyle konuştu:
"Türkiye'deki Internet
kullanımı gün geçtikçe
artıyor. Bu doğrultuda
Internet'te Türkçe içerik
sağlama alanında birta
kım eksiklikler olduğu
göze çarpıyor. Ancak
Tikle olarak bizim hede
fimiz içerik değil, tekno
loji sağlamak. Internet
üzerinde kaliteli içeriğin
ve hizmetlerin verilebil

BELIZ KUDAT

N

etsis Proje ve
Danışmanlık
Genel Müdü
rü Bora Şahinoğlu ve
10 yıldır
ABD'de Internet tekno
lojileri alanında çalışan
kardeşi Burç Şahinoğlu,
Internet'e yönelik yazı
lımlar geliştirecek ve alt
yapı sağlayacak yeni bir
şirket kurdular. Ticari is
mi 'Tikle', resmi adı ise
YBS (Yeni Bilgi İletişim
Bilgisayar
Sistemleri)
olan yeni şirket, kuruluş

duyurusunu da ilk olarak
Bilişim'99 kapsamında
gerçekleştirdi.
Burç Şahinoğlu'nun
kurucu ortaklarından ol
duğu Tikle, ABD mer
kezli Bluetip şirketi ile
ortaklaşa kuruldu. İlk
olarak WAP telefonları
na yönelik bir yazılım

geliştiren Tikle, bu yazı
lımı da Ericsson Türkiye
ile birlikte ilk olarak Bilişim'de sergiledi. Şirke
tin Netsis'ten bağımsız
ayrı bir kuruluş olduğu
nun altını çizen Bora Şa
hinoğlu, Tikle'nin de
Genel Müdürlüğünü üst
leniyor.

Yeni yılla gelenler...
eçen yazımda, eski yılın
yeni bir geleceğin tohum
larını içinde taşıdığından
söz etmiştim. Bu yeni ge
lecek, Türkiye'nin kendisine biçtiği
yeni bir yaşam biçimi. Bu yeni döne
min başlangıcını simgeleyen birçok
girişim var. Her gün yeni bir tarih
düşülüyor.
Bu dönüşümün sıkıntıla
rının olacağı açık. Yüklerin
paylaşımı ile ilgili kural ve
kayıtların kimleri hedef al
dığı çök önemli. Yükü yansıtabilenler ve yansıtamayanlar ayrımında çoğunluk
hep ikinci safta yer alıyor.
Özel hukuk alanında kısıt
koyma başlangıcı olan kira dondur
ma yasası kaygı verici. Ücret don
durmanın da eli kulağında mı sorusu
nu çağrıştırıyor.
Piyasalara devlet müdahalesinin
yalnızca güven ortamını zedelediğini,
fiyatların hep, olmaları gereken nok
tada "teşekkül ettiklerini" biliyoruz.
Pazar ekonomisinin tüm kurumla
rının sağlıklı çalışmasını sağlamak
yerine kısa dönemli, zevahiri kurta
ran parlak (!) çözümler üretmek yal
nızca yolumuzu uzatıyor. Sahte SSK
faturalarını manşete çıkartmanın ar
dında SSK'yı kapatma planları üret
menin sinsi düşüncesi mi geçiyor?
Banka sigorta fonunun yanında bir
de sigorta fonu mu oluşturmalıyız?
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Tüm bu sıkıntıların kaynağı genel
de bilgiyi işlememekten, kullanma
maktan ve bilgi ve beceriye değer
vermemekten geçiyor. Açıklık ve
saydamlık üreten bilişim teknolojile
rinin kağıt üzerinde kullanılıyor gö
rünüp aslında eski düzenin sürdürül
meye çalışılmasından kaynaklanıyor.
Yeni yılda daha çok ça
lışmaya ve işimizi daha iyi
yapmaya kararlıyız. BTha
ber'in yeni yüzü ve yeni
içeriği, haberin ve yoru
mun basılı yayın ve ağ ya
yınları arasındaki dağılımı
hep yeni bir sürecin baş
langıcı.
Bilişim'99 üzerine yazı
lanların çoğunu okudum. Değerlen
dirmelerin hepsinin ortak noktası, bi
lişimi bir toplumsal kaldıraç olarak
görmeleri ve bu bağlamda Bilişim'99'un işlevini de çok önemse
meleri. Bu yüksek beklenti, Bilişim
2000'in çok yüksek standartlarla ve
çok daha görkemli gerçekleşmesini
zorunlu kılıyor.
Bilişimciler teknoloji çözümleri ile
yetinmeyip toplum mühendisliğine,
dönüşüm uzmanlığına sıvanmak zo
runda kalacaklar. Bilginin sorumlu
luk olduğunu, çok bilenin çok so
rumlu olduğunu unutmayalım.
Yeni yıla dağları delme isteğiyle
dolu girdiğiniz bir hafta dilerim.
akine@interpro.com.tr

mesi için iyi bir teknolo
jik altyapı gerekiyor. Biz
de uzman kadromuz ile
bunun için gerekli tek
nolojileri sağlamak için
çalışmalarımıza başla
dık."
ABD merkezli Blu
etip'in Internet teknolo
jileri konusunda önemli
bir deneyimi ve iyi ürün
leri olduğunu vurgula
yan Şahinoğlu, sözlerine
şöyle devam etti:
"Bluetip,
Microsoft
gibi dev şirketlere hiz

met veren New York
merkezli bir kuruluş.
Dolayısıyla Internet tek
nolojileri
konusunda
güçlü bir deneyimi var.
Biz de bu deneyimi Tür
kiye pazarına taşıyaca
ğız" dedi.
Şimdiden birçok yeni
proje aldıklarını ve ça
lışmalara başladıklarını
söyleyen Şahinoğlu, kı
sa zamanda çalışan kad
rosunun da genişletile
ceğini belirtti. •
belizk@ interpro.com. tr

Eczacıbaşı ve Porcan'ın
e-kart ortaklığı bozuldu
Eczacıbaşı ve
Porcan, e-kart
ortaklığında
yolları ayırdı.
Şirketler, akıllı
kart cephesinde
beraber proje
üretmeye devam
edecek.
GÜNIZ KARAMAN
czacıbaşı
ve
Porcan, e-kart
ortaklığında
yollarını ayırdı
lar. Bundan somaki dö
nemde akıllı kart tesisi
için yapılacak olan yatı
rım, Eczacıbaşı tarafın
dan sürdürülecek. Diğer
tarafta ise Porcan kart
üreticilerinin gereksinim
duyacağı kişiselleştirme
işlerini yürütecek.

E

E-kart konusundaki bu
yeni gelişmelerle ilgili
olarak Eczacıbaşı Bilgi
İşlem Yönetim Kurulu
Başkanı Faruk Eczacıba
şı, "Baştan aynı şirketin
içinde ortaklık çerçeve
sinde gitmeyi düşünü
yorduk. Ufak tefek men
faat farkları diyebilece
ğimiz sebeplerle o yapı
nın içinde hedefte pek
anlaşamadığımızı hisset
tik. Bunun çözümünü de
ortak projeler geliştir
mekte bulduk. Üretim
boyutunun üzerinde baş
ka projeler de var. Bu

noktada Porcan'la birlik
te işbirliklerinin devam
edeceğine inanıyorum.
E-kart cephesinde yatı
rım devam ediyor" dedi.
Hisselerini Eczacıba
şı'na sattıklarını söyle
yen Porcan Şirketler
Grubu Yönetim Kurulu
Başkanı Şevki Can ise,
"Porcan pazarlama ve
proje alanında, Eczacı
başı da kart üretiminde
faaliyet gösterecek. Kart
üretimi ile ilgili Porcan
olarak ayrı bir projemiz
yok" dedi.
Can, "İşlerin ayrılması
gerekiyordu. Eczacıbaşı
kart üretim tesisini kura
cak. Bizimle birlikte baş
ka proje şirketleri ile de
proje geliştirebilecekler"
dedi.

Porcan sayısal imza
işine el attı
Porcan
Internet'te
ticaret için önemli kriter
lerden biri olan sayısal
imza ile ilgili çalışmalara
başladı. Bu proje için,
"Yurtdışında
şirketler
verdikleri bu tür hizmet
leri bir bedel karşılığında

gerçekleştiriyorlar. Biz
de Porcan olarak bunu
Türkiye'de hayata geçir
mek istiyoruz" dedi. •
gunizk@interpro.com.tr

Superonline,
Avrupa
ikincisi
0 Kasım-3 Ara
lık 1999 tarih
leri
arasında
Amsterdam'da
gerçekleşen ISP Fo
rum 99 Ödül Töreni'nde
"Gelişmekte
Olan Ülkelerdeki En
İyi Servis Sağlayıcı"
dalında yapılan değer
lendirmede Superonli
ne, en iyi ikinci servis
sağlayıcı seçildi.
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Superonline Genel
Müdürü Savaş Unsal,
"Türkiye'de Internet'i
geliştirme ve insanla
rın yaşamlarım kolay
laştıracak bir şekilde
hizmetlerine
sunma
misyonumuzda doğru
yolda
ilerlediğimizi
bie kez daha gördük"
dedi. •
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Cabletron Systems'tan AKUT'a destek
a b 1 e t r o n
Systems Tür
kiye, AKUTArama Kurtar
ma Derneği'ne yardımcı
olmak amacıyla ağ dona
mı bağışında bulundu.
Cabletron Systems Tür
kiye yetkilileri şu açıkla
mayı yaptılar: "Ülkemi
zin uğradığı ağır deprem
felaketinden hemen son
ra, duyarlı birçok kurum
ve kişi genelde kendi
gayretleriyle ortak bir ça
ba göstererek sorunlara
acil çözümler bulmaya
çalıştılar, çalışıyorlar. Bu
süreçte "Ben de neler ya
pabilirim?" diyen Cab
letron Systems-Turkiye
Ofisi, çalışmalarıyla ve
kurtardıkları hayatlarla
yalnızca Türk toplumun
da değil, uluslararası
platformlarda da takdir
toplamış AKUT-Arama
Kurtarma Derneği'ne ça
lışmalarında
yardımcı

Telsim yeni
hizmetleri için

G

SM operatörü
Telsim, gide
rek artan ağ
gereksinimle
rini karşılayabilmek ve
GSM ağmı merkezi ola
rak yönetebilmek için,
WatchMark servis garan
tisi yazılımlarını kullan
maya başlıyor. WatchMark
şirketi
Lucent
Technologies, Argo Ca
pital, Pequot Capital ve
Origin Partners şirketleri
nin ortak girişimi olarak
çalışmalarını yürütüyor.
Bu yazılımlarla Telsim,
kablosuz iletişim ağmm
performansını, servis ka
litesini ve operasyon ko
numunu gerçek zamanlı
olarak izleyerek gelişmiş
hizmetler sunma yetene
ğine kavuşacak. Bu yazı
lımlar, değişik şirketlerin
ürünlerini kapsayan Tel
sim ağı için hata ve per
formans yönetimi işlevini
gerçekleştirecek. Yazılım
paketinde, WatchMark
Point ve WatchMark
Control programları da
yer alıyor. Yazılımın yanı
sıra profesyonel hizmet
ler, eğitim ve destek su
nacak olan WatchMark,
teknolojisiyle
Telsim'e
ağ güvenilirliği de sağ
layacak. •

olabilmeyi hedefledi.
AKUT'un Bilişim tek
nolojilerinden en iyi se
viyede yararlanabilmesi
için
ilk
etapta
bir
SmartSwitch 6000 şasisi,
üzerinde 104 adet Ether
net portu 10/100Base-

TX (Fast Ethernet) çalı
şacak ve 4 adet lOOOBase-SX (Gigabit Ether
net), 2 adet 100Base-FX
ve 2 adet FDDI M-Type
olacak şekilde toplam
104 kullanıcıya hizmet
vermek üzere karşılıksız

olarak bağışlandı. İkinci
etapta AKUT'un Remote
Access çevirmeli erişim
ve WAN gereksinimleri
nin karşılanması sağlana
cak. Bu şekilde diğer il
lerdeki AKUT birimleri
arasındaki irtibat genel
merkeze entegre edilmiş
olacak." •
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Escort Enerji değişiyor...
Escort Enerji ve
MGE UPS
Systems bir or
taklık anlaşması
imzaladı. Escort
Enerji, 2000 yılı
nın Şubat ayı iti
bariyle 'MGE
Türkiye' olarak
anılacak.

ÖZGÜR KARAGÖZ

M

G E UPS
Systems ile
bir ortaklı
ğa
giden
Escort Enerji, 2000 yılı
nın Şubat ayı itibariyle

' M G E Türkiye' olarak
çalışmalarını sürdürecek.
MGE UPS Systems Orta
Doğu Bölge Müdürü Do
minique Palermo ile an
laşmanın her iki tarafa da
neler kazandıracağını ko
nuştuk. Palermo, M G E '
nin Türkiye pazarındaki
hedeflerini şöyle anlattı:
"Escort Enerji ile an
laşmış olmaktan çok
memnunuz. Bu anlaşma
nın güzel sonuçlar doğu
racağını biliyoruz. Çün
kü Escort Enerji, UPS
endüstrisinde çok güçlü
olan bir şirket ve Türki
ye'de geniş bir alanda
uyguladığı pazarlama faliyetleri var. Biz de Es
cort Enerji ile biraraya
gelerek bu faaliyet alanı
nı daha da genişletmek
istiyoruz. MGE olarak,

MGE'nin bu endüstri-de çok hızlı büyüdüğünü
söyleyen Palermo, "Tür
kiye'de de bizim büyü
memizi sağlayan strateji
lerimizi uygulamak isti
yoruz" dedi.

Know-how'ı
MGE'den aldık

Türkiye üzerinde birçok
beklentilerimiz ve çeşitli
planlarımız var. Müşteri
lerimize anında, kaliteli
hizmet verebilmek ve pa
zarlama alanımızı da ge
nişletmek istiyoruz. Bu
çalışmalarımız yaklaşık
iki yıldır devam ediyor
du. Oldukça yol aldık,
mutluyuz."

