Geleceğin beş yıldızı
Dünya

yeni bir düzene ha
zırlanıyor. Yeni düzenin en
güçlü oyuncuları da bugünden
geleceğin trendlerine yatırım
yapan şirketler olacak. Ortak
paydasını bilişim teknolojileri
nin oluşturduğu mobilite,
elektronik ticaret, iletişim alt
yapısı ve içerik bunların başın
da geliyor. İşte bu trendlere ya
tırım yapan ve dolayısıyla Tür
kiye'de gelecekte parlayacak
beş yıldız görünüyor: Çukuro

va Holding, Doğan Holding,
Doğuş Holding, Rumeli Hol
ding ve Koç Holding.
Bugünlerde tüm dünya AOL
ve Time Warner birleşmesini
konuşuyor. Dünyanm bugüne
kadar gerçekleştirilen en büyük
satın alması, altyapı ve içeriğin
birlikte, geleceğin süper gücü
olacağma işaret ediyor. Oysa ki
bu tür oluşumlar Türkiye'de
bazen sessiz sedasız, bazen de
büyük gürültülerle gerçekleşi

Çözüm paketleri
ile KOBFler
dünyaya açılacak
Bilişim sektörü KOBFler için
birbirinden yaratıcı, içinde
Internet erişiminin de olduğu
bilişim çözümleri üretiyor.

yor. Geleceğin yıldızları yeni
dünyaya hazır olmak için birer
birer eksik yönlerini tamamlı
yorlar; Çukurova Holding'in
Show TV'nin yüzde seksenini
satın alması gibi.
İçerik tartışmasız olarak ge
lecekte Internet dünyasının
merkezine oturacak. Bilginin
altın değerinde olduğu bir de
virde, en gerekli bilgiyi en kısa
zamanda verenler kazanacak.
> Sayfa 3

Bin yılın evliliği:
Yaşasın içerik
Bilişim endüstrisinin en yüksek
satın alması olarak tanımlanan
American Online - Time
Warner evliliğinin Türkiye'de
de yankıları devam ediyor.

Ağirllkll

olarak KOBİ'lere yönelik olarak
yürütülen çözüm kampanyaları devam ediyor.
Bilişim'99'da açıklanan, Microsoft, Vestel ve
Cisco tarafından hazırlanan "Çözüm 2000"le
başlayan kampanyalar, Armada, Netone ve
> Sayfa 8

163 milyar dolarlık satm alma ile ilgili ola
rak Turkport'un Genel Müdürü Ömer Erginsoy, "Türkiye'de bu gelişme herkese bir kez
daha içeriğin ne kadar önemli olduğunu hatır
lattı" dedi.
> Sayfa 28

Internet üzerine
aykırı düşünceler

Internet'te
verimliliğin
anahtarı: XML
E-ticaretin ivme kazanmasıyla
XML, Internet'i azami verimle
kullanmak isteyenler için
yepyeni olanaklar sunuyor.
XML (Extended Markup Language) tıpkı
HTML (Hypertext Markup Language) gibi,
yapısal bilgi içeren dokümanların işlenmesin
de kullanılan bir işaretleyici programlama dili.
> Sayfa 44

10 Superonline dan
dev yatırım
30 İletişim vergisi zamlarla
katmerleniyor
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DİDEM

TÜNEL

Sayfa 1 >
WAP (Wireless Application
Protocol) bilgiye en çabuk
ulaşma şekli olarak önemini
ispatlayacak. 2000'de Türki
ye'de de pilot WAP uygulama
larının hızlandığını görmeye
başlayacağız. WAP'ın en bü
yük katkısı mobil yaşama ola
cak. Zira günümüzün kullanı
cısı giderek masa başından ay
rılıyor. İnsanlar her yerden, her
türlü bilgiye ve uygulamaya
ulaşmayı istiyorlar. Kurumlar,
evler fiber kablolarla döşenip
akıllılanırken, kullanıcılar ha
yatlarını kablosuz sürdürecek
ler. Veri transferinin her yıl da
ha büyük bir yüzdesi kablosuz
iletişim şebekelerinde taşına
cak.
Bilgiye en kısa zamanda
ulaşmak isteyen Internet kulla
nıcılarının Internet'teki ilk uğ
rak yeri portallar olacak. Portallarla kullanıcıya kişiselleştirilmiş bilgi ve hizmetler ulaşa
cak. Türkçe içerik sıkıntısını
çözmek için yeni yılda önemli
girişimler olacak. Portal sayı
ları da artacak.
Yeni yılda her şeyin başına
' e ' eklemeye devam edeceğiz.
Elektronik iş artık hayal ol
maktan çıkacak ve bu evrime
ayak uyduramayan şirketler ekonomi'nin dışında kalmaya
başlayacaklar. Elektronik işin
en büyük yansıması elektronik

ticaret dağıtım kanallarını ye
niden şekillendirecek. Dünya
üzerindeki ticaret hacmi gide
rek daha fazla Internet üzerin
den akacak.
Yeni dünya düzeni Internet,
mobilite, WAP ve elektronik iş
gibi kavramlar üzerine kuru
lurken, bu düzenin oyuncuları
bu kavramlara en yakın yerde
duranlar olacak. Bugün Çuku
rova Holding, Doğan Holding,
Doğuş Holding, Rumeli Hol
ding ve Koç Holding'in yap
tıkları yatırımları ve vizyonları
göz önüne alınca, bu grupların
Türkiye'nin yıldızları olacağı
nı söylemek mümkün.

Basından içerik
sağlayıcılığa
Internet'te içeriğin büyük bir
bölümü basın tarafından gele
cek. Doğan Holding sahibi ol
duğu gazete ve dergilerle basın
sektörünün yaklaşık yüzde
50'sini elinde tutuyor. CNN
Türk, Kanal D gibi televizyon
kanallarıyla da güçlü bir içerik
sağlayıcı konumunda. NTV ve
Kanal E'nin sahibi Doğuş gru
bunun da gazete satın alma pe
şinde olduğu biliniyor. Inter
net'te içerik sağlamak amacıyla
Ixir şirketini kuran Doğuş, Sebit şirketinin ana kadrosunu da
geçtiğimiz aylarda bünyesine
kattı. Akademedia yazılımının
lisansını alması beklenen grup,
böylece Internet'te eğitim ko
nusunda içerik sağlayacak.

Rumeli Holding'in içerikte
en büyük kozları ise Star ve
Teleon gibi TV kanalları ve
Star gazetesi. Holding ayrıca
RumeliNet'in de sahibi. Show
TV'nin yüzde 80'ini satın ala
rak içerik tarafını güçlendiren
Çukurova ise Cine 5 ve Akşam
Gazetesi'ni elinde tutuyor. Bu
beşli içinde henüz içerik anla
mında bir ciddi bir yatırımı ol
mayan tek kurum Koç Hol
ding. Ancak grubun KoçNet
omurgası üzerinde içeriğe yö
nelik girişimleri olması bekle
niyor.

Önce altyapı
Geleceğin yıldızları içeriğin
sağlanacağı altyapı alanında
da güçleniyorlar. Yapılan yatı
rımlar sadece içeriğin taşınma
sını sağlamayacak, elektronik
ticaret için de altyapı sağlaya
cak. Son kullanıcıya e- ticaret
olanağı sadece PC'lerinden
değil, televizyonlarından, cep
telefonlarından sunulacak.
Doğan Holding, 2000'in ilk
aylarında Doğan Online'ı dev
reye sokacak. Doğan Holding
ve Çukurova'nın ortaklaşa
kurduğu Dijital Platform Digiturk, iki grubun en önemli sila
hı. Çukurova Grubu, ISS ola
rak Superonline, GSM tarafın
da Turkcell, kablo altyapısı
kısmında Topaz şirketleriyle
yükselirken Mobicom gibi bi
lişim şirketlerinin de iştirakçi
si konumunda. Çukurova ileti
şim kanadında yaptığı girişim-

lerle önlenemez bir yükseliş
sergiliyor.
Rumeli Holding Aktif Kablo
ile, Koç Holding ise Ultra ile
evlere kablo TV altyapısıyla
ulaşacak. Holdinglerin Inter
net tarafında diğer kozları, RumeliNet ile Koçnet. Bu gruplar
içerisinde Koç Holding'in
KoçSistem sayesinde ayrıca
lıklı bir yeri var. KoçSistem,
grubu bilgi teknolojisi alanın
da en öne gidiyor.
Tüm bu holdinglerin Inter
net dünyasına kaymasının en
önemli nedeni şüphesiz, tica
ret. Holdinglerin dağıtım ka
nalları bütün bu yatırımlarla
yeni bir şekil alacak. Koç Hol
ding, Migros ile sanal alışveri
şin ilk örneklerini sergiledi.
Otomotiv, beyaz ve kahveren
gi eşya alanında geniş bir bayi
ağı olan Koç Holding, bayi iş
lemlerini Internet'ten yürütü
yor. Holding Internet'i son

Köşe Yazıları
6
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P adreslerinin değiştiği,
değiştirileceği konusun
daki tartışmalar devam
ediyor. Söz konusu tar
tışmalarla ilgili olarak Türk
Telekom Genel Müdürü Fatih
Mehmet YurdalTa görüştük.
Yurdal,
Türk Telekom'un
ulusal bilgi güvenliği nede
niyle tüm IP adreslerini değiş
tireceği yolundaki söylentile
re şöyle cevap verdi:
"Ulusal bilgi güvenliği kay
gısıyla yapılacakları Türk Te
lekom kendi başına hallede
mez. Bu konu şu an Milli Gü
venlik Kurulu'nun gündemin
de görüşülüyor. Fakat değişti

I

rilecek diye bir kayıt da yok."
Bu arada Türk Telekom'un
1 Aralık 1999'da yaptığı 12
bin kilometre fiber optik kab
lo ihalesinin değerlendirme
sonuçları açıklandı. 60 mil
yon dolar tutarındaki ihaleye
dokuz şirket teklif vermiş, bi
ri yeterlik alamamıştı. Fiber
optik kablo ihalesini ETA,
HES Fibel, Alcatel ve Kavel
şirketleri kazandı.

Transmisyon ihalesi
ertelendi
Türk
Telekom'un
12
Ocak'ta yapacağını duyurdu
ğu SDH (transmisyon hattı)
ihalesi ile ilgili şartname alan
şirketlerin hazırlanamadıkla

rını bildirmeleri üzerine ihale
üç hafta sonrasına ertelendi.
Yurdal, Türk Telekom'un çok
acelesi olduğunu, şirketlerin
üç aylık erteleme talebini o
nedenle kabul edemediklerini,
ihalenin Şubat ayı başında ya
pılacağını söyledi.
Öte yandan TTNet altyapı
sına yönelik ikinci ihalenin
hazırlık çalışmalarının başla
dığını da da belirten Yurdal,
"Dijital platform devleriyle
baş edebilmemiz, mücadele
edebilmemiz için çok hızlı
hareket etmemiz gerekir. Ya
tırımları bir an önce paraya
dönüştürmemiz
gerekiyor"
dedi. •

Uç gün mü desem?../
Evren

Telekom Yasası ve
Telekomünikasyon
Yalçın

IP adreslerinin değişimi MGK'da
G ö k e r

Karlar düşer/Kemal Balcı
Akın
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G a m z e

kullanıcıya da yakında açabi
lir. Çukurova da ortağı olduğu
KVK ile yine yaygın bir bayi
ağına sahip.
Tansaş ve Makro'yu alan
Doğuş'un da çok yakında online alışverişi hizmete sokacağı
biliniyor. Doğan Holding ise
D&R zinciri, Hürpa ve Milpa
gibi pazarlama şirketleriyle
geleceğin e-ticaretinde rol oy
namaya aday.
Gelecekte Türkiye'nin yıldı
zı olacak bu kuruluşların ortak
bir yönü de, tüm ticaret işlem
lerine destek verecek finans
kurumlarına sahip olmaları.
Saydığımız beş holding de
Türkiye'nin sayılı bankaları
nın sahibi.
İçerik, altyapı, bilgiişlem, fi
nans ve ticaret. İşte tüm bu un
surlar bir yıldızın beş ucunu
tanımlıyor. 5 grup da, bu beş
unsura yatırım yapıyor. •
didemt@interpro.com.tr
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Tübisad'tan depremzede
bilişim şirketlerine destek
Haber Merkezi
übisad Deprem
Bölgesi Bilişim
Firmaları En
vanter Raporu
tamamlandı. Bu raporla,
17 Ağustos depremi so
nucunda deprem bölge
sindeki bilişim şirketleri
nin ne ölçüde zarar gör
düğü tespit edildi..
Bilindiği
gibi,
17
Ağustos depreminin ar
dından TBD ve İzmit Sa
nayi Odası öncülüğünde
İzmit'te bir toplantı dü
zenlenerek, depremde za
rar gören bilişim şirketle
rine yönelik neler yapıla
bileceği konuşuldu.

T

lerinin depremden ne öl
çüde etkilendikleri ve
mevcut durumlarının ne
olduğuna ilişkin özet ve
ri sağlamak amacıyla bir
saha çalışması yapıldı.
Bu araştırma HP şirketi
nin öncülüğünde gerçek
leştirildi.
8 Kasım 1999 tarihin
de başlayan araştırmanın
saha çalışması 8 Aralık'ta son buldu. Bu ça
lışma sonucunda da Tü
bisad Deprem Bölgesi
Bilişim Firmaları Envan
ter Raporu hazırlandı.
Konuyla ilgili olarak
görüştüğümüz Tübisad
Başkanı Behçet Envarlı,
raporun sonuçlarını şöyle
anlattı: "Rapor, öncelikle

Tübisad Deprem Bölgesi Bilişim
Firmaları Envanter Raporu' na
göre; özellikle Adapazarı'nda,
şirketlerin büyük bölümü yıkılmış
ya da ağır hasarlı olduğu için
kapanmış veya taşınmış. Bolu ve
Düzce'de ise faaliyette olan
herhangi bir bilişim şirketine
rastlanmadı.
Toplantının sonucun
da, bu şirketlere destek
sağlamak amacıyla bir
proje
oluşturulmasına
karar verildi. Bu proje
kapsamında,
Kocaeli,
Yalova ve Adapazarı böl
gesindeki bilişim şirket-

bölgedeki şirketlerin du
rumlarını inceledi ve so
nuçlar çıkardı. 200'ün
üzerinde şirket hedefle
memize rağmen 77 adet
şirkete ulaşabildik. Bu
incelemelerin sonucun
da, şirketlerin binalarının

ne oranda hasarlı olduğu
tespit edildi ve bu şirket
lerin borç durumları be
lirlendi. Bu şirketlerde
çalışan kişilerin beceri
envanterini
çıkardık.
Hangi bilgilere sahip ol
duklarını ve hangi ürün
leri tanıdıklarını belirle
dik. Hangi şirketlerin,
hangi dilimlerde borçlan
olduğunu, bu borçların
vadelerini saptadık ve bu
şirketlerin de bir envan
terini çıkardık. Ayrıca,
raporun bir yerinde de
üretici şirketlerin listesi
var. Bu bölgedeki şirket
lere ürün satmış olan İs
tanbul ve çevresindeki
şirketlerin de listesi var."
Rapor sonuçlarında;
Kocaeli, Yalova ve Ada
pazarı merkez ve ilçele
rinde gerçekleştirilen ça
lışma sonucunda elde
edilen 77 adrese ilişkin
ziyaret sonuçlan gösteri
liyor. Araştırmanın saha
çalışması dahilinde, sa
dece elde edilen adresler
değil, yerinde tespit edi
len şirketler de ziyaret
edilmiş. Bu nedenle, ilk
adres bankasında olma
yan şirketler de çalışma
kapsamma alınmış.
Özellikle
Adapazan'nda, şirketlerin büyük
bölümü yıkılmış ya da
ağır hasarlı olduğu için
kapanmış veya taşınmış.
Bolu ve Düzce'de ise 1
günlük pilot çalışma so-

nucunda, faaliyette olan
herhangi bir bilişim şir
ketine rastlanılmamış.
Bu rapor ışığında İnterpro A.Ş.'de yapılan
toplantıda ise çok önemli
iki karar alındı. Bu karar-

lardan biri; yönetim ku
rulundan bir çalışma gru
bu oluşturulması. Bu ça
lışma grubunda HP Tür
kiye Genel Müdürü Ay
sel Özal, KoçSistem Ge
nel Müdür Yardımcısı
Levent Kızıltan, Index
Genel Müdürü Erol Bile
cik ve İnterpro Organi
zasyondan Sorumlu Ge
nel Müdür Yardımcısı
Erdem Özel bulunuyor.
Envarlı, çalışma gru
bunun acil olarak yapa
cağı işi şöyle açıkladı:
"Büyük şirketlerin ana
yöneticilerinin yetkilileri
ve deprem bölgesine üre
tici şirket olarak ürün ve
ren kuruluşların yetkili
leriyle bir toplantı yapı
lacak. Bu toplantıda,
deprem bölgesinde bizim
tespit ettiğimiz kuruluş

lardan hangileri onların
müşterisi ise, bu kuruluş
larla olan borç ilişkileri
konusunda bir analiz ya
pılacak. Bu toplantıdan
sonra ise bir çalışma da
ha yapılacak."
Envarlı, çalışma gru
bunun diğer etkinliğinin,
hem sektörün dikkatini
çekmek hem de kaynak
yaratmak amacıyla bir
gece düzenlenmesi oldu
ğunu belirtti. Kuruluşlar
dan bu toplantıya katılır
ken aynı zamanda maddi
katkıda bulunmalarının
da isteneceğini vurgula
yan Envarlı, bu geceden
elde edilen kaynakla bir
fon oluşturulacağını ve
daha sonra bu fonun na
sıl kullanılacağına karar
verileceğini söyledi. •
bthaber@interpro. com. îr

Kamuya bilgisayarlı atama
12 Ocak tarihli
Resmi
Gazete'de
yayınlanan
Başbakanlık
Genelgesi' nde,
kamu kurum ve
kuruluşlarından
atamalara
ilişkin
işlemlerin
bilgisayar
ortamında
yapılması
isteniyor.
Asli E v r e n
2 Ocak'ta Res
mi
Gazete'de
yayımlanan
Başbakanlık ge
nelgesinde kamu kurum
ve kuruluşlannın atama
lara ilişkin olarak Dev
let Personel Başkanlığı
na gönderecekleri form
ları Excel dosyası ola

1

rak disket ortamında
iletmeleri, formları da
Internet ortamından te
min etmeleri isteniyor.
Genelgede kamu ku
rum ve kuruluşlarının
eleman istihdamı konu
suna açıklık getirilirken
bilgisayar kullanan ve
Internet bağlantısı bulu
nan kurum ve kuruluşla
rın belirtilen işlemleri
mutlaka belirtilen şekil
de göndermeleri, aksi
taktirde formların işleme
konulmayacağı belirtili
yor. Genelgede bahsi ge
çen bölüm şöyle:
"Bu kurum ve kuru
luşlar, Devlet Personel
Başkanlığına göndere
cekleri ekli formlan aynca (Excel Formatında)
Manyetik Disket Orta
mında iletecekler. Sözkonusu formlar Devlet
Personel Başkanlığının
Internet'teki "www.basbakanlik-dpb.gov.tr."
adresinden veya Baş
kanlıktan disket olarak
temin edilirken, bu standartın dışındaki form
larla yapılan talepler iş
leme konulmayacak."

Konuya ilişkin Başba
kan Bülent Ecevit imzalı
Başbakanlık Genelgesi,
ilgili bakanlıklara gön
derildi. Genelge sektör
de "gerekli ve de olum
lu" bir karar olarak kar
şılanırken kamu bilişim
sektörünün en büyük so
runu olan vasıflı eleman
istihdamına herhangi bir
açıklık getirilmemesi de
eleştiriye sebep oldu.
Yeni genelge ile geti
rilen "sayısal bilgi ak
tarma" işleminde, ata
malara
ait
standart
formlann, Başbakanlık
Web sayfasmda yer al
dığı belirtiliyor. Atama
konusunda başvuracak
kurumların, bu formlan,
Başbakanlık Web sayfa
smda yer alan yazılım
yardımı ile doğrudan
ulaştırabilecekleri söy
lenirken
Başbakanlık
Web sayfalanna ulaşma
imkanı bulamayan ku
rumların, resmi yazış
masını,
söz konusu
standart formlan kulla
narak yerine getirecek
leri vurgulanıyor. •
aslie@interpro.com.tr

Eğitim sistemi bugünün
çalışanını yetiştirmiyor
Özlü sözler...
onuşurken bir yerlere da
yanmak ve referans göster
mek gerekiyor. Hem ken
dimiz inanmak, hem de
başkalarını inandırmak için... Bunun
yanı sıra hedef belirlemek, hedefleri
mizi unutmamak, hatırlamak, hatta
yaratıcı imgeleme (NLP) yapmak için
özlü sözleri, sloganları, atasözlerini,
vecizeleri kullanıyoruz. Dayandığımız
kaynaklar ise değişkenlik gösteriyor.
Atasözleri oldukça zengin bir kay
nak... Yıllarca süzülmüş, tarihin unu
tulma sınavından başarıyla çıkıp gel
miş kaynaklar. Yalnız bu sözlerin için
de hem olumlu, hem de olumsuzlar ya
da hem kötüye yoran, hem de iyiye
yoran durumlar olduğu için atasözlerine dayanıp yoldan çıkabilirsiniz, ya da
düzgün gidebilirsiniz. Hakkında ko
nuştuğunuz kişi o anda çıkıp geliverir
se "İyi insan lafının üzerine gelirmiş"
de diyebilirsiniz. "İti an ço
mağı hazırla" da... Bir za
manlar bağımızın yakının
dan geçen bir grup, her sene
bütün kirazları toplar, yer,
bitirir ve gözümüzün içine
baka baka, gayet rahat "Göz
hakkı" derlerdi. Güzelim ki
razları görmüş ve özenmiş
olmaları "göz hakkı" sözüne
dayanarak onları tüketme hakkını do
ğuruyordu. Bu sözü öyle benimsemiş
lerdi ki ancak bağı satarak kurtulduk.
"Parayı veren düdüğü çalar" da yine
hayatın acımasız gerçeklerini yansıtan
sözlerden biri. Anadolu kültürü bun
larla dolu. Diğer kültürlerde de bol bol
atasözleri ve deyimler var ve insanlar
bilinçli ya da bilinçsiz olarak bu sözler
üzerine hareket ediyorlar. Çeşitli din
lerin kitapları da yine düstur da deni
len böylesi davranış yönlendirici söz
lerle dolu. İnsanlar bu sözlere dayana
rak, yumuşak, ince, çalışkan insanlar
da olabiliyorlar, katı yürekli, kaba sa
ba, sömürgeci-soyguncu insanlar, hat
ta eli kanlı katiller de olabiliyorlar. Ta
rih din adına yapılmış, "cennet"e gitti
ğini zannederek inanılmaz "günah"lar
işlemiş insanların ve toplulukların hatıralanyla dolu...

K

Son iki yüzyılda bu sözlerin güveni
lirliği üzerine ciddi şüpheler oluştuğu
için toplumların zihniyetini şekillendi
ren ve çoğu felsefeci olan entelektüelle
rin sözlerine yönelindi. Aristo'dan Descartes'e, Benjamin Franklin'den Leonardo De Vinci'ye, şimdilerde ise yö
netim gurulannın sözlerine itibar edildi.
Birbiri ardına o kadar çok ve farklı yö
netim akımı çıktı ki, çoğu birbirinin
zıddını öneren ve herbiri "Bugüne dek
bildiklerinizin hepsini unutun, beni din
leyin" diyen gurulann sözleri antolojisi
de iyice karmaşık olmaya başladı. Kimi
akademisyenler ve iş insanları, tıpkı
dünyanın tüm eski bilgilere "batıl iti
katlar" ya da "kocakarı sözleri" diyerek
bir sünger çektiği gibi "bunların hepsi
şarlatan" deyip geçiyorlar. Bazıları da
araştırmacı bir gözle, her yerden bilgi
çıkarmaya çalıştıkları için hiçbirine
doğrudan olumsuz bakamıyorlar. Durumsallık yaklaşımı da herşeyin duruma göre olumlu
ya da olumsuz olduğunu
söylediği için bunda bir sa
kınca görmüyorlar.
Gurulann ortak sorunu,
sözlerin anlamlarım yitirme
si, klişelerin uçuşup durması
olmakla beraber sözlerin iç
lerini doldurmak aslında
bizlerin sorumluluğunda... Özlü sözsüz
yapamayız. Herkes; minibüs ve taksi
şoförleri de hayat görüşlerini yapıştırdıklan özlü sözlerle ifade ediyorlar,
toplam kalite çalışmalannda kalitenin
önemini zihinlerine yerleştirmek için iş
insanlan da... Eylemciler de gösteriler
de sloganlara yapışıyorlar, fikirlerini
benimsetmek için yönetim gurulan da...
İş dünyasına özlü sözleri renkli renkli
yazma, gözünüzün önüne yapıştırma,
asma alışkanlığı geldi. Doğru sözleri,
doğru yerde kullanmayı da becerebilirsek onlardan ciddi yararlar sağ
layabiliriz. Yerli yerinde kullanamıyorsak, bu önemli bir sorundur. Defet
memiz gerekene yaklaşır, yaklaşmamız
gerekenden uzaklaşınz. Bu da zarara
yol açabilir. Umarım bunları ayırt
edebilir ve yanılmayız.
mfyaman@turk.net

er
sektörde
olduğu
gibi
bilişim sektö
ründe de nite
likli eleman sıkıntısı en
önemli sorunlardan biri.
Şirketlerin gereksinimini
tam olarak karşılayacak
elemanların
seçilmesi
kolay bir süreç gibi gö
zükse de doğru kaynak
lara ulaşmak, görüşmele
rin zamanlaması, adaylar
arasında doğru seçim ya
pabilmek ve doğru adayı
doğru zamanda işe yer
leştirmek ve motivasyo
nunu kaybetmeden uzun
süre istenen verimi elde
etmek, başlıbaşına bir
yönetim felsefesi sorunu
ve çözümlenmesi de tek
nik bilgi gerektiriyor.

