TT'nin altın fırsatı
Türkiye, GSM lisans dev yüzde 20'sini alacak stratejik belirtiliyor. İşte bu noktada bu yarışta yerlerini alacaklar. gündeme getiren ülkelerden
rinden Cumhuriyet tarihinin en
büyük satışını gerçekleştirerek
çıktı. Şimdi gözler, GSM'e gö
re şartları daha belirsiz olan
GSM'li Türk Telekom'un
özelleştirilmesinde. TT'ye ge
lecek olan stratejik ortak TT
için önemli bir fırsata dönüşe
bilir.
Bu konuda 'sihirli' sözü İha
le Komisyonu Başkanı Hakkı
Süel söyledi, "Telekom'un

ortak, Telekom'a ismini kata
rak dünya ile bütünleştirecek."
Bu 'sihir' sadece stratejik or
tak için değil Türk Telekom
için de geçerli.
Bundan önceki yatırımları
ve çalışmalarıyla telekom dün
yasında ismini kanıtlamış bir
ortağın bilgi birikimi, iş süreç
leri, yönetim deneyimi, tekno
loji anlamında TT'ye katacağı
çok fazla artının olabileceği

Türk Telekom yöneticilerine
önemli görevler düşeceği de
kaydediliyor.
Telekomda artık var olma
yansının ülkelerden çıktığı ve
bölgeleri kapsadığı tartışmasız
bir gerçek. TT'ye talip olanlar
ve bu konuda ısrarcı davrana
caklar hiç kuşkusuz komşu ül
kelerden çıkacak. Telekom açı
sından Avrasya bölgesinin ha
kimi olmaya çalışan şirketler

Burak Yel: "Sektörü TEB iletişim:
belki de hiç
"E" dünyasının
geleceği, müşteriyi
bırakmamalıydım"
tanımak
Superonline' ın kurucu genel
TEB iletişim, stratejisini
müdürü olan Burak Yel, 2 yıl
aradan sonra Internet sektörüne müşterisini iyi tanıma tabanına
oturtarak, bir Internet yaşam
dönüş yapmaya hazırlanıyor.
platformu oluşturma peşinde.
B i r buçuk yıl ara verdiği sektöre tekrar
A r t l k herkes müşterisini tanımanın peşin

dönüşü için Yel, "Sektörü belki de hiç
bırakmamalıydım" diyor. Yel, pek yakında bir
holdingin bünyesinde Internet ile ilgili
yatırımları hayata geçirmeye başlayacak.
> Sayfa 4

de. Çünkü kişiye özel hizmetler ancak böyle
verilebiliyor. Yeni dünyanın, "e" dünyasının
da geleceği müşterilerini çok iyi tanıyıp,
> Sayfa 30

Mobil olma sırası
şimdi şirketlerde

Çok "elma",
tek "çekirdek"

Turkcell'in bir yan
kuruluşu olarak faali
yet gösteren Corbuss'un Genel Müdü
rü Hakan Çelikoğlu,
verdikleri farklı ileti
şim hizmetleriyle şir
ketleri mobil hale ge
tirmeyi hedefledikle
rini söyledi. Corbuss GSM'e yöne
lik hizmetlerin ya
nı sıra şirketlere
veri iletimi, Inter
net, Business TV
gibi hizmetleri de
veriyor.

> Sayfa 32

Profesyonel ve ev kullanıcıları
için iki ayrı işletim sistemi
stratejisini terk eden Apple, "tek
işletim sistemi" stratejisinin
ürünü olarak pazara sunulacak
Mac O S X'i tanıttı.
Apple, 2001 yılına geniş bir ürün yelpazesi
ve tek işletim sistemi ile girmeye hazırlanıyor.
AppleSoft'un yeni Mac OS X işletim sistemi,
son beta sürümünün ardından önümüzdeki
yılbaşında pazara sunuluyor.
> Sayfa 44

Türk Telekom'un telekom alt
yapı yatırımlarına da baktığı
nızda bölgenin üssü olma nite
liğini taşıdığı ve stratejik orta
ğın bu amacına uygun zeminin
zaten hazır olduğu görülüyor.
Yukarıda da belirttiğimiz gi
bi bölgede telekom hakimiye
tini ilan etmek isteyen komşu
ülkeler için TT kaçırılmaz bir
fırsat. Aslında TT ile ilgilen
diklerini devlet düzeyinde ilk
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biri Fransa oldu. Fransa Dışiş
leri Bakanı geçtiğimiz hafta
Türkiye'deydi. Fransız Bakan,
Ulaştırma B akanı'na France
Telecom'un ve Fransa'da bir
telekom şirketinin TT ile ilgi
lendiğini açıkça söyledi. Bilin
diği gibi France Telekom
GSM ihalesine Fiba Holding,
Finansbank, Süzer ve Nurol
Holding ile birlikte katılmıştı.
> Sayfa 3

MAM, özgelirlerini
artırmayı hedefliyor
12 Elmanın yeni tatları
16 Koç Grubu
Beyaz Eşya dan
Bilgi Eşyaya geçiyor
40 Supercadde de
bir "Dükkan" açın

ürkiye iletişim ağlan
(network) pazarında
değer katan distribü
tör olarak faaliyet
dflL»
gösteren
Armada,
bünyesinde
bulundurduğu
ü r ü n l e r e Lucent Technologies
Enterprise Networks G r u b u ' n u n
ü r ü n ailesini katarak Türkiye
pazarına kaliteli çözümler sun

maya d e v a m ediyor. Bu çözüm
ler, Lucent'm güçlü ve zengin
ürünlerinin yanı sıra global ve
yerel pazarlardaki referansları
nın, A r m a d a ' n m d e ğ e r katan
distribütörlük anlayışı, stok ola
nakları ve pazarlama aktiviteleriyle birleşmesi s o n u c u n d a olu
şacak sinerjiyle sizlere ulaştırıla
cak.

B u g ü n olduğu gibi gelecekte
de uluslararası iletişim ağları pa
zarının en b ü y ü k üreticilerinden
biri olacağına kesin gözüyle ba
kılan Lucent, Armada ve Türki
ye pazarı için son derece ö n e m 
li ve stratejik bir k o n u m a sahip
bulunmaktadır. Öte y a n d a n Ar
mada, köklü geçmişini, d e n e 
yimli insan g ü c ü n ü ve pazar bil

gisini Lucent işbirliğiyle pekişti
rerek,
pazardaki
konumunu
güçlendirerek sizlere en iyi hiz
meti sunmayı amaçlamaktadır.

CAJUN P 3 3 0 A i l e s i
ajun 330 ailesi, stack
edilebilen, SI 2. ve 3.
seviyede
çalışabilen
switch'lerden
oluş
muştur. Cajun 330 masaüstü switch olarak kullanılabildi
ği gibi, geniş kullanıcı sayılarını da
destekleyebilme özelliğine sahip
tir. 24 veya 48 portlu versiyonları
nın yanında her Cajun 330 da bir
adet genişleme slotu bulunmakta
dır. Bu slot yardımıyla Ethernet,
Fast Ethernet, Gigabit Ethernet ve
ATM uplink'ler yapılabilir.
Cajun 330 ailesi Octaplane
Stacking Bus özelliği sayesinde 10
adede kadar stack yapılarak yük
sek port sayılarına ulaşabilir. (640
port). Kullanılan stack modülleri
(Cajun
X330STK)
genişleme
slotundan farklı, switch arkasında
ki bir slota takılır. Ve switch'ler bu
stack portlarından birbirine stack
kabloları yardımıyla bağlanabilir.
Cajun X330RC stack kablosu yardı
mıyla en üstte ve en altta yer alan
switch'ler bağlanarak yedekleme
bağlantısı yapılır.
Stack içine L3 Switching özelli
ği olan Cajun P330R eklenirse,
stack yapısı yüksek performanslı,
donanım bazlı yönlendirme yapan
bir hale gelebilir. Birden fazla
P330R kullanılması yedekleme im
kanı sağlar.
P330 ailesindeki temel özellikler:
• Sabit 10/100BaseT Ethernet
port'lar
• Ön paneldeki genişleme slotu
yardımıyla uplink ve daha
fazla kullanıcıyı
destekleyebilme.
• Arka paneldeki stack slotu
yardımıyla stack özelliği.
• SNMP ve web-base
management desteği.

portlar arasında yük paylaşımıda
yapılmaktadır.
• L3 yedeklemesi: Lucent tara
fından geliştirilen SRRP ve IETF
standardı olan VRRP teknolojileri
sayesinde sistemin L3 özelliğinde
meydana gelebilecek herhangi bir
sorunda, yedekleme sağlanabilir.
VRRP sayesinde yük paylaşımı ve
yedekleme özellikleri kullanılabilir.
• Konfigürasyon dosyası ye
deklemesi: P330 üzerindeki konfigürasyonları tutan iki dosya vardır.
Bunlardan birinde bir sorun mey
dana gelirse, yedek dosya hemen
devreye girer.

C

Ağ

CAJUN P 3 3 0 S t a c k
Teknolojisi
P330 ailesi switch'lerin en önem
li özelliklerinden biri de Octoplane
Stacking Bus teknolojisi yardımıyla
stack oluşturabilmesidir. Bu yapı
sayesinde stack modül üzerindeki
her bir port 8 Gbps full-duplex
bağlantı sağlar. 10 adede kadar
stack edilmesine ve 640 gibi yük
sek port yoğunluğuna sahip olma
sına rağmen tüm bu sistem tek IP
adresi ile yönetilebilir. Yedekleme
stack kablosu ile birlikte kullanılır
sa, stack'te bir sorun olduğunda ve
ya bir bakım sırasında tüm sistemin
durması gerekmez. Octaplane Stac
king Bus Module üzerinde LED'ler
ve SNMP agent'ı sayesinde sistem
de veya bağlantılarda herhangi bir
sorun olup olmadığı kolayca anla
şılabilir.