Bugünü iyi kullanalım

A

B Komisyon üyesi Dr. Metakides sözlerini, "Carpe
Diem" diyerek bitirirken,
Türkçe ve Yunanca olarak
ekledi: "Bugünü İyi Kullanalım".
Türk Yunan Bilgi Toplumu Forumu
- Türkiye Bilişim Vakfı'nın doğru za
manda, doğru kararla gerçekleştirdiği
bir doruk. Bilişim'99'un son iki gü
nünde otuzu aşkın işadamı,
akademisyen, bürokrat, ba
sın ve STK mensubu kom
şumuzu konuk ettik. Top
landık, tartıştık, yemek ye
dik ve eğlendik. Herşey do
ğaldı, hiç kimse zorlanma
dı, sorularda ve sohbetlerde
sadece geç kalındığından
dem vuruluyordu, bir an
önce bir diğerini öğrenme telaşı vardı.
Oldukça yüksek düzeyde temsil
edilen bir ekiple gelmişti Yunanlılar.
Bizim ise sayı ve düzey olarak eşit
karşılama yapamadığımızı düşünüyo
rum. TBV özellikle Türk bürokratla
rını toplantılara katılmaya ikna ede
medi. Meşhur Kokkalis de vardı gru
bun içinde, Yunanistan'ın dördüncü
önemli işadamı ve Olimpiyakos'un
sahibi olarak bilinen. Sohbet sırasında
iki ülkeyi birbirine yaklaştıracak en
önemli proje fikrimi aktardım. "Ne
den Fenerbahçe'yi satın almıyorsu
nuz?" dedim. Milyonlarca Türk'ü
mutlu etmenin en kolay yolu.
Kokkalis bu konuda ne yapar bile
mem ama tüm Yunanlılar Türkiye'ye
iş bitirmeye gelmişlerdi. Onların bili
şim derneklerinden olan SEPE'nin
www.bthaber.com.tr

başkanı, tanıştığımızda ilk önce der
nek kartını ve hemen arkasından ken
di şirketinin kartını uzatarak sordu:
"Ben VoIP işi yapıyorum, Türki
ye'deki regülasyon buraya istasyon
kurmama olanak sağlıyor mu?".
Yunanlılar, Türkiye'nin AB'ye gi
den yolunda ilk köşeleri kapmaya gel
diler, komşuluk payı olarak. Onlan
İtalyanlar, İspanyollar ve di
ğerleri izleyecek. Satınalmalar, birleşmeler, yenisini kur
malar. İsrail şirketleri bile
Türkiye'de yatırım yapma
nın peşinde. Önümüzdeki
dönem hareketli olacak ol
masına da, Türkiye bundan
kazançlı çıkacak mı?
Yunanlı'ya, İtalyan'a ve
diğerlerine ihtiyacımız var. Gün, iş
birliği ve deneyim paylaşma günü.
Ama aklımızı çok iyi kullanmalıyız.
Ne aradığımızı bilerek girişimci ol
malıyız. Kazanından en az eşit yapa
cak şekilde planlamalıyız.
Türkiye için AB kapılarının aralan
ması
hepimizi
heyecanlandırdı.
2000'li yılların bize olumlu şeyler va
at ettiğini görüyor ve kabul ediyoruz.
Ama üzerimize düşen görevleri bu
gün tam olarak yapmak kaydıyla.
Bugünü iyi kullanmalıyız. Ancak
"Carpe diem quam minimum credula
postero" deyiminin devamında "Yarı
na da fazla güvenme" olduğunu unut
mamalıyız.
Hepinize mutlu, sağlıklı ve başanlı
2000'li yıllar.
zaferk@ interpro xom.tr

Türkiye'ye daha çok
ürün getirmek istedikle
rini vurgulayan Palermo,
Türkiye pazarının Fran
sa'dan daha büyük oldu
ğunu söyledi. Palermo,
Türkiye pazarında çok
fazla sayıda şirket oldu
ğunu fakat bu şirketlerin
hiçbirinin çok geniş bir
ürün yelpazesi olmadığı
nı belirtti.
Palermo,
"Türkiye,
coğrafi konumu itibariy
le de çok önemli bir yere
sahip. Buradaki pazar bi
zim için çok önemli.
Türkiye'ye komşu ülke
lerle de güzel anlaşmalar
yapmak istiyoruz. O ül
kelerde de kendi pazarı
mızı oluşturacağız. İhra
catı geliştirmek için içe
riden pazarlara ihtiyacı
mız var" dedi.

Escort Enerji Satış ve
Pazarlama Direktörü Ha
luk Kıral'ın da konuyla
ilgili görüşlerini aldık.
Kıraç,
MGE
UPS
Systems ile yapılan bu
anlaşmanın Escort Enerji'ye neler sağlayacağını
anlattı:
"MGE ile çalışmaya
başlamadan önce Escort
Computer'in çok küçük
bir parçasıydık. Daha
çok Tayvan'dan bilgisa
yar sektörüne yönelik kü
çük ürünler getiriyorduk.
Büyük UPS pazarında
nasıl satış yapıldığını bil
miyorduk. Orta ve büyük
müşterilerimize göre bir
know-how'ımız yoktu.
Bu know-how'ı M G E '
den aldık. O kadar iyi sa
tışlar yaptık ki, 3 sene
öncesini 3'e katladık.
1997'de Ortadoğu'da en
iyi kurumsal satış ödülü
nü aldık. Geçen sene ise,
Ortadoğu, Doğu Avrupa

ve Afrika'daki 'En iyi 3
distribütör grubu' ödülü
nü aldık."
MGE'nin Escort Ener
ji'ye en büyük katkısı
nın, özellikle kurumsal
pazara yönelik müşteri
lerde olduğunu vurgula
yan Kıraç, "Operasyonu
muz rahatlayacak, çalış
tığımız belli limitler kal
kacak, teslimat süremiz
kısalacak ve özellikle ka
mu ihalelerinde doğru
dan üretici olarak teklif
vermek bizim için bir
avantaj olacak. MGE ar
tık Türkiye'de olacağı
için kurumlar bize daha
fazla güven duymaya
başlayacak" dedi.
Bugünlerde servis or
ganizasyonlarını geliştir
diklerini de söyleyen Kı
raç, "Türkiye'nin bazı
noktalarına kendi ofisle
rimizi açıyoruz. Çok bü
yük bir yatırım yapıyo
ruz. Sektörde pek çok
şirket eleman çıkarırken,
biz eleman alıyoruz.
1999'da ekonomi çok iyi
değildi. 2000 yılında her
kes bir patlama bekliyor.
Biz bu ivmeyle çok iyi
işler başarabileceğimize
inanıyoruz" açıklamasın
da bulundu. •
ozgurk@interpro.com.tr

Cobalt Networks EMEA bölgesi
çalışanları biraraya geldi

T

ürkiye dağıtıcı
lığını Datel'in
yaptığı Cobalt
Networks, Av
rupa, Ortadoğu ve Afri
ka bölgesi düzeyinde ilk
toplantısı 'EMEA Part
ner Day'i Amsterdam'da
düzenledi.
Avrupa'nın birçok ül
kesi, İsrail, Güney Afri
ka, Tunus ve Ameri
ka'dan Cobalt İş Ortaklannın yer aldığı toplantıya
Datel Pazarlama ve Ka
nal Müdürü Mutluhan Timurçin de katıldı. Cobalt
Networks EMEA Başka
nı George Korchinsky,
1999 yılının ilk çeyreğin
de 600 bin dolar ile baş
layan ticaret hacminin
ikinci çeyrekte 1.5 mil

yon dolara, üçüncü çey
rekte de 1.7 milyon dola
ra erişmesi ile bir patla
ma yaşadıklarını söyledi.
Toplantının en ilginç
yanı, Cobalt üzerinde de
ğişik yazılım paketleri
geliştiren şirketlerin ser
giledikleri 'work shop'

oldu. Katılımcılar, elekt
ronik ticaret, içerik filtreleme, virüs tarama, yedekleme, çokluortam ve
SMS servisleri gibi çok
değişik konulann Cobalt
Server ürünleri ile tümleştirilmiş çözüm paket
lerini incelediler. •
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Üçüncü bin yılın ilk ışıklarına merhaba
Hazırlayan: ŞEREF OĞUZ

ok dramatik bir zaman
diliminde yaşıyoruz.
2000'in ilk ışıklarıyla
birlikte bir yılı, bir on
yılı, bir yüzyılı ve bir bin yılı
geride bıraktık. Ama daha
önemlisi, hayata dair her şeyi
kökten dönüştürecek gelişme
ler hayatımızı etkileyecek. Bu
çağ dönüşümünün tanıkları
olan bizlerin yalnızca iki seçe

Ç

neği var: Ya dönüşmemek ve
çağa gafil avlanmak. Ya da çağ
dönüşüm fırsatını değerlendir
mek.
Size iki haberim var: Önce
iyi haber, çağ dönüşüyor, fır
satlar kapıda... Şimdi de kötü
haber, çağ dönüşüyor, başımız
belada. Aradaki farkı, bizim
tutumumuz belirleyecek. 21.
yüzyılda, KİT'lerle, BİT'lerle,
popülistlerle, ufuksuz, soluk
suz yöneticiyle, bilgisizlikle

varolmak mümkün de
ğil. Şimdiki yapıyı ko
rumamız dahi imkansız.
Yeni dünya düzeninde
yönetimden üretime,
eğitimden savunmaya
dek her alanda köklü
değişimler kaçınılmaz.
Bir şeyler değişmeden,
hiç bir şey değişmez.
Bu, değişim dinamiği
nin temel kuralıdır.
Korku, endişe, aynı kal
manın rahatlığı ve inadımız...
Değişime karşı çıkan sebeple
rin başlıcalan... Ve şayet değişemiyorsanız, hayat yolunda
bir hayli geride kalıyorsunuz
demektir. Türkiye'nin değişim
tarihi, birkaç parıltılı proje dı
şında çok sönük geçmiştir.
Atatürk devrimleri bir deği
şimdi. 24 Ocak kararlan bir
değişimdi. Her değişim gibi
bunlar da sancılı ve zor olmuş
tur. Bunlann dışındaki tüm gi
rişimler, soluksuz ve ufuksuz
liderler yüzünden sonuç ver
memiş, Türkiye'nin varabildiği
noktayı belirlemiştir. Değişim
korkutucudur. Ancak değişme

mek felakettir. Zira dünya de
ğişirken aynı kalıyorsanız, bu
lunduğunuz nokta da sizi tat
min etmiyorsa, başmız belada
demektir. Bugün dünya, sanayi
sürecini de geride bırakarak
bilgi toplumuna doğru değişi
yor. Yaşanan gelişmeler, deği
şim kelimesini bile yetersiz kı
lıyor. Biz bu gezegende olup
bitenlere dönüşüm diyoruz.
Teknoloji dönüşüyor, ekonomi
dönüşüyor, toplumlar dönüşü
yor, kurumlar dönüşüyor, in
sanlar dönüşüyor. Dönüşüm
rahatsız edicidir ama olmama
sının etkisi çok daha kötüdür.
Şayet ekonominizi, yönetim
tarzınızı, düşüncenizi ve birey

lerinizi dönüştüremiyorsanız, yükselen değerlere
boyun eğmek zorunda
kalırsınız. Bunlar, sizin
yaratmadığınız değerler
olsa bile... Dönüşüm
riskli bir iştir. Riske gir
meyen ilerleyemez.
Kaplumbağa bile iler
lemek için boynunu dışa
çıkarmak zorundadır. Ül
keyi kaplumbağa hızına
mahkum edenler lütfen
kafalarını çıkarıp, dünyada
olup bitenlere baksın. Bizi biz
yapan, koşullar değildir. Ko
şullar bizi ortaya çıkaran et
kenlerdir yalnızca. Siyasi ve
ekonomik krizlerle boğuşmak,
dönüşmemek için bahane ola
maz. Her kriz, gizli kalmış bir
fırsattır. Gelecek, bilgi toplumundadır ve dönüşen Türkiye
Forumu'ndaki insanlarımızın
yönü, bizlere rehber olmalıdır.
Yönünüzü değiştirmedikçe, is
tediğimiz yere eninde sonunda
vannz. Başarıya ulaşıp sıçra
ma yapan bireylerimiz, aynı
zamanda değişimin ustaları
olacaktır. •

Dönüşüm manifestosu
- Dünya, bir daha asla geri döndürülemeyecek tarzda değişiyor. Bilgi, yeni
dünyanın en önemli hammaddesi halini
alıyor. Dönüşüm anlan, insanlara ve
uluslara bazı fırsatlar getiriyor. Bu fırsatı yaka
layanlar "kural koyucu", ıskalayanlar "kurala
uyucu" oluyor.
2- Gelecek bin yıl bilgi teknolojilerinin çağı
olacak. Türkiye, bu alanda gözardı ettiği bir
potansiyele sahip. Şayet yeni üretim
fonksiyonlarını kullanabilirsek, faz
farkıyla birinci olabiliriz. Asya Kap
lanları, Doğu Avrupa Boğalan, Viet
nam, İsrail, Malezya bunu başardı,
biz de başarabiliriz.
3 - Gelecek bin yıl KOBİ'lerin ça
ğı olacak. Türkiye'nin yüzde 97'si
KOBİ. Türkiye, bu potansiyele dört
elle sanlmalı.
4 - Gelecek bin yıl genç ve aktif nüfusa sa
hip ülkelerin çağı olacak. Türkiye'nin yüzde
65'i 25 yaşm altmda. Eğitebilirsek bahtımızı
döndüren, eğitemezsek toplumsal bomba gibi
patlayan bir potansiyel.
5- Türkiye, kendi coğrafyasında evrensel bil
gisayar alfabesini kullanan tek ülke. İletişim tek
nolojisi, tüm soranlara rağmen, komşularına gö
re ileri seviyede. Finanstan bilişime dek yeni
alanlarda binlerce eğitimli insanımız var. Her bi
ri Batılı akranlanyla yanşta olduğunun bilincin
de. Sorun bunlann sayışırım henüz, zincirleme
dönüşümü başlatacak düzeye erişmemesinde.
6 - Bugünün çözümleri yarının sorunlan ola
bilir. Dönüşen dünyada geleneksel ve köhne
çözümlerle dönüşümü sağlayamayız.