H

Hevvlett Packard Tür
kiye İnsan Kaynaklan ve
Kalite Genel Müdür Yar
dımcısı Işık Deliorman
Aydm, bilişim sektörün
deki insan kaynağı sıkın
tısı konusunda, bu alan
daki belli başlı paramet
releri ortaya koyduğu ge
niş çaplı bir araştırma

Mevcut eğitim sistemimiz sektörün
gereksinim duyduğu iletişim
becerisi olan, ekip çalışmasına
yatkın, kendine güveni olan, sonuç
odaklı, proje yönetimi yapabilen,
zamanını etkin kullanabilen
insanlar yetiştirmekten uzak.
sunuda bilişim sektörü
nün tüm temalarım insan
boyutu da dahil olmak
üzere ele aldı. Seminerde,
gerek sektörün eleman
lardan neler beklediği,
gerekse elemanların sek
törden beklentilerinin ne
ler olduğu araştırılıp su
nuldu. Bu etkinlikteki su
numu Aydm şöyle özetli
yor. "Eleman istihdamın
da bulunan tarafın sıkıntı
ları olduğu kadar, eleman
arzında bulunan tarafında
-bu da yoğun olarak üni
versiteler oluyor. Ayrıca
bilişim pazarı veya Türki
ye pazarı diyebilirim- sı
kıntıları var. Bizim çapımızdaki şirketler, reka
yaptı. Araştırmayı Basın bette olduğumuz şirket
Bilişim Okulu'ndaki se ler, dağıtım kanalları,
> Sayfa 4
minerde sunan Aydın, bu
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Eğitim sistemi bugünün çalışanını yetiştirmiyor
Sayfa 1 >
yazılım şirketleri madal
yonun sadece bir yüzüy
dü. Bunu araştırmaya ça
lıştık. Araştırırken üni
versite ile de içice çalış
tık."
Şirketlerin ortak sıkın
tıları; teknik beceriler,
teknik bilgi birikimi öte
sinde, özellikle kurum
sallaşmış şirketlerin ara
dığı kişisel özellikler,
davranış özellikleri ve
şirket uyumu. Elemanları
elde tutmanın en önemli
yolunun, sunulan maddi
olanakların ötesinde or
tam olduğuna da değinen
Aydın, ancak ortama uy
gun elemanlarla belli
şeylerin başarılabileceği
düşüncesinde.

özellikleri kendi özel ça
baları sonucunda elde
edebiliyorlar. Şirketler
eleman ararlarken teknik
beceri kısmından feragat
edebiliyorlar ama feragat
edemeyecekleri özellik
ler ise, davranışlar ve ki
şilerin iletişim yetenekle
ri. Çünkü şirketler teknik
becerileri geliştirebilmek
için elemanlarına çeşitli
eğitimler verebiliyorlar
fakat belli bir yaşa gel
miş kişilerin kişilik özel
liklerini değiştirmek ne
redeyse olanaksız.

Günümüzde en cazip
iki sektör, finans ve bili
şim teknolojileri sektörü.
Gazeteleri açtığımızda
genelde eleman arayan
lar, bilişim sektörü şir
ketleri. Sektörün en yük
sek ücreti vermesi doğal
İletişim yeteneği,
olarak sektörü bir cazibe
önemli parametre
merkezi haline getiriyor.
Aydın, yetişmiş ele Elemanların beklentileri
man sıkıntısına neden ise genellikle ücret ve
olan altyapı sorunlarına unvan üzerinde yoğunla
da değiniyor. Eğitim sis şıyor.
teminde insan temasma
Ama elemanlar bu iki
fazla
değinilmemesi, cazip sektöre girmeye
önemli altyapı sorunları çalışırken becerilerine
arasında yer alıyor. Onun uyar mı, beklentileri bu
için sektörün gereksinim sektörler doğrultusunda
duyduğu iletişim becerisi mı gibi sorulan hiç sor
olan, ekip çalışmasına muyorlar. Bunun sebebi
yatkın, kendine güveni ni de ortama bağlayan
olan, sonuç odaklı, proje Aydın, yeni işe başlaya
yönetimi yapabilen, za cak elemanların arkadaş
manını etkin kullanabi çevrelerinden duydukları
len bir kişiliğe sahip in ve basını takiple edindik
sanlar yetişmiyor. Genel leri heveslere bağlıyor.
de ezberci yapıya daya Kısacası hem elemanla
nan eğitim sistemimiz rın hem de sektörün bü
sonucunda, kişiler iş ha yük beklentileri sonu
yatına girdiklerinde bu cunda büyük sıkıntılar

meydana çıkıyor.
Şirketlerin, şirket kül
türü ve ortam üzerinde
ciddi vakit harcaması ge
rektiğine de değinen Ay
dm, şirketlerin elemanla
ra daha iyi bir ortam ha
zırlamaları ve şirket kül
türlerini geliştirme yolu
na gitmelerinin, yetişmiş
elemanlarının başka yer
lere kaçmasmı engelle
mek için kaçınılmaz ol
duğunu belirtiyor. Bazen
doğru pozisyona doğru
eleman seçilse dahi, şir-

üniversitelerle kısıtlı kal
mamalı ve bu kaynaklar
şirketler tarafından da
desteklenmeli. Bir diğer
öneri, ortamın geliştiril
mesi konusunda. Şirket
ortam üzerinde çalışmaz
ve gelişmezse, sadece
elemandan birşeyler bek
lemenin haksızlık olaca
ğı belirtiliyor. Ortamın
yetersizliği sonucunda
yetiştirilip, geliştirilen
elemanlar daha sonra şir
kete silah olarak geri dö
nebiliyor. Aydın, bir baş- _

Biz HP olarak üniversitede
okuyan öğrencilere yönelik
bir program düzenledik.
Belli bir program kapsamında
part-time, proje kapsamında
bizde çalışıyorlar.
ketlerin insan kaynaklan
yönetimine gereken ilgi
yi göstermemeleri nede
niyle çok iyi verim alına
bilecek bir eleman başka
bir şirkete gitmekte ve
sonuçta yüksek eleman
sirkülasyonu ile karşıla
şılmakta.

Stajyerlerle
çalışılmalı
İş dünyasından bu sıkmtılann giderilmesi için
çeşitli öneriler sunulu
yor. Bunlardan birkaçı
şöyle sıralanıyor: Ele
manların işe alındıktan
sonra gelişmeleri için
ciddi efor harcanması ge
rekiyor. Herşey sadece

ka önerinin de Türkiye
Bilişim Vakfı'nm yapmış
olduğu basına yönelik
çalışmalar olduğuna dik
kat çekiyor. "Eğitim şir
ketleri ile biraraya geli
nip sektörün gelişmesine
yardımcı olunabilecek
çalışmalar var" diyor Ay
dın. Yeni açılan şirketler
için doğal kaynak, otur
muş şirketlerin yetiştir
miş, geliştirmiş elemanlan oluyor. Zaman içinde
kendi kaynaklarını yetiş
tirme ya da yeni kaynak
lan arama yoluna gidili
yor. Üniversiteler ve öğ
renciler ile daha fazla ile
tişimde bulunmanın fay
dalan şirketlere çok fazla

Sektöre yeni katılanlar... Görev değişiklikleri...

Kadir Has Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği Bölüm Başkanlığına atama
adir Has Üni
versitesi Bil
gisayar Mü
hendisliği
Bölüm
Başkanlığı'na
Dr. Rıfat Çölkesen atan
dı. "Bilgisayar Haber
leşmesi ve Ağ Teknolojileri-Papatya Yayıncı
lık"
ve
"Netvvork
TCP/IP ve Unix-Papatya Yayıncılık" adlı kitaplann yazan olan Dr.
Çölkesen, Kadir Has
Üniversitesi olarak sek
törün gereksinimlerine

K

Dr. Rıfat Çölkesen, bilişim
dünyasında Bilgisayar
Haberleşmesi/Internet ve
Veritabanı Yönetimi konularına
odaklanacaklarını
vurguladı.
cevap veren, gerekli te
orik ve pratik bilgiye sa
hip gerçek bilgisayar
mühendisleri yetiştirme
yi hedeflediklerini belir
tiyor. Dr. Çölkesen'in

yazdığı ilk kitap olan
"İşte C Programlama
Dili" adlı kitabı ise, bir
çok defa en çok satan ki
taplar listesinde ilk sıra
yı aldı ve beşinci baskı

sını yaptı.
Bilişim
dünyasında
Bilgisayar Haberleşme
si/Internet ve Veritabanı
Yönetimi
konularına
odaklanacaklarını vur
gulayan Dr. Çölkesen,
sektördeki şirketlerle ve
diğer üniversitelerle ya
kın ilişkide olacaklarını;
fakültenin
Elektronik
Mühendisliği
Bölü
mü'nün desteğiyle de te
lekomünikasyon alanına
yaklaşacaklarını
söy
lüyor. •

artı getirebiliyor. Kay
naklar kısıtlanıyor diye
şirketler eleman yetiştir
mek zorunda kalıyor.
Aydın bu noktada, HP
Türkiye'de elemanı ha
zırlama programını şöyle
aktanyor:
"Biz HP olarak üniver
sitede okuyan öğrencile
re yönelik bir program
düzenledik. Belli bir
program
kapsamında
part-time, proje kapsa
mında bizde çalışıyorlar.
Öğrenciler daha 3. sınıf
tayken çalışmaya başlı
yor ve 4. sınıfta da de
vam ediyor. Dönem dö
nem bize gelip projelerde
çalışıyorlar. B azılan da
okulu bir sene dondurup
beş senede bitiriyorlar ve
bu bir sene süresince ça
lışıyorlar. Sevdikleri için
gelmeye devam ediyor
lar. Ortama sadık ve sek
törü seviyorlar. Bizim
için çok güzel bir potan
siyel. Kendi içimizden
geliyorlar ve artık bizim
dışandan risk alarak, sı
fırdan birini tanıyarak bi
rini işe almak gibi bir ris
kimiz olmuyor. Üzerinde
durduğumuz bu progra
mın sektörde gelişmesi
lazım."

tiştirmenin gerektiğine
ve on sene sonra bu ko
nuda daha ciddi sorunlar
la karşılaşılabileceğine
dikkat çekiyor. Sektör ve
üniversiteler
arasında
çok güçlü bir işbirliğine
de gereksinim duyulu
yor.
2000'li yılların önde
gelen şirketlerinden biri
olabilmek için; bugün
den doğru insanları işe
almak, geleceğin gerek
sinimlerine göre eğitebil
mek ve insan kaynaklannı sürekli geliştirebilmek
gerektiği çok açık. Bir
şirketin hangi sektörde
olursa olsun, her düze
yinde istenilen verimlilik
ve kalite hedeflerine ula
şılabilmesi öncelikle in
san kaynağmm doğru ve
yerinde kullanılmasına
bağlı. Şirketlerin insan
kaynakları yönetiminin
etkin ve sürekli değişim
içinde bulunması bunun
ilk adımı olmalı. Doğru
insanların doğru işlere
yerleştirilmesi ise, ikinci
adımı oluşturmakta. Da
ha sonrasında bu kayna
ğın doğru yönlendirilme
si ve geliştirilmesi de, en
az önceki iki adım kadar
önemlidir.

Yoğun bir hız kazandı
ğı onuncu senesinde bilgi
ve iletişim sektörü, özel
likle son üç dört yıldır
daha da yoğun. Yetiştiril
mek üzere bir kanalın
açılması gerektiğini be
lirten Aydm, yakın za
manda tıkanmaların baş
layacağına, arkayı iyi ye

Bütün bunlardan mey
dana gelen mozaik ise;
insan kaynağmı en etkin
ve verimli şekilde değer
lendirebilecek
sistem,
yapı ve kültürü yaratmış,
kurumun performansını
en üst düzeye çıkarmış
bir yönetim modelidir. •
pinaru@interpro.com.tr
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Yasa olmayınca suç da olmaz
Türk Ceza
Kanunu ndaki
bilişim alanına
ilişkin eksik ve
yetersiz
düzenlemeler
Emniyet Genel
Müdürlüğü nü
kendi başının
çaresine
bakmaya itti.
Gamze Göker
ürkiye'deki
hukuki düzen
lemeler bilgi
teknolojileri
nin gelişimine ayak uyduramaymca ceza huku
kunda dolayısıyla top
lumsal yaşamda bazı
boşluklar oluşuyor. İşte
Emniyet Genel Müdürlü
ğü, teknolojinin getirdiği
yeni suç tipleri ve tekno
lojiyle değişime uğrayan
geleneksel suç tipleriyle
mücadele edebilme yo
lunda kendi düzenleme
lerini yapmak üzere ça
lışmalar başlatan kurum
lardan biri.
Emniyet Genel Mü
dürlüğü Nisan 1998'de
polis bilgisayar ağına
yetkisiz girişimleri önle
mek amacıyla Bilgisayar
Suçları ve Bilgi Güvenli
ği Kurulu'nu oluşturdu.
Daha sonra bilişim ala
nındaki hak ihlallerini
araştırmak, bu alandaki
suç tiplerini belirlemek
ve ilgili daire başkanlık
larının yönetmeliklerin
de gerekli düzenlemeleri
yapmak
üzere
Mart

T

1999'da Bilişim Suçları
Çalışma Grubu'nu kur
du. Bu çalışma grubu
dört aylık bir çalışma
programının
sonunda
geçtiğimiz Haziran ayın
da bir sonuç raporu ha
zırladı. Raporda bilişim
suçları sınıflandırılırken
İnterpol'ün hazırlamış
olduğu "Interpol Compu
ter Crime Manual" esas
olmak üzere, Birleşmiş
Milletler'in hazırlamış
olduğu "United Nations
Manual on The Preventation and Control of Computer-Related Crime" ki
tapçığı ve Avustralya po
lis teşkilatının hazırladığı
"Minimum Provisions
for The Investigation of
Computer Based Offences" kitapçıklarından ya
rarlanılmış.
Konuyla ilgili görüşle
rini aldığımız Emniyet
Genel Müdürlüğü Bilgi
sayar
Suçları
Büro
su'ndan Komiser Yar
dımcısı Hüsamettin Baş
kaya normal koşullarda
bu tanımlama ve düzen
lemeleri Adalet Bakanlı
ğı'nın yapması gerektiği
ni belirtti ve sözlerine
şöyle devam etti: "Bizim
yaptığımız tanımlar hu
kuki bir değer ifade etmi
yor. Bunların mutlaka
kanunlarla düzenlenmesi
gerekiyor. Aksi halde bu
suçlar işlendiğinde de
herhangi bir yargısal yü
kümlülük olmuyor. 'Ka
nunsuz suç ve ceza ol
maz' ilkesini gözönünde
bulundurmak zorunda
yız. Şu anda ikinci bir
Bilişim Suçları Kanun
Tasarısı var,
1997'de
TBMM gündemine geldi
fakat kadük kaldı. Türki

ye'de bu alanda ciddi bir
boşluk var."

Üniversitelere de
görev düşüyor
Emniyet Genel Müdürü'nün teklifiyle Bilişim
Suçları Çalışma Grubu
tekrar oluşturulup bir iki
ay içerisinde bu konuda
ki eksiklikleri düzenleye
rek Adalet Bakanlığı'na
bu konuda çalışma yapıl
ması gerektiğini hatırlat
mak üzere ikinci bir ra
por hazırlanacak. Başka
ya Adalet Bakanlığı ile
birlikte çalışma konusun
da ise şunları söyledi:
"Bu çalışmayı kendi
bünyemizde
başlattık.
Gelecekte Adalet Bakan
lığı'yla ortak bir çalışma
da yapılabilir."
Şu anda e-ticaret, enoter konusunda yapılan
çalışmaların ticari kuru
luşların baskısıyla oldu
ğunu ifade eden Hüsa
mettin Başkaya, vatanda
şın bilişim alanındaki
haklarının savunulması
konusunda bir düzenle
me bulunmadığını, bu
çalışmaları Adalet Ba
kanlığı'nın, üniversitele
rin yapması gerektiğini
vurguladı.

Kağıt ortamısayısal ortam
E-postaların IS S veya
bir başkası tarafından rı
za dışında okunması nor
mal olarak 'verilerin suistimali, kişisel verilerin
gizliliği' düzenleme ala
nında yer alır diye düşü
nülebilir. Ancak kağıt or
tamında yer alan mektup
ve telgraf rıza dışında
okununca suç sayılırken,
elektronik ortamda yer

Show TV davası sürüyor
how TV'nin sayfasının kırılması, siteleri
ne girilmesi, kullanıcıların kredi kartı bil
gilerinin alınarak birkaç sitede yayınlan
ması üzerine Show TV'nin açtığı dava bu
konuda açılan nadir davalardan. Hüsamettin Baş
kaya şifrelerin kırılarak bir sisteme girilmesinin
hukuka aykırı olduğunu ama şifre kırmadan, sis
temlerin açıklarından yararlanarak girilmesinin,
zarar verilmesinin, önemli bilgilerin alınmasının
suç kapsamında olmadığını söyledi. Başkaya, bu
nun hukuki olarak değil ahlaki ve sosyal açıdan
suç sayıldığını belirtti. ABD, İngiltere ve Alman
ya'da ciddi düzenlemeler olmasına karşın Türki
ye'nin bu konuda en sınırsız ülkelerden biri oldu
ğunu söyleyen Başkaya, birçok kişinin rahatsız ol
duğu Ulusal Bilgi Güvenliği Yasa Tasarısı üzerin
de üniversitelerin, ticari kuruluşların tüm kurum
ların biraraya gelerek birlikte çalışması gerektiği
ne de değindi. Başkaya bu çalışma ile amaçlarının
suçlu yakalamak değil bilgi teknolojileri alanının
düzenlenmesini sağlamak olduğunu belirtti. •

S

alan e-posta rıza dışında
okununca suç sayılmı
yor. Çünkü elektronik or
tamdaki verilerin rıza dı
şındaki kullanımı hiçbir
biçimde düzenlenmemiş.
Örneğin kişilerin kredi
kartı bilgileri bir e-posta

bankaları oluşturulup ti
cari şirkete satılıyor. O
ticari şirket de elde ettiği
bu adresleri kendi tanı
tım bilgilerini içeren eposta yağmuruna tutu
yor. Mail spam (çöp pos
ta) olarak tanımlanan bu

eylem hem kullanıcıyı
rahatsız ediyor hem de
kullanıcının kişisel bilgi
leri satılmış oluyor. Ayrı
ca kişisel bilgiler kullanı
larak, taklit edilerek ör
neğin sayısal imza veya
IP'ler, e-posta adresleri
kullanılarak başka insan
lar rahatsız edilebiliyor,
birtakım şeylerden yarar
lanılabiliyor.
Başkaya, Internet üze
rinde herhangi birinin epostasınm, IP'lerinin, sa
yısal imzanın da taklit
edilebileceğini nitekim
yakın zamanda böyle bir
olay yaşandığını hatırlat
tı:
"ODTÜ'denAttila Özgit'in mail adresi kullanı
larak kişilik taklidi yapıl
dı ve mail spam gönde
rildi. Burada sahte kim
lik oluşturma da var. Attila Özgit manevi tazmi
nat davası açsa kazanabi
lir ama ceza hukukunda
bu fiil suç olarak kabul
edilmediği için pek bir
şey yapılamaz." •
gamze g@ interpro .com.tr

Karlar düşer
oğa beyaz bir sayfa açtı
penceremin önüne. Manza
ra, beynimdeki renklerle
bezemeyi, rengarenk ka
lemlerle süslemeyi düşlediğim boş bir
tuvali andırıyor. Cadde ve sokakların
belli belirsiz çizgileri, sessizliği sona
erdirecek notaların yerleşe
ceği porteyi çağrıştırıyor.
Müzik ve resmin sonsuz
anlatım gücü karşısında,
dil, tahayyül ettiklerimi be
timlemekte yetersiz kalı
yor. Yeni bir yüzyılın başın
da, doğa sanki sonsuz pis
tinde beni dansa davet edi
yor; geçmişi bir an olsun
unutarak ve yepyeni bir başlangıç ya
parak.
Geçmişi unutmak, sorumluluktan
kaçmak mümkünmüş gibi düşünüyo
rum bir an. İnsanların sorumlu olacağı
etkinliklerinin sadece nedensiz eylem
leriyle sınırlı olduğu duygusuna kapı
lıyorum. Ama nafile, beynimde dans
eden sözcüklerle oynadığım oyun ken
dimi bileş kandıramıyor. Belki çoktan
yapmam gereken bir iç hesaplaşmayı
yeni bir bin yılın eşiğinde, acımasızca
ve mantık hatasına düşmeden cesaret
le gerçekleştirmeliyim. Doğa belki de
böyle bir fırsat sunuyor bembeyaz ve
lekesiz tuvaliyle.

D

Böyle bir hesaplaşmaya hangimizin
gereksinimi yok ki? Ama bu iş için
önce gurur dünyamızı yıkmak ve de
vasa bir uğraşı göze almak zorun
lu. Olup bitenleri iç ve dış dünyamız
diye ayırmak bile anlamsız. Dünya
aslında olan ve olmakta olanların tü
müdür. Üzerinde konuşulamayan konularda ise susma
sını bilmeliyiz. -Bu son
tümce nereden aklıma geldi
doğrusu bilemiyorum.- Be
yaz karlar düşerken karam
sarlığa kapılmamak gerek.
Nereden başlamak gerekti
ğini kestirmek için geçmişle
hesaplaşmak yeterli. Geçmi
şin tatlı karlarına alışan işadamları
için de bu geçerli. Onlar da karları
düşerken geçmişe bakıp "niçin" soru
su kadar "neden" sorusunu da kendi
lerine sormalılar. Hem unutmamalılar
ki, "cennet"i sadece kendilerinin sa
nanlar için, "cehennem"in dehşetini
yaşayacakları bir gün mutlaka gelir.
Ve o tek bir gün, cehenneme çevirdik
leri hayatların yaşadığı dehşeti anla
mak için fazlasıyla yeter.
Güneş yeniden doğduğunda beyaz
sayfa kirlenecek. Hayatın kirli ger
çekleri kafamızı yeniden karıştıracak.
Henüz vakit varken...
kbalci@tr-net.net.tr
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Çözüm paketleri ile KOBİ'ler dünyaya açılacak
Özgür Karagöz
Sayfa 1 >
Cisco'nun ortaklaşa
hazırladığı Internet erişi
mi kampanyası, Fornet,
Finans Leasing ve Bilgitaş'ın, KOBİ'lerin yazı
lım, donanım ve Internet
erişim gereksinimlerini
karşılamak amacıyla ge
liştirdikleri çözüm paketi
ve son olarak Sun Mic
rosystems Türkiye Yetki
li Satıcısı Gantek'in SAP
ile birlikte geliştirdiği
"Kur-İşlet-Yönet" çözüm
paketiyle devam ediyor.
Sun
Microsystems
Türkiye Yetkili Satıcısı
Gantek, SAP ile birlikte
"Kur-İşlet-Yönet" çözü
mü, önümüzdeki günler
de gerçekleştirecek bir
seminerde tanıtılacak.
Konuyla ilgili olarak
Gantek Enerji, Peraken
de Satış, ERP ve Kamu
Hizmetlerinden Sorumlu
Üretim ve Satış Danış

manı Hakan Hasşerbetçi,
"Kur-İşlet-Yönet,
bir
KOBİ paketi. Pakette,
donanım olarak Sun
Microsystems'm Unix
tabanlı sistemleri olacak"
açıklamasını yaptı. Özel
likle bu konular için,
SAP ile bir protokol an
laşması imzaladıklarını
belirten Hasşerbetçi, bu
gelişmenin çok yeni ol
duğunu, Gantek olarak,
isteyen
kuruluşlara
SAP'nin danışmanlık ve
donanım çözümlerini su
nacaklarını söyledi.
Hasşerbetçi, KOBİ'ler
için özel olarak hazırla
nan R/3 yazılımı ve bu
yazılım üzerinde çalıştı
rılacak donanımları ise
şöyle açıkladı: "Bu pake
te kısaca PCS (Preconfigured Systems) diyoruz.
Arkasında R/3 sistemati
ğine, fonksiyonlarına sa
hip olan ama modüller
bağlamında daha sıkıştı
rılmış ve temel gereksi-

KOBI'lerin iş yapış biçimlerini
değiştirmek, daha rahat hareket
edebilecekleri, dağıtım kanalları
ve tedarik zincirleri kurmak
amacıyla hazırlanan çözüm
paketlerine her geçen gün bir
yenisi daha ekleniyor. Microsoft,
Vestel ve Cisco tarafından
hazırlanan Çözüm 2000 kavramıyla
başlayan bu sürece son olarak SAP
ile Sun Microsystems yetkili satıcısı
Gantek de katıldı.
nimleri desteklenmiş bir
paket program var. Daha
sonra R/3 geçmek isten
diğinde, şirketlerin tekrar
lisans almalarına gerek
kalmıyor; çünkü arka ta
raftaki sistem zaten R/3
sistemi. Bu yazılımın ça
lışacağı iki-üç tane veri
tabanı programının da
yüklenmesi gerekiyor."

Üç gün mü desem?..
er yeni yılın başında, ül
kenin, sektörün yıl içinde
nelerle karşılaşabileceği
ile ilgili öngörülerde bulu
nuruz. Kahin takımı, falları çıktığı
zaman bu öngörülere atıfta bulunur
lar ve ne denli iyi oldukla
rını böylece ortaya koyar
lar. Çıkmayan falları ise
pek kimse hatırlamak iste
mez. İkinci bir kural da ül
ke ile ilgili pek de olumlu
bir şey söylememeye dik
kat etmektir. Çünkü işler
genelde kötüye gitme eği
limindedir.
Dünyada bilişimin ve özellikle telekomun patlayacağım söylemiştim. Bu
hafta da Türkiye ile ilgili sezgi ve ön
görülerimi aktarmak istiyorum. Gele
neksel iyimserliğimi aşan bir bahar ha
vasi ülkenin her yarımda esiyor. Yolla
rı kapatan kar fırtınalarına inat bir sı
cak iyimserlik tüm medyayı kucaklı
yor. Ekonominin büyümediği yıllarda
da endüstri ortalamalarının üzerinde
büyüyen bir sektörde kötümserlik da
ha da zor. Ne var ki, 2000 yılında da
sektörümüzde kazananlar ve kaybe
denler olacağı çok açık. Sadece kutu
satanların işi çok zor. Geçmiş yıllarda
PC'lere göre daha yüksek kar payı bı
rakan yazıcı, disk gibi çevre birimle
rinde de fiyatlar dibe vurdu. Bu pazar
da kar yalnızca sürümde var Yazılım
sektörü sert bir rekabetle birlikte para
kazanabilmenin de keyfini yaşıyor.

H

www.bthaber.com.tr

Yerel uygulama yazılımcıları uygu
lama kadar pazarlamada da deney ka
zandılar. Uygulamalar bütünleşik çö
züm paketlerine dönüştükçe katma
değeri de artmakta. Tekrarlanabilir
çözüm uygulamaları giderek karlı ol
makta. Kadro ve eleman
devri gibi sıkıntıları da aştık
larında önümüzdeki dönemi
en rahat geçirecek pazar ke
simi olacaklar. Uluslararası
yazılım şirketleri ise bir mik
tar daha hız keseceğe benzi
yorlar. Daha yüksek fiyat/ve
rim oranı içeren çözümlerle
KOBİ'lerin hatırını sormaları
gerekecek, daha yüksek cirolar için.
TTNet'in ağır aksak hizmet pazar
laması, TT'nin üç vakte kadar ger
çekleşecek işlere pek bir yavaş hazır
lanması, bilişmek ve iletişmek iste
yenleri tatmin etmiyor ama yine de
bir yol yürünüyor.
Avrupa ve diğer gelişmiş ülkelerle
bütünleşmek ve bölge pazarlarına da
ha çok satmak zorunda olan endüstri
lerimiz mevcut altyapıyı çoktan tü
kettiler bile. İletişimin talebi hala
doyma noktasından çok uzakta. Bu
nun rantını daha üç yıl afiyetle ye
mek durumunda olan kamu kesimi,
süt veren ineği kesmeden satmayı in
şallah başarır.
Hepimize hayırlı kısmetler görünü
yor üç vakte kadar. Üç gün mü de
sem...
akine@interpro.com.tr

Konunun leasing yönü
de Gantek tarafından yö
netilecek. Çözüm paketi
ne 1 ve 3 yıl arasında le
asing yapılacak.

ti" ve "Statik IP çözüm
paketi" olmak üzere iki
ayrı seçenekle sunuluyor.
Kiralık hat çözüm pa
ketinde,
12/24
ay
64Kbps kiralık hat Inter
net erişimi, Cisco 805
yönlendirici, domain adı
nın tescili ve yayınlan
ması, 5 MB Web yayın
lama alanı ve IBM Netfinity 3000 sunucu bilgisa
yar gibi ürün ve hizmet
ler yer alıyor.
Statik IP çözüm paketi
ise, 12 ay Fornet statik IP
hizmeti,
USRobotics
58K V90 Asenkron Mo
dem, Microsoft NT &
Exchange Server yazı
lımları gibi ürün ve hiz
metlerden
oluşuyor.
Kampanya, 31 Mart
2000 tarihine kadar de
vam edecek.