P333T
24 10/100 BaseT Ethernet port +
genişleme slotu + stack slotu

P333R
24 10/100 BaseT Ethernet port
+L3 switching + genişleme slotu +
stack slotu
P334T
48 10/100 BaseT Ethernet port
+ genişleme slotu + stack slotu

P332MF
12 100BaseFX (MT-RJ port) +
genişleme slotu + stack slotu

Anahtarlamalı

Performansı

P330
ailesi
switch'lerin
4
Gbps'lik bir switch fabric'leri var
dır. Bu sayede 5.8 Mpps gibi yük
sek bir anahtarlama performansına
ulaşabilir. 8000 MAC adres kapasi
tesine sahip olmasına rağmen
8001. MAC adresi öğrendiğinde en
az kullanılan adres yerine bunu
ekler.
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P330'un yedekleme
özellikleri
• Güç kaynağı yedeklemesi:
P330-BUPS sayesinde, 4 adet
P330'a destek verebilecek, yedek
güç kaynağı sağlanabilir.

• Stack yedeklemesi: P330'un
stack mimarisi yardımıyla tamamıyle yedeklemeli bir sistem kurulabi
lir. Stack içinde herhangi bir switch
in çıkarılması veya bozulması, bu
yapıda herhangi bir kesintiye yol
açmaz.
• Yönetim yedeklemesi: Stack,
bir IP adresi ile yönetilir ve tüm
switchlerde bulunan yönetim agent
lan yardımıyla her switch birbirinin
yedeğidir.
• Yazılım yedeklemesi: P330
lardan herbirinde iki adet yazılım
kodu vardır. Bunlardan birinde bir
sorun olduğunda diğeri hemen
devreye girer.
• Bağlantı yedeklemesi: P330
switch lerde,aktif ve pasif bağlantı
lar tanımlayabilirsiniz. Bu sayede
aktif bağlantıda bir sorun olduğun
da,pasif durumdaki bağlantı hemen
devreye girer.
• LAG yedeklemesi: LAG (Link
Aggregation Group) teknolojisi sa
yesinde birden fazla port veya bağ
lantı tek bir bağlantı gibi tanımla
nıp, sistem çalışma performansı art
tırılabilir. Bu gruba dahil edilen

yönetimi

•
Web-base Management:
Standart bir browser yardımıyla
tüm stack yönetilebilir ve gerekli
olan tüm konfigürasyon yapılabilir.
• CLI (Command Line Interface): Terminal portu yardımıyla
sistem ya doğrudan yada bir
modem vasıtasıyla yönetilebilir.
•
Secure
Telnet:
Telnet
vasıtasıyla sistemi yönetme imkanı
var.

Cajun P333R
• CajunView: Cajun-View Suite
SNMP tabanlı bir yönetim yazılımı
dır. Sistemi yönetmenizi, konfigürasyon yapmanızı ve izlemenizi
sağlayan çok fonksiyonlu bir yazı
lımdır.
• SMON ve RMON desteği.

Geleceğin ağları i ç i n en i y i çözümler
C A J U N P880 v e C A J U N P550
ajun P880 ve P550 ailesi Lucent'in şase bazlı ürünlerindendir. Şu an piyasada var
olan Gigabit çözümleri ara
sında, gerek teknoloji gerek
se kapasite bakımından en üst seviyede
yer almaktadırlar. Cajun Kampus ailesi
içinde yer alan ve genellikle merkez
switch olarak kullanılan P880 ve P550, ta
şıyabildiği port yoğunluğu bakımından
da, emsalleri arasında en ön sırada yer al
maktadır.
P550 ve P880'nin esnek konfigürasyon
yapısı sayesinde, ister L2 çalışan bir şa
seye isterseniz L3 çalışan fault tolerant bir
şaseye sahip olabilirsiniz. Bu ailede yer
alan fault tolerant kavramı sisteminizi ta
mamıyla yedeklemeli bir hale getirir.Bu
sayede gerek güç kaynakları, gerekse şa
se içinde bulunan ve anahtarlama işlemle
rindeki altyapıyı sağlayan swithcing ele
mentler bakımından tam bir yedekleme
sağlar.
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Crossbar teknolojisinde bu tür kısıtla
malar veya paylaşılan ortam yoktur. T ü m
modüller birbirine ayrılmış ve yüksek
bant genişliği sağlayan yollarla bağlanmış
tır. Bu bağlantıları, iki farklı ofis arasına
çekilmiş leased line diye düşünebiliriz. Bu
sayede kesintisiz ve teoriksel hızlara çok
yakın g ü n ü m ü z sistemlerini yaratabiliriz.

Cajun P880 Routing Switch
Crossbar

anahtarlama

mimarisi

Bu teknoloji yardımıyla çoğu şase
switch'lerde kullanılan paylaşılan ortam
veya bellek yerine, tüm modüllerin birbiri
ne ayrılmış yollarla bağlandığı yüksek per
formansta bir sistem elde edilebilir.
Paylaşılan ortamlardan oluşmuş bir ya
pıda yüksek hızlara ulaşmak oldukça güç

lane'e sahip olmasının yanında, 106
Mbps'lik bir anahtarlama/yönlendirme per
formansına sahiptir.

tür. Her ne kadar yüksek bir bant genişli
ği sağlandığı düşünülse de, gerek paylaşı
lan bellek veya diğer bileşenlerden dolayı
teoriksel olarak düşünülen bu hızlara hiç
bir zaman ulaşılamaz. Ayrıca bu tür sis
temlerde bellek veya paylaşılan ortama
erişimi düzenleyen birçok karmaşık algo
ritma bulunmaktadır. Bu algoritmaların
yürütülmesi, bu tür sistemlerde kullanılan
ve anahtarlama yapan modüldeki merke
zi işlem biriminin (CPU) performansını
kötü bir şekilde etkilemektedir. Doğal ola
rak bu da tüm yapının performansını etki
ler.

Cajun P880 Routing Switch ve Fault-To
lerant Routing Switch olarak iki adet temel
konfigürasyonu vardır. Fault-Tolerant se
çeneğinde supervisor modül, güç kaynak
ları ve anahtarlama yapan bileşenleri bakı
mından yedeklemeli bir sistem sunulur.
Crossbar anahtarlama yapısıyla yüksek bir
performans sunar. Supervisor modül kul-

Cajun P550 Switch
Cajun P550 Gigabit Switch ve P550 Ro
uting Switch olarak iki seçenek halinde
kullanılabilir. P550 switch'lerde de faulttolerant yedekleme seçeneği ile birlikte
crossbar anahtarlama teknolojisi (13X13)
kullanılmaktadır.

lanılmasına rağmen, tüm modüllerde bu
lunan ASIC yapısındaki anahtarlama yapı
sı ile ona gerek duymadan da anahtarla
ma ve yönlendirme işlemlerini gerçekleş
tirebilir. Çünkü h e m her modül birbirine
crossbar mimarisi sayesinde birebir bağlı,
h e m d e her modül üzerinde kendi anah
tarlama işlemcisi bulunmaktadır.

Anahtarlama

performansı

Cajun P880'in 17 adet slotu yardımıyla
768 10/100 BaseTX, 384 100 BaseFX veya
128 1000 BASE portu aynı anda destekle
yebilir. Bu yüksek port sayılarının yanında,
bunları destekleyebilecek anahtarlama per
formansı üretebilir. 139 Gbps lik bir backp-

Anahtarlama

performansı

Cajun P880 Routing Switch'de olduğu
gibi wirespeed yönlendirme ve anahtarla
ma yapabilir. 7 slotlu yapı sayesinde 24
Gigabit veya 120 10/100 BaseT
porta
destek verebilir. Yüksek performanstaki
45.76 Gbps'lik bir backplane kapasitesiy
le, 33 Mbps'lik bir anahtarlama değerine
ulaşabilir.

Lucent Managed Firewall
ucent Technology'nin teknoloji geliştirme merkezi olan Bell
Laboratuvarları'nın deneyim ve
uzmanlığı ile geliştirilen yük
sek performansta bir ağ güven
liği çözümüdür. LMF
(Lucent Managed
Firewall) sayesinde güvenli Internet erişi
minin yanında, güvenli VPN ve intranet
uygulamalarını da kolayca gerçekleştirebi
lirsiniz.
Lucent Managed Firewall mimarisi üç
kışıma ayrılabilir.
• Firewall Brick: Bell Laboratuvarlarına patentli bu yapı sayesinde ağ yapınız
la, dış ortam arasında güvenli bir iletişim
sağlayabilirsiniz.