1

7 - Geçmiş bir hamak değil, bir fırlatma tah
tası olmalıdır. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne bizi,
geçmiş basanların hamağı değil, bilgi çağı fırsatlan ulaştrrabilir.
8 - Başannın da fiyatı yüksektir, başansızlığm da... Ancak başansızlık size daha pahalıya
mal olur. Aydınlanma çağında karanlıkta kal
dık. 300 yıl önce birinci Sanayi Devrimi'ni ka
çırdık. Bu iki hata bize bir imparatorluğa mal
oldu. Bugün baht yıldızı yeniden
Türkiye burcundadır. Şayet dönüş
meyi başaramazsak, torunlarımızı
küresel köyün yanaşması olma ka
deri bekliyor.
9 - Bugün kim olduğumuz, dünkü
tercihlerimizin sonucudur. Yann kim.
olacağımız, bugünkü kararlanmızın
sonucu olacaktır. Kendini kısır gün
demine mahkum etmiş yöneticiler
büyük vebal altındadır.
10 - Hayatmızda değişiklik görmek istiyor
sanız, birtakım değişiklikler yapmak zorunda
sınız. Geleceği bugünden öngörmek, hatta
planlamanız şart.
11 - Yöneticiler! Değişmezseniz, değiştirilir
siniz. Dönüşümden tek korkumuz dönüşme
mek olmalıdır.
12 - Yöneticiler; ya bir yol açm, ya bir yol
bulun, ya da yoldan çekilin! Başka yolu yok. Bi
ze göre yapamayanlar, yapanların yolundan çe
kilmelidir. Dönüşüm zor, dönüşmemek ölümdür.
Bu dönüşüm fırsatı fazla uzun sürmeyecek.
13 - Bu yüzden diyoruz ki: Ya dönüşüm, ya
ölüm. Ya şimdi, ya hiç!
serefoguz@turk.net
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Değişimi gördü, yaşadı, değişti
ÖZGÜR KARAGÖZ

Sayfa 1 >
Etrafımızdaki bazı insanlar
meslekleriyle öyle özdeşleş
mişlerdir ki hiç durup düşün
mezsiniz. Örneğin, neden Atil
la Bey demediğinizi düşünme
den ağzınızdan Atilla Hoca çı
kar. Atilla Gönenli'nin isminin
önüne Prof.Dr yazılmasının ya
da Genel Müdür sıfatının ek
lenmesinin de aslında bir öne
mi yoktur. İnanın Prof.Dr yazılmasa da Atilla Gönenli'ye
Atilla Hoca derdik. Evet Atilla
Hoca 1986 yılında başladığı
Nixdorf Ticaret A.Ş'den bir
çok değişimi de yaşayarak
geçtiğimiz günlerde emekli ol
du. 2000 yılına 'emekli' olarak
başlayan Atilla Hoca, 13 yılda
bilişim teknolojileri ve sektör
de tam bu değişimin merkezindeydi. Siemens'in Nixdorf'u
almasıyla başlayan yeniden
yapılanma, yönetim değişikli
ği ve değişim süreci hiç bitme
di.
Siemens
Nixdorf'ta
1996'da başlatılan yeniden ya
pılanma sonucunda bugün üç
şirket ortaya çıktı. Tüm bu de
ğişimlerin canlı tanığı olan ve
değişimi yaşayan ve yaşatan
Atilla Hoca ile keyifli bir soh
bet yaptık.
Atilla Hoca, 1959 yılında İs
tanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. 1963
yılında ABD'de İndiana Üniversitesi'nde MBA derecesi
aldı. 1966 yılında doçent, 1972
yılında da profesör oldu.
Emekli olmadan önce Si
emens Nixdorf Genel Müdürü
olarak görev yapan Atilla Ho
ca, 13 yıl önce bilişim sektörü
ne "merhaba" demeden oto
motiv ve ilaç sektöründe çalış
tı. Çeşitli şirketlerin yönetim
kurulunda danışmanlık görev
lerinde de bulundu. Hoca üni
versiteden hiçbir zaman kop
madı.
Gönenli'nin profesyonel iş
yaşamı Amerika'dan döndüğü
ilk yıllarda Nixdorf'ta başla
mış. Gönenli, o yılları, "Si
emens 1988 yılında, Nixdorf
ise 1985'te kuruldu. Ana bilgi
sayarla iş yapma konusunda
Nixdorf, özel bir pazar yakala
mıştı. Avrupa'daki şube bankacılığındaki gelişmeleri gör
müş, hem büyük bilgisayarla
komünikasyonu sağlıyor hem
de şubeye belli bir akıllılık ka
zandıran makinelerle çalışı
yordu. Bu sayede de zaten
www.bthaber.com.tr

Türkiye'de İş Bankası Nix
dorf'u seçti. İş Bankası'nm
Nixdorf bilgisayarlarını alma
ya karar vermesi üzerine Nix
dorf, Türkiye'ye gelmeye ka
rar verdi," şeklinde anlattı.
Gönenli, 1986 yılında Nixdorf'un kurucusu öldüğünde,
varislerinin şirketi ne yapacak
larına karar veremediklerini ve
bunun sonucunda Siemens'in
Nixdorf'u aldığını söyledi.

"Türkiye'ye yabancı
sermaye ve teşebbüs
gücü getirildiğinde
büyük yatırımlar
yapılacak."
Gönenli, "Siemens, Türki
ye'de 1988'de bilgisayar tek
nolojilerine girmiş olmakla be
raber, çok küçük, 20 kişilik bir
kurumdu. Biz onları içimize
aldık. 1995'e kadar böyle de
vam etti. Ürün bazında birçok
sıkıntılar oldu ve bu geçişler
zaman aldı. Bu sıkıntılar, ele
man tasviyesini gerektirdi ama
beceremediler. Bu şartlar altın
da, Siemens Nixdorf maalesef
uzun bir süre başarılı olamadı.
1994 yılında önemli bir yöne
tim değişikliği yaptılar. Ama
yeni yönetim de başarılı ola
madı. Siemens Nixdorf, Si
emens'in bir yan şirketi olarak
oluştu. Nixdorf'un hisselerini
satın aldı ve buradaki Nixdorf
şirketinin sahibi oldu. Kendi
içindeki fabrikalarını da satıp
o şirketin içine koydu. Si
emens Nixdorf Siemens gru
bunda hiçbir zaman istediği
başarıyı sağlayamadı. Hep

problemli bir çocuk oldu. 95 'te
yeniden yapılanmaya girdiler
ama bu da yeterli olmadı. Tür
kiye'de 30-40 milyon dolar ci
rosu olan bir gruptuk. Bu ra
kam büyümek için yeterli de
ğildi. Bunu artırmak istedik ve
büyük projeler peşinde koş
tuk" diyerek değişim sürecini
özetledi.

Değişimi
ateşliyor

rekabet

Gönenli, Siemens'te iki bü
yük değişim yaşadı. Bunlardan
biri, Siemens'in Nixdorf'u sa
tın alması ve 1996'dan bu ya
na sürdürülen Siemens'teki
yeniden yapılanma süreci son
rası Siemens'in Fujitsu Si
emens, SPS ve Siemens Nix
dorf olarak üç ayrı şirkete ayrı
lışı. Gönenli, bu değişimleri
rekabetin ateşlediğini vurgula
dı ve sektörde yaşanan deği
şimleri şöyle aktardı: "Bizim
sektörümüzde bir PC devrimi
yaşandı. Şimdi de bir elektro
nik iş devrimi yaşanıyor. Bu
devrim kimin canına okuyacak
bilmiyorum. Belki de Micro
soft'un canına okuyacak. Bun
lar ufak tefek değişiklikler de
ğil. Bütün sektörün yeni baş
tan yapılanmasına neden olu
yor. Maliyet ve üretim yapısı
tamamen değişiyor. Eski yön
temlere göre teşkilatlanmış bir
şirketin bunlara uyum sağla
madan yoluna devam etmesi
mümkün değil."
Dünyada yeniden yapılan
mayı becerebilmiş kuruluşla
rın da var olduğunu söyleyen
Gönenli, bu kuruluşlardan bi
rinin Xerox olduğunu belirtti.
Gönenli, elektronik iş'in ba

şarısını ise, "Process kavramı
nın yerleşmesi gerek. Elektro
nik iş'in başarısı gerçek malın
teslimine bağlı. Akilci, kurula
cak bir process kanalı gereki
yor. Birçok otomobil satış şir
keti kuruluyor. Bunlardan bir
tanesi başarılı oluyor. Çünkü
satılan arabanın ertesi gün, gü
venli bir şekilde teslimini ör
gütlemişler. Aslında çok ko
lay; yayın yaparak, reklam ya
parak duyuruyorsun. Çok pa
halı çözümler de olabilir ama
etkin bir yöntem bulmak ge
rek" sözleriyle özetledi.
Yaşanan yapılanmaya hep
karşı olduklarını vurgulayan
Gönenli, "Zaten büyüyorduk
ve kendi sorunlarımız vardı.
Malı ne şekilde nereye satsak
daha ekonomik olur diye düşü
necek halimiz yoktu. Büyüyen
pazarda kendimizi büyütmek
istedik ve bunun için de nasıl
teşkilatlanmamız gerekiyorsa
öyle teşkilatlanmaya çalıştık.
Ana şirketin verdiği yol göste
rici işaretleri elimizden geldi
ğince kullandık. Şu anda en iyi
ne yapıyorsanız derseniz; In
ternet servis sağlayıcısıyız"
dedi.
Kurumlararası elektronik ti
caretin çok hızlı olarak yay
gınlaşması gerektiğini ifade
eden Gönenli, "Bilgisayarı hep
birtakım teknik adamla teknik
düzeyde kullanılan bir araç
olarak gördük. Bilgisayarı hiç
bir zaman bir iş aracı olarak
görmedik. Bugün geldiğimiz
noktaya bakarsak; bütün dün
ya bilgisayara bir komünikas
yon aracı olarak bakarken, biz
böyle bakmıyoruz. Bu da bir
yapılanma meselesi. Bütün şir
ketlerin, alışveriş gereksinim
lerini ve banka işlemlerini In
ternet üzerinden gerçekleştir
meleri gerek" dedi.

Türkiye AB'ye genç
işgücü sağlayacak
Gönenli, Avrupa Toplulu
ğu'na girdiğimizde, bu sürecin
bize kazandıracaklarını şöyle
anlattı: "Türkiye, fert başına 3
bin dolarlık milli geliri olan bir
toplum. Avrupa Topluluğu'na
üye olan diğer ülkelere bakar
sak Yunanistan'ın fert başına
düşen milli geliri 12 bin dolar.
Portekiz'in ise, 13 bin dolar.
Yani 200 milyar dolarlık geliri
olan bir toplum. Türkiye'de,
fert başına düşen 3-4 misli az
ücret var. Avrupa'da çok faki
riz. Bu fakirliğimizi ne kadar

süratle ve nasıl kapatacağımız
ise bir soru işareti. Her türlü
dolaşıma kapalı bir beraberlik
de olabilir" dedi.
20-25 sene soma Avrupa'da
bir nüfus zayıflaması olacağı
nı, bugün İtalya'da bile nüfus
artışının düştüğünü söyleyen
Gönenli, nüfusun yaşlandığını
ve çalışacak genç insanlara
olan gereksinimlerin de arttığı
nı, Türkiye'nin de bu gereksi
nimleri karşılayacağını belirtti.
Türkiye'nin önemli bir kesi
minin Avrupa'ya zor uyum
sağlayacağını vurgulayan Gö
nenli, "Türkiye'deki gelirin
dağılımı da adaletsiz. Bir taraf
ta tembel, çok para kazanan bir

"Bizim
sektörümüzde bir
PC devrimi yaşandı.
Şimdi de bir
elektronik iş devrimi
yaşanıyor. Bu
devrim kimin canına
okuyacak
bilmiyorum."
grup, diğer tarafta da, özellikle
Doğu'da, çok kötü şartlarda
yaşayan insanlar var. Biz, İs
tanbullular olarak Avrupa'nın
içine girsek, belki hemen
uyum sağlayabiliriz. Ama bir
grup var ki onlar için uyum
sağlamak çok zor. Türkiye'ye
yabancı sermaye ve teşebbüs
gücü getirildiğinde büyük
yatırımlar yapılacak. Tabi ki
bunları hayal ediyoruz ve is
tiyoruz" dedi.
AB ile birlikte bilişim sek
töründe de büyük değişimler
yaşanacağını belirten Gönenli,
bilgisayar kullanımının yay
gınlaşacağını ve Internet kul
lanıcılarının sayısının da gün
geçtikçe artacağını söyledi.
Gönenli, "Sektörde gençle
rin ayrı bir önemi var. Avru
pa'yla olan temaslarımızda bu
çok önemli. Nasıl telefonsuz
yapamıyorsak, bilgisayarsız da
yapamayız. Bilgisayar iş haya
tında çok daha yoğun kullanı
lacak. Şu anda Almanya Inter
net kullanımında, Amerika'yı
iki sene geriden izliyor. İngil
tere ve Fransa ise Almanya'yı
iki sene geriden izliyor. Türki
ye bu sıralamada herhalde Al
manya'dan 4-5 sene geridedir"
dedi. •
ozgurk@interpro.com.tr
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Hindistan, yazılım dünyasının yeni merkezi
Derleyen: AMIL KUNT