İki ayrı seçenek

Bugünlerde Fornet, Fi 24 satte kurumsal
nans Leasing ve Bilgitaş Internet erişimi

da özellikle yine KO
Bİ'lerin büyümek ve dün
yaya açılmak için gerek
sinim duydukları çözüm
paketini içeren bir kam
panya başlattılar. Kam
panya çerçevesinde ku
rumlara, yazılım, dona
nım ve Internet erişim ge
reksinimlerini karşılayan
komple bir çözüm paketi
sunuluyor. Bilgi teknolo
jileri ve Internet yatırım
larını en uygun şekilde
yönlendirmeleri
için
12/24 ay vadeli ödeme
seçenekleri
sağlanıyor.
Söz konusu kampanya,
"Kiralık hat çözüm pake

NetOne, Armada ve
Cisco ortaklığının büyük
ve orta ölçekli şirketlere
yönelik özel Internet eri
şimi kampanyası 1 Ekim
1999 tarihinde başladı.
31 Mart 2000 tarihine
kadar devam edecek olan
kampanyanın en önemli
özelliği ise 24 saat içinde
kurumsal Internet bağ
lantısının yapılabilmesi.
Paketin içindeki dona
nım kısmı Cisco yönlen
dirici, Newbridge mo
dem ve Datatronics çe
virmeli modemden olu
şuyor ve 2 bin 995 dolar
tutarında. Pakette aynca

64 veya 128 KB Internet
erişimi ve kurulum hiz
meti veriliyor. DXX,
TDM, Frame Relay,
DSL, Radiolink gibi
farklı bağlantı seçenekle
ri de sunuluyor.
Microsoft, Vestel ve
Cisco tarafından hazırla
nan Çözüm 2000 kavra
mı ise sunduğu avantajlarıyla fiyat ve ürün çe
şitliliğini de beraberinde
getiriyor. İsteyen her do
nanım ve her yazılım şir
ketinin katılabildiği bu
konseptin en büyük özel
liği düşük faizlerle (yüz
de 20 nominal faiz) sağ
lanan leasing'le KO
Bİ'lerin en az 12 taksitle
bu paketlere sahip olabil
melerini sağlamak, kendi
yapılarına uygun paket
leri sunabilmek.
Vestel
Kurumsal
Ürünler Müdürü Tolga
Ulutaş Bilişim'99'da ko
nuyla ilgili olarak yaptığı
açıklamada şunları söy
lemişti: "Bu kavram ile
KOBİ'lerin BT teknolo
jilerinden korkmamaları
nı, BT teknolojilerini iş
yapış biçimlerinde etkin
olarak kullanıp yüksek
verim alabileceklerini,
bu yöntemle daha fizible
çalışmalar yürütecekleri
ni anlatmaya çalışıyoruz.
Bir de normal fiyatın al
tında bir fiyata bir paket
elde ediliyor. Bu ürünleri
tek tek almaya kalkıldı
ğında maliyetleri çok da
ha büyük oluyor." •
ozgurk@interpro.com.tr

Bazı 2000 yılı sorunlarının farkında değiliz
BELİZ KUDAT

T

üm
dünyada
endişeyle bek
lenen 2000 yılı
sorunu, bir kı
yamet yaşanmadan atla
tıldı. Türkiye'de de her
hangi bir kaosun yaşan
maması sektörün başarısı
olarak nitelendirilse de
farkedilmeyen 2000 yılı
sorunlarının
ilerideki
günlerde ortaya çıkabile
ceği belirtiliyor.
Konuyla ilgili olarak
bilgi aldığımız Telsim
Enformasyon Teknoloji
leri Üretim ve Kalite Yö
netimi Direktörü ve 2000
Yılı Sorunu Danışmanı

Aydm Ergil, özellikle ba
zı sanayi kuruluşlarında
sorunların yaşanmış ola
bileceğini kaydetti. Er
gil, "Dünyadaki 2000 yı
lı sorunlarıyla ilgili ra
porlara göre sanayi kuru
luşlarında birtakım so
runların ortaya çıktığı
görülmekte. Aynı sorun
ların Türkiye'de de orta
ya çıkmış olabileceği ke
sin. Örnek vermek gere
kirse Japonya'daki 146
posta merkezinde taah
hütlü mektupların izlen
mesinde kullanılan bilgi
sayarların 2000 yılma
uyumsuz olduğu ancak 6
Ocak tarihinde ortaya
çıktı. Bu nedenle sistem

ler düzeltilinceye kadar
mektupların alımı durdu
ruldu" dedi. Türkiye'deki
sanayi
kuruluşlarında
kullanılan robotlarda da
üretimde çeşitli hatalara
yol açabilecek aksaklık
lar yaşanmış olabileceği
ni belirten Ergil, tüm ku
ruluşların
sistemlerini
tekrar gözden geçirmele
ri gerektiğini savundu.
Telsim bünyesinde de bu
konudaki çalışmaları ti
tizlikle yerine getirdikle
rini ifade eden Ergil, ya
şamsal önem taşıyan so
runların yaşanmamasını
sektörün başarısı olarak
değerlendirdi. •
belizk@interpro.com.tr
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Superonline'dan dev yatırım
Superonline,
Internet
altyapısına 20
milyon dolarlık
bir yatırım
yapıyor. Şirket,
abone sayısı ve
elektronik iş
alanında büyük
sıçramalara
hazırlanıyor.
Haber Merkezi
uperonline, In
ternet altyapısı
nı
güçlendir
mek için Erics
son ve Cisco ile 20 mil
yon dolarlık anlaşma im
zaladı. 2000 yılında yeni
kampanyalarla abone sa
yısını artırmayı hedefle
yen Superonline, abone
kapasitesini yüz binler
den milyonlara çıkartı
yor.
Superonline'ın dial up
(çevirmeli) erişim kapa
sitesini ve kalitesini yük

S

seltmeye yönelik bu pro
jede Ericsson transmis
yon sistemleri ve şebeke
operasyonu işletmecili
ğini sağlayacak. Projenin
tamamını içeren ağ işlet
mesi, bakımı, desteği, ağ
kontrolü, ağ tasarımı ve
teknoloji danışmanlığını
gerçekleştiriyor. Proje,
şebekenin gelecek abo
neye göre genişletilmesi
ni de kapsıyor. Internet
üzerinde dünya bilgi tra
fiğinin yüzde 80'ini yö
nettiğini söyleyen Cisco
ise projeye Internet eri
şim ve altyapı ürünleri
sağlıyor.
Superonline
Genel
Müdürü Savaş Unsal,
başlattıkları PC kampan
yasında
hedefledikleri

yerde olduklarını, bu ve
gelecek kampanyalarla
hedefledikleri rakamlar
paralelinde altyapı ya
tırımlarına hız verdikleri
ni belirtti. 2000 yılında

Türkiye'de Internet kul
lanıcı sayısının 2,5 mil
yona ulaşacağını tahmin
ettiklerini belirten Unsal,
abone sayısında ve elekt
ronik iş hacminde bir sıç
ramaya hazırlandıklarını
söyledi.
Superonline yetkilile
rinin verdiği bilgiye göre
Superonline, 34 pop eri
şim noktası ile 5'de 1
oranında modem bağlan
tısı sağlıyor.
Uydu
bağlantısıyla
abone başına 5 KB'lık
destek veriyor. HP ile
yürütülen bedava PC'li

Internet kampanyasını 31
Ocak'a kadar uzattıkları
nı belirten yetkililer, şu
anda kapasitenin yüzde
70'inin
kullanıldığını
vurguluyorlar.
IS S'ler tarafından ya
pılan
yatırımların,
TT'nin altyapıya yeterli
önemi göstermemesi so
nucunda sonuçsuz kala
cağı görüşüne karşılık
Savaş Unsal, TT'nin In
ternet yatırımlarını bütçelenderdiğini, TT kana
dında da ümitli oldukla
rını söyledi. •
bthaber@interpro.com.tr

"Türkiye'de 20-25 milyon potansiyel kullanıcı var"

P

roje ile ilgili açıklama yapmak üzere Superonline, Ericsson ve Cisco yet
kilileri 12 Ocak 2000 tarihinde biraraya geldiler. Stefan Överholm, Tür
kiye Internet pazarında 20-25 milyon potansiyel kullanıcı olduğuna dik
kati çekti.
Toplantıya katılan Cisco Systems Telekom'dan Sorumlu Avrupa Başkan Yar
dımcısı Paul Mountford, Internet'e erişim vermenin yeterli olmadığını ancak ba
şarılı bir erişimin Internet çağına sürükleyici etkisi olduğunu söyledi. Internet'te
içeriğin önemine değinen Mountford, İngiltere'de 4,5 milyon evde sayısal TV ol
duğunu, Internet bankacılığının ve alışverişin artık bu kanala kaydığını söyledi.
Son kullanıcının Internet'e bağlanmak için Windows kullanmak zorunda olmadı
ğını ve Intemet'in kapısının TV kumandasının tuşlarıyla açılacağını da belirtti.
"Yeni dünya düzeni ve yeni bir iş ortamı doğuyor. Geleceğin demiryollarını
Superonline gibi şirketler örüyor" diyen Cisco Systems Türkiye Genel Müdürü
Tayfun Uğur ise bunun bir parçası olmak istediklerini dile getirdi. •

WAP'a
hazırlık

K

ablosuz ile
tişim devi
Ericsson ile
yapılan iş
birliği, Internet ve ile
tişim
hizmetlerinin
birleşmesine
işaret
ediyor. Superonline'ın
Çukurova
Holding
içerisindeki sinerjisi
WAP alanına da yan
sıyacak. VVAP alanın
da girişimleri olduğu
nu dile getiren Savaş
Unsal, Superonline
olarak içerik sağlayıcı
rolünü üstlenecekleri
ni söyledi. Bu altyapı
ya sahip olduklarını
vurgulayan Unsal, uy
gulamaların kısa süre
içerisinde hayata geçi
rileceğini belirtti.
Ericsson Başkan Yar
dımcısı Stefan Över
holm, VVAP'ın ilk önce
Japonya'da kullanılaca
ğını, 1-2 yıl sonra da
tüm dünyada yaygınla
şacağını vurguladı. •
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Beyaz: Hızlı büyümek istemiyoruz
Beyaz iletişim,
2000 yılı
hedefini yüzde
100 büyümek
olarak açıkladı.
1999 yılında
hedeflediği
ciroya ulaşan
Beyaz iletişim,
yavaş büyümek
istiyor.
Özgür Karagöz
eğer katan bir
şirket olarak
ağ sektöründe
ilermeyi he
defleyen Beyaz İletişim,
VVonderful Wire Cable
Systems, Edimax, Acer
ağ bilgiişlem ve modem
ler ile Fiberline ürünleri
nin dağıtıcılığını yapıyor.
Yurtdışından ise 3Com,
Mod-tap ve Hesfibel'in
ürünlerini alıp iç pazara
satıyor.
Beyaz İletişim Satış
Müdürü Pınar Küçük ile

D

bu yıl gerçekleştirilecek
olan etkinlikler ve şirke
tin 2000 yılı hedefleri
üzerine konuştuk.
Beyaz İletişim için
1999 yılının çok iyi geç
tiğini ve hedeflenen ciro
ya ulaşıldığını vurgula
yan Küçük, "Bilişim sek
törü de kötü değildi.
Beklenenler gerçekleşti.
Batan şirketler bence, bir
hedefi olamayan şirket
lerdi" dedi. Küçük, bu yıl
ağ pazarının yüzde 50
oranında büyüyeceğini,
şirketlerin ağlarını yeni
leyeceklerini vurguladı.
2000 yılı hedeflerini
yüzde 100 büyümek ola
rak açıklayan Küçük,
"1999 yılında da büyür
dük ama hızlı büyümek
istemiyoruz" dedi.
Küçük, bu yıl sektörde
gerçekleşebilecek geliş
meleri şöyle değerlendir
di: "Büyük devler birbi
rini satın alacak ve bir
çok evlilik olacak. Bu
gelişmeler de daha çok
büyümek ve daha çok
yatırım yapmak anlamı
na geliyor." Ses ve veri
iletişiminin öne çıkacağı
nı vurgulayan Küçük,

Beyaz'da yeni iletişim ürünleri
eyaz İletişim bugünlerde iki yeni ürün
pazara sundu. Bunlardan biri, Fiberline'ın faks/modem ve GSM kiti
GFM56CR.
Yeni GSM modem, sayısal GSM bağlantısı ile
9600 bps hızında Internet'e erişimine, faks ve data alıp gönderilmesine olanak sağlıyor. PCIMCIA
2.1 ve JETDA 4.1 ile uyumlu olan modem,V.2 ve
ya MNP4 hata düzeltme özelliğine sahip. Pınar
Küçük, ürünün fiyat olarak çok cazip olduğunu
söyledi.
Diğer ürün ise, Acer Modem 56Memory Mo
dem. Windows 95, Windows 98 ve Windows NT
sistemlerine uyumlu olarak çalışan modemin en
belirgin özellikleri şöyle: V90 standardı ile 56K
veri iletişimi, Flaş DIOS yükseltilebilme, tek
basma PC'siz çalışabilme. Küçük, bu yıl içerisin
de ünlü bir yapısal kablolama ürününün
dağıtıcılığını alacaklarını ve geniş bir ağ bilgiiş
lem ürün yelpazesi olan bir şirketin de
dağıtıcılığını üstleneceklerini belirtti. •

B

VoIP alanında ciddi yatı
rımları olduğunu söyledi.

Road Show ile ağ
bilgiişlem eğitimi
Pınar Küçük, 2000 yılı
içerisinde gerçekleştire
cekleri etkinliklerinin en
önemlisinin Road Show
olduğunu vurguladı. 9
büyük ilde gerçekleşecek
olan Road Shovv'da alt
toptancılar ve bilgisayar

şirketleri bir otelde topla
nılarak, bu şirketlere ve
toptancılara
ağ bilgiiş
lem eğitimi verilecek. Bu
uygulamada dağıtıcılığını
yaptıkları şirketlerin de
onlara destek verdiğini
belirten Küçük, "Hedefi
miz, bu dokuz ilde potan-

siyel yaratmak. Çünkü
müşteri bildiği ürünü sa
tıyor. Bilmediği ürünü
tavsiye bile etmiyor" de
di. Road Show, küçük il
lerden başlayarak Nisan
ayının ortasında İstan

bul'da son bulacak.
Diğer bir etkinlik ise,
bir kampanya sonucunda
kotasını dolduran bayile
rin ve toptancıların Ulu
dağ'a tatile götürülmesi. •
ozgurk@interpro.com.tr

Telekom Yasası ve Telekomünikasyon Kurumu
eni yasayla beraber kurula
cak olan Telekomünikas
yon Kurumu (Kurum) bel
ki de karşımıza çıkacak en
önemli birim gibi gözüküyor. Dikkati
çeken bir diğer nokta, Telsiz Genel
Müdürlüğü'nün tamamen kaldırılarak
bütün kadrolarının Kurum'a aktarıl
ması. Bu önemli bir geliş
me. Bu sayede geçmişte bü
yük sorunlar yaşanılan kab
losuz iletişimde frekans tah
sis ve cihaz onaylan konusu
daha iyi bir şekilde disipli
ne edilebilecek. Özellikle
Türk Telekom'un yerinin
kesin olarak belirlenmesi
birçok konuda taşların yeri
ne oturmasını sağlayacak. Ayrıca Kurum'un klasik devlet bütçe disiplinine
sahip katma bütçeli yerine özel bütçe
li bir kurum olması, operasyonlarına
büyük bir esneklik getirecek.
Kurum'un karar organı bir kurul
başkanı ve dört başkan yardımcısın
dan oluşan Telekomünikasyon Kurulu
(Kurul) olacak. Kurum'un ana hizmet
birimleri, her biri bir başkan yardım
cısının sorumluluğunda olan Telsiz
Hizmetleri Ünitesi ve Telekomünikas
yon Hizmetleri Ünitesi'dir. Kurul'da
ayrıca biri telekomünikasyon sektö
ründen ve diğeri tüketicilerden sorum
lu iki başkan yardımcısı bulunacak.
Ülkemizde herşeyde olduğu gibi de-

Y

netleme işlevi yürütecek bu Kurul'un
üyelerinin seçimi ve icraatları, yasada
belirtilen seçilme yöntemleri nedeniy
le büyük spekülasyonlara gebe ola
caktır. Kurul'un üç üyesi Ulaştırma
Bakanlığı'nm, bir üyesi en az yüzde
10 pazar payına sahip işletmecilerin
ve bir üyesi ise Rekabet Kurulu ve
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği'nin göstereceği aday
lar arasından Bakanlar Ku
rulu tarafından 5 yıl süre ile
atanacaktır. Maalesef ilk
Kurul üyelerinin ve hatta da
ha somakilerin tamamen si
yasi olacağı görülmektedir.
Umarız bu üyeler telekomü
nikasyon kelimesini üyelik
leri şuasında gören değil ama ehil ki
şiler olurlar.
Yasada tanımlan bulunsa dahi
Ulaştırma Bakanlığı'nm işletmelere
vereceği görev sözleşmesi, imtiyaz
hakkı, telekomünikasyon ruhsatı ve
genel izin kavramlarının çok açık ol
madıkları gözlemlenmekte. Belli ki
bu kavramlar, gelişmiş ülkelerdeki
yasalann, uluslararası anlaşmalann
ve konuyla ilgili standartları belirle
yen organizasyonlann araştumalan
incelenerek bu yasaya konulmuş. Bu
na rağmen açıklamalannın daha açık
ve net olması gerekirdi düşüncesini
taşımaktayız.
gereky@fit.com.tr
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i l k sanal temel atına, D e m i r e l ' d e n
A s l i

bilgisayar faresiyle sanal
olarak gerçekleştirdi.
Tanıtım toplantısının
ilk konuşmasıcı olan TÜ
BİTAK Başkanı Namık
Kemal Pak, yeni bin yı
lın eşiğinde ülkelerin re
fah düzeyindeki artışın
bilgi çağına uyum sağla
makla gerçekleşeceğini
belirtti. 20-30 yıldır baş
döndürücü bir hızla geli
şen bilgiyi yerinde de
ğerlendirerek zincirleri
kırmanın ve yeni toplum
sal sistemlere geçişin
mümkün olabileceğini de
söyleyen Pak, "TUENA
çalışması ülkemizi yeni
bir çağa adapte etme ça-

E v r e n

ilim Teknoloji
Yüksek Kuru. lu kararıyla 5
Şubat 1996'da
çalışmalarına başlanan
Türkiye Ulusal Enfor
masyon Altyapısı Anaplanı çalışması tamamlan
dı. 12 Ocak'ta Cumhur
başkanı Süleyman Demirel, TBMM Başkanı Yıl
dırım Akbulut, bazı ba
kanlar ve yüksek düzey
yöneticilerin katılımıyla
gerçekleşen tanıtım top
lantısında Cumhurbaşka
nı Demirel, projenin te
mel atma törenini de bir

B

Proje Koordinatörü Ulaştırma
Bakanlığı, Proje Yürütücüsü ise
TÜBİTAK-BİLTEN olan Türkiye
Ulusal Enformasyon Anaplanının
tanıtımı Cumhurbaşkanlığı
Köşkü'nde yapıldı. Cumhurbaşkanı
Süleyman Demirel, "Türkiye Bilgi
Toplumu 2010" sunumundan sonra
projenin temelini de sanal olarak
bir fareyle attı.

lışmasıdır. TUENA pro
jesinin hayata geçişi için
burada ikinci kez birara
ya geldiğimizde belki de
aynı mekanda buluşma
mız gerekmeyecek, her
türlü işlemi oturduğumuz
yerden bilgisayarımızın
başından hallediyor hale
geleceğiz" dedi.
Bilgi

Toplumu

Bakanlığı

yolda

Toplantıda TUENA
projesine ait bir de tanı
tım filmi gösterildi. Bu
tanıtım filminde projenin
detaylarından bahsedilir
ken "Niçin Bilgi Toplu
mu?" sorusuna da Inter
net'in getirdiği yenilik
ler, telekomünikasyon
alanındaki
gelişmeler,
hizmetler, şeffaflık, ucuz
hizmet, ticarette verimli
lik ve karlılık maddele
riyle cevap verildi.
Filmde ayrıca Bilgi
Konseyi, Bilgi Toplumu
Kurumu ve düzenleyici
kuruluş tanımlarından da
söz edildi ve bu kurumla
rın gelecekte kurulacak
olan Bilgi Toplumu Bakanlığı'na bağlı olarak
hareket edeceği anlatıldı.

Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Anaplanı projesinin temelini Cumhur
başkanı Süleyman Demirel sanal olarak attı.

Ulaştırma Bakanı Enis
Öksüz de konuşmasında
bakanlık olarak BT'nin
öneminin farkında olduk
larını ve doğrudan kendi
lerine bağlı olan teleko
münikasyon
alanında
kapsamlı çalışmalar yap
tıklarını anlatarak, bunun
sonucunda Türkiye'deki
Internet tarifesinin 29 ül
ke içinde en ucuz 8'inci
olduğunu belirtti.
Kurumlarda

B i l g i s a y a r
u z m a n
Yapısal

a l t

e l l e r l e
Kablolama

y a p ı

s i s t e m i n i z

ç ö z ü m l e n m e l i .

Sistemleri

Cat 5, UTP, STP
Fiber

Optic

Komple

Uygulamaları

Sistem

Kuruluşları

Lokal area ve wide area
Netvvork Sistemlerinizi,
mini-main frame, Dec,
IBM 3X, AS/400 Sistemlerinizi,
UPS, Şebeke, Telefon altyapıları, Yükseltilmiş Döşeme,
plastik kablo kanalları, yer kanalları,
uysun priz sistemleri için;
U Y G U L A M A , PROJELENDİRME ve TEST SERTİFİKASI
Merkez: Ortaklar Cad. Cahit Yalçın Sok. Balcı Apt.
No:2 D:1-2 Mecidiyeköy İSTANBUL
Tel:<0212) 212 95 50 pbx Fax:(0212) 272 64 48
E-ma i I :egeilet i m ©supe ronlî ne.ı o m
Şube:

96. Sokak No:41 Göztepe İZMİR
Tel:|0232) 232 46 66 - 231 51 31 Fax:10232) 243 08 66

pilot

projeler
başlayacak
Öksüz konuşmasında
ayrıca bilgi toplumu bil
gilendirme çalışmasını
yapmaları gerektiğine de
dikkat çekti ve yeni yapı
içindeki Türk Telekomü
nikasyon Kurumu'nun
bu amaca yönelik olarak
çalışacağını da söyledi
ve sözlerine şöyle devam
etti:
"TUENA çalışması,
Türkiye'nin bugünkü fo
toğrafını ortaya koymuş
tur. Beğenmediğimiz kı
sımları değiştirmek eli
mizdedir. Bundan soma
ki çalışma tüm kuruluşla
rın 2010 yılı vizyonuyla
ilgili politika oluşturma
larını sağlamak yönünde
olacaktır. Bu çalışmalar
da pilot projelerle sağla
nacaktır. Bu çalışma,
emek, zaman ve para ta
sarrufunu getiren bir ça
lışma olmasının yanı sıra
geleceği önceden görme
mizi sağlayacak bir reh
ber bilgi kaynağıdır."

Demirel: "Bilgi toplu
mu kavramını bir bilinç
haline getirmek zorunda
yız."
Cumhurbaşkanı Demi
rel, konunun 2000'in ilk
haftalarındaki en önemli
konulardan biri olduğunu
vurgulayarak
şunları
söyledi:
"2000'e girmekle be
raber yeni bir dünyaya
adım atıyoruz, buna ken
dimizi hazırlamak zorun
dayız. Dünya gelirinin
yüzde yetmişini nüfusun
yüzde otuzu sağlıyor.
Türkiye olarak TUENA
ile ileri ülkeler arasına
girme hayalimizi gerçek
leştirmek için bir adım
atıyoruz. Bilgi çağı kav
ramını ülkede yaşayan

" B u

g i b i

aslie@interpro. com.tr

i n s a n l a r

ç o ğ a l d ı ğ ı n d a
g i r m i ş i z

herkese benimsetmemiz
gerekmektedir. Tarlada
çalışan insana kadar bu
nu yayacağız. Bilgi top
lumunun gerektirdiği ha
yat şartlarını benimseye
ceğiz.
Kavram olarak bir bi
linç haline getirilmesi
vakit alacaktır, ancak bu
nu başardığımız an iste
diğimiz hedefe ulaşmışız
demektir. 188 ülke ara
sında Türkiye bir tekno
loji kolonisi olmamalı.
Teknolojiyi üreten 10 ül
ke varsa Türkiye de o ül
keler arasında olmalı.
Yazılım bunun en temel
öğelerinden biridir. Atı
lan adımların devamı ge
rekiyor." •

b i l g i

ç a ğ ı n a

d e m e k t i r "

oplantının sonunda verilen kokteylde ka
tılımcılar Cumhurbaşkanı Demirel'le
sohbet etme olanağı buldular. Israrla bil
gisayar kullanmadığını belirten Demirel,
kendisini bu ortamlarda daha sık görmek istedikle
rini belirten sektör temsilcilerine de espriyle şu ya
nıtı verdi: "Ben Türkiye'nin en çok görünen ada
mıyım, bu konuda şikayetler de var, siz neden gör
mek istiyorsunuz?"
Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz, bilişim sektörü
temsilcileri için Demirel'e, "Bu insanlar çok ka
rarlı. Davalarından vazgeçmiyorlar ve er ya da geç
istediklerini yaptırıyorlar" deyince Cumhurbaşka
nı, "Bu gibi insanlar çoğunluk sağladığında bilgi
çağını yakaladık demektir" yorumunu yaptı. •

T
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Yeni Pazarlama Müdürüyle yeni anlayış
Beliz Kudat
emmuz 1999 tarihin
den itibaren boş olan
Microsoft
Türkiye
Pazarlama Müdürlü
ğü koltuğuna, daha önce Unilever bünyesinde görev yapan
Emre Sayın oturdu. Bilişim

T

Microsoft Türkiye nin yeni Pazarlama
Müdürü Emre Sayın, Microsoft ürünlerinin
halka inmesi için uğraş verecek.
sektörüne ilk kez adım atan Sa
yın, 7 yıllık satış ve pazarlama
deneyimini yeni göreviyle Microsoft'a aktaracağını kaydetti.