L

yüzlerinin IP adresi yoktur. Tüm kontrol
LMS (Lucent Management Server) tarafın
dan yapıldığı için sadece bu iki yapı ara
sında mantıksal bir bağlantı kuaılur. LMS
ile LMF arasında 512-bit encryption tekni-

• Lucent P r o x y Agent: URL engelle
me, virüs kontrolü ve içerik görüntüleme
gibi birçok ek özellik içermektedir.
• Lucent Security M a n a g e m e n t Ser
ver: Ayn bir sunucu üzerinde çalışan bir
veya daha fazla LMF'in konfigürasyon ve
yönetimini sağlayan mimaridir. Tüm sis
temde oluşturulan denetim ve güvenlik
yapılarının kayıtlarını tutar.
LMF'İ diğer firewall'lardan ayıran
önemli özelliklerden biri de, cihazın yö
netim işi ayrı bir sunumcu program tara
fından yapılır. Firewall üzerinde sadece
güvenlik işlerine aynlmış işletim sistemi
çalışır. Lucent Bell Laboratuvarları'nda ge
liştirilen Inferno işletim sistemi sayesinde
yüksek performans ve güvenilirlik içeren
bir sistem elde edilebilir.
LMF'ten ayrı olarak gelen Lucent Security
Management Server sayesinde Windows
NT ve Sun Solaris gibi platformlardan, sis
teminizin güvenliğinin kontrol ve konfigürasyonunu yapabilirsiniz.
LMF Intel Pentium II 333 MHz işlem
cisi ile çalışan ve 4 adet 10/100
BaseT
bağlantısını destekleyen bir mimaridir.
Bridge seviyesinde çalıştığı için, ağ ara-

ği kullanılarak h a b e r l e ş m e sağlanır.
LMF'in IP adresi kullanmaması ona karşı
yapılacak herhangi bir saldırı olasılığını
ortadan kaldırır.
LMF'te monitör, klavye veya sabit disk
gereksinimi yoktur. LMS tarafından yaratı
lan floppy disk yardımıyla boot edilebilir.
Sisteminize VPN (Virtual Private Network)
özellikleri katmak istiyorsanız, LMF'e taka
bileceğiniz encryption kartı yardımıyla
yüksek düzeyde güvenlik elde edebilirsi
niz. LMF tarafından kullanılan yazılım bir
çok bileşenden oluşmaktadır.
Karar Modülü: Bu modül sayesinde
gelen IP paketleri açılır ve daha ö n c e d e n
tanımlanmış kurallar buradaki parametre
lere uygulanır. Bu işlem yardımıyla hangi
IP paketlerinin geçmesi gerektiği, hangile
rinin ise geçmelerinin engelleneceği belir
lenir. Bu işlem sırasında kaynak ve hedef
IP adresleri, kaynak ve hedef TCP, UDP
port numaraları veya paket tipleri vs. gibi
bilgiler kullanılır. Ayrıca hangi Ethernet

portunun kullanıldığı, kullanıcı kimliği,
bağlantı yönü ve var olan oturum bilgileri
de kullanılarak gerekli denetim sağlanabi
lir. Modül paketin geçmesine izin verirse,
hangi Ethernet portuna gönderileceğine
karar verir. Eğer
modül paketin di
ğer servisler tara
fından da işlem
görmesi gerektiği
ne karar verirse,
bu paketi onlara
gönderir.
Oturum
Mo
dülü: Bu modül
sayesinde, o anda
gelen IP paketinin
daha
önceden
açılmış bir oturu
ma ait olup olma
dığı bilgisi araştırılır. Eğer daha önceden
kurulmuş bir oturuma aitse bu paketlere
tekrar aynı işlemlerin uygulanmasına ge
rek kalmaz. Diğer paketlerden elde edilen
veriler yardımıyla daha yüksek perfor
mansta ve güvenilirlikte bir bağlantı hızı
na ulaşılabilir.
D e n e t i m Modülü: Bu modül sayesin
de oturumun başlangıcı ve bitimi kayıt
edilebilir. Ve bellekten o oturumla ilgili
bilgilere istenildiğinde ulaşılabilir.
• Başlangıç ve bitiş zamanı
• İşlem süresi
• İstatistikler (geçen paket ve byte sayısı...)
Denetim modülü bu bilgileri denetim
mesajı içine koyup LMS içinde bununla il
gili çalışan servise gönderir.
P r o x y Modülü: LMF bu modül saye
sinde seçilebilecek bazı servisler için
(http, smtp,...) içerik görüntüleme ve
kontrolü yapar. Bazı anti-virüs ve w e b ad
res sınırlama işleri yapan yazılımlarla da

beraber çalışabilir. Lucent Proxy yazılımı
NT 4.0 üzerinde çalışır, virüs kontrolü,
HTTP komut sınırlaması, SMTP komut sı
nırlaması ve istenmeyen w e b adres kısıtlamasıda dahil olmak üzere birçok işlemi
yapabilir.
A u t h e n t i c a t i o n Modülü: LMF bu m o 
dül sayesinde Security Dynamic in
ACE/Server ve RADIUS uyumlu sunucu
da dahil olmak üzere birçok sistemle bir
likte uyumlu çalışabilir. Kullanıcının siste
mine girebilmesi için bu güvenlik kontro
lünde geçmesi gerekir. Gerekli kullanıcı
ismi ve şifre bilgisi SSL-encrypted link ile
güvenli bir şekilde alınır ve kontrol yapıl
dıktan sonra, cevabı da bu bağlantı yardı
mıyla iletilebilir. Şifreler ya Lucent Security
Management (LMS)'da ya da ACE/Server'da veya RADIUS Server'da saklanabi
lir. Kullanıcı bu sistem tarafından onayla
nırsa bağlantı kurmasına izin verilir.
İ z l e m e Modülü: Bu modül sayesinde
LMS'e iletilmek üzere LMF üzerindeki tra
fik yoğunluğu ve geçiş hızı gibi paramet
reler toplanır. Ayrıca LMF'in kaynak kulla
nımı ve kullanıcı onay durumları da bu
parametreler içinde yer almaktadır. Sistem
yöneticisi tarafından LMS'te tanımlanacak
bazı sınır değerler yardımıyla ağda mey
dana gelebilecek herhangi bir tehlike du
rumu daha ö n c e d e n sezilip önlemi alına
bilir.

Lucent Management Server
Lucent Managed Firewall (LMF) ile bir
likte Lucent VPN Gateway ve Lucent RealSecure ürünlerini yönetme ve kontrol iş
lemlerini gerçekleştirebilir. Windows NT
ve Sun Solaris platformları üzerinde çalışa
bildiği için kullanıcıya esnek bir ortam sağ
lanır. 500 LMF'e kadar destekler ve bu sa
yede geniş kullanıcılı sistemlerde tek plat
formdan yönetilebilir.
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Yerel a l a n ağlarındaki e n s o n a ğ i z l e m e standardı
SMON ( S w i t c h M o n i t o r i n g )
ğ yönetimindeki en önemli aşamalardan biri de sistemin per
formansını izleme yöntemleri
dir. Bugüne kadar kullanılan
paylaşımlı ağlarda, her farklı ağ
segmentine, probe takılmasıyla yerel alan ağ
larındaki trafik izlenebiliyordu. Ancak bu
yöntem "switched network" altyapısına geçil
mesiyle yerini yeni izleme tekniklerine bırak
mıştır. Yerel alan ağlarında bugüne kadar
IETF (Internet Engineering Task Force) tara
fından standart haline getirilmiş olan RMON
(remote monitoring) kullanılmaktaydı. Bu de
ğişim sonucunda RMON izleme teknikleri ağ
izleme performansı bakımından yetersiz kal
dı.Bu gereksinimden yola çıkılarak yeni ağ
topolojilerinde kullanılan en etkin ağ izleme
tekniği olan SMON (Switch monitoring) geliş
tirilmiştir. SMON sayesinde, switch üzerinde
akan tüm trafik izlenebildiği gibi, aynı za
manda switch üzerinde tanımlanmış sanal
alan ağlarındaki trafikte analiz edilebilir.

tatistik bilgilerine ulaşmanızı sağlar. Bu mo
düldeki istatistiklere, ister switch'in bir por
tona bağlı olarak (inbound), isterseniz (outof-band) bu modüle doğrudan bağlanan bir
yönetim yazılımı vasıtasıyla ulaşabilirsiniz.
Sonuç olarak bu tür sistemlerin yararları
şunlardır:

A

Geniş alan ağlarında veya kampus ortam
larında paylaşımlı ortam terkedilerek, yüksek
anahtarlama teknolojilerinin kullanıldığı sis
temlere geçilmiştir. RMON standardı ise pay
laşımlı ağlar için geliştirildiğinden, bu yeni
teknolojilerdeki performansı istenen düzeyde
değildir. SMON, Lucent Technologies tarafın
dan geliştirilmiş ve daha sonra Internet Engi
neering Task Force (IETF) tarafından standart
olarak kabul edilmiştir.

RMON-I ve RMON-II
RMON sayesinde, ağ yönetim cihazlanndan (RMON probe) alınan bilgiler yardımıyla,
sistemin performansını izleme imkanı bulabi
lirsiniz. Ancak bu yöntemde her segment için
farklı bir RMON-probe'un kullanılması zorun
ludur.
RMON standardının gelişmesi bazı aşa
malar sonucunda olmuştur. İlk aşamada OSI
(Open Systems Interconnection) referans
modelinin ikinci katmanındaki trafiği izleme
imkanı sağlayan MIB'ler (Management Infor
mation Base) kullanılarak RMON-I standardı
oluşturulmuştur. Bu sistemin oluşturulmasındaki temel altyapı Ethernet ve TokenRing ağlardır. İkinci aşama ise RMON-II'nin
tamamlanmasıyla sonuçlanmıştır. RMON-II
standardı ise OSI'nin üç ve daha üstü kat
manları için ağ izleme istatistiklerini içer
mektedir.
Çoğu RMON MIB gnıplarında manager
ile probe arasında iletişim iki kavramsal kont
rol tablosu üzerinden yapılmaktadır. Kontrol
tablosu iki boyutlu veri yapısından oluşmak
tadır. Bu tablo için gerekli olan parametreler
probe'lar tarafından sağlanmaktadır.