S

on

yıl içinde ülke

sınırlarının
yüksek

dışına
kaliteli

ü r ü n l e r i ile ç ı k a n

Hindistan'ın

yazılım

en

düstrisinin kazandığı küre
sel

saygınlık gün geçtikçe

büyüyor. Bu yılın başlarında
Bangalore'deki
Technologies

Infosys
adlı

şirket

yüksek teknoloji kuruluşla
rının hisselerinin işlem gör
düğü N a s d a q borsasında yer
alan ilk Hint şirketi oldu.
Infosys'i önümüzdeki iki yıl
sonuna kadar izleyecek olan
diğer Hint yazılım şirketlerinin
sayısının 10 ile 20 arasında ol
ması bekleniyor. Hindistan ya
zılım endüstrisinin bu denli
dev adımlar atmasında tüm
eyaletlerin bilgi teknolojileri
alanında yeni yatırımlara uy
guladığı özendirici politikala
rının büyük payı var. Delhi,
Bombay, Bangalore ile Mad
ras'ta büyük Avrupa ve Ameri
kan bilgi teknolojileri şirketle
ri ülkenin ileri gelen üniversi
telerinden mezun olan mühen
disleri kadrolarına katmak için
yarışmaktalar. Üniversitelerde
yazılım mühendisliği eğitimi
görenlerin sayısı tıp eğitimi

alanların sayısından çok daha
fazla.
Hindistan yazılım endüstri
sinin satışlarının 50 milyar do
ları ihracat olmak üzere 2008
yılında 85 milyar dolar olacağı
öngörülüyor.
1992-93
ve
1997-98 yılları arasında yazı
lım dünyasının en yüksek bü
yüme oranı bu ülkede gerçek
leşti. Bugün 750'den fazla ya
zılım şirketinde yaklaşık 160
bin kişi çalışmakta olup, ihra
catın yüzde 58'i ABD'ye ve

Bangalore'deki Infosys Technologies
adlı şirket Nasdaq borsasında yer alan
ilk Hint şirketi oldu. Infosys'i önümüzdeki
iki yıl sonuna kadar izleyecek olan diğer
Hint yazılım şirketlerinin sayısının
10 ile 20 arasında olması bekleniyor.
Hindistan yazılım endüstrisinin satışlarının
ise 50 milyar doları ihracat olmak üzere
2008 yılında 85 milyar dolar olacağı
öngörülüyor.
yüzde 21'i Avrupa ülkelerine
yapılıyor.
Bu endüstride çalışanların
nitelikli olmalarına ve İngiliz
ce bilmelerine karşın ortalama
yıllık ücretleri 3 bin 600 dolar;
bu miktarın 10 yıl sonra 24 bin

dolara kadar çıkabileceği be
lirtiliyor. Bu ücretler, uluslara
rası standartlara göre çok dü
şük ancak Hindistan için iyi
bir ücret düzeyinde sayılıyor.
2000 yılı sorununun çözümü
ve Euro para birimine geçiş ile

ortaya çıkan nitelikli
yazılım mühendisi
açığı son yıllarda ba
tılı ülkelerin Hindis
tan yazılım yazılım
endüstrisine daha da
güvenmelerine ne
den oldu. Fortune
Dergisi'nin yıllık sa
tışlarına göre 1998
yılı için ilan ettiği en
büyük 500 şirket
içinde Hint yazılım
şirketlerinin ürün ve
hizmetlerini kulla
nanların sayısı bir yıl
önce 158 iken, 203'e yükseldi.

veriyorlar. Hindistan yazılım
endüstrisindeki
şirketlerin
çoğu da denizaşırı ve yerel
müşterileri ile ortaklık yaparak
'yazılım fabrikaları' kuruyor
lar. Böylece ABD, Avrupa ve
Japonya yazılım pazarların
daki kavramları daha da güç
lendiriyorlar. •

Link
Bilgisayar
Azerbaycan'da

Y

azılım

sektö

ründe 1984 yı

Öte yandan büyük Ameri
kan BT şirketlerinde çalışan
Hintli yazılım mühendislerinin
sayısı da sürekli büyüme eğili
minde. Microsoft'un 20 bin ki
şilik küresel işgücünün yüzde
10'u bu mühendislerden olu
şuyor. Son zamanlarda Micro
soft Hyderabad'da yeni bir
merkez açarken, Sun Mic
rosystems ve Cisco Systems
da ülkenin en büyük bilişim
kuruluşlarından biri olan HCL
Consulting ile Madras'da bir
araştırma merkezi açma hazır
lığı içindeler.

planlanıyor.

Finans, üretim ve hizmet şir
ketlerindeki birçok Amerikan
ve Avrupa şirketleri bilişim
teknolojileri dış kaynak kul
lanımı işlerini Hint şirketlerine

Azerbaycan yazılım piya
sasına sunulan Link ürünleri
Azerbaycan Maliye Bakanlı
ğı onaylı ilk Türk yazılım ol
ma özelliğini de taşıyor. •

Link

lından beri faa
liyet

gösteren

Holding,

Azerbay

can'daki

şirketi Link&A

ile Azeri piyasasına yazı
lımlar sunmaya devam edi
yor.

Link

Bilgisayar'ın

'Güneş Sistemi' adlı ürünü
de

Azerice

ve

Rusça'ya

çevrildi. Şu anda test aşa
masında bulunan ürünün
önümüzdeki ay Azerbay
can piyasasına sunulması

Bilişim pazarı 2000 yılında
17.6 milyar dolar olacak

I

nterpro Pazar Araştırma Mer

yıllarda ekonomik olumsuzluklara

kezi tarafından gerçekleştiri

rağmen büyümeyi sürdüren bilişim

len

pazarına bakıldığında,

"19.98 Türkiye Bilişim

ortalama

Pazarı" araştırması sonuçları

büyüme oranının üzerinde büyüme

na göre, 1998 yılında 8.7 milyar

gösteren hizmet pazarı dikkat çek

dolar tutarında bir büyüklüğe ula

mektedir. İletişim teknolojileri pa

şan Türkiye Bilişim Pazarında,

zarında da hizmet gelirleri önemli

bilgi ve iletişim teknolojileri pa

bir paya sahiptir.

zarları, birbirleri için itici birer güç
haline

gelmiş

bulunuyor. Bu
iki pazarın sinerjisiyle
yüyen

pazarında
önemli

bü

bilişim
en

büyü

me

faktörleri

nin

başında

hizmet

gel

mektedir. Son

www. interpro.com.tr/pam/
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Nortel: "Biz gerçek dünyadan bahsediyoruz
DIDEM TÜNEL

N

ortel
Networks,
"Unified
Net
work" stratejisinin
ilk ürününü Ocak
ayında tanıtacak. Nortel Net
works EMEA Uluslararası
Müşteriler
Müdürü
John
McMillan, Anixter'in düzen
lediği seminerde Nortel'in ye
ni stratejilerim aktarmak üzere
Bilişim'99'daydı.
McMillan, Nortel Network'ün temel kavramım mevcut ağı
alıp, onu IP işlevlerine yaklaş
tırmak olarak açıkladı. Tüm ra
kiplerin IP'yi bugün her uygu
lama için kullanmaktan bahset
tiğini iddia eden McMillan, ku
rulu binlerce PBX olduğunu ve
bunlann önümüzdeki 3-4 sene
kullanılabileceğini
belirtti.
Ancak geleneksel ağların yanı
sıra IP ağlarının kurulabilece
ğini söyledi.
Nortel'in ses iletiminde 100
yılı aşkın süredir, veri iletimin
de ise 20 yıldır faaliyet göster
diğini hatırlatan McMillan,
bugün PBX ile veri ağları kul
lanan ve birkaç sene içinde ye
ni bir ağ kurana kadar ikisini

Geleneksel ses
şebekelerinin bir kaç
yıl daha
kullanılacağını
öngören Nortel
Networks EMEA
Uluslararası
Müşteriler Müdürü
John McMillan,
rakiplerinin her
uygulama için IP'yi
savunduğunu söyledi
ve şöyle dedi:
"Herkes yeni
dünyadan, biz ise
gerçek dünyadan
bahsediyoruz".
birlikte kullanmak isteyen
müşteriler için en iyi cevaba
sahip olduklarını savundu: "Şu
anda sahip olduğunuz ağı he
men değiştirmenize gerek yok.
Bunu 6 ayda IP özellikleri taşı
yacak şekilde değiştirebiliriz.
2 yıl içerisinde de herşey için
IP kullanılabilir. Herkes yeni

dünyadan bahsediyor, biz ger
çek dünyadan bahsediyoruz."

İlk ürün Ocak'ta
John McMillan Nortel'in
INCA adı verilen gelecek 3
yıllık stratejisini ise şöyle
açıkladı: "Internet Mimarisi'ni
simgeleyen INCA, bizi bir ve

ri ve ses sağlayıcıdan, basit şe
kilde bir ağ sağlayıcıya taşıya
cak. INCA, herşeyi tek bir ağ
da birleştiriyor. Artık ayrı bir
PBX, ayrı bir anahtarlayıcı ya
da ayrı yönlendiriciye ihtiyacı
nız yok. Her şey bir kutuda
toplanıyor, aynı ağda işleniyor,
tek bir sistemle yönetiliyor."

Yüksek performans, bilgi cihazlarına kayacak
Bugün, karmaşık
uygulamaları kısa
zamanda
gerçekleştirmek için
kullanılan yüksek
performanslı
bilgiişlem, gelecekte
bilgi cihazlarında
bulunacak.

B

undan üç yıl önce
Sun
Microsys
tems'in
yüksek
performanslı bilgi
işlem alanında adı geçmiyor
du. 1998 yüı verilerine göre bu
pazarın yüzde 12'sini ele geçi
ren şirket, HPC (High Perfor
mance Computing) teknoloji
sini günlük hayata taşımaya
hazırlanıyor. Sun Microsys
tems EMEA Bölgesi High Per
formance Computing (HPC)
Müdürü Benoit Marchand,
yüksek performanslı sistemle
rin kullanıldığı mevcut alanla
rın yanma yepyepyeni alanları
katmayı hedeflediklerini be
www.bthaber.com.tr

lirtti. Yüksek performanslı bil
giişlem, araştırma laboratuvarlannda, hava tahmini yapan
kuruluşlarda, askeri kurumlar
da, bankalarda veya taşımacı
lık sektöründe, kısa zamanda
karmaşık uygulamaları geliş
tirmek için kullanılıyor.

Mobil telefondan
DVD'ye bilgi paylaşımı
Mobil iletişim gibi teknolo
jilerin, yüksek kapasiteler ge
rektireceğine dikkati çeken
Marchand, geleceğin bilgi ci
hazlarının modern bir PC'den
daha fazla bilgiişlem gücüne
sahip olacağını iddia ediyor.
Mobil telefondan DVD oyna
tıcısına kadar günlük yaşama
dair her cihazın bilgi paylaşı
mına ve işbirliğine gideceğini
öngörüyor.
Sun Microsystems'in Java
ve Jini'nin de desteğiyle öğrenebilen akıllı cihazların kalite
sini ve yaygınlığını artırmayı
hedeflediğini belirtiyor. Marcand'a göre gelecekte insanla
rın cihazları kullanmayı öğ
rendiği kadar, cihazlar da kişi
lerin davranışlarını öğrenecek

ler, kullanıcılara adapte ola
caklar.
Sun Microsystems'in yonga
performanslarını
artırarak
dünya rekoru kırmak gibi bir
gayretinin olmadığmı belirten
Marcand, "Bugün kutu satışı
derdinde olanlar, son kullanı
cıyı unutuyorlar. Bilgisayar fi
yatları düştüğü için giderek
daha fazla insan bilgisayar
kullanabiliyor. Ancak makine

nin gücünü yükseltsek de, kul
lanılma oranı değişmedikçe
bir önemi yok. Kullanıcı sis
temden daha fazla yararlanmı
yorsa, çok büyük kaynak boşa
harcanmış demektir" diyor.
Sun Microsystems olarak
sistemleri daha ulaşılabilir ve
kullanılabilir yapmaya çalış
tıklarını da üeten Marchand,
"Bizim dünya rekorumuz in
sanların makineleri daha ve
rimli kullanmasını sağlamak
olacak" yorumunu yapıyor.
"Yüksek performans tekno
lojisi geliştirirken sabit, güve
nilir bir sabit çizgi sergüemek
istiyoruz" diyen Marchand,
Sun'ın kendi işlemcilerine da
yanan bir teknolojiyi geliştir
mesinin avantaj olduğunu söy
lüyor. Rakiplerin Intel'e olan
bağımlılıklannm ürün geliştir
melerine ve üretimlerine yan
sıdığını vurguluyor. Büyük su
nucular üretmek isteyen şirket
lerin teknolojiye sahip olmala
rı gerektiğini savunan Mar
chand, başkalarının teknoloji
sine bağımlı olan şirketlerin
kullanıcıya verdiği sözleri tut
makta zorlandığını belirtiyor. •

INCA'nın en önemli parçası
ise Enterprise Edge ürünü ola
cak. Bu iletişim yönetici kutu
su (communications manager
box) müşterinin tüm ses, faks
ve veri trafiğini alıp, bunu ister
ISDN istenirse de normal telekom bağlantısı ile taşıyabili
yor. Northern Telecom ve Bay
Networks birleşmesinden son
ra geliştirilen bu ilk ürün Ocak
aymda tanıtılacak ve Mart so
nunda ise tüm dünyada pazara
sunulacak.
Türkiye pazarının birkaç se
ne içerisinde fark edilir bir bü
yüme kaydedeceğini söyleyen
MacMillan, son 5 yılda TT'nin
ve diğer şirketlerin yaptığı bü
yük alt yapı yatırımlarını hatır
lattı:
"Şu an telefon sisteminin alt
yapısı çok modern. Ancak yer
leşim yerleri büyük bir hızla
çoğalıyor. Türkiye'de eski tek
nolojileri atıp doğrudan yeni
teknolojilerden, IP teknoloji
sinden başlama fırsatı var."
MacMillan, Türkiye'nin Avru
pa Topluluğu'nun bir parçası
haline gelmeye başlamasıyla
gelecek 5 yılda üreticiler için
güzel fırsatlar sunacağını da
belirtti. •
didemt@interpro.com.tr