Sayın, bilişim alanında ya
şanan hızlı gelişmenin Microsoft'a geçmesinde önemli rol
oynadığını kaydetti. Sektörün

dinamizminin kendisini son
derece
heyecanlandırdığını
ifade eden Sayın, şirkette yeni
pazarlama stratejilerinin geliş
tirilmesi doğrultusunda görev
yapacak. Sayın sözlerine şöyle
devam etti: "Microsoft, son
kullanıcılar tarafından en iyi
bilinen ve en fazla kullanılan

teknolojiye sahip. Dolayısıyla
bu yönden bakıldığında eski
çalışma alanımla Microsoft'taki görevim arasında örtüşen birçok şey olduğunu gö
rüyorum. Microsoft'ta da son
kullanıcılara yönelik pazarla
ma faaliyetleri yürütecek ol
mam benim için bir avantaj.
Halkın tüketim eğilimlerini
anlama ve ona göre pazarla
ma stratejileri geliştirme açı
sından Microsoft'a katkım
olabileceğini düşünüyorum".
2000 yılında özellikle Windows 2000'in pazarlama fa
aliyetlerine ağırlık verecekle
rini ifade eden Sayın, "2000
yılının bizim için en önemli
özelliği Windows 2000 plat
formu." dedi. •
belizk@ interpro. com. tr

Microsoft 2000'e
yeni ürünlerle
girecek
indows 2000
işletim siste
mini
Şubat
2000 tarihinde
pazara sürecek olan Micro
soft, 2000 yılma yeni ürün
ler ve yeni sürümlerle gire
cek. Mayıs 2000 tarihinde
Windows 2000'in Türkçeleştirilmiş olarak piyasaya
sürecek olan Microsoft Tür
kiye, Exchange Server ve
SQL Server ürünlerinin de
yeni sürümlerinin 2000 yı
lında kullanıcılara sunulaca
ğını belirtti. Diğer taraftan
yine bu yıl içerisinde, Windows 98'in yeni sürümü de
pazardaki yerini alacak.
2000 yılı faaliyetleri hak
kında bilgi aldığımız Micro
soft yetkilileri, Vestel ve
Cisco Systems gibi kuruluş
larla ortaklaşa başlatılan
KOBİ'lere yönelik Çözüm
2000 projesinin de 2000 yılı
Şubat ayında hız kazanaca
ğını kaydettiler. Ayrıca gele
nekselleşen Teknoloji Pen
ceresi seminerlerine de de
vam edecek. •

W
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QAD'nin yeni adımı, e-ticaret
Haber M e r k e z i
RP uygulamaları ko
nusunda çalışmalar
yürüten QAD Türki
ye'nin yüzde 40 bü
yüme hedefiyle girdiği 2000
yılı için önüne koyduğu ve
gerçekleştirmeyi planladığı 2
önemli hedefi var. Bunlardan

E

biri elektronik ticaret, ikincisi
ise ERP uygulamalarının süre
sini
kısaltıp,
işletmelerin
ERP'ye geçerken yaşadıkları
sancılı dönemi en az süreye
indirmek. Bu konularda yürü
tülen çalışmaların büyük hız
kazandığını belirten QAD Tür
kiye Genel Müdürü Nejdet Pa
muk, e-ticaret konusunda artık
somut uygulamaların başladı

ğını da söyledi. Pamuk; "QAD
olarak elektronik ticaret konu
sunda stratejimiz çok açık. Biz
birinci faz olarak nitelendirilen
e-ticaretin tanımı, araştırmalar,
incelemeler gibi genel konula
rı bitirdik ve ikinci faza geçtik.
Yani e-ticaret konusunda uy
gulamaya geçtik. Bunu entegre
tedarik zinciri ve Müşteri İliş
kileri Yönetimi-CRM dahil ol

BThaber • Sayı 252 m 17-23 Ocak 2000

mak üzere gerçekleştiriyoruz.
Diğer önemli bir özellik paza
ra odaklanmış olarak gitme
miz. Bu çok büyük bir avantaj.
Çünkü genel olarak 'e-ticaret
yapabilirim' demek var bir de
sizin endüstriye özel olarak ha
zırladığınız bir paketle müşte
rinin karşısına çıkmanız konu
su var. QAD olarak biz hep
sektörlere odaklanmış olarak
çalışmayı tercih ediyoruz. E-ti
caret konusunda da aynı yolu
tercih ettik" dedi.

2000 yılında
elektronik ticaret
konusundaki
çalışmalarının hız
kazanacağını
belirten QAD
Türkiye, bu konuda
uygulamaya
geçeceklerini
söyledi.
Pamuk, e-ticaret'in Türki
ye'de yaygınlaşması için ise
altyapıda yaşanan sorunların
öncelikle çözüme kavuşturul
ması gerektiğini belirtiyor.
Ancak e-ticaretin öncelikle se
çilen belli iş ortaklarıyla ger
çekleştirileceği de kaydedili
yor. Sonuç olarak QAD Türki
ye 2000 yılında e-ticaret konu
sunda önemli adımlar atacak.
Daha önce de belirttiğimiz gi
bi bu yıl üzerinde durulan bir
diğer konu da ERP uygulama
larının kısa sürede hayata ge
çirilmesi. 5-10 kullanıcısı olan
bir işletmede ERP sürecinin
belli adımlarını 4 ay gibi kısa
sürede hayata geçirebilecekle
rini belirten Nejdet Pamuk, bu
konuyla ilgili olarak özetle
şunları söyledi:
"Biz Türkiye'de 2000 yılı
atılımı olarak ERP sürecinde
yaşanan sancılı dönemin süre
sini kısaltmayı hedefliyoruz.
Çünkü bu süreç ne kadar kısalırsa işletmelerde de verim o
oranda hızla artıyor. Bunun da
gerçekleştirileceğine inanıyo
ruz. Şu anki düşüncemiz Tür
kiye'deki KOBİTere biraz
daha hızlı ve kısa sürede uyar
lamanın yapılabileceği yönün
de. Örneğin 5-10 kullanıcılı
bir işletmede 4 ay gibi kısa
sürede eğer ürün ve tek
nolojiniz de uygunsa uy
gulamaya geçebilirsiniz. Tabi
burada tam olarak ERP kül
türünden söz etmiyorum." •
bthaber@interpro.com. tr
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Internet Üst Kurulu boyut değiştiriyor
Aslı E v r e n
lan Bütçe Komisyo
nu'ndan geçerek Mec
lis Genel Kurulu'na
gönderilen
ve
22
Ocak 2000 tarihinde görüşüle
ceği belirtilen Telekom Yasası,
Internet Üst Kurulu'nun yapı
sında da büyük değişiklikler

P

sağlıyor. Taslak yasalaştığı tak
tirde kurul resmi bir danışma
kurulu kimliği kazanarak Ulaş
tırma Bakanlığı bütçesinden
harcama yapabilecek.
12 Ocak 2000 tarihinde dü
zenlenen Internet Üst Kuru
lunda konuşan Ulaştırma Ba
kanı Enis Öksüz, Meclis'te gö
rüşülecek olan Telekom Yasa

22 Ocak 2000'de Mecliste görüşülecek
olan Telekom Tasarısı Meclisten geçtiği
taktirde Internet Üst Kurulu hukuksal bir
yapıya kavuşarak bir danışma kurulu
niteliği kazanacak ve harcama yapabilecek.
Tasarısı 'nda Telekomünikas
yon Kurumu'yla ilgili madde

lere danışma, inceleme, araş
tırma mahiyetinde kurullar ku-

rulabileceği maddesinin eklen
diğini, bu kurulların masrafla
rının Ulaştırma Bakanlığı tara
fından karşılanacağını söyle
yerek: "Böylece gerek bu ku
rulda, gerekse ileride kurula
cak başka kurullarda harcama
yapabileceğiz. Bu maddenin
esas eklenme amacı da bu ku
ruldu" dedi. Bu yasanın "ihti
lal" özelliği taşıdığını da vur
gulayan Bakan, Türk Telekom
çalışmalarının izlenmesi, şebe
kenin iyileştirilmesi ve izlen
mesi konusunda bir komisyon
kurulması önerisi hakkında da
"15 gün sonra resmi bir kurum
olup bir güç simgesi haline ge
liyoruz. Teknik bir ekip kura
rız" dedi.

Enis Öksüz: "TT'yi
rehavetten kurtarırız"
Kurulun değişmez gündem
maddesi TTNet çalışmaları
konusunda Ulaştırma Bakanlı
ğı Müsteşar Yardımcısı Tahir
Dengiz, TTNet'te beklenen
performansa ulaşılamadığını,
bir yıldır omurganın bir türlü
toparlanamadığını belirterek,
yaygın bir ağ kurma projesinin
ihalesine hazırlanıldığını söy
ledi. IS S temsilcilerinin 15'in
de başlayacak olan bölge uy
gulamasının ertelenmesi iste
ğine Türk Telekom Bilişim
Ağları Dairesi Başkanı Vedat
Karaaslan olumlu yanıt verdi.
Karaaslan, port'ların bulunma
dığı illerde müşterilerin mağ
dur olmaması için bölge uygu
lamasının ertelenmesi kararı
nın çıkmak üzere olduğunu
söyledi. Bu yorumlar üzerine
Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz,
"Bizden yardım gerekiyorsa
yardım edelim, bu işe bulaşa
lım, sizi de rehavetten kurtara
lım" dedi.

Spam'de iş Adalet
Bakanlığı'na düşüyor
Kurulun birkaç toplantıdan
bu yana gündeminde olan
Spam konusu, son toplantıda
yeni bir boyut kazandı. Kuru
lun hazırladığı Spam'le müca
dele yazısı okundu. Bakan Ök
süz, bu konuda yorum yapacak
ve Spam'i suç olarak duyura
cak olan kurumun Adalet Ba
kanlığı olduğunu söyleyerek
bu metni bakanlığa gönderme
yi ve hukukçulara inceletmeyi
önerdi. Sonuç olarak ortaya çı
kacak olan metnin Adalet Ba
kanlığı onaylı çıkması kararı
alındı. •
aslie@interpro.com.tr
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PSC Türkiye, Ortadoğu Bölgesi merkezi oldu
tomatik Tanıma ve
Veri Toplama sektö
ründe faaliyet göste
ren PSC'nin Orta
Doğu Bölgesi yönetimi artık
Türkiye'den yürütülecek. PSC
Birleşik Arap Emirlikleri, Ku
veyt, Bahreyn gibi Körfez ülke
leriyle Mısır, Suriye, Arabistan
ve Ürdün'ü de içine alan Orta

O
PSC Türkiye v e O r t a d o ğ u
Bölge Müdürü Argun Ersen.

Doğu Bölgesi'nin merkezi yö
netiminin İngiltere ofisinden
Türkiye'ye alınması ile birlikte
bölgenin tek sorumlu müdürü
Argun Ersen oldu.
PSC Türkiye ve Orta Doğu
Bölge Müdürü olan Ersen , "Or
ta Doğu Bölgesi için Türki
ye'den farklı olarak yoğun bilgi
lendirme ve tanıtım çalışmaları

yürütmeyi planlıyoruz. Çünkü
zenginliklerle dolu ülkeler ol
malarına rağmen teknoloji bi
linç ve takibinin çok düşük dü
zeyde kaldığını gözlemliyoruz",
dedi. Ayrıca Ersen, hedeflerinin
Türkiye'dekine benzer bir kanal
yapısı kurmak ve güçlü iş ortak
larıyla son kullanıcıya ulaşmak
olduğuna dikkat çekti. •

Epson mürekkep
püskürtmelilerde
cazip kampanya
omar, Epson Stylus
color 460 renkli
mürekkep püskürt
meli yazıcıda kam
panya başlattı. Tüm Romar
yetkili satıcılarında ve Ro
mar'ın sanal mağazasında 99
dolar+ KDV fiyatla satışa su
nulan Stylus 460, hem siyah
beyaz, hem de renkli olarak
720x720 dpi çözünürlüğe sa
hip. Epson Stylus Color 460
grafik ve fotoğraf işleme yazı
lımları ve özel kağıt ile birlik
te satılıyor. Windows için ta
sarlanan yazıcı, opsiyonel bir
dönüştürücü kablo sayesinde
Mac dünyasına da hizmet ve
rebiliyor. Romar'ın sanal ma
ğazası www.romarket.com.tr
adresinde ve eve teslim ede
rek hizmet veriyor. •
Romar: 0212- 252 08 09

R

Ulusoy Kargo,
zimmet zincirini
online takip
ediyor
—lusoy Kargo, 95
şubesinde birebir
aynı yükleme ve
boşaltma işlemle
rini online takip edebileceği,
Exim şirketiyle gerçekleştir
diği otomasyon projesinin ilk
aşamasının
uygulamasına
geçti. Projenin bu aşamasın
da, kargolar ile faturaların eş
leşmesi sağlanarak, yükleme
ve boşaltmadaki hataların
önüne geçiliyor. Ulusoy Kar
go Genel Müdürü Celal Doluel, "Sektörümüzde çağdaş
bir şirket olmak ve müşteriye
iyi hizmet vermek için üç un
sur çok önemli: Teknoloji,
araç ve araç. 1988'de başlat
tığımız yeniden yapılanma
da, teknoloji yatırımı önemli
bir yer tutuyor" diyor. Yatı
rım kararı alındıktan sonra 6
şirketler görüşen Ulusoy
Kargo yetkilileri, projeyi
Teknoloji Holding şirketle
rinden Exim'le gerçekleştir
meye karar vermişler. •

U
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Veritabanı kullanıcıları için Türkçe el kitabı çıktı

T

ürkçeleştirilen
Progress Versi
on 8 Program
Geliştirme Tek

İhlas.net,
TTNet
üzerinden
Internet
erişim hızını
artırdı
nternet ser
vis sağlayı
cısı
ihlas.net,
TTNet üzerinden
hizmet erişim hı
zını arttırdı. Doğ
rudan erişim hızı
nı, ATM 34 Mbps
port hızı üzerin
den 8 Mbps hızı
na çıkaran İh
las.net, bu trans
mission ile her
hangi bir ekipman
eklenmeden hızı
nı 34 Mbps değe
rine kadar çıkara
bilecek. İhlas.net,
TTNet'e 2,5 ay
önce geçiş yap
mış ve 4000'ni
aşkın IP adresinin
de yönlendirmesi
ni tamamlamıştı.
TTNet, TURNET
hizmetlerine ek
hizmetler sağlı
yor. ATM, ISDN,
VPOP,
ADSL
bağlantı ve VPN
gibi hizmetlerle
kullanıcılara ye
nilikler sağlıyor.
Yurtdışı Internet
çıkışları
ise
TTNet ile 100
Mbps seviyeleri
ne
ulaşabiliyor.
ISS'leri
TURNET'ten TTNet'e
geçişte
kaliteli
hizmet almıp alı
namayacağı endi
şesinin sebebi ise
TTNet işleticileri
açısından yeni ol
ması, ISS'leri dü
şündüren bir nok
ta da IP adresleri
nin farklı olması.
Yani TTNet'ten
hizmet alacak bir
IS S kullandığı
bütün IP adresle
rini değiştirmek
zorunda. •

I

nikleri El Kitabı, Prog
ress Software'in İstanbul
ve Ankara ofislerinde 10
milyon+ KDV ile satışa

sunuldu. Progress Soft
ware tarafından, verita
banı kullanıcıları için
Türkçeleştirilen kitabın

konu başlıkları şöyle:
Veritabanına ait genel
bilgiler, ADE (Applicati
on Development Envi

ronment) Uygulama Ge
liştirme Ortamı, 4GL, Ve
ritabanı İşlemleri, Menü
oluşturmak, Browse Wid

get Rapor Alma, Prepro
cessor. •
Bilgi için:
a-info@progress.com.tr
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Melsoft, ücretsiz kaynak kodu
dağıtarak büyümeyi hedefliyor
Internet
üzerinden
ücretsiz kaynak
kodu dağıtma
kararı alan ve
bunu uygulayan
Melsoft'un Genel
Müdürü Melike
Arslan,
"Amacımız,
Türkiye'de
kapalı kutu
haline gelen
programcılığın
geniş kesimlere
yayılmasını
sağlamak" dedi.

MAHIR B. AŞUT

M

elsoft Yazı
lım, iş ya
pış biçimi
ni yeniden
gözden geçirdi ve bir sü
re önce paket programla
rının kaynak kodlarını is
teyen herkesin kullanı
mına açacağını duyurdu.
Bu konudaki çalışmalar,
testlerden sonra başlatıl
dı.
Şirket şu ana dek; Ad
res
Etiket programı,
GSM Telefon Satış Prog
ramı, Kuaför Programı,
Elektra Teknik Servis
Programı, Kumaş Boya
hane Otomasyonu Prog
ramı ve Kurulum Hazır
lama Programının Delphi
ile yazılmış kaynak kod
larını Internet üzerinden

dileyen herkesin kullanı
mına açtı. Kaynak kodla
rının dışında, şirketin
Web sitesi üzerinden ba
zı ücretsiz yazılımların
da çalıştırılabilir sürüm
leri dağıtılıyor.
Melsoft'un kurucusu
ve Genel Müdürü Melike
Arslan, ticari anlamda
cesaret gerektiren ve
Türkiye pazarında bu öl
çüde bir benzeri yaşan
mamış böylesi bir ope
rasyona neden girdikleri
ni şöyle anlatıyor:
"Kaynak kodu dağıtı
mındaki amacımız, Tür
kiye'de kapalı kutu hali
ne gelen programcılığın
geniş kesimlere yayılma
sını sağlamak ve müşte
rilerimize daha iyi hiz
met verebilmekti. Kurul
duğu günden bu yana sa

AOL/Time Warner:
Bu bir başlangıç
eçtiğimiz pazartesi günü
açıklanan AOL ve Time
Warner evliliği, dünyanın
en değerli şirketlerinden
birisini yaratacak. Bu yeni oluşumun
pazar değeri, ABD'de Mic
rosoft, General Electric ve
Cisco Systems'den soma
dördüncülüğü alacak.
AOL'in fazla para ödediği
ni söyleyenler, bu işten Ti
me Warner'in galip çıktığı
nı düşünüyorlar. Hatta
AOL hissesini satıp Time
Warner hissesi alanlar var.
Bunlar ön değerlendirme.Yapılan an
ketlerde bu birleşmenin endüstriye
olumlu etkileri olacağını düşünenle
rin oranı sadece yüzde 61. Gerçekleş
me zamanının en az sekiz ay alacağı
ve yasal soruşturmalar ile uzayacağı
düşünülüyor.
İki şirketin entegrasyonlarını nasıl
yapacakları en doğal sorun olarak or
taya çıkıyor. Burada görülen en belir
gin faktör, ikisinin de bir diğerinin
dağıtım kanallarını en iyi kullanmak
için planlar kuracağı gerçeği. Çok
uygun bir çift oldukları ve birlikte
toplam güçlerinin tek tek güç toplam
larından fazla olduğu kesin.
Bu olayda dikkati çeken önemli
özellik, yeni medyanın klasik medya

G
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yı yutmuş olmasıdır. Yeni ekonomi
olaya el koymuş ve sürücü koltuğuna
oturmuştur. Bu deney, bir Internet
şirketinin klasik iş dünyasının gerçeklerindeki başarısını belirleyecek.
Önemli şanslara sahip bu
girişim başarıya ulaşırsa,
genç online endüstrisi için
yeni bir çağ başlamış ola
cak.
Internet'in gücü bir daha
kanıtlanmıştır. Artık Inter
net sadece teknoloji okur
yazarlarının değil, hepimi
zin önünde. Artık Internet
geniş bant üzerinden akan video, si
nema, müzik, eğlence. Önümüze gel
mek için her türlü yolu deneyecek.
Tabii ki bu bir başlangıç. Geride
kalan medya ve bilişim endüstrisi
için temel soru, bundan sonra sırada
kimlerin olduğu. Bu evliliğin yeni gi
rişimlere yol açacağına kesin gözü ile
bakılıyor. Derin düşünenlerin arasın
da AT&T, Microsoft, Yahoo, CBS,
NBC, Disney ve diğerleri var. Olay
bütün dünyayı etkilemiş durumda.
Türkiye'deki günlük gazetelerin bir
kaç gündür haber ve yorumları birin
ci sayfadan, hatta sürmanşet vermele
ri dikkat çekici. Bakalım bize etkileri
ne olacak.
zaferk@interpro.com. tr

dece program yazan ve
yazdığı programları sa
tan Melsoft; Türkiye'de
Windows tabanlı ticari
entegre program üretimi
nin öncüsüdür. Doğal
olarak sorunlar, şikayet
ler ve önerilerle karşılaş
tık.
Bin 200 civarındaki ti
cari yazılım kullanıcı
mızdan gelen istekler bi
zim farklı programlar
üretmemize veya aynı
programı farklı setlere
bölmemize neden oldu.
Bu tür dallanmalardan
kaçınabilmek için müşte
rilerimizi de üretimimize
ortak etmekten daha iyi
bir çıkış yolu bulamadık
ve kaynak kodlarımızı
açtık."
Arslan, mevcut ticari
müşterilerinin
dışında

özellikle öğrencilerin ve
amatör
yazılımcıların
kendilerini sürekli olarak
çeşitli konularda danış
mak amacıyla aradığını
belirtiyor ve kendilerini
bir çeşit "yazılım okulu"
gibi gördüklerini vurgu
luyor.
Melsoft Genel Müdürü
Melike Arslan aldıkları
tepkiler konusunda ise
şunları söylüyor:
"Şu ana kadar 19 üni
versiteden çok sayıda öğ
retim görevlisinden te
şekkür mektubu aldık.
Sayıları 300'ü aşan öğ
rencinin ve acemi prog
ramcının teşekkürü ulaş
tı. 76 ayrı şirket, bizim
programlarımızı modifiye edip kullanmaya baş
ladığını bize bildirdi. 190
şirket programlarımızı

görüp, ticari sürümünü
ücreti
karşılığı
Melsoft'tan satın aldı. 8 ayrı
şirket ile yine ücret kar
şılığı
ortak
program
geliştirme projemiz de
devam ediyor. Merkezi
Rusya-Moskova'da,
şubeleri Varşova ve An
talya'da olan bir turizm
şirketinin yazılımını or
tak geliştiriyoruz."
Şirketin kaynak kodu
nu açmaya hazırlandığı
diğer yazılımları arasın
da Ticari Entegre çözüm
leri, kamuya yönelik ya
zılımlar ve farklı sektör
lere göre özelleştirilmiş
otomasyon programları
da yer alıyor. Detaylı bil
gi Melsoft'un www.melsoft. com.tr sitesinden el
de edilebilir. •
mahira@ interpro. com. tr

İnterpro Bilişim
Ödülleri sizi bekliyor!
HABER MERKEZI

H

er yıl gele
neksel olarak
verilen
İn
terpro ödülle
ri, bu yıl yepyeni bir an
layış ve içerikle hazırla
nıyor. İnterpro bilişim
ödüllerinin amacı, bili
şim sektöründe etkinlikte
bulunan yazılımcı, üreti
ci, pazarlayıcı, eğitimci
vb. tüm bilişimcilerin
yaptıkları başarılı proje
leri bir rekabet ortamı
içinde değerlendirerek
ödüllendirmek.
1999 yılı içinde bili
şim alanında kullanıma
sunulmuş olan yenilikçi
ve yaratıcı içeriği olan
bir ürün, hizmet veya bir
kampanya düzenlemiş
olan şirketlerin başvuru
ları devam ediyor. Baş
vurular bu hafta sonuna
kadar İnterpro A.Ş.'ye
gönderilebilecek. Şu ana
kadar çok sayıda proje
kendi kategorilerinde ya

İnterpo Bilişim Ödülleri Kategorileri
• Yılın Bilgi Teknolojisi Projesi Ödülü
• Yılın Yazılım Projesi Ödülü
• Yılın Veri İletişimi Projesi Ödülü
• Yılın Telekom Projesi Ödülü
• Yılın Telekom Altyapısı Projesi Ödülü
• Yılın Internet Projesi Ödülü
• Yılın Hizmet Ödülü
• Yılın Uluslararası Başarı Ödülü
• Yılın En Başarılı İşbirliği Ödülü
• Yılın Pazarlama Kampanyası Ödülü
• Yılın Girişimcisi Ödülü
• Yılın Akademik Çalışması Ödülü
rışmak üzere İnterpro'ya
gönderildi.
Verilecek ödüller için,
1999 yılında bir Danışma
Kurulu oluşturuldu. Ödül
kategorilerinde seçilecek
ilk 5 başvuru Danışma
Kurulu'na
sunulacak.
Kurul, başvuruları değer
lendirip 5 adaydan üçünü
seçerek ödül adayı olarak
belirleyecek. 25 Nisan
2000 tarihinde düzenle
necek Bilişim Ödülleri

Balosu ile büyük ödülü
kazanan şirketlere özel
ödül ve başarı belgesi ve
rilecek. Bilişim sektörü
müzün katma değerinin
ve kalite standartlarının
somut olarak değerlen
dirileceği İnterpro Bili
şim Ödülleri'ne tüm şir
ketlerimizin, sivil toplum
kuruluşlarımızın ve giri
şimcilerimizin başvuru
sunu bekliyoruz. •
bthaber@interpro.com tr
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B i n yılın evliliği: Yaşasın içerik
çerik
PINAR

UYLUM

DİKİCİ
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Dünyanın en büyük
Internet servis sağlayıcı
larından biri olan Ameri
can Online, haber ve
medya sektörünün en bü
yüklerinden olan Time
Warner'i 163 milyar do
lara satm aldı.
Yeni şirketin yüzde
55'inin AOL'a, yüzde

45'inin ise Time Warner'a ait olması bekleni
yor. 350 milyar dolarlık
(yaklaşık 190 katrilyon
lira) yeni şirketle, bu bir
leşme tarihin en büyük
şirket evliliği olacak.
Bu birliktelik tüm dün
yada olduğu gibi Türki
ye'de de geniş yankılar
buldu. Özetle "Medyanın
değişen yüzü" olarak ta
nımlanan
birleşmenin

Ömer Erginsoy, "Türkiye'de bu
tür birleşmelerin tekel olması söz
konusu değil. Türkiye'de içerik
üretmek bir uzmanlık alanı.
Yeni medya, interaktiftir.
Rekabet kesinlikle oluşur.
Bu yüzden tekel kelimesi
yanlıştır, uzmanlık kelimesi
doğrudur" dedi.