Switched ortamda RMON'nun
kısıtlamaları
RMON ağ izleme yöntemi standartlaştırıl
dığı zaman, mevcut ağ sistemleri; paylaşılan

•

bridge/router kullanılarak segmentasyonun
yapıldığı ve yüksek hızları içermeyen yapı
daydılar. Ağ yöneticileri de bu tür sistemleri
izlemek için zaten az olan segmentlere birer
probe bağlayarak bu işlemi gerçekleştiriyor
lardı. Segment sayısı arttıkça bu işlemi yap
mak daha da zorlaşıyordu. Segmentler arasın
da hiçbir mantıksal bir bağlantı bulunmadı
ğından hepsine ayrı ayrı RMON probe takıl
ması gerekiyordu.
Bu yapı yüksek hızda anahtarlama yapan
aktif cihazlardan sonra büyük bir değişime
uğradı. Kampus yapısındaki ağlardaki seg
ment sayısı büyük bir hızla artmaya başladı.
Bazı sistemlerde bir switch üzerinde bile bir
den fazla segment oluşturulmaya başlandı.
Bu tür sistemlerin sayıları arttıkça ağ yöneti
cisinin işi iyiden iyiye zorlaştı. Çünkü sade
ce birkaç host içeren bazı sistemlerde bile,
bu segmenti izleyebilmek için RMON probe'u bu portlardan birine takmak zorundası
nız! Ve tüm sistemi tek bir yapı olarak göre
mediğiniz için ağ topolojiniz hakkındaki
sağlıklı verilere ulaşamıyorsunuz.
Çok az segmentin bulunduğu paylaşımlı
ortamlardan, birçok segmentin bulunduğu
"switched" Link Aggregation Group vs. gibi
izlenmesi ve yönetilmesi gereken yeni tek
nolojilere geçişle karşılaşıyoruz. Geleneksel
bir Ethernet ortamında OSI ikinci katmanda
çalışıldığından bir port tarafından üretilen
broadcast diğer tüm portlara gönderilmekte
dir. Ancak günümüzde çoğu aktif LAN (Lo
cal Area Network) cihazında bulunan ve ay
nı aktif cihaza bağlı olmalarına rağmen iki
host'u farklı segmentlere üye yapmamızı
sağlayan VLAN standardı sayesinde, sistem
deki "broadcast" paketcikleri sadece VLAN
lar tarafından oluştunılan segmentler içinde
kalmaktadır. Bu nedenle eğer tüm sistemin
trafiği izlenmek isteniyorsa herbir VLAN için
ayrı bir RMON probe'un ayrılmış olması ge
rekir.
1

Günümüzde kullanılan ağ teknolojilerin
den biri de trafik önceliklendirme standardı
dır. 802. İp standardı sayesinde farklı uygu

lamalara, farklı öncelikler verilerek aktif ci
hazların bu önceliklere göre anahtarlama
yapması sağlanıyor. Bu sayede ağ yapısının
en etkin biçimde kullanılması sağlanıyor. Di
ğer bir standart, LAG (Link Aggregation Gro
up) teknolojisi sayesinde, birden fazla portu
tek port olarak tanımlayarak, ağ sistemlerin
de kullandığımız bağlantı hızlarını arttırma
imkanımız vardır. LAG sayesinde backbone
veya sunucu sistemlerle olan bağlantıları
mızda hem performans, hemde yedekleme
olarak kesintisiz bir bağlantı elde edilebilir.
Doğal olarak ağ yöneticileri de sistemlerinde
kullandıkları veya kullanmak istedikleri bu
teknolojilerin ağ topolojilerine kazandırdığı
etkinliği izlemek isteyeceklerdir.
Bu ileri teknoloji içeren ağ sistemlerini
yönetmek için gerekli olan teknolojiler baş
langıçta, her üreticinin kendine özgü çözüm
üretmesi ve daha sonra, IETF'nin RMON ça
lışma gaıbunun SMON konusunda bir stan
dart (RFC 2613) belirlemesiyle yeni şeklini
almıştır.
Üreticiler tarafından başlangıçta üzerinde
çalışılan teknoloji, temelde iki problem üze
rinde yoğunlaşmıştır. Bunlardan birincisi
RMON teknolojisinde yer alan ve RMON
probe'ların yerleştirme problemi idi. Buna
göre, RMON teknolojisinde kaynak-hedef
port seçilir, hedef porta RMON probe bağ
lanır ve sistemdeki trafik izlenebilirdi. An
cak bu durumda bu ikili port gruplarının ay
nı segmentte bulunması gerekirdi. SMON'da
kullanılan port-kopyalama tekniği sayesin
de bir porta gelen trafiği, "switch fabric"
üzerine kopyalayarak bu tür kısıtlamalardan
kurtulma olanağı vardır. Ağ yapınızda farklı
segmentte olsanız bile, kaynak porttan ge
len trafik tamamıyla "switch fabric"e kopya
landığından, sistemdeki tüm sanal ağlara
ulaşabilirsiniz. Bazı switch'lerin tasarımın
dan dolayı, izlenmek istenen porta gelen
hangi tip (in-bound,out-bound) trafiğin
switch fabric'e gönderilmesi gerektiğini be
lirtmeniz gerekebilir.
SMON teknolojisinde halen kullanmakta
olduğunuz RMON probe'ları değiştirmeden
kullanabilmenizdir. Sistemde herhangi bir
değişiklik yapsanız bile, SMON sayesinde
tüm portlara ulaşabildiğinizden RMON pro
be'un yerini değiştirmenize gerek kalmaz!
SMON'daki diğer bir göze çarpan özellik
ise, bu teknoloji tamamıyla "switch fabric"
üzerine kurulduğundan, sisteminizdeki do
nanım ve yazılım bazlı tüm istatistiklere bu
yöntemle ulaşabilirsiniz. Bu teknoloji Lucent'in ilk olarak Cajun M400 switch mode
linde yer almış ve daha sonra tüm Cajun
Campus ailesinde kullanılmaya başlanmış
tır. Bu switch'in mimarisinde, yüksek per
formansta bir hücresel backplane ve bu ya
pıya bağlı modüller yer almaktaydı. Buna
ek olarak switch'in backplane ve CPU
(Central Processing Unit) kısmında trafiği iz
lemek için kullanılan ve backplane'e bağlı
olarak çalışan SMON modülü bulunmakta
dır. SMON modülü bir SNMP agent'ı olarak
çalışıp, donanım tarafından temin edilen is
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SMON sayesinde switch

tarafından

anahtarlama yapılan tüm trafik izlenebilir.
• SMON ile switch arasındaki bütünleşimden dolayı sanal ağlardaki (VLAN), bu
ağlar arasındaki, önceliklendirme yapılmış
olan paketlerdeki statüleri ve önceliklendir
me derecelerini izleme imkanı elde edebilir
siniz.
• SMON sayesinde, bu tür izleme işlem
leri için, sistemin anahtarlama kapasitesin
den performans kaybına neden olmazsınız.
Bu tür izleme işlemlerinde broadcast ve
multicast trafiklere de özel işlem uygulanır.
Broadcast ve multicast paketleri switch
backplane'ninden bir defa geçer, hangi
segment içinde ise veya hangi VLAN içer
sinde böyle bir trafik üretiliyorsa, ona dahil
olan portlara dağıtılır. Bu tür trafiklerin
switch fabric üzerindeki ölçme işlemini
yanlış etkilemesini engellemek için bir kere
ölçülür ve bu paketlerin portlara dağılımı
nın yapıldığı andaki trafiklerle ilgilenilmez.
Lucent, SMON-II teknolojisini ilk olarak
Cajun M770 MLS Multilayer Switch ailesi ile
duyurdu. Üç ve daha üstü katmanlarda çalı
şan switch'lerin donanım yapısı içinde her
yönlendirme tablosuna bir SMON sayacı
ilişkilendirilmiş ve bu sayede her yönledirme işlemi yapıldığında, bu sayaç kullanıla
rak gerekli olan istatistiklikler elde edilmek
tedir. Bu istatistikler özel MIB'ler yardımıyla
kullanılan ağ yönetim yazılımına ulaştırıl
maktadır. Switch üzerindeki tüm trafiği izle
yen RMON-II'nin aksine, sadece switch ta
rafından yönlendirilen paketleri izleyen
SMON-II sayesinde, ağ yöneticileri sistemle
rini daha iyi analiz edebilir.
SMON-II'nin geliştirilme aşamasındaki
önemli adımlardan biri de filtreleme tekni
ğidir. Bu sayede ağ yöneticisi gerekli olma
yan izleme sonuçlarını kullanmayacak, iste
diği adres ve ağ maskesi bilgisini kullana
rak istatistik toplama işlemini gerçekleştire
bilecektir.
Top-Down izleme metodu sayesinde ağ
topolojisi genelden özele doğru incelene
rek, daha detaylı analizler elde edilebilir.
Örneğin bir ağ yöneticisi, sisteminde mey
dana gelen herhangi bir soruna ulaşmak ve
çözümünü bulmak için adım adım ilerme
sayesinde, rahat bir nefes alacaktır. Başlan
gıçta tüm ağa daha sonra sorunlu segmen
ts veya sanal ağa, daha da sonra switch ve
ya onun portuna ve hatta ona bağlı host'a
kadar gerekli istatistiklere ulaşabilir. Bunla
rın hepsi SMON teknolojisi ve CajunView
Management platformu sayesinde olmakta
dır.
SMON'daki çalışmalar hem üretici bazın
daki özel çözümlerle hem de, bu konuda
kurulmuş olan çalışma gruplarının standart
laştırma hazırlıklan ile devam etmektedir.
SMON çalışma gruplarının bundan sonraki
amacı, OSI nin üç ve üzeri katmanlarındaki
trafiği izleme işlemlerini gerçekleştirmektir.
RMON ve RMON-II standartlarındaki geliş
melerin bir benzeri SMON ve SMON-II stan
dartlarında yaşanmaktadır. SMON üzerinde
ki teknik araştırmalar Lucent Technologies
tarafından yürütülmektedir. Merkezi İsrail'de
bulunan SMON-Team sayesinde daha efek
tif çözümlere ulaşabileceğiz.