Intel, yeniden
yapılanmada
ntel, yonga pazarındaki
liderliğini koruyabilmek
amacıyla atağa geçti.
2000 yılında ürün yel
pazesini genişletmek isteyen
şirket, 2000 yılı için yeni bir
ürün geliştirme programı çı
kardı. Bu doğrultuda Intel,
kablosuz ürünler için bünye
sinde yeni bir birim kurdu.
Yeni oluşturulan Kablosuz
İletişim ve Bilgiişlem Grubu,
flaş hafıza ve sayısal sinyal iş
lemcilerinin üretim ve tasarı
mını gerçekleştirecek.
Halen yeniden yapılanma
çalışmalarını devam ettiren In
tel, geçtiğimiz günlerde Penti
um HI işlemcisinin 750 ve 800
MHz sürümlerini duyurdu.
Ancak şirket bu ürünleri 2000
yılının ikinci çeyreğinden son
ra pazara sunmayı planlıyor.
Intel'in hızlandırılmış 2000 yı
lı programı, Pentium İÜ işlem
cisi 850 ve 866 MHz sürümle
rinin pazara sunulmasını da
içeriyor. Öte yandan Intel,
2000 yılı dördüncü çeyreğinde
Pentium İÜ işlemcinin 1 GHz
sürümünü de duyuracak. •

I
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Tekofaks, teknolojinin gittiği yönde olacak
Mobil iletişim
dünya üzerinde
varolan birçok
standardı
birleştirecek tek
bir noktaya
doğru gidiyor ve
bu yönde
yapılanıyor.
Tekofaks da
öyle...
G Î N Î Z KARAMAN

W

CDMA,
UMTS gi
bi
yeni
teknoloji
ler iletişimi küresel bir
kaplama alanında birleş
tirmeyi hedefliyor. Mobil
iletişimde söz sahibi ope
ratörler ve altyapı şirket
leri de bu yeni trendi iz
leme yolunda. Türk şir
ketleri de bu gidişin far
kında ve mevcut yapıla
rında bu yönde değişik
likler görülüyor. Bir süre
önceye kadar sadece mo-

bil iletişimin cihaz tara
fında gördüğümüz Teko
faks da yapısını bu geliş
melere paralel olarak de
ğiştiriyor.
Tekofaks günden güne
sıçramalar yapan mobil
iletişim alanında bundan
sonra sadece cihaz sat
mayacak. Teknolojinin
gittiği yönde altyapı des
teği de veren, yeni tekno
lojileri Türkiye sınırları
na taşıyan bir şirket ola
rak konumlanacak.
WCDMA gibi yeni
teknolojilerin günlük ya
şamımıza girmesi ile eli
mizdeki cihazın teknolo
jisi ile birlikte birçok tek
nolojiden söz edileceğini
belirten Tekofaks Komü
nikasyon Genel Müdürü
Burçin Orhon, "Önü
müzdeki kısa dönemde
cep telefonları farklı şe
killeri, kamera teknolo
jileri, ses teknolojileri ile
var olacak. Bu dünyada
Panasonic var, bu yeni
dünya için teknoloji ge
liştiriyor. Biz de Teko
faks olarak gelecek olan
teknolojilerde Tekofaks
olarak yer alacağız" dedi.
WCDMA gibi yeni

"Alternatif dağıtım
kanallarında da varız"

M

teknolojilerin hem mev
cut sistemler üzerine ya
pılacak olan yatırımı,
hem de yepyeni bir yatı
rımı ifade ettiğini belirten
Orhon, yeni gelecek ope
ratörlerin de en az mev
cut operatörler kadar yani
1.5 milyar dolarlık yatırı
mı göze alacaklarını,
WCDMA ilavesi ile bu
yatırım düşer mi, artar mı
bunu söylemek için erken

Yıl 2000 - iletişim çağı
-. lk, orta ve lise yıllarında pek
çoğumuz için en sıkıcı dersler
den bir tanesidir tarih. Kime so. rarsanız sorun bu kuralı pek de
ğiştiremezsiniz.
Özellikle 20. yüzyıl içeri
sinde bilim ve teknolojiler
de yaşanılan bilgi patlaması
yaşanılan zamanın hızlan
masına neden oldu. Yüzyıl,
telefon, telsiz ve elektriğin
icadı nedeniyle çok daha
farklı yaşandı. Hızlanma
özellikle 90'lı senelerin
ikinci yarısında yaşanılan
teknolojik değişimlerle belki de önü
müzdeki yüzyılın tarihini şekillendi
recek boyutlara erişmiştir. Tarih ders
lerinde öğretilen ilk, orta, yeni çağ
gibi deyimler çok uzun zaman dilim
lerine yayılmış oluşumlardır. İnsa
noğlu artık tarih dilimlerine isim ko
yarken çok daha kısa zaman aralıkla
rına bu isimleri verecektir. Nitekim
Internet, bilgi paylaşımını hızlandır
ması nedeniyle, en önemli çağlardan
birisini başlatan bir olgu olarak kar
şımızda durmaktadır.
Hayatımıza birçok açıdan büyük
yenilikler getirmeye başlayan Inter
net'in yeni yüzyılda toplum yapıları

I

www. bthaber. com.tr

obil iletişim cihazları satan şirketle
rin dağıtım ağları da gün geçtikçe
farklı yapılara kavuşuyor. KVK ile
başlayan bu devrimin diğer kanal
yapılarına sıçrayıp sıçramayacağını da zaman
gösterecek. Tekofaks mevcut dağıtım kanalını
oluşturan 4000'e yakın birimden sadece bir bölü
münün şekil değiştirebilecek bir yapıya sahip ol
duğunu belirterek bunun da kısa vadeli -sadece
10 yıl için düşünülebilecek- bir çözüm olduğunu
vurguluyor; "İleriye dönük her türlü ürün var ol
masını gerektiren servisin içinde eriyecek.
Cep telefonu da operatörün verdiği servis için
de eriyecek. Ürüne dokunarak alma meselesi, ar
kasındaki servisin öneminden daha aşağı indikçe
büyük dükkanlar açmak ve kanal yapılarının fizi
ki durumlarını değiştirmek kısa vadeli iş gibi gö
rünüyor".
Tekofaks'ın hedefi ise daha uzun vadede müşte
rinin isteklerini hangi kanaldan olursa olsun karşı
layabilmek. Bu kanalın telefon, Internet, sayısal
TV gibi alternatif yollar olmasının hiçbir önemi
olmadığını belirten Burçin Orhon, bu konudaki
fikrini "Önemli olan kurum ile son kullanıcı ara
sındaki güven bağının oluşturulması, kanal şekli
bundan sonra önemli olmayacaktır" şeklinde belir
tiyor. Orhon, Tekofaks'ın da ürün gruplarının bölümleneceğini ama bunların ileriki dönemde çeşit
li kanal yapıları ile kullanıcıya sunulabileceğini
vurguluyor. •

nı tamamen değiştirmesi kaçınılmaz
olacaktır. Ticaretin, sanatın ve bili
min şekli Internet nedeniyle tamamen
değişecek ve yepyeni kavramlar veya
ticaret şekilleri karşımıza gelecektir.
Kimbilir belki de George
Orwel"in 1984'ü yüzyıl rö
tarla 2084'te gerçekleşe
cektir. Hatta gelecekte Mat
rix filminde izlediğimiz gi
bi gerçekle sanallık karışa
caktır. Bu olasılıkları yara
tıcı düşüncelerle daha da
artırmak mümkün. Hele he
le genetik biliminin bu bil
gi paylaşımı nedeniyle iyice ilerleme
si sonucunda açılması gittikçe zorla
şan ve sayısı günden güne artan dü
ğümlerle karşılaşmamız kaçınılmaz
olacaktır.
Yeni yüzyıl için en büyük umudu
muz ülkemizin bu gelişmeleri dışarı
dan seyretmesini engelleyecek ve
topluma yol gösterecek liderlerin or
taya çıkması olacaktır. Aksi takdirde
artık dilimize yerleşmiş olan, eller
aya biz yaya, deyimini tekrar ede ede
batmamız kaçınılmaz olacaktır.
21. yüzyılın yani iletişim yüzyılı
nın hayırlı olması dileğiyle...
gereky@fit.com.tr

olduğunu da vurguladı.
Orhon, "Tekofaks olarak
biz de özellikle altyapıda
var olabileceğimizi anla
dıktan sonra Bilişim'in
içinde olmamız için çok
farklı bir yapısal değişik
lik geçirmemizi gerekti
riyor. Önümüzdeki seneki Bilişim'de çok farklı
bir Tekofaks ile karşıla
şabilirsiniz" dedi. •
gunizk@interpro.com.tr

5 binden fazla oyun meraklısı,
aynı anda oynuyor
ortel
Net
works, yük
sek
perfor
manslı Inter
net teknolojisi ile Sega'nın 'Dreamcast' oyun
sistemi için yüksek kapa
siteli bant genişliği ve
hız sağlıyor.
Nortel Networks, aynı
anda 5 binden fazla kişi
nin Sega'nın Dreamcast
sistemini kullanarak, ye

N

ni etkileşimli video oyu
nu 'Virtual-On Oratorio
Tangrum' içinde yarış
malarını sağlamak için,
Japon ISAO şirketiyle iş
birliği yapıyor. Bu Inter
net teknolojisi ile, büyük
sayılarda
etkileşimli
oyun meraklısı aynı anda
oyun oynayabilecek. Şe
bekenin Aralık ayında
Japonya'da tamamen fa
aliyete geçmesi bekleni

yor. Bu şebeke ile gele
cekte ortaya çıkacak baş
ka
etkileşimli
video
oyunlarını da destekleye
cek. Ekran olarak TV se
tini ya da oyun ekranını
kullanan, Internet'e ha
zır, 128 bit Dreamcast
konsolunun
satışı,
ABD'de piyasaya çıktığı
tarihten bu yana, Kuzey
Amerika'da 1 milyon
adede ulaştı. •

Blue Pacific 1 yaşında
BM
tarafından
Lawrence
Livermore National Laboratory'de kuru
lan Blue Pacific bilgisa
yarı birinci yaşını kutla
dı. Blue Pacific, ABD
Enerji
Bakanlığı'nin
nükleer silah stoklarının
güvenliğini sağlamak ve
nükleer denemelerin bil
gisayar simülasyonları
ile bilgisayar ortamında

I

gerçekleştirmek amacıy
la yürüttüğü "Accelera
ted Strategic Computing
Initiative (ASCI) Blue
Pacific" girişimi çerçe
vesinde kurulmuştu.
Kutlamalarda,
Blue
Pacific'in tam kapasite
ile beklenenin üzerinde
büyük bir başarı ile çalış
tığı belirtildi. Blue Paci
fic, saniyede 3.9 trilyon
matematik
hesaplama

yapabiliyor.
Ayrıca,
Haziran
2000'de aynı laboratuvarda faliyete geçecek,
"ASCI White"ın gelişti
rilmesi
çalışmalarının
hangi aşamada olduğu
konusunda da bilgi veril
di. ASCI White, bitirildi
ğinde 10 teraflops kayar
nokta işleme kapasitesi
ile dünyanın en hızlı bil
gisayarı olacak. •
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Performer ile gelen en iyi teknoloji
ÖZGÜR KARAGÖZ
er sene Ame
rika'nın simülasyon
baş
kenti Orlan
do'da yapılan Uluslara
rası Simülasyon Fuarı
(ITSEC) bu yıl 27 Ka
sım - 4 Aralık 1999 tarih
leri arasında gerçekleşti.
ITSEC
kapsamındaki
"Friends of Performer"
başlıklı toplantıya Infotron'dan Devrim Erdem
katıldı. Katılımcılar ara
sından simülasyon prog
ramı Performer'ı en ba
şarılı şekilde kullanan ve
Performer'la en iyi tek
nolojiyi geliştiren 5 kişi

H

ğini yapıyor.
Erdem, aldığı ödülle
ilgili olarak şunları söy
ledi:
"Bu sene ITSEC, Orlando'daki 'Friends of
Performer' toplantısında
ilk defa görsel simülas
yon dalında çalışan, yap
tıkları ve söyledikleri ile
öne çıkan mühendisler
seçildi. Seçim, görsel si
mülasyon
konusunda
sektörün gereksinimine
en iyi karşılık veren ve
uzun bir süredir bu sek
törü yönlendiren SGI'in
Performer grubu tarafindan yapılmıştı. Ödülü
alanlar arasında, SGI'dan
iki kişi vardı. Diğer iki

Geçtiğimiz günlerde Orlando' da
gerçekleştirilen Uluslararası
Simülasyon Fuarı (ITSEC)'nda bir
Türk mühendis, 'Performer'la en
iyi teknolojiyi geliştiren 5 kişiden
biri seçildi.
ye ödül verildi. Bu beş
kişiden biri de Devrim
Erdem oldu.
Infotron'da 1996 yılın
da yazılım mühendisi
olarak çalışmaya başla
yan Erdem, 1997 yılında
takım arkadaşları ile bir
likte Türkiye'deki ilk
uçak simülatörünü yaptı.
Erdem, şu anda Infotron
Simülasyon Bölümü'nde
10 kişilik bir yazılım ve
donanım geliştirme gru
bunun teknik yöneticili

mühendis, her ikisi de 40
yaşlarında, çalışma ha
yadan boyunca onlarca
başarılı işe imza atmış
olan Steve Baker (Rayt
heon) ve Ran Yaker
(BVR) idi. Benim adımın
bu kişiler ile birlikte anıl
ması gerçekten de beni
oldukça şaşırttı. Çünkü,
hem
onlardan
yaşça
gençtim, hem de simülasyonun kalbinin attığı
Amerika'dan çok uzak
lardaydım, îlginç olan

ise, Avrupa'dan kimsenin
seçilmemiş olması."