çok yakın zamanda Tür
kiye'de daha somut etki
leri bekleniyor. Bu bir
leşme konusunda Sabah
Gazetesi'nin de sahibi
olan Medya Holding'in
Internet kuruluşu Turkport'un Genel Müdürü
Ömer Erginsoy ve Superonline Genel Müdürü
Savaş Ünsal'la görüştük.

Yeni medya
Ömer Erginsoy bu bir
leşmeyi değerlendirirken
AOL'ın teknolojik üs
tünlüğünden dolayı bu
evliliğin
patronunun
AOL olduğunu söyledi.
Geleneksel
medyayı
temsil eden Time Warner'ın ise bu sayede bü
yük prim yaptığma, bu
içeriğe gereksinimi oldu
ğuna ve bu birleşme ol
masaydı Time VVarner'ın
geleceğinin karanlık ola
cağına dikkat çekti.
Turkport Genel Müdü-

Yıl 1984, AOL - Time Warner birleşti
000 yılının ilk büyük birleş
mesi uzun zamandır geldi ge
liyor dediğimiz birleşen en
düstrilerde gerçekleşti. Yayın,
medya ve Internet. Bu birleşmede il
ginç olan, kimin kimi satın aldığı.
Satm alan taraf AOL.
Yayın ve medya endüstrisinin In
ternet ile bir gün organik olarak bir
leşeceği sinyallerini son yıllarda çok
güçlü olarak almaktaydık. Dijital ya
yın, veri hatlarının ve bant genişlikle
rinin gerçek zamanlı görün
tü ve ses iletimine olanak
tanıması, Internet'in komünite oluşturmada büyük rol
oynaması, endüstrilerin bir
birine yaklaşmasını olanak
lı kılan gelişmeler. Ancak
bu yakınlaşmanın bir sonu
cu olarak bu boyutta bir
birleşme gerçekten de geleceğe yönelik bazı soru işa
retlerini de beraberinde getiriyor.
Bu birleşmeyi alkışlayanlara karşı
lık ben bunu biraz endişeyle karşılı
yorum. Şirket birleşmeleri şüphesiz
finansal temellere dayanmak zorun
dadır. Ancak bu alandaki birleşme
gerçekleşirse, -ABD senatosundan
önce geçmesi gerekiyor-, var olan bir
ekonomik düzeni daha da güçlendir
mek amaçlı değil, insanların yaşantı
sını daha fazla mercek ve gözlem al
tına almak amacıyla gerçekleşmiş
olacak. Birazcık abartacak olursak
AOL - Time Warner birleşmesinin
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arkasında Onvelian bir felsefe yattı
ğını bile düşünebiliriz. Bu düşünce
olası gerçeklerden çok da uzak değil.
Haber almadan, eğlenceye, derinlik
içeren perspektiflerin tüm dünyada
kamuoyu yaratacak şekilde sunulma
sından, çocuklarınızın okul öncesi
beyinlerine kazınan çizgi filmlere ka
dar herşey tek bir elden çıkacak.
Şimdi siz kalkın da bu birleşmenin
insanlık yararına olduğunu iddia
edin. Dördüncü güç olarak anılan
medyanın aslında "en önde
gelen" güç olduğunu so
kakta yürüyen herkes böy
lelikle anlamış olacak. Bu
senaryoların hedefi olan
modere edilebilen tepkiler
gösteren toplumlar yaratma
arzusuna belki de insanlık
tarihi boyunca yakın olun
madı bugün olunduğu ka
dar. Herkes hamburger yi
yecek, coca-cola içecek, aynı televiz
yonu seyredecek, hiç düşünmeden bir
sistem kendisi adına alışveriş yapıp
tüketim yapmasını sağlayacak.
Bu arada unutmayalım, aynı emel
ler peşinde koşanlar sadece Amerika
kıtasında yaşamıyor, burnumuzun
dibine de arada bir bakmamız
gerekiyor. Bazen bu emellerin izlerini
usta yazarların amatörce kaleme al
dıkları "Internet" konulu yazılarda
bulabiliyorsunuz.
Bu mu istediğimiz?
oykug@interpro.com.tr

rü Erginsoy, AOL-Time
Warner birleşmesi ile ye
ni medya döneminin baş
ladığını belirtirken bu ge
lişmenin Türkiye'de her
kese içeriğin çok önemli
olduğunu bir kez daha
hatırlattığını söyledi. Ge
lecekte Türkiye'de bu tür
birleşmelerin olup olma
yacağı konusunda zama
nın henüz erken olduğu
nu belirten Erginsoy, içe
riği olmayan Internet ku
ruluşlarının mutlaka bir
takım adımlar atması ge
rektiğini de belirtti.
Ömer Erginsoy, Türki
ye'deki medya sektörü
nün dağılımına bakılırsa
bunun çok kolay bir şey
olmayacağını,
büyük
medya gruplarının Inter
net üzerinde doğru ham

birleşmesini yorumladı
ve bu tür işbMMerinin
çok kısa sürede Türki
ye'de de görüleceğini
söyledi. U n s a l daha sonra
konuyla ilgili olarak şun
ları söyledi:
"Bu vizyonu paylaşı
yoruz. Çukurova bünye
sinde böyle bir sinerjiden
daha önce de söz ettik.
Türkiye'de diğer gruplar
leler yapıyorlarsa başarı da aynı strateji içinde. Bu
ya daha yalan olacakları tür iş ortaklıklarını çok
nı da sözlerine ekledi.
kısa sürede Türkiye'de
görmeye alışacağız. Her
Tekel değil rekabetkesin kafasında bu strate
Bu tarz birleşmelerin jiye yönelik bir soru var
tekel değil, rekabet ve dı, bu dev birleşme stra
uzmanlık yaratacağını tejinin doğruluğunu gös
belirten Erginsoy, "Tür teriyor. Bunun Türki
kiye'de bu tür birleşme ye'ye yansımalarını Şu
lerin tekel olması söz ko bat ayında olmasa da
nusu değil. Türkiye'de 2000 yılında göreceğimi
içerik üretmek bir uz ze inanıyorum."
manlık alanı. Yeni med
Aslında
Türkiye'de
ya, interaktiftir. Rekabet medya değişen yüzünü
kesinlikle oluşur. Bu bilişim sektörüne daha
yüzden tekel kelimesi önce göstermişti. Doğan
yanlıştır, uzmanlık keli Yaym Grubu, Doğan Onmesi doğrudur" dedi.
Line erişim ve içerik ko
Çukurova Grubu altın nusunda oldukça iddialı
da çalışmalarını yürüten olduğunu ortaya koymuş
Superonline' nın Genel tu. Doğan-On-Line Ge
Müdürü Savaş U n s a l , nel Müdürü Hanzade Do
AOL ve Time VVarner ğan, 2002-2003 yılma ka
dar yaklaşık 30 milyon
dolar arasında yatırım ya
pacaklarım açıklamıştı. •
pinaru@interpro.com.tr

Pazar Penceresi

Türkiye bilişim pazarında iletişim
teknolojilerinin oranı, yüzde 7 3
nterpro Pazar Araştırma Merkezi
tarafından gerçekleştirilen "1998
Türkiye Bilişim Pazarı" araştır
ması sonuçlarına göre, bilgi tek
nolojileri, bilişim pazarının yüzde
26.7'sini, iletişim teknolojileri ise yüz
de 73.3'ünü oluştu
ruyor. Bu sonuç
iletişim teknolojile
rinin, bilişim paza
rında önemli bir pa
ya sahip olduğunu
ve pazarın boyutla
rını genişlettiğini
ortaya koymakta.
1998 yılında 8.7
milyar dolar tuta
rında bir büyüklüğe
ulaşan Türkiye bili
şim pazarında, BT

I

ve iletişim teknolojileri pazarlarının,
birbirleri için itici birer güç olduğunun
altını çizmek gerek. Bu iki pazarın sinerjisiyle büyüyen bilişim pazarmın,
önümüzdeki yıllarda büyüme ivmesini
artıracağını söylemek mümkün. •
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İletişim vergisi zamlarla katmerleniyor
Hazırlayan:

ŞEREF OĞUZ
elekomünikas
yon, her ku
rum ve kişi
için "olmazsa
olmaz" bir yapı arz edi
yor. Daha önce kurum
lar için haberleşmede
aslan payını alan tele
fon, cep telefonlarının
gelmesi ardından kişiler
için de aynı öneme yük
seldi.
Bir
yanda
telefon
kontürünün süresini kı
saltma ve diğer yanda
tarifeye zam yapma, ye
ni ekonomik düzenin
kuralıymış gibi sunulu
yor. Telekom Genel
Müdürü'nün zam gerek
çesi, "KİT'lerin içinde
en az zam yapan olarak
eleştiriliyorduk, bu yüz
den zam yaptık" oldu.

T

Tüm dünyada telefon
konuşma ücretleri aza
lırken bizdeki bu yakla
şım, bana ürkütücü ge
liyor. Bunu ben kara
yollarındaki otoban üc
retleri zammına benze
tiyorum. Burayı bir kar
kapısı
yapabilirsiniz.
Ama buradan beslenen
ekonomiye yüklü bir
girdi yaratırsanız, eko
nominizin rekabet üs
tünlüğünü
budamış
olursunuz.
Telefon ücretlerinde
dünyadaki genel eğilim,
yerel konuşmaların gi
derek ücretsiz hale gel
mesi, şehirlerarası ve
uluslararası konuşmala
rın da yerel faturalara
çekilmesi yönünde. Zira
ses giderek arkaik hale
gelirken data iletimi
önem kazanıyor.
Hele süreye bağlı ücretlendirme, anlamsız-

laştığı gibi, böyle bir
ücret mantığı, gelişen iş
modelleriyle çelişiyor.
Türk Telekom'un te
lefon konuşma gelirle
riyle övünmesi, yeni
ekonominin kurallarına
ters düşüyor.
Bundan 7 yıl önce bi
zim Eximbank'in tepesindekilerden biri (ismi
pek önemli değil), Türk
Eximbank'inin dünya
daki akranları içinde
kar rekoru kırdığını ilan
ediyor ve medya da bu
nu, sanki bir başarıymış
gibi büyütüyordu.
Halbuki
Eximbank'lar, kar eden kuru
luşlar değildir. Eğer kar
ediyorlarsa, ihracatı çe
virmek için kendilerine
emanet edilen fonları
israf etmişler demektir.
Eximbank'lann başarısı
(zira bu bir banka değil
dir aslında) karı ile de

Medyanın yeni yüzü beliriyor
n büyük servis sağlayıcı
American Online ile Time
Warner birleşmesinin 2000
yılının başına rastlaması bir
tesadüf değil. 2000 yılını bilgi çağı
nın miladı olarak algılayan Batı kül
türü, yeni medya kavramının da de
facto standardını koymaya başladı:
Convergency. Yani birbirine yakın
sama.
Birleşen parçalara bakıyoruz. Baş
langıçta televizyon grubu ile Inter
net gibi gözüküyor. Aslında taraflar
dan biri zaten geleneksel
medyanın molekül kurulu
şu. Molekülün iki temel
parçası Time ve Warner
Group.
Bu birleşme, çağımızdaki bir tezatı da temsil edi
yor. Bir yandan Internet'in
temsil ettiği bireysellik,
herkesi, ölçeğine ve coğ
rafyasına bakmadan önemli hale ge
tirirken, diğer yanda dev kuruluşlar
biraraya geliyor.
Bana göre temel dönüşüm, med
yanın elektronik ekonominin temel
zemini haline gelmesinde yatıyor.
Bunun bir sonraki aşamasında finan
sı görüyorum. Zira banka da artık
bir medya kanalından farklı anlam
taşımamaya başladı.
Geleneksel medyanın dönüşümü
yanı sıra bu yapıların finans ve eko
nomiyi etkileme becerileri de artık
en kaba tahlilin konusu olmaya baş
ladı.

E
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Eski sistem bankacılıkla, müşteri
yi bir banka markasına ve bu banka
nın şubesine getiren yapılar değişi
yor. Ancak bu değişimde eski alış
kanlıklar sürüyor nedense. Örneğin
bankalar ilave bir şube olarak Inter
net'te yer alıyor. Ancak sanal alem
de bankacılık yapınca, müdilerinizin
sadakati gidiyor ve siz, ekran üze
rindeki ikonlardan herhangi biri ha
line geliyorsunuz. Bu aşamada mudilerin kafasındaki bilmem ne ban
kası olma imajı gidiyor, yerine "ban
ka" gibi daha jenerik bir
kavram yerleşiyor.
Bu aşamada artık tran
saction (işlem), bir mouse
ile sürükle bırak eylemine
dönüşüyor. Hesabınızın
hangi bankada olduğunu,
işleminizin türünün veya
nereye ödeme yapacağınız,
havale alacağınızın önemi
silikleşiyor.
Bu ve benzeri zeminlerin yeni adı
na Internet diyorsak, dev ortaklığın
Internet temsilcisi AOL, bu iş için
uygun bir zemin. Time&Warner
denklemin neresinde? O da kullanı
cıya, müşteri veya mudiye erişimde
yer alıyor.
Böylesi bir birleşmenin, televiz
yon ile bilgisayarın izdivacıyla aynı
zamana denk gelmesi tesadüf değil.
Aletler, yani taşıyıcılar birleşirken
içerikler ayrı kalamaz. Haftaya fark
lı bir yüzüne değineceğim.
serefoguz@turk.net

ğil, finanse ettiği ihra
cat miktarıyla ölçülü
yor, yıl içinde kendine
ayrılan fonu kaç kez çevirdiğiyle değerlendiri
liyor.
Ama
biz
Exim
bank'in karı ile övünen
bir ırkın ahfadı olarak,
şimdi de telefonun ge
lirleriyle övünüyoruz.
Bu yaklaşım sürerse
çok yakında övünmenin
yerini dövünme alacak.
Zira tıpkı vergi gibi
telekom hizmetleri de
ekonomide temel mali
yetlerin esasını oluştu
racak. Ve bu, toplam
maliyetin önemli bir
yüzdesine ulaştığında,
daha az vergi veriliyor
diye şirketler nasıl ki
sistem dışına (kayıt dı
şı) kaçıyorsa, şirketleri
miz de telekom dışına
kaçacak.
Bunda da haklılar zi
ra hayatta kalmaları, fi
yat rekabeti yaratmaları
gerekiyor.
Bence Telekom, zam
larıyla övünmek yerine,
hizmet kalitesiyle övün
men.
Kendisinden "Niçin
zam yapmadın?" diye

şikayet eden kamu oto
ritesi, bu dikkatini (!),
özelleştirmesine odak
lamalı.
Çok yakın gelecekte
Yunan Telekom'undan
hizmet almaya başlayan
insanlarımız ortaya çı
kacak. Bunları "kansız
lar" diye mi suçlayaca
ğız? Bu iş takım tutmak
değil ki. Ve başka ülke
lerin telekomundan hiz
met alanlar, ülkeyi mi
satıyor olacaklar?
Geçen hafta, bana
hizmet vermeyen ancak
faturalarımı da cezala
rıyla birlikte aksatma
yan Telekom'un kablo
aboneliğinden ayrılmak
için Gayrettepe Telek o m ' a gittim. Sözleşme
yaparken benden alınan
garanti parası da dahil
(3-5 milyonluk borç
için yurtdışına kaçacakmışız gibi) tüm hakla
rımdan feragat etmem
halinde bunu sağlaya
caklarını söylediler. Yi
ne de ' p e k i ' dedim.
Borçsuz olduğuma dair
belgeyi alabilmek için
iki kat arasında herhal
de 5 kilometre yol yap
tım. Ucunda doğru me

mur olduğunu, ancak
uzun kuyruğu tüketmek
için ömrünü törpüleye
rek öğrendiğin sıralarda
bekledim ve nihayet
kablo aboneliğimi iptal
ettirebildim.
Siz bir de bunu elde
ederken çekilen çileyi
hatırlayın...
Genel Müdür ve ka
mu otoritesi, zam yap
mamakla kusur işleme
yi bir tuta dursun, hiz
met kalitesini artırma
yönünde hiç bir gayre
tin olmaması bana deh
şet verici geliyor. Hele
bir de böylesi yüklü te
lefon faturaları şirketle
rin, kurumların başına
dolu gibi yağarken.
Internet üzerinden te
lefon, uydu by pass'ı ile
yurtdışı, Telekom'u dış
layan haberleşme hiz
met alımları... Tekel ka
fasının başını er geç vu
racağı taşlar bunlar.
Zira deli dumrul man
tığıyla konuşandan bin
akçe, konuşmayandan
döve döve bin akçe al
makla övünen yapı,
Türkiye'nin 2000 kade
ri olamaz. •
serefoguz@turk.net

Türk Henkel'e ICC desteğiyle
raporlama sistemleri
ürk
Henkel,
SAP Kurumsal
Planlaması
Projesi çerçe
vesinde gerçekleştirdiği
Lojistik Bilgi Sistemi
(LBS) Raporlama uygu
lamasını ICC Danışmanlık'ın desteğiyle yaşama
geçirdi.

T

Proje sonucunda iki
tür raporlama sistemi
oluşturuldu. Bu sistem
lerden biri, mevcut mal
zemelerin stok miktarla
rının, stok devir hızları
nın ve değerlerinin ayrı
ayrı Türk Lirası, Alman
Markı ve Euro cinsin
den görüntülenmesine

dayanıyor. Diğer rapor
lama sistemi ise, mev
cut malzemelerin stok
larının geçmiş periyodlardaki
kullanımları
dikkate alınarak stok
yeterliliklerinin ve hare
ketsizliklerinin ay ba
zında görüntülenmesine
dayanıyor. •

Süzer Holdingcin tüm şirket birimleri
Gold Open altında çalışacak
üzer Holding,
tüm sistem ge
reksinimlerini
karşılayacak bir
yazılım kuruluşuna karar
verme sürecini tamamla
dı ve bünyesinde barın
dırdığı tüm şirketlerde
kurulacak yeni İş Yöne
timi Sistemi için LBS'yi

S

seçti.
Süzer Holding Bilgi
İşlem Müdürü Turgut
Macun,
bu
seçimde
LBS'nin yerli bir kuru
luş olmasının önemli bir
faktör olduğunu vurgu
luyor.
Mevzuatlarının
çok çabuk değiştiğini ve
yerli kuruluşların bu de

ğişimlere
daha
hızlı
uyum sağladığını belir
ten Macun, yerli şirket
lerin çözüm için önce
Almanya'yı, Amerika'yı
arayıp, yanıt beklemesi
nin gerekmediğini, is
teklerine anında ve hızlı
yanıt
verebildiklerini
söyledi. •
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Boğaziçi'nde ü r e t i m ve satış a y r ı l d ı
Ö z g ü r

K a r a g ö z

on iki-üç yıldır
devam eden bir
gelişmenin ürü
nü olarak ortaya
konan yeni yapılanma
sonucunda, Boğaziçi Bil
gisayar'ın üretici yapısı
ile dağıtıcı yapısı birbi
rinden tamamen ayrıldı.
PC üretimi, Aidata Bilgi
İşlem Sistemleri adı al
tında kurulan yeni şirkete
aktarıldı. Boğaziçi Bilgi
sayar ise dağıtıcılık ka
nalını yürütecek.
Konuyla ilgili olarak
görüştüğümüz Boğaziçi
Bilgisayar Genel Müdür
Yardımcısı Serdar Er
dem, Aidata Bilgi İşlem
Sistemleri'nin Boğaziçi

S

Bilgisayar'dan tamamen
bağımsız olacağını ve
teknolojisi ileri PC'lerle,
hem projelere hem de
son kullanıcıya yönelik
çalışacak bir yapıda ola
cağını belirtti. Tüm dağı
tıcılık işinin Boğaziçi
Bilgisayar'dan tek ope
rasyon halinde yürütül
düğünü vurgulayan Er
dem, 1999 yılı başında,
ana dağıtımı da şirketin
içine aldıklarını söyledi.
Erdem, "Bu sonuç, eli
mizdeki temsilciliklerin
çokluğundan, pazarın ve
bizimle çalışan bayilerin
gereksinimlerinden orta
ya çıktı" dedi.
Boğaziçi Bilgisayar'ı,
teknik desteği, finansı,
sürekliliği ve satış sonra-

Boğaziçi Bilgisayar, 2000 yılına
yeni bir yapılanmayla girdi. Buna
göre Boğaziçi Bilgisayar' ın üretici
yapısı ile dağıtıcı yapısı
birbirinden tamamen ayrıldı.

sı destekleri tam olan bir
şirket olarak tanımlayan
Erdem, PC üretiminden
kalma, bütün Anado
lu'da yaygın bir bayi ağı
na sahip olduklarını söy
ledi.
Erdem, bilgi teknoloji
leri pazarının büyük ha
cimlere doğru gittiğini
vurguladı ve büyük ha
cimleri karşılayabilmek
için şirketlerin yüksek öz
sermaye, iyi uluslararası
ilişkiler ve çok iyi tecrü
beye sahip olması gerek
tiğini belirtti. Boğaziçi
Bilgisayar'ın bütün bu
unsurlara sahip olduğunu
söyleyen Erdem, "Kendi
öz sermayemizle büyü
müş bir şirketiz" dedi.

Aidata Shop'lar
azalıyor mu?
Boğaziçi
Bilgisayar,
PC üretiminde yapısal
olarak bağımsız olan
ama ticari anlamda ilişki
si olan mağazalarını ka
pattı. Bunun, 'Aidata
Shop'lar azalıyor m u ? '
sorusunu beraberinde ge-

Gemi inşaatına ortak AB dili
vrupalı gemi yapımcıları
Uzak Doğu ile rekabette
zorlanırlar. Çünkü, Uzak
Doğu kadar büyük ve ba
sit gemi yapamazlar. Onlarınki gibi
büyük yapım tesisleri yoktur. Avru
pa'da işçilik ve maliyet de
çok yüksektir.
Ama Avrupa, gemi yapı
mında Uzak Doğu'ya oran
la şu noktada üstündür: Da
ha karmaşık donanımlı ge
mi yapmada...
Bunu gerçekleştirmek ise
zahmetli. Çünkü Avrupalı
gemi yapımcıları farklı bili
şim dil ve yöntemleri kullanır. Birbir
leriyle işbirliği yapmak istediklerinde
bu farklı dil ve yöntemler, önlerinde
engel. Çaresi, öğrneğin gemi planla
rını kağıda döküp bunları postayla,
kuryeyle diğer yapımcıya yollamak.
Planlar, hesaplar orada yeniden bilgi
sayara aktarılır. Sonuç: Bir sürü za
man kaybı, önlenemeyen gecikmeler,
veri aktarımında hatalar...
Avrupalı 12 gemi yapımcısı, ileti
şim uyumsuzluğunu gidermek için
yöntem araştırmaya 1996'da başladı.
Ve aralarında STEP (Standard for
Exchange of Product Data) "dili" ile
anlaşmak için bilişim altyapısı kurma
projesi geliştirdi. AB de bu projeye
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mali destek verdi.
Avrupa Komisyonu, sanayi üretimi
başta olmak üzere ulaştırma, tıp, bioteknoloji, enerji, çevre, elektronik
gibi birçok alanda iletişimi hızlandı
racak bilişim projelerini Esprit prog
ramı çerçevesinde destekli
yor. Avrupalı gemi yapım
cılarına da 2.8 milyon
ECU'lük bir destek sağladı.
İngiltere, İspanya, Fin
landiya, Danimarka, Porte
kiz, Hollanda ve Norveç'e
dağılan gemi yapımcıları
arasında kurulan ağ ile ve
ri, kağıt-kalemden kurtulup
tamamen elektronik ortamda şimdi
çok daha hızlı ve güvenli biçimde iş
leniyor.
AB'de bu tür ortaklıklara mali yar
dım örnekleri bol.
SEASPRITE adıyla bilinen bu iş
birliği, Avrupa gemi sanayinin, mo
dern bilgi teknolojisini ve iletişim
sistemlerini hem coğrafi, hem teknik
sınır tanımadan kullanma azminin bir
örneği olarak tanmıyor.
AB üyeliğini bekleyeceğimiz uzun
yılların daha bu ilk günlerinden baş
layarak bu tür projeleri tanıtmak, sa
nayicilerimize AB ile ortak proje ha
zırlama ipuçları verebilir.
eeoymen@hotmail.com

Boğaziçi Bilgisayar Genel Müdür Yardımcısı Ser
dar Erdem.

tirdiğini söyleyen Erdem
konuyu şöyle açıkladı:
"Aidata Shop'lar tam ter
sine çok daha artacak.
Çünkü biz 15 tanesini
ancak yönetebiliyorduk.
Üstelik bu operasyon,
teknolojiyi
Türkiye'ye
yansıtmak açısından faz
la vaktimizi alıyordu.
Uzak bölgelerde yönet
memiz gereken yerler ol
duğu için geri çekildik.
Ama şimdi 150 tane Ai
data Shop
açılabilir.
Çünkü onlara hemen he
men karşılıksız tabelamı
zı taşıma hakkı veriyo
ruz. Sadece ürünlerimiz
le ilgili birtakım koşulla
rımız var." Bundan sonra
bütün mağazaların onlara
Aidata Shop'lar kadar
yakın olacağını vurgula
yan Erdem, mağazaları
Boğaziçi
Bilgisayar'ın
yeni pozisyonunu da tarif

etmek için kapattıklarını
söyledi. Erdem, "Mecidi
yeköy'deki mağazamızı
da kapatınca büyük tep
kiler aldık. Ama o bölge
de 80 tane bayimiz var.
Bu bayilerle rekabet et
menin hiçbir anlamı yok.
Biz de oradayız ve orada
ayda 300 bin dolar ciro
yapıyoruz. Şu andaki
normal ciro dilimimizde
ciddiye alınmaması gere
ken bir rakam" dedi.