Serdar Goralı/Kanal Müdürü
serdar_gorali@armada. com.tr
Kürşad Öztürk/Teknik Destek Müdürü
kursat_ozturk@armada. com. tr

Telsim'in kadrosu
GSM hızında
PlNAR U Y L U M

Yarış ve engelli yarış
arış zaten başlıbaşına
gayret isteyen bir iştir.
Rakipler vardır, kurallar
vardır, antrenman gerekir,
stresi yenmek gerekir, çaba gerekir.
İşlerimizde yaptığımız budur: Yarış.
Kendimizle bazen de başkalanyla
yarış.
Bir de engelli yarış var. Yarış
içinde fazladan efor gerektiren,
işimizi zorlaştıran unsurlar. Genel
ekonomi herkes için aynı, hava aynı
su aynı, global sistem aynı. Ama aynı
ürünü satmakla uğraşan şirketlerden
birinde insanlar dayanışma ve
işbirliği halinde iken, diğerinde
birbirinin kuyusunu kazıyorsa işte bu
ikincisi engelli yarış örneğidir. Zaten
çok kolay olmayan bir şeyi
daha da zorlaştırmak
demektir.
Bazı kişiler işi gücü farklı
görüyor. Bir çocuğun
oyuncak mülkiyeti edasıyla
"Oynamıyorum, ver
misketlerimi..." ya da "Sen
gel sen gelme" diyebiliyor,
"mızıkçılık" yapabiliyor.
Kavgacı kişilikler de olabiliyor.
Kavgayla beslenen, didişmekten zevk
alan, güç gösterileri için ortam
arayan ve yaratan insanlar olabiliyor.
Bunlar kazanmak amacıyla yer
aldıkları yarışta gereksizce engeller
bina eden ve sonra onları aşmakla
vakit kaybeden ve daha kötüsü vakit
kaybettiren insanlar. Çatışmalarla,
gerilimlerle öyle çok vakit
kaybediliyor ki. Koca koca insanlar
anlaşma ve uzlaşma, işbirliği içinde
iş ve değer üretmek yerine
birbirlerini yıpratmayı yeğliyor.
Çatışma yaratıp, onlarla uğraşmaktan
çalışmaya zaman bulamıyorlar. Güç
savaşları, ekmek tekneleri olan
emanet kurumları, işyerlerini tehdit
ediyor. Ve bunlar kişisel az
gelişmişlikler nedeniyle ortaya
çıkıyor.
Olgun insan olmak kolay değil.
Ama yine de beklenen bir durum.
Yaş, baş, eğitim, deneyim de varsa
artık kişiliklerin törpülenmiş olması,
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DİKİCİ

yapıcı, destekleyici, gelişimci olması
bekleniyor. Amacımız iş ve değer
üretmek. Hizmet vermek. Bunun
yanında gelirimizi de elde edip
kişisel ve profesyonel anlamda
gelişiyor, kendimize, çevremize ve
insanlığa katkılı oluyoruz. Konu
bundan ibaret.
İşleri zorlaştırmanın kime ne yararı
var: Meydan agresiflere kaldığında
yıkıcı sonuçlar ortaya çıkıyor. Kavga
etmenin bir aktivite oluduğuna dair
yanlış bir inanış var. Orman yakmak
da bir aktivitedir. Elinize kazma
kürek alıp bir evi ya da bir eşyayı
tahrip etmek de aktivitedir.
Kapkaççılık da dikkat gerektiren bir
aktivitedir. Ama yapıcı değildir,
işyerlerinde yıkıcı
insanlara gereksinimimiz
yok aksine işyerlerini bu
tip insanlardan özenle
korumamız gerekiyor,
ulusal servet gibi, soyu
tükenmekte olan
kelaynaklar gibi, hatta
kendi malımız mülkümüz
gibi.
İnsanların kendi egolarından
kaynaklanan arızalar yüzünden
geçimlerini sağladıkları işyerlerini
savaş meydanlarına çevirmeleri
şirketlerin işlerini aksatır. İnsanlar
işini gücünü mü düşünecek,
kendilerini savunmayı mı? Öfke
zaten aklı baştan alıyor. Oysa
insanların fiziksel olarak şirkette
bulunmalarına değil, akıllarını şirket
için çalıştırmalarına para ödüyoruz.
Para ödeniyor ama öfke ile akıl
uçmuş gitmiş, yanlış kararlar
alınıyor, engellere takılınmış yerinde
sayılıyorsa, bu ne kadar etkin bir
yönetim olabilir? Birileri kendi
yarattıkları yeldeğirmenleriyle
savaşacak, kazandıkları sanal
zaferlerle tatmin olacak diye ulusal
ve uluslararası servet sayılabilecek
işyerlerini riske atmak doğru değil.
Sosyal sorumluluğa da aykırı, etkin
yönetim amacına da. Yarışa engel
eklemeye gerek yok.
mfyaman@turk.net

995 yılında 53 ki
şi ile faaliyete ge
çen Telsim, hızla
büyüyen
GSM
sektörünün hızına ayak
uydurarak 2000 yılında
toplam personel sayısını
bin 450 kişiye yükseltti.
Telsim İnsan Kaynakları
Direktörü Osman Ünal,
yıl sonunda ise bin 700
kişi olmayı hedefledikle
rini belirtti.
Aşağı yukarı son bir
aydır ortalama 65-70 kişi
istihdam ettiklerini söy
leyen Ünal, "Özellikle
teknik alanda ve bilişim
teknolojileri konularında
deneyimli ve yetişmiş
eleman bulmak gerçek
ten çok zor. Bunu gider
mek için üniversiteler
den yeni mezun gençleri
işe alıyoruz" dedi.
Ünal,
Türkiye'nin
dünyada özellikle bilgi
teknolojileri ve teknik
konuda eleman gereksi
nimi en fazla olan 3-4 ül
keden biri olduğunu be
lirtti. Kısa vadede bu ola
yı çözümleyebilmek için
iki ayrı proje ile Hindis
tan'dan toplam 26 kişilik
teknik kadro istihdam et
tiklerini söyleyen Ünal,
"İstihdam ettiğimiz 26
kişinin 4'ü bilgi teknolo
jileri bölümünde, geri
kalanları da teknik grup
ta çalışıyor. Teknik grup
ta çalışan arkadaşların
yanlarına da yeni mezun,
İngilizcesi çok iyi olan
genç, dinamik arkadaşla
rı veriyoruz" dedi. Ünal,
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bu sayede genç eleman
ların Hindistan'dan ge
len mühendislerin yardı
mıyla konularında dene
yim
kazanmalarını
amaçladıklarını kaydetti.
"Hindistan'dan
ele
man getirmemizin nede
ni daha ucuz bir çözüm
olması değil" diyerek
sözlerine devam eden
Ünal, "Hindistan'da 44
adet GSM operatörü var.
Fakat GSM operatörleri
nin en büyüğünün abone
sayısı 200 bin. Dolayısı
ile çok fazla GSM ope
ratörü olması şirket ola
rak büyümelerini engel
lemiş. Abone sayıları az
olduğu için yeterli kar
sağlayamıyorlar.
Çok
düşük maaşlarla çalışı
yorlar. Durum böyle
olunca operatörlerde ça
lışanlar hem kariyer ola
rak, hem ücret olarak,
hem de iş tatmini olarak
mutlu değiller" dedi.
Türkiye'deki çalışanlar
la, Hindistan veya Ku
zey Avrupa'daki yetiş
miş insan gücünün ara

sında nicelik ve nitelik
olarak fark olmadığını
ifade eden Ünal, alman
maaşlar arasındaki far
kın ülkelerdeki gelir da
ğılımından veya ülkeler
deki gelir beklentilerin
den
kaynaklandığını
söyledi.
Bu yıl Kariyer Günleri
kapsamında beş üniver
siteyi ziyaret ettiklerini
belirten Ünal, Telsim İc
ra Kurulu'nun kararı ge
reğince üniversitelerde
seçilmiş belli öğrencile
re burs vererek, onların
ileride Telsim ile çalış
masına yönelik bir altya
pı hazırladıklarını söyle
di. Üniversitelerin Tel
sim'e bir liste verdiğini
ve o listelerden burs ve
rilecek öğrencileri seç
tiklerini söyleyen Ünal,
bu seçimlerde kişilerin
aile yapılarını, okuduk
ları bölümleri ve ikamet
ettikleri
yerleri
göz
önünde
bulundurduk
larını kaydetti. Ünal,
"Tahminen
üniversite
sınavlarının sonuçlan
ması ile burs verdiğimiz
öğrenci
sayısı
40
civarında olacak" dedi.
Ünal, Telsim'de ve
GSM sektöründe çalış
mak isteyenlere ise şu 5
öneride bulunuyor:
"Yaratıcı
olmalılar.
Sorunları
çözen
ve
takım çalışmasına yatkın
kişiler olmalılar. İşlerini
severek çalışmalılar ve
misyonları da önümüz
deki 3-4 sene içinde Tel
sim'i hem Türkiye'de
hem de dünyada belli bir
yere getirmek olmalı." •
pinaru@interpro.com.tr

Telsim, hızla büyüyen kadrosunu yeni üniversite
mezunları ve Hindistan'dan gelen mühendislerle
destekliyor.
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insan kaynakları yönetiminde bilişim çözümleri
psilon Eğitim
Yönetim Da
nışmanlığı ta
rafından 12-13
Haziran 2000 tarihlerin
de düzenlenen "Yeni
Milenyum'da
İnsan
Kaynakları
Yöneti
mi'nde Bilişim Çözüm
leri" seminerinde, katı
lımcı şirketler insan
kaynakları yönetiminde
bilgi teknolojileri kulla
nımının önemini vurgu
ladı. Şirketler, içerisinde
üç temel unsuru (insan,