Simülasyona
yönelik yeni projeler
Infotron Simülasyon
Sistemleri Sorumlusu Dr.
Ümit Kuş, bugünlerde
Avrupa Topluluğu'nun
bilim konseyinin Eureka
projesini gerçekleştirdik
lerini ve bu projede Re
nault'un Ar-Ge bölü
müyle ortak bir çalışma
içerisinde
olduklarını
söyledi.
Kuş, projeyi şöyle an
lattı: "CARDS projesinin
amacı, otomotiv sektö
ründe araştırma ve geliş
tirme bazlı yeni bir sürüş
simülasyonu ürününün
araç tasarımından insan
faktörlerine kadar gelişti
rilmesi ve tanımlanması.
CARDS (Comprehensi
ve Automotive Research
and Development Simu
lator) kısaltması "Yatkın
Otomotiv Araştırma ve
Geliştirme Simülatörü"
anlamına geliyor.
1980'lerden bu yana

Internet'te bekleme sorununa son
exar, Barra
cuda Speed
Ware Turbo
Internet ser
visi ile Internet'ten bilgi
aktarımı yavaşlığına çö
züm getiriyor ve tüm
kullanıcıların ortak soru
nu olan bekleme sorunu
nu ortadan kaldırıyor.
Barracuda Speed Ware
Turbo Internet servisi,
mevcut erişim hızını
yaklaşık 14 kat artırarak
saniyede 400 K'ya varan
bir hızla uydu üzerinden
hızlı Internet erişimi, gü
venli sayısal veri, ses ve

D
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görüntü aktarımı sağlı
yor. Sistemde telefon
bağlantısı ile Internet'ten
istenen bilgi, uydu aracı
lığıyla kullanıcının ça
nak antenine saniyede

400 Kbps'a varan hızlar
da doğrudan ulaştırıyor.
Böylece düşük kapasiteli
ve yoğun telefon hatları
nın neden olduğu darbo
ğaz ortadan kalkıyor.
Barracuda Speed Ware

Turbo Internet hizmetin
den yararlanmak için
mevcut Internet donanı
mına ek olarak çanak an
ten, uydu modemi ve iş
letim yazılımından olu
şan Speed Ware kitine
sahip olunması gereki
yor.
Barracuda
Speed
Ware'e, Dexar ile anlaş
ması bulunan Internet
servis sağlayıcı şirketler
den birine başvurularak
sahip olunabiliyor. •
Barracuda Speed Ware
Bilgi için: Dexar
Tel: 0212- 236 92 00

otomotiv endüstrisi ArGe sahasında çeşitli sü
rüş simülatörleri geliştir
di. Ancak, teknolojik bo
yutlar irdelendiğinde bu
sistemlerin çoğunlukla
eğitim simülatörlerinin
uyarlamaları olduğu ve
bir araştırma gerecinin
gereksinim duyduğu ka
biliyetleri tam olarak
içermedikleri gözleniyor.
Bu projede katılımcı
lar, simülasyon teknolo

jisinin değişik sahaların
daki bilgi birikimleri ve
deneyimlerini birleştire
rek açık bir simülasyon
mimarisi sağlamak için
mevcut sistemleri gelişti
recekler. Çalışmalar, bil
gisayar teknolojisi, optik
ve kinestetik sistemler
deki en son gelişmelere
dayandırılacak.
Projenin
hedefinin,
'Avrupa otomotiv en
düstrisine sanal gerçeklik
ve simülasyon teknoloji
lerindeki en son gelişme
lere dayalı yenilikçi bir
ürün kazandırmak' oldu
ğunu vurgulayan Kuş,
"Yatkın modüler tasarım
ve simülasyon test araç
ları Avrupa otomobil
üreticilerine daha aktif
rekabet içeren Ar-Ge
yapma kabiliyeti verece
ği gibi tasarım maliyetle
rini ve süreçlerini de
azaltacak. CARDS simu
lator mimarisindeki en

yenilikçi düşünce, sürü
cüye sınırsız görüş imka
nı veren ve hareket mik
tarına dayalı ataleti azal
tan görüntülü kask kulla
nımı" dedi.
CARDS projesinin uy
gulama sahaları oldukça
geniş ve çeşitlilik göste
riyor. Ergonomik açıdan,
sürücü destekli tasarım,
test (seyir sistemlerinde
ki gibi) ve pozisyonel
konfor; mühendislik ba
zında fren sistemleri ve
araç kontrolü; tasarım
açısından sürücü görüş
testleri; insan faktörleri
bazında sürücü dikkati ve
görev analizleri; sürücü
güvenliği konusunda ka
za analizleri ve medikal
bazda farrnokoloji (alkol
ve uyuşturucu etkisi), fi
ziksel özür ve nöroloji
(rehabilitasyon program
ları) uygulama alanlarına
örnek oluyor. •
ozgurk@interpro.com. tr

Randevu defterinde
kağıt yığınlarına son

B

ağlan Bilgi
sayar,
Xir
com
Rex
5000 randevu
defteri ürününü, geçtiği
miz hafta Akmerkez'de
stand kurarak tanıttı. Zi
yaretçiler
Bağlan'ın
standında ürünü yakın
dan görebilme ve ürün
hakkında ayrıntılı bilgi
alabilme olanağına sa
hip oldular.
Uygulamada
tüm
önemli bilgiler, masaüstü veya taşınabilir bilgi
sayardan Rex Organi
zer'a tek bir tuşla aktarılabiliniyor. Microsoft
Outlook,
Microsoft
Schedule,
Symantec

ACT, Lotus Organizer
ve Lotus Notes kullanı
lıyorsa, Rex5000 bu uy
gulamalarla doğrudan
senkronize oluyor.
Rex5000'in
genel
özellikleri ise şöyle:
512K hafıza, 6000 girişi

muhafaza
edebilme,
TrueSync Desktop Soft
ware, TrueSync Plus
Direct Synchronization
Software ve aksesuarlar.
Tüm özelliklerin yal
nız 6 tuş ile kontrol edil
diği Rex5000'de telefon
numaraları, adresler ko
layca giriliyor, günlük,
rutin olaylar ve önemli
olaylar kısa başlıklarıy
la hafızada saklanıyor.
Ürün aynca, dünya sa
atlerini gösterme ve
alarm özelliğine de sa
hip. •
Bilgi için:
Bağlan
Bilgisayar
Tel: 0212- 281 33 92
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SCO'nun Tarantella'sı gelişiyor
Tarantella
Enterprise II,
Windows
uygulamalarına
doğrudan erişim
sağlıyor. Ürün,
Citrix
MetaFrame e
karşı güçlü bir
alternatif olarak
yansıtılıyor.
Asil EVREN

S

CO, ödül kazan
mış ürünü Tarantella'yı ge
nişletilmiş yeni
özellikleriyle tanıttı. Ye
ni adı Tarantella Enterp
rise II olan ürünün en
önemli özelliği, Win
dows'dan veya herhangi

bir istemciden Windows
uygulamalarına Tarantel
la aracılığıyla web üze
rinden erişebilinecek ol
ması. Tarantella Enterp
rise II, kullanıcıların,
Windows
2000
veya
WinNT uygulamalarına,
Web üzerinden Micro
soft Remote Desktop
Control (RDP) kullana
rak erişmelerini sağlıyor.
SCO Tarantella Pazar
lama Müdürü Peter Bondan, Tarantella hakkında
şunları söylüyor:
"Tarantella II, geniş öl
çekli pazarda kullanıcıla
ra, daha çeşitli sunucular
dan, daha çok kullanıcı
nın, daha çok uygulama
ya erişmesini ve idareyi
sağlıyor. Ayrıca Tarantel
la, RDP'yi Internet erişim
teknolojileri ile birlikte
kullanan ilk yazılım. Kul
lanıcıların bütün Win
dows, Unix Sistem ve ana
bilgisayar uygulamaları

na erişmesini sağlıyor."
Compaq TeMIP Genel
Müdürü Jacques Conand
ise Compaq'in Tarantella
yazılımını Telekom müş
terileri için kullandığını
söylüyor ve şöyle devam
ediyor: "Örneğin, MCI
Worldcom, Telekomüni
kasyon Bilgi Yönetimi
Platformuna (TeMIP) In
ternet aracılığıyla erişi

1999 biterken
er yıl sonu olduğu gibi bu
yıl sonu da sizlere Linux
Journal editörleri tarafın
ım dan seçilen Linux'da yılın
ödüllerini tanıtmaya çalışacağım.

H

Yılın ürünü
Caldera Linux 2.3 for LIZARD
Caldera ve Troll Tech yıllar
dır Linux kullanıcılarının
sorduğu kolay kurulumlu Linux'u gerçekleştirdiler. Bu
yapıyı sadece LIZARD (Li
nux wiZARD)'ın kolay kul
lanımlı arayüzü ile değil, do
nanımı inceleyen ve otomatik
olarak konfigürasyon kuran
yapılar yolu ile gerçekleştir
diler. Ses kartlarına kadar
herşeyi otomatik anlayan LIZARD
QPL.LIZARD altında açık kaynak
olarak hazırlandı ve bu Linux dünya
sında yeni bir standart oldu.
Yılın yeni donanımı
VA Linux Clustercity ve VACM
VA Linux en ileri teknoloji ile donatıl
mış Beowulf yapıyı ve bunu idare
edecek yazılımı geliştirdi. Sistemin
adı Clustercity, VACM ise yazılımın
ismi ve GPL altında serbest dağılıma
açıldı. Yapı sadece donanım açısından
çok uygun değil, VACM'de yazılım
teknolojisinde yeni bir soluk, 1999
Supercomputing fuarının en çok beğe
nilen ürünü oldu.
VACM uzaktan kontrol, güç, sistem
diagnostikleri, cluster kontrolü gibi
www.bthaber.com.tr

her türlü opsiyonu taşıyor ve bu ürün
ticari hayatın çözümleri olacak ve ol
maya başladı bile.
Yılın uygulaması (Yazılım
Geliştirme)
BXPro ve Cygnus tarafından hazırla
nan Builder Xcessory Pro (BXPro) ve
Code Fussion bu ödülü ortaklaşa aldı
lar. Bu ürünler ilk visual
C/C++ eşleniği olarak bü
yük bir boşluğu doldurdu
lar. Ayrıca aynı zamanda
NT ortamında da çalışma
ları ayrı bir özellik.
Yılın uygulaması
(Bütünleşik Sistem)
Caldera'nın yeni bölümü
LineO, Caldera Open Li
nux tabanlı geliştirilmiş Embedix
isimli bütünleşik (embedded) bir yapı
geliştirdi.
Özellikle OEM'ler tarafından büyük
ilgi gören Embedix, Motorola tarafın
dan yoğun olarak kullanıma alındı.
Embedix SDK ile bütünleştirme önce
si test için kullanılıyor.
Microsoft
Ne yapacağını şaşırdı.
http://support.microsoft.com/kb/articles/q247/8/04. ASP?LNG'de Win
dows ile aynı bilgisayarda çalışamadı
ğı bahanesi ile Linux partisyonlarının
nasıl yok edileceğini anlatıyor.
Cevap: http://www.linuxplanet.
com/linuxplanet/opinions/1373/l/
siyami@sbt.com.tı

yor. Tarantella'nın yeni
uyarlaması ile TeMIP or
tamında Windows uygu
lamalarına Internet aracı
lığıyla erişimde herhangi
bir ek ürüne gereksinim
duyulmuyor."

Gelecekte çıkacak
sürümler
SCO'nun
Türkiye
temsilcisi olan Prosoft

İletişim Sistemleri Aydın
Pay koç, Tarantella En
terprise H'nin kullanıcı
ların Windows veya di
ğer uygulamalarına web
üzerinden
erişmesini
sağladığını
belirterek
ürünün istemci bağımlı
olmadığına dikkat çekti.
Ürünün istemci tarafına
veya uygulama sunucu
suna herhangi ilave bir
yazılım eklemeye ve ba
kım yapmaya gerek ol
madığı için hem zaman
dan hem de masraftan
önemli derecede tasarruf
sağladığını da belirten
Paykoç sözlerine şöyle
devam etti:
"Tarantella Enterprise
II, Windows, IBM 3270
ve Unix uygulamaları
için birleşik sistemler yö
netim yapısı sağlıyor. Bu
da Tarantella Enterprise
IF yi Citrix MetaFra
me'den daha güçlü kılı
yor.

Hetorojen bilgiişlem
ortamlarındaki Windows
uygulamaları yönetimi
ve merkezi sistem idaresi
için en ideal çözüm, Ta
rantella Enterprise II."
Tarantella Enterprise
II, SCO'nun Tarantella
ürününün ilk sürümü.
2000 yılı başlarında 2 ye
ni sürümün daha piyasa
ya çıkması planlanıyor.
Bu sürümlerden birinci
si, küçük ve orta ölçekli
pazarlar için yeni özel
likler içerecek. İkincisi
ise, Application Service
Provider (ASP) pazarına
hitap edecek.
Ayrıca SCO, kısa bir
süre için yeni bir kam
panya başlattı. Bu kam
panya ile Citrix MetaFra
me kullanıcıları sadece 1
Tarantella lisans ücreti
ödeyerek 10 kullanıcıyı
Tarantella
Enterprise
H'ye geçirebilecekler. •
aslie@interpro.com.tr

3DLabs, patent portföyünü
Intel'e lisansladı
derlnm: M U t İ R B. AŞİ i"

D

ünyanın en
büyük
fik

gra

yongası

üreticilerin

den 3DLabs, t ü m pa

tent portföyünü Intel'e
7.5 milyon dolar karşı
lığında lisansladı.
Londra'daki Ar-Ge laboratuvarlarında görüş
me fırsatı bulduğumuz
Osman Kent ve Namık
Ahıska isimli iki Türk
mühendisin olağanüstü
çabalan sonucu kurulan
ve bugün 3D pazannın
önde gelen oyunculanndan olan 3DLabs, bu an
laşma ile birlikte Intel ile
olan ilişkilerini -Intel,
3DLabs'da yüzde 1.5 civannda hisseye sahip- bir
adım ileriye götürüyor.
3DLabs'ın
merkezi
olan Hamilton, Bermuda'dan yapılan açıklama
anlaşmanın 7 yıl süre ile
geçerli olduğunu bildiri
yor. Şirketin Başkan Yar
dımcısı Hildy Shandell,

Intel, grafik
dünyasına girme
kararlılığını
sürdürüyor.