Sektörün parlayan
yıldızı olacağız
Erdem, Boğaziçi Bil
gisayar'ın 1999 yılında
çok iyi bir çizgi çizdiği
ni, yılın ilk yarısındaki
krizlere ve yaşanan fela
ketlere rağmen hedefle
nen cironun üzerine çı
kıldığını vurguladı.
Bu yıl için daha büyük
hedefleri olduğunu ifade

eden Erdem, Boğaziçi
Bilgisayar'ın 2000 yılı
hedeflerini şöyle açıkla
dı: "Bu yapılanmayı ger
çekleştirip, hedefleri yu
karıya çekmeden kendi
mizi piyasaya tarif etsey
dik, büyümemiz her za
manki gibi yüzde 20-30
oranlarında devam ede
cekti. Şimdi ise yüzde
100'lük bir büyüme bek
liyoruz. Bizim için bu
büyüme, yüzde yüz daha
çok para kazanmak anla
mına gelmiyor."
Erdem, 2000 yılında
Boğaziçi
Bilgisayar'ın
sıralamada üçüncülükten
aşağıya düşmeyeceğini,
hedeflerini de tutturup
sektörün parlayan yıldızı
olacağını vurguladı. Pa
zarın bakış açısının da bu
yönde olduğunu söyle
yen Erdem, ciro olarak
50-60 milyon doların
üzerine çıkacaklarını be
lirtti.
Erdem, "BT şirketleri,
bugünden hayalini kura
madığımız bir şekilde
bütün sanayi şirketlerini
yok edecekler. Artık ile
tişim başka türlü tarif
ediliyor. Şu anda bu sek
törde gördüklerimiz, ok
yanustaki bir damla ka
dar. Bir anda öyle büyü
yecek ki bu büyümeyi
kimse tarif edemeyecek"
dedi. •
ozgurk@interpro.com.tr

3Com ve Siemens'in
ağ bilgiişlem işbirliği bitti
998 yılında ağ
tabanlı
telefon
sistemleri alanın
da Siemens ile
100 milyon dolarlık bir
ortaklık kuran 3Com, bu
işbirliğinin sona erdiğini
açıkladı.
Küçük ve orta ölçekli
kuruluşlara Internet üze
rinden ses aktarımı ala
nında
hizmet
veren
3Com, bu alanda tek ba
şına yer alacağını ve yeni
bir yapılanma ile büyük
ölçekli işletmelere yöne
leceğini bildirdi.
Ağ tabanlı telefon sis
temleri alanında yeni ci
hazlar geliştireceğini ak

1

taran şirket, kendi tekno
lojisiyle Cisco Systems,
Nortel Netvvorks ve Lu
cent Technologies gibi
şirketlere rakip olduğunu
iddia etti. 3Com yöneti
cileri, yeni yapılanma sü
recinde şirketin ses mo
dülleri eklentileri (addon) geliştireceğini ve bu
eklentilerin
3Com'un
mevcut ağ bilgiişlem
ürünleriyle
bütünleşik
olarak çalışacağını da
belirttiler.
Konuyla ilgili yorum
yapan uzmanlar, Alman
teknoloji devi Siemens
ve 3Com arasındaki or
taklığın, 3Com'un ver

iletişim ve telefon sis
temleri alanında faaliyet
gösteren NBX şirketini
satın almasıyla bozuldu
ğunu kaydettiler.
Current Analysis'den
Chris Nicoll ise "Bu ko
nuda yeni teknolojiler
geliştirmek 3Com için
önemli. Cisco, Nortel,
Lucent gibi şirketler, ses
alanında güçlüler. Eğer
3Com kurumsal pazarda
bir çözüm sağlayıcı ol
mak istiyorsa önünde iki
seçeneği var: Ya ses ala
nına odaklanacak, ya da
niş pazarda bir oyuncu
olarak kalacak" yorumu
nu yaptı. •
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NCR, sektörün gönüllü okulu
D İ D E M TÜNEL
CR Türkiye,
bilişim sektö
ründe bir okul
görevi üstle
niyor. Bugün sektördeki
üst düzey yöneticilerin
önemli bir kısmı NCR
okulundan mezun. Geç
mişten bugüne taşınan
şirket kültürü ile şirketin
eğitime verdiği önem,
NCR'a bu haklı ünü ka
zandırıyor.
1884 yılında Ohio'da
kurulan NCR, 19'uncu
yüzyılda teknoloji yara
tan bir şirket olmasının
yanı sıra binlerce çalışa
nıyla dev bir işletme ha
lini alıyor. 2 yıl sonra
uluslararası bir kimliğe
bürünen şirket, altyapısı
nı, operasyonlarını 20 ül
keye dağıtacak şekilde
planlıyor. 1901'de ABD
dışındaki ilk ofisini İn
giltere'de açan şirketin
Türkiye'ye geliş tarihi
ise 1902. İşte NCR'ı gü
nümüze taşıyan değerler
daha ilk yıllarda belirle
niyor. Internet gibi ileti
şim teknolojilerinin daha
gelişmediği bir ortamda
bu kadar yaygın bir organizyonun merkezi yöne
timi için sıkı bir altyapı
ve yıllara göre revizyona
uğrayan değerler ortaya
koyuluyor.

N

NCR'ın yüzyılı aşkın
süre var olan ve de ürün
leri, pazar koşulları ve
müşteri beklentileriyle
zaman içerisinde şekille
nen prensipleri 1993 yı
lında AT&T birleşmesiy
le revizyondan geçip, ya
zılı kesin kurallar halini
alıyor. Şirketlerin ortak
bir vizyon ve misyona
sahip olmasını amaçla
yan bu çalışma her ülke
deki operasyonlar için şu
ortak değerleri savunu
yor: Karşılıklı saygı,
müşteriye bağlılık, dü
rüstlükte en yüksek stan
dartlar,
mükemmellik
arayışı ve başarının so
rumluluğunu üstlenmek.
NCR'ın tanıtım mater
yallerinde de sıkça yer
alan bu kavramların
NCR'ın tüm çalışanlarınca benimsendiğine inan
mak için NCR Türkiye
www.bthaber.com.tr

Genel Müdürü Caner
Öner'in NCR Ortak De
ğerlerini açıklayan bir
kartı üzerinde taşıdığını
görmek yeterli.

Askeri okul disiplini
NCR Türkiye İnsan
Kaynakları ve Kalite Gü
vence Bölümü Müdürü
Gamze Türker ortak de
ğerlere bağlı olarak orta
ya çıkan şirket kuralla
rıyla yaşadıklarını ancak
bu kuralların, aksini ya
şamadıkça, varlığını fark
etmediklerini söylüyor.
"Güçlü bir altyapıyı, güç
lü bir organizasyonu,
bunları destekleyip yay
mak için de çok güçlü bir
eğitim kadrosu ve prog
ramını üst üste koyduğu
nuzda belki bir okul de
ğil, askeri bir okul düze

lanılan formlar, raporla
ma yöntemleri, personel
yazışmaları,
terimler,
teknik hizmetlerin hepsi
aynıdır. Bütün dünyadan
NCR
mühendisleri
biraraya gelse herhangi
bir konuda aynı dili ko
nuşurlar. İçinde bulundu
ğunuz ortam sizi o kültü
re getiriyor."

Satış felsefesi
önemli
Ürün değerini bulma
sının satış teşkilatının
gücüyle ilgili olduğunu
savunan NCR yetkilileri,
NCR için yapılan okul
benzetmesinin satış fel
sefesinden kaynaklandı
ğını
vurguluyorlar.
NCR'ın sektöre kazan
dırdığı isimlerden çoğu
ağırlıklı olarak satış tara

Tijen M ergen, Mehmet Iyimen,
Şevki Kuyulu, Levent Şensezgin,
Cengiz Ultav, Cenk Kır al, Bülent
Helvacı, Bülent Uygur, Mehmet Ali
Doğançay... Uzayıp giden bu
listenin en büyük ortak özelliği iş
hayatlarının önemli bir bölümünü
NCR Türkiye'de geçirmiş olmaları.
ninde çalışan bir şirket.
Ancak 15 yıldır bu şir
kette bürokrasi vardır di
ye bir şey hissetmedim.
Süreçler belli ve herkes
ne yapacağını biliyor" di
yen Türker, şirket kültürü
hakkında da şunları söy
lüyor: "Bir sunum ya da
bir teklif hazırlayacaksanız bunun formatı İngil
tere'de de, Japonya'da da
aynıdır. Şirket içinde kul

fından geliyor. Hızla bü
yüyen Türkiye pazarına
giren yabancı şirketlerin
kadrolarını oluştururken
ilk olarak gözlerini çevir
dikleri yerler NCR gibi
deneyimli elemanlar ba
rındıran şirketler oluyor.
Kişilerin çeşitli kariyer
istekleri olduğunu ve ay
nı şirket içinde yukarı
doğru gidildikçe iş im
kanlarının azaldığını ha

tırlatan Gamze Türker,
doğal olarak kariyerlerini
başka yerde aramak iste
yenlerin olduğunu, 80'lerde yükselen bu oranın
şimdi dengeye oturduğu
nu belirtiyor. "Gerçek şu
ki herkes NCR'ın kültü
ründen yararlanmak isti
yor" diyen Gamze Tür
ker genç mezunlar tara
fından N C R ' a oldukça
yüksek başvuru olduğu
nu söylüyor.
Teknoloji dünyasında
değişen ürünler, satıcı
profillerini de etkiliyor.
NCR'ın 1985'de düzen
lemeye başladığı ve sa
tıştaki başarısına imza
atan eğitim programı da
yeni satıcı profiline uy
gun tasarlanmıştı. Prog
ramda her yıl ülkenin sa
tış bölümüne katılacak
elemanların sayısı belir
lenip, en iyi üniversitele
rinden mezun olmuş,
araştırmacı ve kendini
geliştirmeye önem veren
kişiler seçiliyordu. Tür
ker, 87-89 senelerinde
her program için 300400 kişinin başvurduğu
nu, bunlardan 3 ay süren
bir eleme sonunda 15-20
kadar satıcı adayının işe
alındığını
kaydediyor.
İşe alınan bu gençler,
AB D'deki
merkezde
NCR'ı, ürünlerini, rakip
ürünleri, temel satış yön
temlerini tanıyacakları
üç aylık bir eğitime tabi
oluyorlardı. Ülkelerine
geri döndüklerinde ise 11.5 aylık ikinci bir prog
ramda ülke organizasyo
nunu tanıyıp, yöneticiler
den eğitim alıyorlardı.
Süre tamamlanınca da
mentor (kılavuz) denilen
kişilerin himayesinde ça

lışma hayatına başlıyor
lardı. NCR, 1995 yılına
kadar pazara böyle hazır
bir kuvveti yetiştirmeye
devam etti. Hatta NCR
yetkilileri, diğer şirket
yetkililerinin kendi ele
man gereksinimlerini bir
yıl önceden kendilerine
haber vererek takıldıkla
rını söylüyorlar.
1995 yılında gerçekle
şen bir strateji değişikliği
ile NCR ilk defa yeni me
zunların yanı sıra yetiş
miş eleman almaya baş
ladı. Yetişmiş elemanları
mevcut yapıya adapte et
mekte başta oldukça zor
landıklarını
söyleyen
NCR Türkiye yetkilileri,
kendi düşünce tarzlarındaki insanları kendilerine
katarak başarılı oldukla
rını belirtiyorlar.
NCR'ın satıcı profili
de zamanla değişime uğ
ruyor. Eskiden satış kad
rolarına idari bilimler
mezunlarını alırken şim
di mühendis kökenli ve
MBA master dereceliler
tercih ediliyor.

NCR sanal
üniversitesi
Değişen gereksinimle
re cevap vermek için
NCR, 1996 yılında sanal
bir üniversite kurdu.
Üniversitenin fakülteleri
şu anda NCR'ın faaliyet
gösterdiği her bir iş biri
mini kapsıyor. Finansal
sektörün, perakende sek
törünün, teknik servisin
birer enstitüsü var. Her
çalışan sanal ortamda
kendi enstitüsündeki eği
timleri alabiliyor. Eğitim
felsefesi ise işbirliği: Ça
lışan yönetici ve şirket
bir işbirliği içinde olmak
durumunda. Çalışan ken
di kendini geliştirmesi
gerektiğinin bilincinde
olup, kendi eğitimlerini
kendi organize edecek.
Yöneticisi ve şirket bu
gerekli altyapı imkanları
nı sağlayacak.
Sanal
üniversitede
1999 yılında toplam 42
bin 686 bin öğrenci eği
tim görmüş. Maliyetler
de büyük düşüş ve önem
li miktarda zaman tasar
rufu getiren bu sistemin
yanı sıra televizyonlu

eğitimler de gerçekleşti
riliyor. Bütün dünyada
aynı anda 2 bin - 3 bin
kişiye aynı eğitim verile
biliyor. Ayrıca notebooklar sayesinde doğrudan
etkileşimli iletişim sağla
nıyor, sınav yada anket
yapılabiliyor. Sonuç ola
rak NCR bir teknoloji
şirketi olarak çalışanları
na kendilerini geliştirme
leri için teknolojik altya
pıyı sağlamayı amaçlı
yor. •
didemt@ interpro .com.tr

25 yılın ödülü,
Kırmızı
Ceket
CR kültü
ründe başa
rıların ödül
lendirilmesi
önemli bir yer alıyor.
Geleneksel olarak tüm
dünyada her bölümün
en başarılı elemanları
bir yerde toplanıyor.
NCR'ın satış bölü
münde ise yıllık satış
kotasını 25 sene aşan
kişilere ise çok özel bir
ödül veriliyor: Kırmızı
Ceket.
1988 senesi netice
sinde 25 yıl boyunca
yıllık kotasını aşma ba
şarısını gösteren tek
isim NCR Türkiye ve
Doğu Avrupa Mağaza
cılık Sistemleri Satış
Direktörü Güner Kıral'dı. 1999 yılında dü
zenlenen satış kotasını
aşan yaklaşık 2 bin
500 kişinin katıldığı tö
rende Güner Kıral'a
Kırmızı Ceket'ini NCR
Yönetim Kurulu Baş
kanı Lars Nyberg giy
dirdi. Kırmızı Ceket sa
hibi bir yönetici daha
sonra kotasını aştığı her
yıl bu törenlerde ön sı
rada ağırlanıyor. •
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Internet üzerine aykırı düşünceler
GAMZE GÖKER
Sayfa 1 \>
Edebiyat ve politika
çevrelerinin yakından ta
nıdığı Prof.Dr. Talat Halman, inet-tr'99-5. Türki
ye'de Internet Konferan
s ı n d a Internet ve genel
olarak bilişim dünyasına
dair sektörde pek duyul
madık yorumlarda bu
lunduğu açılış konferan
sıyla çok ilgi çekmiş ve
dakikalarca alkışlanmış
tı. Biz de Prof.Dr. Halman'm bu farklı bakışını
sizlere daha ayrıntılı yan
sıtmak istedik. Internet'e
çok ilgi ve zaman yatırı
mı yapmış olanların, sü
rekli Internet'le içice
olanların Internet'e uzak
tan bakamadığını, onun
sakıncalarım göremedi
ğini belirten Halman, bi
ze bu konuda bir üçüncü
göz oluyor.
Yazılarını
yazarken
daktilo kullanan Halman,
bilgisayarı henüz kullan
maya başlamış. Zaten
genel olarak makinelerle
arasının iyi olmadığını
söyleyen Talat Halman,
Internet'i e-posta mesaj
larına bakmak, arada bir
de e-posta göndermek
için kullanıyor. "Ama
söz veriyorum, bilgisa
yarı öğreneceğim" diyor.
Hatta Internet'te 'atda'ya
gitmeyi de (surf yapmak
tan söz ediyor) istiyor.
Internet'i felsefi ve tek
nolojik açıdan merak et
tiğini
dile
getiren
Prof.Dr. Halman'ın asıl
kaygısı Internet'in ve bil
gisayarın bizi kitaplardan
uzaklaştnacağı.

Kütüphaneler
mi olacak?

müze

Bilgisayar ve Internet
sağladığı kolaylıkla kita
bın sonunu getirecek di
ye haklı bir korku taşıyor
Halman: "Belki ileride
kütüphaneler müze, ki
taplar birer teşhir objesi
haline gelecek. Artık
Hac'ca gider gibi kütüp
haneye gitmeye gerek
kalmadan tüm kütüpha
neler elimizin altında
olacak."
Talat Halman elbette
ki Internet'i tümden 'tu
kaka' ilan etmiyor. İnwww. bihaber, com.tr

Talat Halman

kimdir?

T.C.'nin ilk Kültür Bakanı. Columbia, Princeton, Pennsylvania üniversitelerinde Türk di
li ve edebiyatı, Türk tarihi ve kültürü, İslamiyet, Orta Doğu tarihi, İslami edebiyat konu
larında dersler verdi. En son, NewYork Üniversitesi'nde profesör ve Orta Doğu Dilleri
ve Edebiyatları Bölümü Başkanı idi. Bilkent Üniversitesi' nde ilk "mümtaz konuk profe
sör" oldu: 1998 Eylülünde etkinliğe başlayan Türk Edebiyatı Bölümü'nün kurucu başka
nı. T.C.'nin ilk Kültür İşleri Büyükelçisi'ydi. Birleşmiş Milletler'de Başdelege Yardımcı
lığı yaptı. Türkçe ve İngilizce telif ve çeviri 50'den fazla kitap yayınladı. Milliyet Gazete
si köşe yazarlarından. İki bini aşkın yazı, inceleme, deneme yayınladı. Dört yıl UNESCO
Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Kraliçe Elizabeth, Prof.Dr. Halman a "Sir" unvanı karşılı
ğı olan "Knight Grand Cross, G.B.E., The Most Excellent Order of the British Empire"
payesini verdi. Eylül 1999'da kendisine TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi)'nin hizmet
ödülü verildi.

sanlığın geleceği için bü
yük vaatleri olan, dünya
ya, bilime, teknolojiye
büyük ufuklar açan ve
açacak olan bir gelişme
olarak görüyor Internet'i.
Ama sakıncalarını göz
den kaçırmadan. Muha
fazakar bir 'kitapsever'
olarak kitapla kurduğu
duygusal bağın yitmesi
ne göz yumamıyor: "Ki
taplar kaybolmasın, gö
mülmesin istiyorum. On
ları her zaman koklaya
nın, sevelim, okşayalım.
Kitaplarla duyularla ilgi
li bir bağımız da devam

ve somut bir yaşantısı
var."

Az gelişmiş ülkeler,
handikap
Internet'te kullanılan
dilin ve terminolojinin
İngilizce olmasından da
yakınıyor Halman ve bu
konunun
tehlikelerine
dikkati çekiyor. ABDli'lerin üretip dağıttığı
bilginin hepimizi alışkan
lıklar, kafa ve kalp bakı
mından adeta bir hege
monya altına aldığını be
lirten Prof.Dr. Talat Hal
man, bunun yeni bir kül

"Bu bilgisayar bağımlılığı artarsa
insanlar daha da asosyal olacak
çünkü Internet birçok gereksinime
cevap veriyor, insanlar
yabancılaşacak, birbirinden
kopacak. Tam bir narsisizm,
bencillik dönemi olacak."
etsin. İnsanla kitap ara
sındaki o yakın temas
kaybolmasın, yazık olur.
Ekranda bir soğukluk
var. Ayrıca ekrandan yal
nızca dikey olarak oku
yabilirken kitabı her açı
dan okuyabilirsiniz. Kı
yıda güneşi örtmek için
gözlerinizin önüne tuta
bilir, yatağınıza alabilir,
birlikte uyuyabilir, seya
hate götürebilirsiniz. Ki
tabın böylesi kolaylıkları

tür emperyalizmi yarata
bileceğini
hatırlatıyor.
Halman dünyanın her
hangi bir siyasi bunalıma
girmesi halinde bilgi tek
nolojilerini elinde bulun
duran güç veya güçlerin
tüm bilgiyi kendi amaçla
rı doğrultusunda kullan
masının, az gelişmiş ül
keleri handikaplı bir du
ruma sokacağını ifade
ediyor ve şöyle devam
ediyor: "Bili Gates'in ki

şisel serveti 45 az geliş
miş ülkenin toplam yıllık
gelirine tekabül ediyor.
Az gelişmiş ve gelişmek
te olan ülkeler bu tekno
lojiyi almaya ve kendi ül
kelerine adapte etmeye
mecburlar ama mecbur
oldukça büsbütün bağım
lı hale geliyorlar."

Internet 'ağ'ına
yakalandık
"Internet bir ağ atarak
bizi yakaladı ve o ağdan
kurtulmamıza
olanak
yok. Biz küçük memle
ketler, balıkçıların ağları
na takılmış küçük balık
lar gibi çırpınıyoruz. Bizi
sudan çıkarttıkları an
öleceğiz. Bu yeni bir kö
lelik, yeni bir sömürgeci
lik" diyor Talat Halman
ve bilgi teknolojilerini
üretmeyen, yaratmayan,
satın alan ülkelerin bira
raya gelip belki bir kong
re düzenlemesi, bir kuru
luş oluşturması ve bilgi
teknolojilerini elinde bu
lunduran ülkelere karşı
dayanışması ve kendi
dillerini ve kültürlerini
korumaları gerektiğini
vurguluyor.
Türkiye gibi göçebe
bir toplum olma özelliği
nin uzantısı olarak dış et
kenlere çok açık olan,
yeniliklere hemen adapte
olan, kolay alışan bir
ulusun daha dikkatli ol
ması gerektiğinin altını

çiziyor ve şöyle devam
ediyor: "Şu anda bile di
limiz İngilizce'nin etkisi
ne girmiş durumda, ileri
de daha da kötü olmasın
dan korkuyorum. Dünya
üzerindeki 6 bin dilden 2
bini kayboluyor. Kaybo
lan dillerin örnekleri In
ternet'te tutulabilir, o dil
ve kültür hakkında bilgi
ler verilebilir ve böylece
o diller yaşatılabilir. Ha
lihazırda yaşayan diller
yaygınlaştırılabilir. Ev
rensel kültürde çeşitlilik
ve yaratıcılık korunmuş
olur."

Şer değil beşer
imparatorluğu
Halman'a göre Inter
net iyi bir biçimde kulla
nılırsa dünyada kötü sağ
lık koşulları ile mücadele
etmek, dünyadaki tüm
insanlara doğru sağlık
bilgilerini ulaştırmak çok
kolaylaşır, çocuk ölümle
ri azalm "Internet şer im
paratorluğu değil beşer
imparatorluğu kurmalı"
diyor Halman.

Yeni ümmilik çağı
Bilgisayar okur yazarı
cahil insanların sayısı
arttığından içinde bulun
duğumuz dönemi 'yeni
ümmilik çağı' olarak ta
nımlıyor Talat Halman:
"Bu yeni çağda yazmak,
kitap okumak istemeyen,
bilgileri yalnızca ekran
dan takip etmeyi tercih
eden insanların sayısı
gitgide artıyor. Artık ba
sit bir access (ulaşma)
becerisi edinilince tüm
bilgilere Internet'ten ulaşılabiliyor. Bu bilgiler
çoğu zaman yüzeyde ka
lan, anlık bilgiler. Oysa
bilgide genel bağlam, de
vamlılık söz konusudur.
Belki Internet bu türden
bir entelektüelliği de or
tadan kaldıracak. Yani
bilginin türü de değişi
yor. Mekanik bir bilgi,
düşünce ve öğrenim tarzı
hakim oluyor."

Talat Halman'm
distopyası
Prof.Dr. Talat Halman
önlenemez biçimde geli
şen bilgi teknolojileri ve
Internet'in gelecekteki
olası kara tablosundan

söz etmeye başlayınca
bir 'Halman distopyası'
çıktı ortaya: Halman'ın
öngörüleri düşündürücü
ve hiç de 'olmaz' değil:
"Bu bilgisayar bağım
lılığı artarsa insanlar da
ha da asosyal olacak çün
kü Internet birçok gerek
sinime cevap veriyor. İn
sanlar
yabancılaşacak,
birbirinden kopacak. Ev
ler birbirinden ayrı ola
cak. Belki aile hayatları
olmayacak. İnsanlar tek
tek olacak. İnsanlar gün
lerini gecelerini bu sev
giliyle geçirecek. Sevgili
bile olmayacak çünkü
aralarında aynı zamanda
rekabet olacak. Bu insan
ların kendi ailelerine,
çevrelerine, toplumlarına
manevi bir sorumluluk
duyguları
olmayacak.
Tam bir narsisizm, ben
cillik dönemi olacak. Şe
hirlerde beşeri temas çok
azalacak. Vicarious (dolayımlanmış), ikinci el
yaşantılarımız
olacak.
Bütün yaşantımız bir ara
ca teslim olacak, kendi
yaşantımızı vekalet etmiş
olacağız. Manevi yaşa
mımızı, yalnız dini duy
gularımızı kastetmiyo
rum, öfkemizi, sevinci
mizi, hüznümüzü, üzün
tümüzü elimizden ala
caklar diye korkuyorum.
İnsanlar sanayi ve oto
masyon için de aynı kor
kuları yaşıyordu. Belki
korkulan boyutta olmadı
ama artık eskiye göre da
ha az romantik insanla
rız."

Internet cennet de
yaratabilir,
cehennem de
Halman, eğer Internet
kendi birleşik evrensel
dilini yaratırsa o zaman
dünyada tekdüze insanla
rın sayısının artacağını
ve herkesin birbirine
benzemeye başlayacağı
nı söylüyor. Dünyadaki
farklı kültür ve diller
dünyanın bir mucizesi
ona göre. Halman sözle
rini şöyle bitiriyor: "In
ternet bize yeni bir cen
net de yaratabilir yeni bir
cehennem de. Buna yön
vermek insanların elin
de." •
gamze g@ interpro .com.tr
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Intel Türkiye'ye yabancı yönetici
Intel' in
ABD'deki
merkezinde
göreve
başlayacak olan
Intel Türkiye
Genel Müdürü
Müge Tanık, yeni
Türkiye genel
müdürünün
yurtdışından
atanacağını
kaydetti.
BELIZ KUDAT
ntel Türkiye Genel
Müdürü Müge Tanık'ın Intel'in ABD
merkezine atanma
sıyla boş kalacak olan
genel müdürlük koltuğu
na bir yabancı oturacak.
Yeni bir genel müdür ata
nıncaya kadar Tanık'ın
yerine yine İstanbul mer

I

kezde görev yapan Intel
Akdeniz, Ortadoğu ve
Afrika Bölgesi Genel
Müdürü Jim Thomson
vekalet edecek.
Konuyla ilgili olarak
bilgi aldığımız Tanık,
2000 yılı Ocak ayı so
nunda tüm dünyadaki In
tel başkanlarının bağlı
bulunduğu Kıdemli Baş
kan Yardımcısı Sean Maloney'in yardımcısı ola
rak göreve başlayacağı
nı, A B D ' y e gitmeden
önce yeni Türkiye Genel
Müdürü'nün atanmasını
beklediklerini kaydetti.
Intel yönetiminin kararı
doğrultusunda Türk ol
mayan bir yöneticinin
atanacağını
kaydeden
Tanık, "Jim Thomson za
ten burada olduğu için
işin yönetim kısmıyla il
gilenecek. Jim burada ol
duğu için acele etmiyo
ruz. Doğru insanı bulana
kadar genel müdürlük
koltuğu boş kalacak" de
di.
Yeni görevinde Malo-

ney ile birlikte tüm dün
yadaki Intel merkezlerini
gezeceğini ve satış ve pa
zarlamaya odaklanarak
müşterilerle görüşmeler
yapacaklarını aktaran Ta
nık, AB D'ye atanması
nın kendisi için büyük
bir fırsat olduğunu dile
getirdi.
1999 yılı başından beri
Intel'in odaklandığı ko
nunun Internet olduğunu

ve önümüzdeki 5 yıl bu
alandaki
çalışmalara
ağırlık verileceğini ifade
eden Tanık, 2000 yılında
sunucu pazarındaki yer
lerini daha da güçlendir
meyi
hedeflediklerini
kaydetti.
"2002 yılına kadar
dünyada 1 milyarın üze
rinde PC'nin birbirine
bağlanacağını öngörüyo
ruz. Burası başlıbaşına

bir ekonomik alan" diyen
Tanık, sözlerine şöyle
devam etti:
"Artık Internet ekono
misi doğuyor. Bu ekono
minin altında ise büyük
bir teknoloji yatıyor. Biz
Intel olarak bu teknoloji
nin yapı taşlarını sunuyo
ruz. Ürünlerimize buna
yönelik olarak geliştiri
yoruz. Yalnız 2000 yılın
da daha önce girmemiş
olduğumuz yeni bir alana
giriyoruz. Bu alan servis
ve çözümlerdi. Bu doğ
rultuda 99 yılı içinde
ABD'de sunucu çiftlikle
ri kurduk. Bu çiftliklerin
her birinde en az 15 su
nucu yer alıyor. Elektro
nik işe adım atmak iste
yen KOBİ'lere yönelik
dış kaynak kullanım hiz
meti veriyoruz. Amacı
mız kar etmek değil, In
ternet ekonomisinin ge
lişmesine katkıda bulun
mak".
Türkiye'de de Inter
net'e yönelik çalışmala
rın devam ettiğini ifade

eden Tanık, son olarak
Internet konusunda iş
yapmak isteyen şirketle
re danışmanlık vermek
üzere yeni bir birim oluş
turduklarını ifade etti. In
ternet Strateji Danışmanı
olarak görev yapan bir
elemanın bulunduğunu
kaydeden Tanık, bu şe
kilde şirketlerin e-işe
geçmelerini sağlayacak
larını söyledi. 2000 yılın
da Türkiye sunucu paza
rında da daha atak ola
caklarını belirten Tanık,
"Dünyadaki neredeyse
tüm uluslararası PC üre
ticileri Intel tabanlı ürün
ler üretiyorlar. Bu yıl
yerli üreticilerin de Intel
tabanlı sunucular üret
melerine ağırlık verile
cek" dedi.
Intel Türkiye'nin çok
iyi bir kadrosu olduğunu
belirten Tanık, şirketin
kendisi olmadan da çok
iyi bir şekilde faaliyetle
rini sürdüreceğini belirt
ti. •
belizk@interpro. com. tr
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Süper bilgisayarlarda Linux çağı yaşanıyor
1000' li yıllarda
yazıldığı tahmin
edilen epik
ingiliz
efsanesinin
kahramanı
Beowulf,
hikayedeki adı
geçen Grendel
adındaki
canavarla olan
mücadelesini
şimdi de milyon
dolarlarla ifade
edilen süper
bilgisayar
pazarının dev
şirketleriyle
yapıyor.
AHMET TOKUZ
994 yılında NA
SA'da görev ya
pan bilimadamları Thomas Ster
ling ve Don Becker tara
fından ortaya atılan dü
şünce, ucuz ve kolay bu
lunur parçalardan oluşan
bir paralel bilgisayar
meydana getirdi. Be
owulf adını verdikleri
sistemde
birleştirilmiş
(Channel Bonded) Ether
net ağı ile bağlanmış 16
tane 486 DX-4 bilgisayar
kullanılmıştı. İlk siste

1

min başarısı, hükümet ve
üniversitelerin yoğun il
gisini çekti. Projenin ba
şarılı olması, bu ilginin
daha da artmasına neden
oldu.