E

Epsilon Eğitimi Yönetim
Danışmanlığı Genel Müdürü Dr.
Sedat Özkol, şirketler en iyi
yazılımları ve donanımları
kullansalar bile içerisinde insan
boyutu düşünülmemişse bu
yaklaşımın ancak kısa süreli
başarılı olacağını savunuyor.
çağdaş yazılım çözümle
ri ve yönetim) barındı
ran insan kaynakları yö
netimine yönelik çö
zümlerini iki gün boyun

ca katılımcılarla paylaş
tılar.
Epsilon Eğitim/Yöne
tim Danışmanlığı Genel
Müdürü Dr. Sedat Öz

kol, günümüzde şirket
lerin en iyi yazılımları
ve donanımları kullan
salar bile içerisinde in
san boyutu düşünülme
mişse bu yaklaşımın an
cak kısa süreli başarılı
olacağı görüşünde. Öz
kol, uzun sürede elde
edilecek başarının belir
leyici unsurunun insan
olduğunu sözlerine ekle
di. İnsanların birbirleri
ne daha iyi hizmet suna
bilmesi için ileri tekno
lojiyi kullanarak bilişim
çözümlerinden yararlan
maları gerektiğini dile

getiren Özkol, şirketle
rin uzun vadedeki başa
rılarında belirleyici un
surun insan ve insana
uygun teknoloji kullanı
mı ile mümkün olaca
ğını söyledi.
Özkol, etkinliğin ama
cını, günümüz Türk in
sanına küreselleşme sü
reci ve olgusu bağlamın
da daha çağdaş, insancıl,

etkileşimli, şeffaf ve ka
tılımcı hizmetler suna
bilmek olarak açıkladı.
Türk insanının sahip ol
duğu bilgi birikimini bir
parmak daha yükselte
bilmeyi hedeflediklerini
ifade etti.
Seminer çerçevesinde
sunum yapan şirketler
ise şunlar: Login Bilgi
sayar, Bilin Bilgi İşlem,
Likom Yazılım, Bilişim
LTD., Merlin Bilgisayar
Hizmetleri, AIESEC ve
Silverstone Consulting.
bthaber@interpro.com.tr

İTÜ'den bilişim sevenlere yüksek lisans olanağı
İstanbul Teknik Üniversitesi bilişim sektöründe
kalifiye eleman açığını en aza indirmek
amacıyla "Bilgi Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans
Pro gramı" nı başlattı. Program Eylül'de
ilk mezunlarını verecek.
PINAR UYLUM
DİKİCİ
ylül 1999 tari
hinde başlayan
ve 26 kişinin
katılımı ile de
vam eden İTÜ Bilgi
Teknolojileri
Tezsiz
Yüksek Lisans Progra
mı Temmuz ayı sonunda
ilk mezunlarını vermiş
olacak. Farklı meslek
gruplarından kişilerin
katıldığı bu yüksek li
sans programı hem bili
şime meraklı olan kişi
lere, hem de meslekle
rinde bilgi teknolojisini
kullanmak isteyenlere
hitap ediyor. Üniversite
mezunu olan ve İngiliz
ce bilen herkes progra
ma katılabiliyor. Eylül
2000 tarihinde başlaya
cak olan bir sonraki
programın toplam ücreti
ise 6 bin dolar olarak
öngörülmekte.

E

Konuyla ilgili olarak
görüşlerini
aldığımız
İTÜ Bilgisayar Mühen
disliği Bölümü Başkanı
Prof.Dr. Eşref Adalı,
programın 14'er hafta
lık üç dönemden oluştu
ğunu söyledi. Adalı,
programdaki İngilizce
bilme zorunluluğunu ise
şöyle açıkladı: "Ders ki

çekeceğini düşündüğü
nü belirten Adalı, mes
lek sahibi herkesin bil
gisayarın sağladıklarını
öğrenmek zorunda oldu
ğunu ifade etti. Bilgi
Teknolojileri programı
na kabul edilen öğrenci
lerin Bilgisayar Mühen
disliği Bölümü'nün laboratuvarından yarar
landıklarını
belirten
Adalı, başvuruların faz
la olması durumunda sı
nav ve mülakatlar yapı
larak öğrencilerin se
çileceğini söyledi.

Zengin bir
ders programı

taplarımızın bazıları İn
gilizce olduğu için öğ
rencilerin
İngilizceyi
bilmeleri gerekiyor. Di
ğer taraftan bir kısım
dersler de yabancı uz
manlar tarafından veri
lecek. Bu nedenlerden
ötürü programın dili İn
gilizce".

Bilişim her iş
dalında gerekli
Günümüzde bilişim
teknolojilerinin her iş
dalında gerekli olduğu
nu kaydeden Adalı, Bil
gi Teknolojileri Tezsiz
Yüksek Lisans Programı'yla kişileri bilişim
alanında bilgi sahibi

yapmayı ve eleman açı
ğı bulunan bilişim sek
törüne yeni kişiler ka
zandırmayı amaçladık
larını belirtti. Adalı,
derslerin bilişim tekno
lojileri alanında uzman
olmak isteyen bir kişi
için gerekli olan konu
lardan seçildiğini söyle
di.
Programa katılan öğ
renciler 10 zorunlu ve
beş seçmeli olmak üzere
15 ders almak zorunda
lar. Program kapsamın
da her dönemde ayrıca
bir seminer düzenleni
yor.
Bu programın bilişi
me meraklı sektör ba
ğımsız herkesin ilgisini

Programın ilk döne
minde, bilgisayar yapı
sı, veritabanı, veri yapı
ları ve algoritmalar gibi
konularda eğitim yapı
lırken, ikinci dönemde
ise nesneye dayalı prog
ramlama, bilgisayar ağ
ları, işletim sistemleri,
yazılım
mühendisliği
dersleri veriliyor. Prog
ramın son döneminde
kullanıcı arabirimi tasa
rımı, çokluortam sis
temleri dersleri yer alı
yor.
Programdaki seçmeli
dersler ise şöyle sırala
nıyor: Yapısal diller,
bilgisayar destekli üre
tim sistemleri, yönetim
bilgi sistemi, yapay ze
ka, bilişim teknolojileri
yöneticiliği, bilgisayar
destekli eğitim yöntem
leri, görüntü işleme,
bilgisayar ve sanat, ya
zılım kalitesi, bilgisa

yar donanımları ve In
ternet, intranet uygula
maları.
Programın
eğitmen
kadrosunu ise şu isimler
oluşturuyor:
Prof.Dr.
Eşref Adalı, Prof.Dr.
Emre Harmancı, Prof.
Dr. Metin Demiralp,
Prof.Dr. Nadir Yücel,

Doç.Dr. Bülent Ören
cik, Doç.Dr. Muhittin
Gökmen, Doç.Dr. Nadia
Erdoğan, Doç.Dr. Tevfik Akgün, Doç.Dr. A.
Coşkun Sönmez, Yard.
Doç. Dr. Sema Oktuğ,
Öğr.
Gör.Dr.
Yaşar
Erenler. •
pinaru@interpro.com.tr

Sektöre Yeni Katılanlar...
Görev Değişiklikleri...

Vestel Bilişim'e
yeni Genel Müdür
estel Bilişim Teknolojileri A.Ş. Genel
Müdürlüğüne
Selami Kaplan atandı.
Kaplan, daha önce PDF da Genel Müdür
olarak görev yapıyordu. Vestel Bilişim
Genel Müdürlüğü görevini daha önce vekaleten Ves
tel Şirketler Grubu PC, Monitör, Bilgi Cihazları
Koordinatörü Şevki Kuyulu yürütüyordu. •

V

Alfa Yayınlardan
iki kitap daha
lfa Yayınları, Internet 2000 Güncel
Başvuru Kılavuzu ve Perl ile CGI
Programlama Kılavuzunu okurlarına
sundu.
Internet 2000 Güncel Başvuru Kılavuzu, Mehmet
Eğitmen tarafından yazılarak, Internet kullanmanın
güncel ve hızlı yollarını anlatıyor. Kitap, Internet
kullanıcılarının merak ettikleri Internet nedir?, Nere
den ve nasıl bağlanılır?, Hangi modemi almalısınız?,
Arama motorları nasıl kullanılır? soruların yanıtları
nı bu kitapta bulabilecekler.
Perl ile CGI Programlama Kılavuzu ise Adem Gü
neş tarafından kaleme alınmış. Kitap, programlama
açısından, web'in arkasında neler oluyor ve web
tabanlı programlama diye bilinen konuya ışık tutmak
amacı ile yazılmış. •

A
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TT'nin altın fırsatı
GÜNEŞ KAZDAĞLı
Sayfa 1 >
GSM ihale sürecinde GSM'e
teklif vermeyeceğini açıklayan
Deutche Telekom da şimdi
TT'ye talipler arasında. Tabi
bunlarla birlikte GSM'e teklif
veren ancak daha sonra İş Ban
kası Italia Telecom konsorsiyu
munun 2.5 milyar dolarlık tekli
fi üzerine çekilen ortaklıklar da
TT'nin potansiyel adayları ara
sında. Bu potansiyeller içerinde
Koç Holding ve SBC gazetemi
ze
yaptıkları
açıklamada
TT'nin özelleştirmesinde yer
alacaklarını söylediler. Genpa,
Telenor, Demirbank, Atlas Ya
pı, Atlas Finans ile Sabancı,
Doğan, Doğuş, Telefonica In
ternational'ın da TT için teklif
verebilecekleri belirtiliyor.