810 ve 820 gibi yonga
setleri ile başlattığı atağı
nı, 3DLabs'ın patent haklannı kullanarak geliştir
mesi bekleniyor. Intel
adına konuşan bir yetkili
bu durumu şöyle özetli
yor: "Tümleşik ürünler
konusunda yeni kapılar
açmaya çalışıyoruz. Bu
da o stra-tejimizin bir
parçası."

böyle bir anlaşmaya git
mesinin temel nedeni, iş
lemcileri veya yonga set
leri içerisinde grafik
fonksiyonlarını tümleştirme çabaları. Intel'in

Anlaşmanın bir diğer
önemli noktası da In
tel'in, 3DLabs'in patent
hakları ile 3DLabs'a
rakip
ürünler
geliştiremeyecek olması. •
mahira@interpro.com.tr

patent hakları dışında bir
teknoloji transferinin ise
söz konusu olmadığının
altını çiziyor.
Intel'in 3DLabs ile
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İlk multicasting trt.net'ten
GAMZE GÖKJKR
ayınına
18
Nisan son ge
nel ve yerel
seçimlerinde
başlayan TRT'nin web
sitesi trt.net, 2000'de
Microsoft'la gerçekleşti
rilen proje ile multicas
ting teknolojisi ile içerik
yayınlayacak. Ziyaretçi
lerin karşısına bu yeni
teknolojiyi
kullanarak
hazırladığı bölümlerle
çıkacak olan trt.net Tür
kiye'de bir ilki başlatmış
olacak.
18 Nisan seçimlerinde
yurt çapına yayılmış
TRT muhabirlerinin geç
tiği seçim sonuçlarını bir
veritabanına aktararak
grafiksel sunumla anında
ziyaretçilere
sunan
trt.net'in resmi yayın ta
rihi 1 Mayıs 1999. Çalı
şanların çok büyük bölü
münün haberci olması
nedeniyle dünyada ve
Türkiye'deki tüm sıcak
gelişmelerin yer aldığı

Y

bir haber sitesi görünü
münde olan trt.net'te In
ternet'in niteliğine uy
gun olarak hazırlanan
haberler, TRT'nin haber
üretiminden
bağımsız
olarak sadece trt.net için
kendi kadroları tarafın
dan üretiliyor.

Sesli ve görüntülü
röportajlar
Site habercileri, Ana
dolu Ajansı, Associated
Press, Agence France
Press,
ANKA
gibi
önemli haber kaynakla
rına doğrudan erişerek,
Anadolu Ajansı'nin fo
toğraf servisinden yarar
lanarak ziyaretçilere en
son gelişmeleri anında
duyurma olanağına sa
hip. Ziyaretçiler, anahtar
sözcüğü yazarak arşivde
bulunan geçmişe ait ara
dıkları bir habere de ula
şabiliyorlar. Tüm haber
ler TRT kameralarının
tespit ettiği ya da Eurovision gibi iç ya da dış
kaynaklardan alınan gö

rüntülerle de destekleni
yor. Sadece trt.net'e öz
gü olarak hazırlanan ve
ses formatında sunulan
telefon röportajları da
önemli olaylarda derin
lemesine bilgi sağlıyor.
Derinlemesine bilgi sa
dece röportajlardan de
ğil, 40'ı aşan Kıbrıs, Kosova, PKK, ETA, Tah
kim, Ekonomi, AGİT
Zirvesi, Hazar Petrolleri,

M
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Anında maç sonucu
Veritabanları ile ilişkilendirilen sayfalar anın
da güncelleniyor. Böyle
ce, örneğin, futbol, bas
ketbol ve hentbol maç
sonuçları karşılaşmalar

İlk yayınını 18 Nisan genel seçim
günü yapan TRT nin web sitesi
trt.net, yeni yılda Microsoft'la
gerçekleştirilen ortak proje
çerçevesinde, multicasting
teknolojisi ile içerik yayınlayarak
bir ilke imza atacak.
Türkiye'nin Siyasi Yapı
sı, Hükümetler, Cumhur
başkanları gibi dosyalar
dan da edinilebiliyor.
Kamera ve öteki gerekli
donanımın sağlanmasıy
la birlikte habercilerin

Ses - veri entegrasyonu - 3
erhaba, geçen yazıla
nında ses - veri enteg
rasyonuna bir giriş yap
^ mış, bu tür projelerin
hızla yaygınlaştığını belirtmiş, bu çö
zümlerin kısa vadedeki en önemli
hedefinin yılda yüz binlerce dolar,
hatta dünya çapında çok sayıda ofis
leri olan şirketlerin milyon
larca dolar olan telefon
masraflannı sıfıra yakınsatmaya çalıştığından bahset
miştik. (Sıfır derken, tabi ki
göreceli olarak sıfır, yani
milyon dolann yanında "sı
fır").
Bu yazımda orta ve uzun
vadedeki "daha ulvi" ne
denlere değineceğimi, kalan yazımda
da işin tekniğine gireceğimi belirt
miştim. Eğer faydalanıyorsanız eposta ile geri besleme sağlamaya de
vam edin, eğer isterseniz daha da
uzatabilirim.
Bugün Exchange Server gibi mesajlaşma sistemlerine ses ve video
entegrasyonu bir numaralı öncelik
haline gelmiş durumda. "Unified
Messaging" denen bu kavram ile epostalanmız içinde verinin yanında
ses ve video görüntüleri de gönderili
yor olacak.
Masaüstü PC'lerimizin depolama
ve veri işleme kapasiteleri müthiş se

görüntülü olarak hazır
ladığı röportajların ilk
örnekleri kısa bir süre
içerisinde ziyaretçilere
sunulacak.

viyelere çıktığı için sesli posta ve eposta'mn birleştiğini göreceğiz. Bu iş
ne zaman yaygınlaşacak derseniz,
çok yakında derim, 2000 yılı içinde
ülkemizde de bu tür projelerin bitiril
miş olacağını düşünüyorum. LAN
üzerinde video konferans uygulamalan ya da IP TV çözümleri hepimizin
verimliliğini artınyor, çok
daha kısa sürede çok daha
fazla işi çok daha az bir
maliyet ile yapabiliyoruz.
Mesajlaşma yazılımlannın
içine video konferans ser
visleri gömülüyor, Exchan
ge Server 2000'de bu ser
vislerin entegre olduğunu
düşünürseniz LAN ya da
WAN üzerinde bu tür uygulamalar
hızla yaygınlaşacak. Bu yüzden tüm
ağımızı ses + veri entegrasyonuna
hazır hale getirmeliyiz.
Yönlendirici ve anahtarlama cihazlanndan oluşan ağımızda gerekli ge
liştirmeleri yaparsak önümüzdeki se
ne gündemde olacak projelerimiz
için altyapımızı hazırlamış oluruz.
Bu yazıda şu ana kadar verimlilikten,
daha az sürede daha çok iş yapmak
tan söz ettim. Bu kavramlar bizlere
bazen çok soyut geldiği için biraz da
paradan, yani somut bir şeyden söz
edelim (haftaya).
onder.eker@netron.com.tr

biter bitmez sitede ziya
retçilere sunulabiliyor.
Sonuçların yanı sıra ta
kım kadroları, cezalı
oyuncular, puan duru
mu, hakemler, oynanan
salon ya da stat gibi
maçlara ait ayrıntılı bil
gilere de ulaşılabiliyor.
Sitede TRT-1 televiz
yonu ile Radyo-1, Re
alPlayer ya da MediaPlayer programlan ile iz

lenebilecek şekilde canlı
yayınlanırken,
Haber
Dairesi'nin hazırladığı
saat 13:00 ve 18:00 ha
ber bültenleri de istenil
diği zaman izlenmek
üzere dosyalar halinde
ziyaretçilere sunuluyor.
TRT'nin tüm TV ve rad
yo kanallannın günlük
yaym akışlan, program
larla ilgili arşiv ya da
güncel bilgiler de sitede
yer alıyor.
TRT'den haberlerin
de geniş yer tuttuğu site
nin market bölümünde
TRT tarafından üretilmiş
CD, kitap, video kaset,
ses kaseti ile profesyo
nel yayın cihazlan hak
kında görsel ya da işitsel
olanaklarla bilgi verili
yor. Ücret tarifelerinin
de bulunduğu sitede bu
ürünlerin Internet üze
rinden satışı kısa bir süre
içinde gerçekleştirile
cek.
Trt.net'te TRT'yi daha
yakından tanımak iste
yenler için TRT'nin ya
pısı, birimlerin görevleri
ile Genel Müdür, Yöne
timi Kurulu ve birim
başkanlarının kısa öz
geçmişlerine de yer ve
rilmiş. TRT'ye reklam

vermek ya da tarifelere
göz atmak isteyenler
TRT-Market sayfalannda aradıklarını ayrıntılı
olarak bulabiliyorlar.
2 Mbps'lik hatta sahip
trt.net 2000 yılında ta
mamen enformatik bir
nitelik kazanacak. Şu an
Türkiye, Dünya, Ekono
mi ve Spor ana başlıkla
rının bulunduğu siteye
yeni yılla birlikte BilimTeknik ve Kültür-Sanat
başlıklan da eklenecek.
Vizyondaki filmler, ser
giler, tiyatrolar gibi tüm
güncel sanat etkinlikleri
ne ilişkin ayrıntılı bilgi
verilecek Kültür-Sanat
bölümünde, ziyaretçiler
son derece ayrıntılı ha
zırlanmış bir sinema veri
tabanında
sorgulama
yapma olanağına kavu
şacaklar. Binlerce filmin
yer aldığı bu veri taba
nında, filmlere ait görün
tüler, fotoğraflar, müzik
gibi görsel ve işitsel ma
teryalin yanısıra birçok
ülkeden yüzlerce oyun
cu ve yönetmene ilişkin
aynntılı bilgiler de yer
alacak. Benzer bir çalış
ma tiyatro ve sergiler
için de hazırlanacak. •
gamzeg@interpro. com. tr

Beyaz'da yeni Acer modemler

A

cer in
Net
working ürün
lerinin Türki
ye dağıtıcılığı
nı alan Beyaz İletişim,
ürün yelpazesini yenili
yor. Beyaz İletişim Satış
ve Pazarlama Müdürü Pı
nar Küçük, Acer Network
ürünlerinin bir bölümü

olan modemlerde iddialı
bir ürünle pazara çıkmak
istediklerini belirtti. Ya
kın zamanda satışa sunu
lacak olan ürün, 14400
bps faks alıp verebilme,
V90, K56 Flex özelliği ta
şıyor. Bu ürün telesekreter olarak da kullanılabili
yor. Evde ve ofiste kulla

c

nılabilecek modemden,
bırakılan sesli mesajlar
uzaktan dinlenebiliyor.
Aynca bilgisayar açıl
madan A4 ebadında 7080 sayfa faksı belleğinde
depolayabiliyor veya 3040 saniyelik sesli mesajı
hafızasında
tutabilme
özelliğine sahip. •

Compaq'in ' süper bilgisayarı'
ompaq, ilk 'süperbilgisayan'
AlphaServer
SC serisini du
yurdu. Yönetim kolaylığı
ve fiyat avantajı sağladığı
belirtilen yeni AlphaSer
ver SC serisi, çokluTeraFLOP düzeyinde bir
performansa sahip.
AlphaServer SC, ultra
düşük gecikme süresi,
yüksek bant genişliği ve
yüksek performans su
nan anahtarlama bağlan

tısına sahip, bellek pay
laşımlı ve paralel stan
dart AlphaServer sunu
culara dayanıyor. Her bi
ri 8 işlemcili Cray C90

vektör süperbilgisayann
bilgi işlem gücüne sahip
olan 128 standart Alpha
Server SMP bileşeni,
Compaq Tru64 Unix iş
letim sistemi altında tek
bir sistemde yönetilebildiği bildiriliyor. En fazla
128 AlphaServer sis
temini birbirine bağ
layarak paralel işlemleme gücü sunuyor. •
Bilgi için:
Compaq Türkiye
Tel: 0216- 391 84 30
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Elektronik Ticaret Konferansı ve Sergisi
Hazırlayan:

PROF.DR. OĞUZ MANAS

ünümüzün popüler
konusu olan elektro
nik ticaret konusun
da
14-16
Aralık
1999 tarihleri arasında New
York'ta bir etkinlik düzenlen
di.
Etkinlikte;
Embedding
Web Storefronts ve Advan
ced Business Leaders Fo
rums tutorial'leri ilginçti.
Teknik konular ise dört alt
bölümden oluşuyordu:
Bunlar: The Business Bene
fits Track, Real World Case
Studies Track, Technology Solutioans Track, Channel Track.
Sergiye, e-ticaret gibi çok
özel bir konuyu ele almış ol
masına karşın 200 şirket katıl
dı. Etkinlikte dikkatimi çeken
en önemli başlıklar şunlardı:
1- Smartpen
Bu akıllı kalem, bir kablo
suz bilgisayar sistemi. Aynı
büyükçe bir tükenmez kalem
yapısmda ve kağıt üzerine attı