Beowulf nedir?
Beowulf aslında hızlı
bir ağ kullanılarak -ge
nelde anahtarlamalı Fast
Ethernet teknolojisi kul
lanılıyorbirbirleriyle
bağlanan bilgisayarların
MPI (Message Passing
Interface) ya da PVM
(Parallel Virtual Machi
ne) mesaj geçişi (Messa
ge Passing) kütüphanele

ri kullanılarak yoğun
CPU yükü gerektiren iş
lerin bilgisayarlara -ide
alde- eşit bir şekilde pa
ralel olarak dağıtan bir
mimari olarak tanımlana
bilir. Şu anki süperbilgisayarlarda kullanılan pa
halı özel bağlantı mima
rileri, özel işletim sis
temleri ya da özel işlem
ciler Beowulf projesinde
yerini herhangi bir ev
bilgisayarında bulunan
donanıma, ücretsiz ola
rak geliştirilen işletim
sistemi Linux'a ve üni
versiteler tarafından her
hangi bir ticari kaygı gö

Abone çevrimini sayısallaştırmak
ilgiyi halka kısıtsız olarak ulaştırmak için
ses ağı, Kablo TV ve uydu
erişimini incele
miş ve bunların darboğazlanm görmüştük. Sihirli çö
zümü de telli abone çevri
mini sayısallaştırmakta bul
muştuk. Telli abone çevri
mi, bugün hizmetteki 18
milyon abonesi ile ülkemi
zin en yaygın erişim orta
mı. Tümüyle geleneksel te
lefon hizmeti (POTS - Plain Old Te
lephone Service) vermekte.
Abone çevrimine uygulanabilecek
sayısal tekniklerden biri ISDN. 12 yıl
önce ülkemizde ilk tanıtıldığında uy
gulama alanı bulamayan bu teknik
artık yerini B-ISDN'e bıraktı. Biz de

B
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ülkenin ISDN'e yatınm yapmamış
olmasını bir avantaj olarak değerlen
dirip, yeni teknolojilere yönelmeliyiz.
Konutlar bilginin tüketil
diği yerler. Buralardaki
abonelere doğru, yüksek
hızda erişim gerekli. Dönüş
için onda biri oranında bir
hız da çoğu zaman yeterli
oluyor.
Bu asimetri hemen
ADSL'i (Asymmetric Digi
tal Subscriber Loop) çağnştmyor. TTNet'te bunun uygulama
sı da var. Ancak, hizmet 2 Mb/s hız
ile sınırlı ve tarifeleri (16 MTL tesis
+ 108 MTL aylık 60 saat + 240,000
TL/saat) ortalama gelir düzeyine göre
çok yüksek.
akurgal@netas.com.tr

zetilmeden geliştirilen
arakatman kütüphanele
rine bırakıyor.
IBM'in en son bu yılın
Mart aymda Linux kon
feransında tanıttığı 37
bilgisayardan oluşan Be
owulf kümesi, karmaşık
bir 3 boyutlu görüntüle
me işlemini dünya reko
runu elinde tutan ve mil
yonlarca dolarla ifade
edilen Cray ile hemen he
men aynı sürede tamam
ladı. Bu Beowulf'un ge
lecekte neler sunabilece
ğini göstermesi açısından
oldukça çarpıcı. Hatta
Beowulf projesinin po
tansiyelinin farkına varan
ABD'deki bazı resmi
makamlar, milli güvenli
ği tehdit edebileceği ge
rekçesiyle
NASA'daki
Beowulf yazılımlarının
dağıtımını durdurma te
şebbüsünde bile bulundu.
Beowulf, ABD'nin kara
listesinde bulunan ve sü
per bilgisayar ihracına kı
sıtlama getirdiği ülkelere
bu ambargoyu oldukça
makul bir şekilde kuma
yolu sağlıyor.
University of Southern
California'da oluşturulan
Trojan Cluster adındaki
deneme amaçlı Beowulf
projesinden söz etmek is
tiyorum. Bu proje kapsa
mında 16 adet 128 MB
bellekli Pentium II 400
PC, Fast Ethernet anah-

tarlayıcısı ile biraraya
getirildi. Çok özel uz
manlık
gerektirmeyen
sistem kurulumu yakla
şık 2 gün içerisinde ta
mamlandı ve Trojan
Cluster hazır ve çalışır
duruma getirildi.
Red Hat Linux 6.0 işle
tim sistemini çalıştıran
kurulu yapıda, insan geni
şifresi çözümünden sayı
sal video düzenlemeleri
ne kadar değişik üst dü
zey uygulamalar ile dağı
tık
paylaşımlı
bellek
(Distributed Shared Memory-DSM), adaptif yük
dağıtımı (Load Balan
cing) ve checkpointing
gibi alt düzey uygulama
lar geliştirilmesi planlanı
yor. Beowulf projesi kap
samında geliştirilen ağ
sürücüleri ile neredeyse
teorik sınıra yakın bir
bant genişliği sağladı
(99.8 Mbps). Bu, Linux
üzerindeki sürücülerin ol
gunluğunu
gösteriyor.
Ücretsiz olarak dağıtılan
MPICH programı üzerin
de çalışan NASA tarafın
dan ücretsiz olarak hız öl
çümü
programları
(benchmarking) sistemin
1.5 GFLOPS gibi oldukça
çarpıcı bir işlem gücüne
sahip olduğunu gösterdi.

Bir başarı öyküsü
Dünya petrol
devi
Amerada Hess şirketi,
içine düştüğü küresel pet
rol krizinde Linux ve Be
owulf çözümünü devreye
alarak 2 milyon dolara
yakın kazanç sağladı. 32
düğümden oluşan Penti
um UI işlemcili Linux kü
mesi, şirketin deniz taba
nından elde ettiği terabyte'larca veriden 3 boyutlu
grafikleri render etmek
amacıyla kullanılıyor.
Aynı işi aynı sürede
yapan IBM SP2 sistemini
satm almayan ve yalnızca
üç yıllık kirası için 2 mil
yon dolar ödemesi plan
lanan Amerada Hess, bu
na karşın küçük çaplı sa
yılabilecek Beowulf kü
mesi için ise yalnızca 130
bin dolar ödedi.
Birçok büyük şirketin
CIO'lan tarafından tam
test edilmemiş, yeterince
güvenilir ve güvenli bu
lunmayan Linux, 6.6
milyar dolarlık pazar de

ğeri olan Amerada Hess
şirketinde hayati bir rol
oynuyor.
Hess şirketinin ardın
dan ABD Ticaret Bakan
lığı okyanus ve atmosfer
incelemeleri için kullanılanacak süper bilgisayar
ihalesinde Beowulf çö
zümünü seçti. 2002 yılı
içerisinde tamamlanması
planlanan süperbilgisayarda TeraFLOPS (1000
GFLOPS)'lik bir işlem
gücü hedefleniyor.
Beowulf'un basan öy
küleri yalnızca bu iki hi
kaye ile sınırlı değil. Bu
yıl içerisinde açıklanan
dünya üzerindeki Top
500 süperbilgisayar liste
sinde Sandia Ulusal Labaratuvarında geliştirilen
C-PLANT 44'üncü şua
da, Los Alamos Ulusal
Laboratuvannda gelişti
rilen Avalon ise 265'inci
sırada yer alıyor.

Endüstrinin gözü
Beowulf'ta
Her ne kadar kendi
kendilerini ayaklarından
vuruyor görünseler de,
ilk başlarda büyük sistem
üreticileri Beowulf pro
jesini sahiplenmiş görü
nüyor. Bu projeyle ya
landan ilgilenenler ara
sında IBM, Compaq ve
SGI ilk akla gelen isim
ler. IBM Netfinity sunu
cu grubu elektronik iş
bölümü başkanı Tom
Figgatt, kimya, petrol ve
yapı sektörlerinden bir
çok müşterinin, karmaşık
verilerin görüntülenmesi
konusunda kendilerinden
Beowulf çözümleri iste
diğini söylüyor. Compaq
ise Beowulf'un ticari
dünyaya uygulanabilirli
ği konusunda araştırma
larını sürdürüyor. Com
paq Alpha sunucular pa
zarlama müdürü bazı hü
kümet sitelerinde kurulu
Beowulf kümelerine dik
kat çekerek, Linux'un
yanı sıra Tru64 Unix sunuculanmnda kullanıldı
ğını söylüyor. SGI ise is
mi süperbilgisayarla özdezleşmiş Cray'i karlılı
ğının düşmesinden ötürü
bünyesinden
ayırmayı
planlarken, Linux ve açık
kaynak koduna tam des
tek vereceğini duyurdu. •
tokuz@usc.edu
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Akıllı kartlarda çoklu uygulamalar tamam, ya güvenlik?
Teknolojik

BELIZ KUDAT

özellikleriyle
diğer

kartlardan

daha

güvenli

olan ve birden
fazla

uygulamayı

bünyesinde
barındır
akıllı
da

abilen

kartlarda

güvenlik

sorunları
yaşanabiliyor.
Bu

sorunlar

kartın

taşıdığı

uygulamaların
birbirleriyle
uyumsuzluğu
nedeniyle

ortaya

çıkabiliyor.

üm dünyada ol
duğu gibi Tür
kiye'de de akıllı
kart kullanımı
gün geçtikçe yaygınlaşı
yor. Bu doğrultuda şir
ketlerin akıllı kart tekno
lojilerine yaptıkları yatı
rımlar da sürekli artıyor.
Akıllı kartları güncel ha
yatımızda kullandığımız
diğer kartlardan (manye
tik kartlar vb) ayıran en
önemli özellik birden
fazla uygulamanın bira
mda sunulabilir olması.
Öte yandan akıllı kartla
rın diğer kartlara göre
daha güvenli olması da
diğer bir önemli özelliği.
Ancak akıllı kartlar ne
kadar güvenli olurlarsa
olsunlar, birden fazla uy
gulama taşımaları farklı
güvenlik sorunlarını da
gündeme getiriyor.

T

Akıllı kartlarda güven
lik uygulamaları konu

sunda Türkiye'de faaliyet
gösteren şirketlerden biri
de Protekila. Akıllı kart
ve WAP teknolojileri ko
nusunda faaliyet göste
ren şirket, özellikle GSM
pazarında kullanılan SİM
kartlar konusunda uz
man.
Bankacılık ve finans
sektörlerine yönelik gü
venlik çözümleri sunan
Protekila, akıllı kart tek
nolojileri alanında Ar-Ge
merkezi olan ender kuru
luşlardan bir tanesi.
Akıllı kart teknolojile
rinde güvenlik konusun
da görüşlerini aldığımız
Protekila Genel Müdürü
Seyfettin Çankaya, 1994
yılından bu yana Ar-Ge
çalışmalarını sürdürdük
lerini, MERNİS proje
siyle bağlantılı olarak
Procos adını verdikleri
bir de akıllı kart işletim
sistemi geliştirdiklerini
vurguladı.
"Akıllı

kartların

gü

Ağlarımıza yapılan ataklar /
IPSec Protokolü
erhaba, geçen yazımız
da ağlarımıza yapılan
ataklardan bahsetmiş,
. çok bilinen atak tiple
rinden başlayarak konuyu ele almaya
çalışmıştık. Bu makalemizde ise, ağ
larımızda güvenliği artırmak için kul
lanılan IPSec protokolüne
değineceğiz.

M

IPSec Protokolü, Win
dows 2000 ile kullandığı
mız bilgisayar ağlarına ge
len, uygulamalara göre ta
mamen transparan olarak
IP paketlerimize kriptolama sevişlerini sunan bir
protokol. Windows 2000
ağlarımızda IPSec implemente etmek
şu gibi durumlarda güvenliği artırma
mıza yardımcı oluyor:
• İstemci/sunucu, sunucu/sunucu,
ya da istemci/istemci arasında yapı
lan haberleşmelerde taşıma katma
nında IPSec seviyesinde güvenlik
kontrolünün sağlanması,
• Internet üzerinden istemcilerin
bir VPN sunucusuna güvenli bir şe
kilde L2TP (Layer 2 Tunneling Pro
tocol) protokolü ile bağlanmasının
sağlanması.
• Windows 2000 RRAS (Routing
and Remote Access) sunucularının
birbirlerine WAN hatları ya da Inter
net üzerinden L2TP ile bağlanması
nın sağlanması ve şube ağlarının bir
www.bthaber.com.tr

birleriyle daha ucuz maliyetlerle ko
nuşmasının sağlanması.
IETF (Internet Engineering Task
Force) tarafından IP için bir güvenlik
altyapısı olarak tasarlanan IPSec pro
tokolü, kriptolama, kimlik bildirimi
vs. gibi güvenlik altyapısında kulla
nılması gereken teknolojile
rin bilgilerinin, IP paketinin
içine nasıl konacağının ku
rallarını koyuyor. Bu proto
kolün Windows 2000 uyar
laması ise, Directory Enab
led Networking (DEN)
standardının Windows
2000'deki öncü uygulama
larında biri.
Bilgisayarlarımız arasında güven
yaratılması ve IP paketlerinin şifrele
nerek gönderilmesi için, şu teknikler
den birini kullanarak konfigurasyonu
yapmak mümkün Windows 2000'de:
• Windows 2000 AD domain
sunucularının yardımıyla Kerberos
v.5 logon authentication.
• Microsoft, Entrust, Verisign ya da
Netscape gibi üreticilerin x.509 tipin
de sertifika üreten sunuları yardımıy
la Genel / Özel şifreleme anahtarları
kullanma tekniği.
• İki bilgisayar arası güvenli haberleşebilmek için önceden belirlenmiş
şifreleri kullanma tekniği.
Kalın sağlıcakla.
murat.bayraktar@netron.com.tr

bir pazar var. Ancak bi
zim çalıştığımız konuda
faaliyet gösteren çok az
kuruluş var" dedi.
Akıllı kartın taşıdığı
uygulamalar arasındaki
geçişin son derece önem
li olduğunu belirten Çan
kaya, akıllı kartların pa
zarda daha da yaygınlaş
ması için güvenlik unsu
runa dikkat edilmesi ge
rektiğini ifade etti. Çan
kaya, "Diyelim ki bir
akıllı kartın üzerindeki
uygulamalar, farklı farklı
kurumlar tarafından geliştirilmiş.bu uygulama
ların birbirleriyle olan
uyumunun sağlanması
için tek tek uygulamayı
geliştiren şirketlere gidil
mesi gerekiyor. Bu uygu
lamalar arasındaki trans
misyon çok önemli" şek
linde konuştu.
venlik ile ilgili birçok
avantajı olduğu gibi içer
diği
uygulamalardaki
yanlış kullanım nedeniy
le fark edilemeyecek pek
çok açığı da bulunabilir"
diyen Çankaya, sözlerine
şöyle devam etti:
"Bildiğiniz gibi akıllı
kartlar, birden fazla uy
gulamayı üzerinde banndırabilir. Ancak genellik
le akıllı kartların üzerin
deki bu uygulamaları ge
liştiren kişiler program
cılar oluyor. Fakat akıllı
kart uzmanlığı ve prog
ram
geliştirme işleri
apayrı şeyler. Bu uygula
malar arasındaki uyum

suzluk güvenlik sorunla
rına yol açabiliyor."
Özellikle akıllı kartla
rın
kişiselleştirilmesi
aşamasında çeşitli sorun
lar yaşanabileceğinin al
tını çizen Çankaya, "Biz
Ar-Ge
merkezimizde
kartların kişiselleştirilme
aşamalarında herhangi
bir hatanın yapılıp yapıl
madığını kontrol ediyo
ruz. Bizim işimiz, bu ko
nuda güvenliği sağlaya
cak tedbirleri bulmak ve
araştırmak ya da hatalar
varsa bunları düzeltmek.
Aslında Türkiye'de uy
gulama yazılımları geliş
tirme alanında çok büyük

Akıllı kartlarda güven
lik açıklarının gözden
kaçırılmasının ileride bü
yük sorunlar yaratabile
ceğini kaydeden Çanka
ya, özellikle büyük mik
tarda para yüklenen kart
larda herhangi bir sorun
yaşanmasının, akıllı kart
kullanıcılarının güvenini
sarsacağı
görüşünde.
"Kartı bir kere verdikten
soma güvenliği sağlama
nın başka yolu yok" di
yen Çankaya, güvenlik
sorunlarının ortadan kal
dırılmasıyla akıllı kart
pazarının daha da büyü
yeceğini belirtti. •
belizk@interpro.com.tr

Masaüstü iletişim uygulamalarında
stereo dönemi başladı
ucent Techno
logies'in araş
tırma geliştir
me kolu Bell
Laboratuvarları, masaüs
tü iletişim uygulamala
rında stereo ses kullanıl
masını sağlayan yeni bir
teknoloji geliştirdi.
Yeni teknoloji, Inter
net Protokolü (IP) orta
mında
kullanılabildiği
gibi; hem telekonferans
hem de video konferans
sistemleriyle bütünleştirilebiliniyor.
Ayrıca, katılımcıların
çeşitli kanallardan gelen
sesleri daha iyi ayırt et

L

melerini ve anlamalarını
sağlıyor.
Bell Laboratuvarları
araştırmacıları, ilk stereo
tabanlı konferans tekno
lojisini yaratırken, stereo
akustik yankı önleme so
rununu da çözdüler. Yan
kı önleme sağlanamazsa,
kullanıcılar, hoparlör ile
mikrofon birbirine çok
yakın olduğunda ortaya
çıkan art sesi duyabili
yorlar.
Mevcut yankı önleme
sistemi, hoparlör ve mik
rofon arasında tek akus
tik yol tanımlayan tek
kanallı önleme yöntemi

nin kullanıldığı işitsel bir
tekniğe dayanıyor. Ste
reo ortamında bu teknik
işe yaramıyor; çünkü
ses, hoparlör ve mikro
fon arasında birden fazla
akustik yol üzerinde taşı
nıyor.
Bell
Laboratuvarları'ndaki ses araştırmacı
ları, bu sorunun üstesin
den gelebilmek için yeni
algoritmalar geliştirdiler.
Bu algoritmalar, stereo
sinyallerini, stereo sese
zarar vermeden doğru
yolun
tanımlanmasını
sağlayacak biçimde de
ğiştiriyor. •
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Internet'te verimliliğin anahtarı: XML
Derleyen:
M AHIR B. AŞUT

Sayfa 1 \>
Yapısal bilgi; yazılar,
resimler, video vb. gibi
içeriğin yam sıra bu içe
riğin nasıl bir görev ya
pacağı konusundaki veri
yi kapsıyor. İşaretleyici
bir dil ise dokümanlar
içerisindeki bu yapıyı ta
nımlayabilecek mekaniz
mayı tarif ediyor. Bura
daki "doküman" sözcü
ğünü, geleneksel dokü
manların dışında diğer
XML veri biçimlerini de
içeren bir küme olarak
algılamak gerekir. Vektör
grafikler, e-ticaret kayıt
lan, ürün bilgileri, mate
matiksel eşitlikler, meta
veriler, sunucu uygulama
arabirimleri ve bunlar gi
bi binlerce yapısal bilgi
XML veri biçimleri ara
sında yer alıyor.

XML ise ne önceden
tanımlı bir semantiğe ve
ne de bir ön tanımlı eti
ket setine sahip. İşin
doğrusu XML, işaretle
yici dilleri betimlemekte
kullanılan bir "meta
dil"dir. Bir diğer deyişle
XML etiketler ve bunla
rın arasındaki yapısal
ilişkiyi
tanımlamakta
kullanılabilecek ortamı
sağlar.
XML,
HTML'den farklı oldu

XML, işaretleyici dilleri
betimlemekte kullanüan bir
"meta dil"dir.
HTML, XML?
HTML; World Wide
Web (W3C) konsorsiyu
mu, Web tarayıcısı üreti
cileri (Microsoft, Nets
cape, Opera vd.) ve
WWW komünitesi tara
fından yeni teknolojilere
uyum sağlayacak, yeni
etiketler ve tanımlama
lar için sürekli olarak

tıdır (Pahalı geleneksel
EVT sistemleri, ancak
bir elin parmaklan kadar
kuruluş arasında veri de
ğişimine uygundur, n sa
yıda kişi ve kuruluşun
paylaşması gereken veri
ler için tümüyle yararsız
dır.) XML, zengin biçim
de yapılandınlmış dokümanlann Web üzerinde
kullanılması
amacıyla
yaratıldı. Uygulanabilir
diğer alternatifler olan
HTML, SGML, kelime
işlemciler ve EVT bu
amaca hizmet etmek için
yeteri kadar pratik değil
ler.

geliştirilen, sabit bir eti
ket setine ve semantiğe
sahip bir işaretleyici dil.
HTML üzerinde yapılan
geliştirmelerin Web ya
yıncıları tarafından kul
lanılabilmesi Web tara
yıcı üreticilerinin bunla
rı ürünlerine ne ölçüde
ve hangi hızda yansıttık
larına bağlıdır. Bir nok
tadan sonra geçmişle
uyumu koruma zorunlu
luğu yeni HTML özel
liklerinin Web sitelerine
yansıtılmasını geciktirir.

ğu gibi her ikisinin de
atası olan SGML'den de
farklıdır. On yıldan uzun
bir süredir ISO 8879
standardı ile tanımlan
mış bulunan SGML
(Standard Generalized
Markup Language) ya
pısal dokümanlar için
üreticiden
bağımsız
standart depolama sis

temleri
oluşturulması
için kullanılıyor. Ancak
SGML,
dokümanları
Web üzerinden sunma
konusunda yeteri kadar
becerikli değil. XML,
SGML'nin bir aplikas
yon profili olarak ortaya
çıktı. Yani SGML'nin
bir alt kümesi. Eksiksiz
bir SGML sistemi XML
dokümanlarını -dikkate
alınmayabilecek küçük
biçimsel farkların dışın
da- sorunsuz şekilde
okuyabilir. Bununla be
raber XML dokümanla
rını anlamak ve kullan
mak için SGML'nin tü
münü bilmek gerekmez.
SGML'nin yaratıcısı

X M L uygulamaları
icrosoft'un XML destekli Internet Explorer 5.0'ı pazara sun
masıyla birlikte XML geliştiriciler gerçek dünyaya açılma
fırsatı buldular. Microsoft'un XML dünyasına kendi stan
dartlarını getireceği gerekçesiyle bu desteğe karşı çıkan bazı
geliştiriciler, Microsoft'un W3C tarafından yayınlanan XSLT gösterim
standartlarına uyacağını bildirmesi üzerine rahat bir soluk aldılar.

M

XML ile ortaya çıkan ve yaygınlaşma eğilimi taşıyan uygulamalardan
biri de kurumsal veriye mobil telefonlar üzerinden erişim konusunda sağ
ladığı avantajlar. XML ile geliştirilen doküman-veri yapıları, kolaylıkla
WAP uyumlu mobil telefonlara transfer edilebiliyorlar. XML ile farklı dil
leri birarada barındıran dokümanlar hazırlamak da oldukça kolay. Bu tür
örnekler dünyada hızla yayılıyor. Bir hastanenin karmaşık veritabanı bil
gilerini XML olmadan Web'e yansıtmak ve bu veriler üzerinde çalışmak
neredeyse olanaksız. Geliştirdikleri uygulama platformları ile XML'in ge
lişip yayılmasına öncülük eden Software AG ve IBM gibi şirketlerin yanı
sıra Oracle, ObjectDesign, Poet Software, Vignette, Enigma, STEP, Corel
gibi yüzlerce yazılım şirketi farklı konularda XML tabanlı ürünlerini pa
zara sunmuş bulunuyorlar. •

www.bthaber.com.tr

ve "Markup Language"
sözcüğünü ilk kez ortaya
atan Charles Goldfarb,
XML'in "data" ve klasik
anlamdaki doküman kav
ramını birarada karşıladı
ğını vurguluyor ve şöyle
devam
ediyor:
"HTML'nin tersine XML
ile kendi etiketlerinizi
yaratabilirsiniz. Böylece,
bunlar gerçekten bilmek
istediğiniz bilgiye işaret
ederler. İstemci taraflı
uygulamalannız, Web'in
herhangi bir noktasında
ki ve hangi biçeme sahip
olursa olsun tüm kaynak
lara erişebilir. Veri kay
nağı ve istemci arasında
duran ara sunucular herşeyi sizin görev-özel
XML'inize çevirirler."