İş Bankası sürprizi
yaşanmaz
İş Bankası'nın 2.5 milyar do
larlık teklifi başta rakipleri ol
mak üzere herkesi şaşırttı. Şim
di konu hakkında görüştüğü
müz rakipler hesaba göre fiya
tın normal olduğunu kendi he
saplarının yanlış olduğu görü
şündeler. Yani İş Bankası hesa
bını Türkiye'de 5 değil 4 GSM
operatörü olacağına göre yap
mıştı. Araştırmaların 2003 yı
lında 20 milyon GSM kullanıcı
olacağını gösterdiği Türkiye'de
4 GSM'den birine 2.5 milyar
dolar verilirdi. İş Bankası da

öyle yaptı. Ancak GSM'de ya
şanan bu sürprizin TT'de ya
şanmayacağı belirtiliyor.
Özelleştirmede en fazla tar
tışma lisans devirleri, yönetim
de söz hakkı ve TT'ye biçile
cek olan fiyatta yaşanacak.
Özellikle fiyat, şimdiden tartış
ma konusu olmaya başladı. Üs
telik tartışmanın basına yansı
yan ilk kısmı Özelleştirme İda
resi Başkanı Uğur Bayar ile TT
Genel Müdürü İbrahim Hakkı
Alptürk arasında yaşandı.
Bayar'ın TT'nin toplam de
ğerini 11.5 milyar çıktığını
açıklaması ve buna Alptürk'ün
tepki göstermesi tartışmanın
ilk bölümünü oluşturdu. Bayar
bu toplam değere göre Türk
Telekom'un yüzde 20'sine 2.3
milyar dolar değer biçilmesinin
IMF niyet mektubundaki ba
kanlar Kurulu kararı olduğunu
ve bu rakamın Hazine'nin web
sitesinde yer aldığını söyledi.
Çeşitli kuruluşların yaptığı
araştırmalar TT'nin değerini
farklı ortaya koyuyor. Örneğin
Hazine'ye göre TT'nin toplam
değeri 11.5 milyar dolar, De
mir Yatırım'a göre bu rakam
yaklaşık
20.5 milyar dolar,
Merill Lynch'e göre ise 22.5
milyar dolar.
Demir Yatırım'ın araştırma
sında Telekom şirketlerinin de
ğerlerini ortaya koyan girişim
ci değeri o şirketin satış bede
linden elindeki nakdin düşül
mesi ve finansal borçlarının

eklenmesiyle hesaplanıyor. Bu
sayede özelleştirilecek şirketle
ri birbirleriyle daha sağlıklı kı
yaslamak mümkün hale geli
yor. Örneğin, aynı özelleştirme
değerine sahip iki şirketten bi
rinin borcu daha fazlaysa o şir
kete ödenen girişimci değeri
daha fazla oluyor. Girişimci
değerlerini hat sayılarına böle
rek hesaplanan değer ise hat
sayısına göre farklı büyüklüklerdeki şirketleri birbirleriyle
kıyaslayabilecek bir rakamı or
taya çıkıyor.

Ortalama rakam
995 dolar
Bu verilerle Demir Yatı
rım'ın araştırmasına göre en
ucuz özelleştirme Güney Ko
re'de, en pahalı özelleştirme
ise Macaristan'da gerçekleşti
rilmiş. Yetkililer ayrıca azınlık
hissesi satışı ile çoğunluk his
sesi satışı arasında ya da strate
jik ortaklıkla, verimsiz bir KİT
satışı arasında büyük farklılık
lar olabileceğini ortaya koyu
yorlar. Ancak araştırmada orta
lama rakamın (girişimci sayısı/
hat sayısı) 995 dolar olduğu
görülüyor. 995 dolarla Türk
Telekom'un mevcut 20 milyon
hat rakamı çarpıldığında 19.9
milyar dolara ulaşılıyor. Bu de
ğere şirketin borçları çıkarıl
dıktan sonra kalacağı tahmin
edilen (1999 sonu tahmini ra
kam) yaklaşık 600 milyon do
ların eklenmesi halinde ulaşı

İhlaye katılacak şirketlerin endişeleri
• 73 bin çalışanı olan TT nasıl dinamik, çabuk karar alan ve bunu
uygulayan bir şirket haline gelecek? Bu sorunun en önemli tarafı
işten çıkarma konusunda kamuoyunun hassasiyeti.
• Yüzde 20'ye yönetim konusunda ne ölçüde yetki verilecek ve
bu yetkiler kararlar almaya, kararları değiştirmeye yeterli olacak
mı?
• TT'nin elinde olan GSM'e ilişkin çalışmalar eğer Eylül ayına
kadar başlamaz ve TT bu konuda belli bir noktaya gelmezse
GSM'e yüzde 20 ortak olmak anlamlı mı?
• Katma değerli hizmetlerde lisanslar verilmeye başlanacak mı? •
lan değer ise 20.5 milyar dola
ra ulaşılıyor.
NTVMSNBC yazarlarından
Oğuz Büktel bu ortalama değer
ve bu değere göre TT fiyatına
ilişkin şunları söylüyor: "He
saplamayı yaparken gözönüne
almamız gereken bir faktör var,
o da 995 dolarlık ortalama birim
değerin, GSM'nin yaygınlaşma
sı öncesi özelleştirilen şirket de
ğerlerine göre hesaplanması.
GSM'nin bu hızla yaygınlaşma
sının telekom şirketlerinin değe
ri üzerinde olumsuz bir etki
yaptığı varsayımını doğru kabul
edersek, 20.5 milyar dolarlık bu
rakamın biraz iskonto edilmesi
gereği ortaya çıkıyor. Kullanıla
cak iskonto oranının yüzde 10
olması halinde ulaşılacak değer
ise yaklaşık 18.5 milyar dolara

Köşe Yazıları
6
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ürk Telekom'un yüz
de 20'sinin stratejik
ortağa satışıyla ilgili
ihale süreci 13 Hazi
ran'da başladı. Adaylarla yapı
lacak görüşmelerle son şeklini
alacak olan ihalenin son teklif
verme tarihi 15 Eylül 2000.

T

"Güzellik yarışması" olarak
adlandırılan yöntemle 13 Haziran'da başlayıp 15 Eylül'de so
na erecek olan ihale süreci ge
nel hatlarıyla şöyle:
İhaleyle ilgilenen yatırımcıla
ra bir gizlilik taahhütnamesi
çerçevesinde ve 15 bin dolar
karşılığında tanıtım dokümanı
ve ihale şartnamesi verilecek.
Bakanlar Kurulu Karan'nda yer
alan özelliklere sahip potansiyel

Huzur dersi/Kemal Balcı
Körlere bilgisayar
m m

İhale süreci başladı
yatırımcılar tespit edilecek (ka
yıt işlemi). Saptanan yatırımcı
lara şirkette hazırlanan 'veri
odası'na giriş izni verilecek, ya
tırımcılara şirket tarafından yö
netim sunuşu gerçekleştirilecek.
İhale koşullarıyla ilgili ko
misyonla birlikte teknik top
lantılar yapılacak. Yapılacak
yazılı ve sözlü görüşmeler so
nucunda kesin ihale koşulları
belirlenecek. Önerilere göre
değişiklik yapılacak olan mad
deler teknik şartnamede bulu
nan iki-üç maddeyi içerecek.
Bundan sonra 15 Eylül'de tek
lifler kapalı olarak sunulacak.
İhale komisyonu zarflan açtık
tan sonra en yüksek iki fiyatı
vermiş olan konsorsiyumu açık
artırmaya davet edecek. Blok
satışta sadece fiyat değil, kon

denk gelmekte."
Daha önce de belirttiğimiz
gibi tartışmaların bir diğer bo
yutu katma değerli hizmetlerde
lisans devirleri. Öncelikle
TT'nin yüzde 20 hissesine sa
hip olan stratejik ortak TT'de
kalan GSM'in de yüzde 20'si
ne sahip olacak. Bu konuda en
azından şimdiden bir tartışma
yok. Tartışmanın bir boyutunu
lisans devirleri oluşturuyor.
Konu hakkında görüştüğümüz
uzmanlar Internet, kablo TV
gibi katma değerli hizmetlerde
lisans devirlerinin Eylül ayına
kadar tamamlanması gerektiği
ni söylüyorlar. Bunun aksi du
rumda yapılanın sadece TT'nin
tekelini özel sektöre devretme
si olacağı ortaya konuyor. •
gunesk@interpro. com. tr

sorsiyuma girecek şirketin sek
tördeki yeri ve yatınmları da
gözönünde bulundurulacak.
Konsorsiyumlar yabancı or
tak bulundurmak zorundalar.
Özelleştirme İdaresi Başkanı
Uğur Bayar, yabancıların da
ihale sonucunda temsil hakkı
elde edeceklerini belirterek,
"Türkiye artık yabancı ortakla
yaşama kültürüne alışmak zo
runda" dedi.
Bilindiği gibi Türk Tele
kom'un en çok yüzde 49 hisse
si özelleştirilebiliyor. Bu hisse
lerin yüzde 10'u bedelsiz ola
rak PTT'ye devredilirken yüz
de 5 hisse de Türk Telekom,
PTT
çalışanlarına,
yüzde
14'ünün de gerçek ve tüzel ki
şilere satılması hedefleniyor. •
bthaber@interpro.com.tr