G

ğınız imzanın size ait olup ol
madığını denetlemede kullanı
lıyor. Bu cihaz sergiye gelme
den önce iki önemli ödül de
kazanmış bulunuyor:
a- Electronic Design and
Test Conference, Paris'te
"Winner Best Asic Design",
b- The European Informati
on Technologie Prize'dan
"Grand Prize Winner"
Bu kalem ile ilgili ayrıntılı bil
gi için:
http://www.smartpen.net
2- Cyber-Sign
İlginç olan bir başka konu
da güvenlik ve imza ile ilgili
bir uygulama. İmzanın kişiye
ait olup olmadığını denetle
mek üzere geliştirilmiş, bun
dan önce geliştirilmiş olanlar
dan çok daha hızlı ve güvenilir
bir yazılım. Ayrıntılı bilgi için:
http://www.cybersign.com
3- American Software
Bu kuruluş yaptığı basın
toplantısında üç yeni ürününü
duyurdu:
1- Connect; Interprise,
2- Gentran: Catalyst,

3- E-Business Center;
Bu üç yeni duyuruya ilgi du
yanlar için:
http://www.amsoftware.com
Değerli okurlarım, her yıl
katıldığım bu tip konferansları
sizlere bu şekilde özetlemeye
devam edeceğim. Ancak 2000
yılı başından başlayarak viz
yon köşemde yayınladığım ya
zılarıma son veriyorum. Onla
rın yerine Beyaz Kitapçıklar

ileri düzey görselleme
yetenekleri, masaüstünde
GI, teknik bilgi
işlem
çözümü
OpenGL VizServer ile, ileri dü
zeyde görselleme yete
nekleri ve performansı
sunuyor.
OpenGL Vizserver ön
celikle, sismik veri anali
zini içeren bilimsel veri
görsellemesi, üretim ta
sarımı ve mühendislik ile
ilgili çalışmalar yapan
kullanıcılar için tasarlan
mış bir çözüm. Onyx2
sistemleri, karmaşık üç
boyutlu grafiklerin, zen

S

gin iki boyutlu görselle
rin ve ultra yüksek çözü
nürlüklü videonun, dün
yanın en hızlı, en gerçek
çi görüntülerini yarat
mak için aynı anda ger
çek zamanlı işlemlenmesini sağlıyor. OpenGL
VizServer ile, grafik işlemleme
tamamıyla
Onyx2 işistasyonu üze
rinde gerçekleştiriliyor.
Böylece, müşterilerin Si
licon Graphics Octane,
02 ve diğer Unix masaüstü sistemleri yoluyla
Onyx2 yeteneklerini kul

lanmaları sağlanarak ma
liyetten tasarruf etmele
rine olanak veriliyor.
OpenGL Vizserver, sı
kıştırılmış
görüntüleri
Onyx2
arabelleğinden,
mümkün olan en hızlı
güncellemeyle kullanıcı
nın masaüstü sistemine ta
şıyor.
OpenGL Vizserver, uy
gulama şeffaflığı ile de
geniş uygulama olanakları
sunuyor. •
OpenGL VizServer
Bilgi için: SGI
Tel: 0216-474 03 74

Creative'den Web Cam Go
reatıve'ın yeni
ürünü
pazara
sunuldu.
Bu
ürünlerden biri,
hem sayısal fotoğraf ma
kinesi hem de PC kamera
sı olan Web Cam Go. Web
Cam Go, sayısal fotoğraf
makinesi olarak, 640x480
çözünürlükte 90 resim,
320x240 çözünürlükte de
200'e
kadar
resmi
4MB'lık hafızasına alabi
liyor. Snap shot, multifra-

C

me, time delay ve time de
lay multiframe resim çek
me modlanna sahip olan
Web Cam Go, üç farklı
fokus ayarım bünyesinde
barındırıyor.
Uzun batarya ömrü de
dikkat çeken Web Cam
Go, 300'den fazla poz re
simleyebiliyor. Arka bö
lümündeki LCD kontrol
paneli, kalan hafıza boşlu
ğu, resim çekme modu ve
batarya ömrünü bildiriyor.

PC kamera olarak da kul
lanılabilen Web Cam Go,
16.7
milyon
renkte
352x288 çözünürlükte sa
niyede 30 kare, 640x480
çözünürlükte saniyede 15
kare hareketli görüntü ala
biliyor. Ayrıca 640x480
çözünürlükte de snap shot
özelliği aktif oluyor. •
Web Cam Go
Bilgi için: Gen-pa,
0212- 288 10 78
Empa: 0212-599 30 50

s

(White Papers)
hazırlayaca
ğım. Derginin elektronik orta
mında yayınlanan ilk sayfasın
da beyaz kitapçıklar kısmı tık
landığında önünüze bir liste
gelecek; E-Ticaret, ATM, Fra
me Relay, Optik Ağlar vb... Bu
liste içinde seçtiğinizi tıkladı
ğınızda Türkçe ve şekillerle
anlatılmış
konular
listelene
cek. İster okur ister yazdırabi
lirsiniz. Böylece haftalarca sü
ren ve okuyucu için izlenmesi

zor olan konular karşınıza ha
zır ve toplu olarak gelecek. Ay
rıca bu konuların güncelleşti
rilmesi de tarafımdan yapıla
cak.
Ek olarak beyaz kitapçığın
içinde geçen bir konu başka
bir beyaz kitapçığı okumanızı
gerekli kılıyorsa ve bu kitap
çık da hazırsa farklı bir yazı
tipinde belirtilecek ve oraya
bağlanabileceğiniz
açıklana
caktır.
Beyaz
kitapçıkların
içinde
geçen
kısaltılmış
kelimeleri
(OSI, FDDI, SNMP vb...) bir
veritabanında toplamayı plan
lıyorum.
Kelimenin
açılışını
öğrenmek isteyenlerin kelime
üzerine tıklamaları yeterli ola
caktır. Ayrıca ileride başka bir
veritabanında açılışı verilen
kelimelerin kısa tanıtımları da
yapılacaktır.
Böylece
Türkçe
tabanlı bir Bilgisayar Ağları
Internet'i için bir adım da atıl
mış olacaktır.
Bu konudaki görüş ve öneri
lerinizi bana iletirseniz çok se
vinirim, m

Bilgi toplumu olur muyuz?
on altı aydır değişik rüzgar
lar esmeye başladı. Deprem
den sonra kurtarma çalışma
larına, yaralarımızın sarılma
sma bir çok ulus katkıda bulundu.
Birden, gelişmişliğe aday G20'lerin
araşma katıldık. Avrupa Birliği'ne
uzun zamandır olamadığı
mız kadar yakınlaştık.
Cumhurbaşkanımız da
önümüzdeki dönemde dün
yayı yönlendireceklerin bi
lim ve teknolojiye egemen
olacak on beş ulus olacağı
nı, Türkiye'nin de bunlar
arasında yer alması gerek
tiğini söyledi.
Bilgi toplumu olabilmek için bilgi
ekonomisinin çarklarına ve bunları
döndürecek kadar da bilgi birikimine
sahip olmak gerek. Bunları elde ettik
ten soma da "sorunlarımıza bilgi ile
çözüm bulma" alışkanlığı kazanma
mız gerekli. Ülkemizin eriştiği ko
num, sözü edilenlere sahip olabilecek
düzeyde. Genç, dinamik, yeniliğe
açık bir toplumuz. Dahası bilgi toplu
mu olmak ile olmamanın ne anlama
geldiğini kavrayabilen ve nasıl bilgi
toplumu olunacağmı bilen kadroları
mız var. Öyleyse, neden olmasın?
Bilgi toplumu olma yolunda en ön
de gelen unsur, toplumun kısıtsız bir
şekilde bilgiye ulaşmasmın sağlan
ması. Diğer bir deyişle bilginin halka
yayılması. Burada, geleneksel adıyla

iletişim ağırlık kazanıyor. Ülkeyi bil
gi toplumuna taşıyacak "bilgi otoyollarTnın yapımı, işletilmesi iletişimci
lerin görevi. Hedefe en az zahmetle
ve en kısa yoldan ulaşmak için ayrın
tılı bir inceleme ile yeterli taşıma ka
pasitesinde bir otoyolun yapımı ge
rekli. Bir taraftan altyapıyı
kurarken, süreyi uzatma
mak kaydıyla, bundaki yer
li katkıyı en üst düzeye çı
kartmak, bize aynı zaman
da bilgi ekonomisinin çark
larını harekete geçirmeyi
de sağlayacak.
Önümüzdeki bir kaç haf
ta sizlere bilgiyi halka yay
makta etkin olacak teknolojileri, bun
ların ülkemiz mevcut altyapısı üze
rinde nasıl uygulanabileceği ile ilgili
görüşlerimi anlatmaya çalışacağım.
Bilgiye ulaşan toplumun bunu nasıl
değerlendirebileceğini, kısacası bilgi
ekonomisini tartışmaya çalışacağım.
İyi seneler dilerim.
akurgal@netas. com.tr
Özgeçmiş
Ali Serim AKURGAL
ODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölü
mü'nü bitiren Akurgal, aynı bölümden
yüksek lisans diploması aldı. Sonra sı
rasıyla Brown Boveri, TÜBİTAK, Teknim, Elektronal (Profılo), EXAR şirket
lerinde çeşitli görevler üstlendi. Akur
gal şu anda Netaş'ta görev yapıyor.
www.bthaber.com.tr

42

Son Sayfa

M

erhaba.

IYI DUŞUNUN...
Bu yılınızı iyi geçirdiniz mi?
Sağlıklı olduğunuz için hiç sevindiniz mi?
Bu yıl hiç gün ışığı ile uyandınız mı?
Kaç kez güneşin doğuşunu izlediniz?
Bir neden yokken kaç kişiye hediye aldınız?
Kaç sabah yolda bir kediyi okşadınız?
Bu yıl yeni doğmuş bir bebek parmağınızı sıkıca tuttu mu hiç?
Ve siz onu hiç kokladınız mı?
Yaz gecelerinde ne çok yıldız olduğuna hiç şaşırdınız mı?
Kendinize bu yıl kaç oyuncak aldınız?
Kaç kez gözlerinizden yaş gelinceye kadar güldünüz?
Yaşlı bir ağaca sarıldınız mı bu yıl?
Çimlere uzandığınız oldu mu?
Çocukluğunuzdan kalan bir şarkıyı söylediniz mi hiç?
Hiç taş kaydırdınız mı bu yıl?
Kaç kez kuşlara yem attınız?
Bir çiçeği dalındayken kokladınız mı?
Bu yıl kaç kez gökkuşağı gördünüz?
Ya da hediye alan bir çocuğun gözlerindeki ışığı ?
Kaç kez mektup aldınız bu yıl?
Eski bir dostunuzu aradınız mı hiç?
Kimseyle barıştınız mı bu yıl?
Aslında mutlu olduğunuzu kaç kez farkettiniz bu yıl?
iyi bir yılın, bunlar gibi birçok "küçük şey"e bağlı olduğunu hiç
düşündünüz mü bu yıl?
Yeni yılda düşünün.
Yayılın çimenlerin üzerine
Acele edin....
Er veya geç...
Çimenler yayılacak üzerinize...
Jaques

Prevert

2000 yılının ilk mektubunu şiirle -ne çok şeyi anlatıyor değil mi?yazıyorum sana. Yeni bin yıla 2000'de mi 2001 'de mi gireceğiz tar
tışmalarıyla birlikte bir yılı daha geride bıraktık. Bu tartışmalar de
vam ederse öyle görünüyor ki gelecek yıl bir milenyum'a daha gire
ceğiz.
Yılbaşı çok keyifli geçti, yeni yılda kim ne yaptı, neredeydi dedi
kodularının detayını önümüzdeki hafta vereceğim. Yılbaşına şirketler
daha erken girdi, bunda birçoğunun yılbaşı gecesini çalışarak geçir
miş olmasının etkisi de büyük. Yılbaşından birkaç gün önce oldukça
renkli yılbaşı kutlamalarına tanık olduk. Kulağıma gelen bir tanesi
var ki bahsetmeden geçemeyeceğim.
AB Danışmanlık'ın Genel Müdürü Abdullah Büyükbayram, geçti
ğimiz hafta şirketinde düzenlediği yılbaşı kutlamasında Ankara'da
kim var kim yoksa biraraya getirdi. Compaq, Meteksan Sistem, Likom, Infopark, SGI, Cisco gibi şirketlerin yöneticilerinin biraraya
geldiği toplantıda Abdullah Bey bir de espri yaptı: "Ankara mafyası
olarak ihaleleri paylaşmak üzere toplandık." Vallahi, ben Büyükbay
ram'm yalancısıyım, ancak gecenin çok eğlenceli geçtiğini söyleme
den geçemeyeceğim.
Duyduğumuza göre Büyükbayram, yılbaşını Hilton'da karşılamış.
Likom Genel Müdürü Nejat Sağtekin, Ankara kulübünde yeni yıla
girerken, SGI Ankara Bölge Müdürü Murat Serim ise aynı gece An
kara'nın gözde mekanı Kashmere Club'deymış.
İstanbul 'dakiler de yeni yılı coşkuyla karşıladılar. Daha önce de
söylediğim gibi bunların detaylarını haftaya yazacağım.
Bu arada Siemens'de uzun yıllar yöneticilik yapan Atilla Hoca
emekli oldu. Yılbaşı için de İstanbul'un yağmurundan ve rüzgarından
kaçıp arkadaşlarıyla birlikte güneye gittiğini duydum.
Tabi yılbaşı günü tatile gidemeyen, bırak tatili evine gidemeyenler
de oldu. 2000 yılı sorunu nedeniyle bilişimciler işbaşındaydı. Levent
Kızıltan, Zafer İncecik bu bilişimciler arasındaydı. Bu haftalık da bu
kadar...
Hoşçakal...
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