Neden XML?
HTML'in rijidliği, bir
diğer alternatif olarak
akla Microsoft'un yaygın
olarak kullanılan Word
formatını getiriyor. An
cak bu formatın Win
dows ve Macintosh platformlan ile sınırlı olma
sı, veri değişimi mantığı
nın esnek yapısına aykın
bulunuyor.
Adobe'nin
PDF formatı da bu açı
dan, kompleks doküman
ların dağıtımına ve işlen
mesine uygun değil. Ge
leneksel EVT (Elektro
nik Veri Transferi) sis
temleri de pahalı ve
H T M L den bile daha ka

SGML, isteğe bağlı
yapılar için en iyi alter
natif olarak görünse de
bir Web
tarayıcısına
uyarlanması çok zordur.
Komple SGML sistemle
ri ancak kendileri için
harcanan paraya değecek
büyüklükte ve karmaşık
lıktaki problemlerin çö
zümünde yararlı olur.

XML nasıl
tanımlanıyor?
XML'i tanımlayan be
lirli standartlar buluunyor. XML 1.0'ın dışın
da, XML söz dizimini
tanımlarken XPointer ve
XLink, kaynaklar ara
sındaki
bağlantıların
standart bir şekilde ku
rulabilmesini sağlarlar.
XPointer bir kaynağı na
sıl adresleyebileceğim,
XLink ise bir veya daha
fazla kaynağın nasıl ilişkilendirileceğini tanım
lar.
CSS ve DOM, W3C
komitesi tarafından öne
rilmiş gösterim ve trans
formasyon
dilleridir.
CSS ve DOM ikilisinin
alternatifi olan XSL,
XML
elemanlarının
farklı gösterim ortamlan n d a ne şekilde yer ala
cağını belirler. XSLT,
bir Web tarayıcısına uy
gun
transformasyonla
XML'in rahatça gösteri
mini sağlar. Aynı biçim
de bir WAP telefonunun
ekranındaki gösterimi
de bir XSLT'nin işidir.
Bunlar
gibi;
etiket
çözümleyiciler, bir sor
gu dili ve bir şema dili
üzerindeki
çalışmalar
sürmektedir. •
mahira@interpro.com.tr

XML'in
geliştirme
hedefleri
ML dokü
manlarının
geliştirilmesinde
birtakım hedefler sap
tanmış durumda:

X

• XML dokümanla
rı Internet üzerinde
kullanılacak
kadar
pratik olmalı ve kulla
nıcılar XML dokümanlanna bir HTML
dokümanı basitliğinde
erişebilmelidirler. Pra
tikte bunun mümkün
olabilmesi
ancak
XML tarayıcılarının
HTML tarayıcılan ka
dar yaygın ve sağlam
olmasına
bağlıdır.
XML aynca yayınla
ma, tarama, içerik
analizi gibi geniş bir
uygulama yelpazesini
desteklemelidir.
• XML, SGML ile
uyumlu
olmalıdır.
Kullanımda bulunan
inanılmaz büyüklük
teki SGML kütüpha
nelerinin Web üzerin
den erişimi ancak bu
şekilde mümkün ola
caktır.
m XML dokümanla
rını işleyecek prog
ramlar yazmak kolay
olmalıdır. Konuşma
diline uygun bir yapı
landırma, sıradan bir
programcının iki haf
tasını geçmeyecek bir
eğitim sonunda XML
işleyen
programlar
yazmasını sağlamalı
dır.
• Seçimlik özellik
ler minimumda tutul
malı, mümkünse sıfır
olmalıdır.
• XML dokümanlannın bir diğer özelliği
-tıpkı HTML gibi- in
sanların
anlayacağı
bir yapıya sahip olma
zorunluluğudur. Her
hangi bir yerden elini
ze geçen bir XML do
kümanının temel içe
riğine, özel bir XML
tarayıcısı olmadan, sı
radan bir kelime iş
lemci ile erişebilmelisiniz. •
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2000, mobilite ve Internet yılı
M AHİR B . A S U T

Kesin olan bir
nokta var:
Internet ve mobil
iletişim, 2000
yılında en
belirgin bilişim
trendleri olacak.
aşlangıçta; ta
mamıyla ayrı
gereksinimleri
adresleyen ve
farklı dünyalardan do
ğan, ancak toplumsal ya
şantıyı inanılmaz ölçüde
değiştiren her iki "tekno
loji", bilimin eksponansiyel büyüme eğilimini
de arkalarına alarak bir
leşme yolunda hızla iler
liyorlar.
Klasik iletişim endüst
risi; yüksek yaürım mali
yetleri ile çalışan servis
sağlayıcı telekom şirket
leri, telekom şirketlerine
en üst kalite düzeyinde
(telekom dünyasında 2.
sınıf malzeme kesinlikle
kabul edilemez) ürün
sağlamak zorunda olan

B

tedarikçileri, teknik/idari
komiteleri ve çalışma
grupları ile telekom dün
yasının geleceğini belir
leyen Uluslararası Tele
kom Birliği (ITU) gibi
düzenleyici kurumlarıy
la; oturmuş, yüksek stan
dartlara sahip, hizmet ka
litesi
ve
uluslararası
standartları belirli bir se
viyenin altına düşmeyen
"profesyonel" bir görü
nüm çiziyor.
Bunun karşısında In
ternet endüstrisi; standart
karmaşası, birçoğu ikinci
sınıf malzeme ile üreti
len bilgisayarlar, amatör
geliştirme grupları, başı
boş yazılım üreticileri ve
onların üzerinde yeterli
otoriteyi
sağlamaktan
aciz düzenleyici kurum
lar (W3C komitesi gibi),
ağırlıklı olarak ses ileti
şimi için tasarlanan bir
telekom altyapısına da
yalı veri aktarım platfor
mu, yeterince güvenli ol
madığı defalarca anlaşı
lan "güvenlik protokolle
ri" ve her tür istismara
açık yapısı ile henüz ol
gunlaşmamış, profesyo
nel yaklaşımdan uzak,
hizmet kalitesi belirli ol

mayan, emekleme aşa
masında bir yapıya sa
hip.
İlk bakışta, kla
sik anlamdaki te
lekom yaklaşı
mının Internet
dünyasını "hiza
ya sokacağı" ve
donanımcısından
yazılımcısına dek
daha yüksek stan
darılarda çalışmak yö
nünde iteceği hatta zorla
yacağı düşünülse de bu
tamamıyla doğru olma
yabilir. Mobil Internet'i
olanaklı kılacak olan şe
bekeler nispeten daha kı
sa bir geçmişe sahip olan
hücresel şebekeler, ağ iş
leticileri arası ilişkiler,
hizmet standartları ve
kurulu altyapıların yeter
liliği gibi konularda kla
sik telekom şebekesinin
çok gerisinde.

Türkiye, Avrupa'nın
önünde
Her iki dünyanın yep
yeni bir ürün ve uygula
ma gamı yaratacak bir
birleşmeye doğru gidişi,
doğum sancılarını da be
raberinde getiriyor. Tüm
endüstrileri kökünden

sar
san bu eğilim, bugüne
dek farklı yönleri ve et
kileri açısından didik di
dik incelendi. Kablosuz
dünya ve Internet'in bir
leşmesi hayal veya tasarı
olmaktan çıkıp Kablosuz
Erişimi
Protokolü
(WAP) ve Bluetooth gibi
teknolojiler
etrafında
odaklanan somut ürünle
re ve uygulamalara dö
nüşmeye başladı. Web
tasarımcıları, yeni dün
yanın Internet'i için kol
ları sıvadılar. WAP'in
HTML'si olarak adlandı
rılan WML, yazılımcıla
rın yeni gözdesi oldu.
Türkiye bu yarışın geri
sinde değil hatta kurulan
şirketler ve bu işe ada
nan insan gücü ile nispe
ten tutucu ve temkinli
Güney ve Doğu Avrupa
ülkelerinden ileride ol
duğu bile söylenebilir
(Kuzey Avrupa bu yan
sın dışında. Çünkü No
kia ve Ericsson gibi şir
ketleri ile bu işin öncülü
ğünü yapıyorlar).
"Kablosuz Internet"in
hayal olmaktan çıktığını,
uygulama aşamasına ge
lindiğini
söylüyoruz.
2000 ve 2001 yılları, bu
konudaki geçişin yaşa
nacağı ve muhtemelen
pürüzlerin, uyumsuzluk
ların giderileceği yıllar

olabilir. Ancak, evimiz
deki bir sabit tele
fon kadar gü
venli, rahat
ve sorunsuz
olması
2000'in işi
d e ğ i l .
Hücresel
şebeke iş
leticileri,
klasik telekom
şebekelerinin yüz
yüze geldiği kapasite
sorunlarını henüz büyük
miktarda veri aktarımı
başlamamışken, bugün
den yaşıyorlar.
Konuyu Türkiye örne
ğinde ele alalım. İnanıl
maz büyüklükte ve tüm
ülkeye yayılmış, diğer
uluslararası şebekeler ile
üst düzeyde irtibatlandırılmış bir altyapısı olan
Türk Telekom, Internet
erişimi başladıktan sonra
kapasite sorunları ile
karşılaştı. Bu sorunlar,
ancak Türk Telekom
ebatlarındaki bir kurulu
şun karşılayabileceği ya
tırımlarla -bir ölçüdeaşıldı. TTNet'in devreye
girmesi ile de tüm Türki
ye'de dileyen herkese In
ternet erişiminin önü
açıldı.

WAP niş pazara
sesleniyor
İşin içine Internet gi
rince durum değişiyor.
GSM şebeke işleticileri
uzun süreli ve kesintisiz
IP bağlantılarına olanak
sağlamak için kısa süre
de fiziksel hat kapasite
lerini artırmak durumun
dadırlar. Geleceğin gö
rüntülü telefon konuş
maları, mobil Internet
erişimi, mobil alışveriş
ve benzeri olanakların
kullanılabilmesi yeterli
altyapının varlığına bağ

lıdır. Bununla beraber,
örneğin WAP konusunda
yaşanan küçük standardizasyon
sorunlarının
kesinlikle aşılması ve
teknolojinin tüm tarafla
rınca nihai bir çözüm
üzerinde konsensusa va
rılması da şarttır.
Yukarıda anlattıkları
mız yalnızca Türkiye
için geçerli değil. Dün
yanın büyük bölümünde
benzer sorunlar ve aşıl
ması gereken zorluklar
var. Önemli olan tekno
lojinin var olması değil,
kullanılabilir olması. Bu
durumda, 2000 yılında
mobil servislerin yay
gınlaşması mümkün gö
rünmüyor. İhtiyaç duyan
herkesin kullanabileceği
kadar ucuz ve problem
siz mobil servislerin
yaygınlaşması için bir
kaç yıla daha gereksinim
var. Söylediğimiz, bu yıl
pazarda hiçbir ürün ve
servis görmeyeceğimiz
anlamına gelmiyor el
bette. ABD, Finlandiya,
İsveç ve Japonya gibi
öncü ülkelerde test şebe
keleri ticari servise geç
miş veya geçmek üzere.
Ancak, gerek şebekele
rin fiziksel yetersizliği
gerekse mobil iletişimin
yüksek bedeli, bu yıl niş
pazarın dışında yaygın
bir mobil Internet'e ola
nak vermeyecek.
Yaygın mobil Inter
net'in
geleceği
için
GSM'i tahtından edecek
UMTS gibi yüksek hızlı
kablosuz teknolojiler de
kaçınılmaz birer zorunlu
luk. Daha kısa sürede ve
ri transferi ve hızlı bağ
lantılar, yüksek ücretli
buna karşın yetersiz ka
pasiteye sahip şebekeler
için kurtancı olabilir. •
mahira@interpro.com.tr

SGI, hava trafiğini kontrol edecek
GI, NASA'nın havaalanı iş
lemleri ve planlamasına yöne
lik dünyanın ilk teknik tasa
rım stüdyosu olan FutureFlight Kontrol Merkezi'ne destek veri
yor. SGI, geleceğin uçuş merkezini,
uçak simülatörlerini havaalanının ger
çek zamanlı operasyon bilgisine bağla
yan sayısal bir sistemin merkezi olarak
tasarlıyor.
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Bu teknoloji, kontrol kulelerinin;
uçuş trafiğini yönetmesinin yanı sıra

uluslararası havaalanlarıyla gerçek za
manlı olarak çalışmasını, ticari uçuş
trafiğini yönetmesinin yanı sua ulusla
rarası havaalanlarıyla gerçek zamanlı
olarak çalışmasını, ticari uçuş gecikme
ve kazalannı görsel olarak izleyerek
tahminler yardımıyla önlenmesini sağ
lıyor. Merkezde, Silicon Graphics
Onyx2 görselleme işistasyonu kullanı
lıyor; üç boyutlu grafikler, görüntüle
me ve video verisi gerçek zamanlı ola
rak işlemleniyor. •
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Ürün Haberleri

Compaq'tan telekom
şirketlerine çözümler
ompaq, mobil
iletişim hiz
meti veren te
lekom opera
törlerinin son kullanıcı
lara yönelik yeni servis
ler sunabilmelerini sağ
layacak çözümler geliş
tirdi. Compaq Home Lo
cation Register (HLR)
çözümü, kablosuz akıllı
ağ (Wireless Intelligent
Network-WIN) endüstri
standardını destekliyor
ve operatör şirketlerinin
telekomünikasyon paza
rında gelirlerini artıran
yeni nesil servisler sağ
lıyor.

C

Compaq WIN HLR,
telekom operatörlerine
yönelik olarak geliştiri
len ve Servis Kontrol

Noktası (Servis Control
Point-SCP) teknolojisi
ne dayanan, yüksek per
formanslı bir çağrı yö
netimi ve işletme çözü
mü olarak tanımlanıyor.
Compaq WIN destek
li HLR çözümü, 85 ül
kede yaygın olarak uy
gulanan Amerikan Ulu
sal Standartlar Enstitüsü
(ANSI)-41 standardına
dayanıyor. Açık standar
da dayalı bu sinyalleme
protokolü, kablosuz ağ
lar arasındaki iletişimi
olanaklı kılıyor.
Compaq, IN (Intelli
gent
Network-Akilli
Ağ) Prepay ve Global
Sanal Özel Ağ (Global
Virtual Private Network-GVPN)
adında

WIN tabanlı iki yeni
kablosuz iletişim çözü
münü de kullanıma sun
du.
Compaq IN PrePay
ürününü kablosuz tele
fon kullanıcılarına hat
süresini önceden satın
alma ve servis maliyeti
ni kontrol etme olanağı
sunan anahtar teslim bir
çözüm olarak tanımlı
yor. GSM-CAMEL ve
IS-41 standartlarını des
tekleyen IN PrePay, gü
venilirlik, ölçeklenirlik
ve diğer anahtarlama
sistemleriyle birlikte iş
lerlik özelliklerine sa
hip. •
Bilgi için:
Compaq Türkiye
Tel: 0216- 391 84 30

Sercomm IP Sharer
ürünleri Türkiye'de
elekom İleti
şim, Sercomm
IP Sharer ürün
lerini
Türki
ye'deki kullanıcılarına
sundu. Sercomm IP Sha
rer 150 R tek modem,
tek port ve tek hat ile 15
kullanıcıya, IP Sharer
250R 2 port ve 2 modem
ile 30 kullanıcıya ve IP
Sharer 450R 4 port ve 4
modem ile 60 kullanıcı
ya destek verebiliyor.
Sercomm IP Sharer,
çok daha verimli çalış
mayı olanaklı hale geti
riyor ve bağlayacağınız
modem sayısına göre In
ternet bağlantı perfor
mansınız artıyor. Perfor
mans artışı, isteğe göre
tüm modemlerin aynı
anda bağlanması veya
gereksinim duyuldukça
modemlerin
bağlantı

T

kurması şeklinde sağla
nabiliyor.
Aygıt üzerindeki du
rum ışıkları ile kontrol
yapılabilirken, üzerinde
ki güvenlik duvarı yazı
lımı sayesinde de ayrıca
bir güvenlik duvarı ve
yönlendirici kullanımına
da gereksinim kalmıyor.
lOOM/bksec ağ bağlantı
sına izin veren modeli ile

fast ethernet alt yapıla
rında da rahatlıkla kulla
nılabilen, B N C veya
UTP ağ ortamlarında ça
lışabilen IP Sharer'ın
konfigürasyonu için her
hangi bir web tarayıcı
yeterli oluyor. •
Bilgi için:
Telekom iletişim ve
Paz. Ltd.
Tel: 0212- 210 19 40

Beyaz'dan 2000 Upgrade Card
eyaz İletişim
tarafından da
ğıtıcılığı yapı
lan 2000 Upg
rade Kart, 2000 yılı do
nanım sorununu, her
hangi bir program yük
lemeden, bilgisayardaki
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veri ve programlan teh
likeye atmadan birkaç
dakika içerisinde çözü
yor. Pentium, 486 ve
386 işlemcili bilgisayar
larda çalışan 2000 Upg
rade Kart, sabit disk sü
rücü veya floopy sürücü

olamayan bilgisayarlar
da da kullanılabiliniyor.
ISA, EISA veya VESA
slotlara kolayca takılabiliniyor. •
Bilgi için:
Beyaz iletişim
Tel: 0212- 275 94 90

HP'den yeni yazıcılar
ewlett-Pac
kard,
yeni
yazıcı mode
li H P De
signJet ColorPro GA'yı
tanıttı ve HP DesignJet
488CA serisi yazıcıları
nın dünya çapında satı
şa sunulduğunu duyur
du. HP yetkilileri söz
konusu ürünün ağırlıklı
olarak, grafik tasarımcı
lar, grafik tasarım stüd
yoları, reklam ajansları,
yayıncılık
şirketleri,
grafik tasarımı, pazarla
ma iletişimi bölümleri
için tasarlandığını be
lirttiler.
HP DesignJet 488CA

H

HP'nin
yeni
Kayak PC
işistasyonları |
ewlett
Packard,
çift işlem
ci kulla
nabilme
özelliğine
sahip HP Kayak
XM600 ve XU8000
PC işistasyonlarını
duyurdu. HP Kayak
XM600 PC işistasyonunun günlük işlerin
de yüksek PC perfor
mansına gereksinim
duyan kurumsal kul
lanıcı ve teknik uz
manlar için tasarlan
dığı belirtiliyor.
Yeni HP Kayak PC
işistasyonlan, teknik
ortamların gereksi
nimlerini karşılaya
cak ekonomik fiyata
yüksek performanslı
2-D görüntü sağla
mak için Matrox
Millenium 250, çift
ekran görüntüsü sağ
layan Matrox Mille
nium G400 ekran
kartı seçeneklerine,
çok daha profesyonel
ve 3-D çözümlere
gereksinim
duyan
teknik
kullanıcılar
için de Elsa Synergy
II ve 3Dlabs Oxygen
GVXI ekran kartı se
çeneklerine sahip. •
Bilgi için:
HP Türkiye
Tel: 0212- 224 59 25

H

serisi ise, grafik tasarım
cıların hem Macintosh
hem de Microsoft ortam
larında mektup boyutun
dan poster boyutuna ka

dar yazıcı çıktısı alabil
melerini sağlıyor. •
Bilgi için:
HP Türkiye
Tel: 0212- 224 59 25

Elektrik faturalarını
ödemede kolaylık
aşarı Elektro
nik tarafından
Ankara'daki
Mesut Kaan
tesislerinde üretilen çok
tarifeli ve ön ödemeli
elektrik sayacı Kaan
Libra, Kaan Telekom ta
rafından satışa sunuldu.
Aboneler, Kaan Libra
Elektrik Sayaçları ile
gereksinimleri doğrultu
sunda elektriğe ne kadar
ödeyeceklerini önceden
bilecek. Günün farklı sa
atlerinde
kullanılan
elektriği farklı tarife üze
rinden hesaplayan Kaan
Libra Elektrik Sayaçları,
elektrik kullanım yoğun
luğunu bu saatlere kay
dıran abonelerin daha az
elektrik faturası ödeme
lerini sağlıyor.
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Sayaçlar, elektrik da
ğıtım şirketlerine çoklu
tarife uygulamasından
bekledikleri
faydayı
sağlıyor ve enerji tüketi
mini gün içine yaymala
rına yardımcı oluyor.
Ayrıca, kaçak kullanım
ve kayıpları azaltarak,
personel ve işletme gi
derlerinde de tasarruf
sağlıyor. •
Bilgi için:
Başarı Elektronik
Tel: 0312- 841 62 62

Avuçiçi bilgisayarla alışveriş
afeway
Stores
Plc ile IBM'in
Thomas J. Wat
son Araştırma
Merkezi, ortaklaşa çalış
maları sonucunda tüketi
cilerin kendilerine özel
alışveriş listesi ve sipariş
listeleri
yaratmalarını
sağlayan, bir şirket-tüketici uygulaması geliştir
diler.
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Tüketiciler, IBM ve
Safeway'in birlikte ge
liştirdikleri bir teknolo
jik yenilik sayesinde
avuçiçi bilgisayarlarını

kullanarak supermarket
alışverişlerini yapabile
cekler. Bu işlem için Sa
feway'in
Easy-Order
adını verdiği taşınabilir
bir Palmpilot kullanılı
yor. Avuçiçi bilgisayar
ların başarılı bir türevi
olan IBM Easy-Order,
dünyanın bütünleşik bir
barkod tarayıcısı ile bir
likte gelen ilk avuçiçi ki
şisel alışveriş cihazı nite
liğinde. •
Bilgi için:
IBM Türk
Tel: 0212- 280 09 00
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Zaman ne çabuk geçiyor değil mi?
Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin gündemi neydi diye sorarsan inan
ben de takip edemez oldum. Ne bilgi çağı, ne teknoloji çağı, ne milenyum çağı... Bu çağ jet çağı bana göre. Gündem anlık değişime
uğruyor neredeyse. Geçen haftanın olayı bana göre American Onli
ne ile Time Warner'in satış öyküsüydü. AOL Time Warner'i 163
milyar dolar gibi rekor bir rakama satın alacağını duyurdu. Bu ra
kam Mannesman'ın satış öyküsünü bile birdenbire sollayıverdi. Bu
olay Türkiye için çok yeni görünse bile böyle stratejik satın almalar
yapılmıyor mu dersin? Ocak ayı başında Çukurova Grubu Show
TV'nin yüzde 80'ini aldı. Bu da aslında bizim için büyük bir olay.
Tıpkı AOL-Time Warner gibi yankı uyandıracak düzeyde. Ama kaç
kişi duydu acaba?
Olay ilerisi için bize ilginç sinyaller veriyor. Web dünyası ve
TV'nin evlenmesi bizi dev bir içerik endüstrisiyle karşı karşıya ge
tiriyor. İnsanların beğeni ve tüketim alışkanlıklarına cevap veren ve
hatta onları yönetmeye doğru giden ilginç bir dünya. Bence içerik
yarışı artık klasik PC'lerde değil, TV'ler ve cep telefonlarında ola
cak.
Her şey bir yana, geçtiğimiz hafta Türkiye gençlerini askere yol
ladı. Yaşadığımız deprem felaketinden sonra kaynak yaratmak ama
cıyla hükümetimiz bedelli askerlik konusunu gündeme getirmişti bi
liyorsun. Piyango pek çok kişiye vurdu. Amerika'dan Tarkan bile
askerlik yapmaya geldi Türkiye'ye. Tarkan askere gider de bilişim
sektörünün çalışanları gidemez mi? Pekala gider. Hatta ben bu pi
yangodan yararlanacak çok sayıda yönetici ve genel müdür biliyo
rum. Ama bu hafta sonu askere birini uğurladım. Onu sana anlatma
dan geçemeyeceğim. Tayfun Akkuş'u bilirsin. Sektörde çeşitli gö
revlerde bulunmuş ve şimdi de serbest danışmanlık yapan ve Obezite web sitesinin de geliştiricilerinden olan Akkuş, 28 günlüğüne Ça
nakkale'ye askerlik yapmaya gitti. Giderken de askerden sonra ya
pacağı projeleri hararetle anlatarak bir anlamda gözü arkada gitti.
İşte böyle.
Bilişim sektörü geçen hafta ne yaptı dersen yavaş yavaş kabuğun
dan dışarı çıkmaya başladı. Yani etkinliklerine start verdi. Silicon
Graphics'in iş ortaklan toplantısı vardı geçen hafta. SGI'ın Genel
Müdürü Taner Kılınç, çok talihsiz bir kaza geçirmiş, kazada eşini
kaybetmiş, kendi de ağır yaralanmıştı. Taner Kılınç'ı o gece hayli
dirayetli gördüm. Bu yüzden kendisini içimden tebrik ettim. Ancak
iç dünyasında fırtınalar esiyordur eminim.
Toplantıda alışılmışın dışında, 'en' ödülleri verilmedi. SGI'cılar
ilginç kategorilerde iş ortaklarına ödül verdiler. Birkaçını sana da
anlatmadan edemeyeceğim. Örneğin Arttek şirketi o akşam
SGI'dan 'Hay Allah nasıl oldu da sattınız' ödülü aldı! Çünkü Arttek
bugüne kadar çok uğraşılan ama teknolojinin çok yavaş girdiği
medya sektörüne ardarda satışlar gerçekleştirmiş ve en son CNN'e
SGI sistemleri satarak yabancı rakiplerini bile bu alanda sollamış.
Simülasyon alanında çalışan İnfotron şirketinin aldığı ödül ise, en
iyi bakan ağırlayan şirket ödülü. Bunun nedenini bilemeyeceğim.
Onlara 'Dream Team' deniyor ve hayalleri gerçekleştirmek için uğ
raşıyorlar. Ayrıca Boğaziçi Yazılım da o akşam SGI'dan 'en sevi
len fakat aynı zamanda en nefret edilen şirket' ödülü aldı. Sebebi
ise şirketin SGI'a 15 SGI sistemi siparişi vermesi (burada sevgi do
ruğa çıkıyor) ve kısa bir süre sonra da bu siparişi iptal etmesi (Bu
rada da nefret ön plana çıkıyor).
Ama en gırgır ödül de Turan Menteş'e verilen ödüldü. 'En büyük
özür ödülü'. Ödül alınan olay şöyle gelişmiş: SGI, Ankara'da 200
kişilik bir tanıtım semineri veriyor. Olay şirket için çok önemli. Ta
ner Kılınç, konuşmasını bitirdikten sonra konuşması için Turan
Menteş'i kürsüye davet edecek. Ancak o anda Turan Bey'in adını
ve görevini unutuyor. Tüm cesaretini toplayıp Turan Bey'e adını ve
görevini sorup bir kağıda not ediyor. Kılınç konuşmasını bitiriyor,
sıra Turan Bey'i sunmaya geldiğinde kağıt yok. Ve izleyicilere su
nacağı kişinin adını ve görevini bilmediğini söylüyor. Sonuç olarak
SGI, gafı telafi etmek için böyle bir ödül tertiplemiş.
Herhalde bu ödüller SGI ve bilişim sektörü camiasında uzun süre
konuşulacak.
Bu haftalık da bu kadar, haftaya görüşmek üzere.
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