13
16
30
36
42

44
48

eğitimi/Edip Emil Oymen
Dijital hükümet/Şeref Oğuz
Silkeleyin düşecek.. .1
Akın Evren
Internet alıcısı neye benziyor/
Zafer Kurdakul
Mutlu son/Hakkı Sevand
IP tabanlı telefon;
umduğumdan çabuk!/
Ali Akurgal
Akıllı kartlarıŞevki Can
dot.com ve com.tr/
Volkan Gazioğlu
www. bthaber. com. tr
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Burak Yel: "Sektörü belki de
hiç bırakmamalıydım"
HABER MERKEZI
Sayfa 1 >
2 yıl aradan sonra tek
rar Internet dünyasına
dönüş yapmaya hazırla
nan Burak Yel, pek ya
kında bir holdingin bün
yesinde Internet ile ilgili
yatırımları hayata geçir
meye başlayacak.
Genel müdür olduğu
Superonline'ı 1997 so
nunda bırakarak farklı bir
sektöre geçen Burak Yel,
tekrar Internet sektörüne
dönüş yapmaya hazırla
nıyor. Yel, sektöre dön
mesinin nedeni olarak
sektörün dayanılmaz ca
zibesi ve hemen her sek
törden daha hızlı geliş
mesi olduğunu söyledi.
Bıraktığı zaman ile şimdi
arasında sektörün gelişi
minin inanılmaz olduğu
nu söyleyen Yel, Supe

ronline'ı kurdukları ilk
yılda Yapı Kredi yönetim
kurulu üyelerine Inter
net'in geleceğin işi oldu
ğunu bir şekilde göster
mek için bir Avrupa ziya
reti dönüşü havaalanın
daki gazeteciden kapa
ğında Internet'i işleyen
15 adet Time dergisi alıp
yolladıklarını anlatıyor.
Televizyon ve radyo
larda her geçen gün sayı
ları ve frekansları artan
ISS reklamları konusun
da Yel'in yorumu ise 'Internet'in sıcak ve basit
olduğunu anlatabilmek
için şu anda kullanılan
tiplemeler halkın geneli
ni rahatsız edebilir. He
deflenen kullanıcı kesi
mini genişletmek için ve
rilecek mesaj, en azından
her ISS'de aynı olmama
lı. Pazarlama temeli ek
sik olan ISS şirket yöne
timlerinin stratejilerini

iyi belirleyip kontrol et
meleri gerekiyor' şeklin
de oldu. Şimdilerde kul
lanılan reklam bütçeleri
nin çift haneli milyon do
larlar tutarında olduğunu
tahmin eden Burak Yel,
bunun ISS'lerin operasyonel karlılığına çok
olumsuz etkiler yaptığı
nı, aylık kullanım ücret
lerinin Avrupa ve hatta
ABD ortalamasının bile
altına indiğine dikkat çe
kiyor. Yel, Türk halkının

bazı temel ihtiyaçlarını
bile Avrupa ve ABD'de
yaşayanlardan daha pa
halıya alırken nasıl olup
da Internet'in daha ucuza
satılıyor olduğunu 'eko
nomik bir intihara' ben
zetiyor. En azından 7-8
dolara malolan aylık bi
reysel kullanıma genel
ve idari giderler ve de
pazarlama giderleri hesa
ba katıldığında bireysel
bir aboneden bir ayda el
de edilen gelirin en az iki
katı, o bireyi abone ede
bilmek için harcandığını
ve ISS'lerin operasyonel
karlılığının bu şartlarda
negatif olacağını belirtti.
Yel sözlerini şöyle sür
dürdü: 'Her çaba gele
cekte oluşacağı tahmin
edilen ekonomik tabloda
uygun pozisyon almak
uğruna şimdiden yapıl
ması gerekli olduğu dü
şünülen bir harcama ola

DİE MERNIS'i suçluyor
ASLI EVREN
2 Ekim 2000'de
Cumhuriyet Tarihi'nde 14'üncüsü gerçekleştiri
lecek olan Genel Nüfus
Sayımı'nda da evlerde
hapis kalacağız. TBMM
Bilgi ve Bilgi Teknoloji
leri Grubu'nda yapılan
son toplantıda bir sunum
yapan DİE yetkilileri ko
nuyla ilgili olarak MER
NİS projesini suçladılar
ve Türkiye'deki idari ve
kayıt sisteminin DİE'ye
hizmet verir hale gelme
dikçe bu sorunun ortadan
kalkmayacağını belirtti
ler.

2

DİE Başkan Yardım
cısı Nurgül Öğüt toplan
tıda yaptığı konuşmada,
sokağa çıkma yasağı ol
madan güvenilir bir sa
yım yapılabilmesi için
gerekli olan haritalara
dayalı adres çerçevesi
ve nüfus kayıt sistemi
oluşmadığı için bu sa
yımda da evlere kapana
www.bthaber.com.tr

DİE Başkan Yardımcısı Nurgül
Öğüt, 22 Ekim de gerçekleştirilecek
nüfus sayımında da eve
kapanacağımızı belirterek, "İdari
sistem ve kayıt sistemleri (MERNİS
projesi) DİE'ye hizmet eder hale
gelmezse bu durum bin yıl daha
sürebilir" dedi.
cağımızı belirtti. Sokağa
çıkma yasağı uygulanan
sistemin tek avantajının
maliyetinin düşük olma
sı olduğunu belirten
Öğüt, "İdari ve kayıt sis
teminin DİE'ye hizmet
etmesi gerekiyor, aksi
takdirde bu sistem bin
yıl daha sürebilir" dedi.
MERNİS projesinin
vaadedilen hale geldiği
taktirde bu sorunun çö
zümünün daha da kolay
laşacağını ifade eden
Öğüt, nüfus kayıt bilgi
leri güncel bir şekilde
tutulduğu taktirde istene
sistemi getirmemiz daha

da kolaylaşacaktır" dedi.

Hani 1990 sondu?
Toplantıda grup üyesi
milletvekilleri, "Bu sis
tem ne zaman bitecek?,
Ne zaman sayılmayaca
ğız?, Sağlıklı sayım ne
zaman mümkün olacak?"
gibi sorular sordular.
Başbakanlık
Müsteşar
Yardımcısı Füsun Koroğlu ise 1990 sayımla
rında dönemin sorumlu
bakanı ve DİE Başka
nı'nın 1990 sayımının
eve hapis olunan son sa
yım olduğu sözünü ver
diklerini hatırlattı.

TBV Başkanı Faruk
Eczacıbaşı ise, "Bu sis
tem ülke olarak onuru
muza dokunuyor. Gere
kirse 2005 yılında da eve
kapanalım ama bunun
son olacağını bilelim"
dedi.
Toplantıda ayrıca, DİE
Bilgi İşlem Daire Başka
nı Semih Işıksal da sa
yımda uygulanacak tek
nolojik süreci anlattı. Sa
yımda formları okumak
üzere üç yıl önce alınan
ICR teknolojisinin kulla
nılacağını belirten Işık
sal, form işleme süreçle
rini de şu şekilde sırala
dı:
Teslim ve tasnif süreci,
optik veri çıkış süreci,
veri bütünlüğü sağlama
ve otomatik kodlama sü
reci, elektronik edit-kod
süreci, analiz ve yayın
süreci (hata analizi ve
veri kalite denetimi, yeni
il bilgileri) ve nüfus
sonuçlarının
açıklan
ması. •
aslie@interpro.com.tr

rak algılanıyor. Kimler
ayakta kalabilir diye bak
tığımızda diyebiliriz ki
kim daha az harcama ile
daha fazla değer yarata
bilir ve Internet kullanı
cılarına daha çekici ve
uygun katma değeri sunabilirse. Bir abone elde
etmenin maliyeti bugüne
kadar göz ardı edildi ama
bundan sonrasında Inter
net şirketlerinin ileriye
yönelik pazar değerleme
lerinde bunun gibi eko
nomi
kavramları
da

önem kazanacak. Çünkü
artık müşteri sadakati,
düşen abonelik fiyatla
rıyla hemen hemen yok
oluyor. Artık ISS'lerin
'Benim şu kadar müşte
rim var' demeleri zor.
Çünkü aynı müşteri aynı
zamanda rakibin müşte
risi. İşte sektördeki bun
dan sonra çözümlenmesi
gereken yeni düğümler
de bunlar. Tabii bir de TT
konusu var ki şimdi hiç
girmeyelim.' •
bthaber@interpro.com.tr

WAP Sinerji ile
mobil ticaret
HABER MERKEZI
P
Türkiye,
Software AG
Türkiye
ve
Teta, bir kon
sorsiyum
oluşturarak,
WAP Sinerji çözüm pake
tini geliştirdiler. Türki
ye'de ilk m-commerce
ürünü olduğu ileri sürülen
WAP Sinerji, ürün ya da
hizmetlerini hızlı pazara
sunmak ve son kullanıcı
ya ulaşmak isteyen şirket
ler için tasarlanmış bir
altyapı özelliğine sahip.

H

Konuyla ilgili bilgi ve
ren Teta Satış ve Pazarla
ma Müdürü Koray Kocabalkan, WAP Sinerji ile
şirketlerin mobil dünyaya
adım atacaklarını, WAP
teknolojisiyle yapabile
cekleri bütün işlemlerini
bu çözüm paketi ile ger
çekleştirebileceklerini
söyledi.
Önümüzdeki
günlerde tamamen mobil
bir altyapı sağlamak

amacıyla mimarinin daha
da genişletileceğine dik
kat çeken Kocabalkan,
WAP Sinerji'nin farklı
sektörlerde faaliyetlerini
sürdüren şirketlerin ge
reksinimlerine
uygun
özel çözümler sunabilme
esnekliğine de sahip ol
duğunu vurguladı. Bu
konsorsiyuma HP Türki
ye, kesintisiz servis hiz
meti, sunucu ve bu orta
mın yönetilmesini sağla
yabilen ürün ve servis
desteği ile katılıyor.
Software AG Türkiye,
XML'in
alt
kümesi
WML (Wireless Markup
Language) üstünde ge
liştirdiği
ürünler
ve
XML bilgi sunucusu Tamino ile çözümde yer
alıyor.
Telekom çözümleri su
nan yazılım şirketi olan
Teta ise çözümü kurarak
altyapıyı hazırlıyor ve iş
letilmesini sağlıyor. •
bthaber@interpro.com.tr
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MAM özgelirlerini artırmayı hedefliyor
GAMZE GÖKER
mer Kaymakçalan'dan bo
şalan
TÜBİ
TAK
MAM
(Marmara
Araştırma
Merkezi) Başkanlığı'na
Prof.Dr. Naci Görür geti
rildi. Naci Görür, MAM'
ın her şeyden önce bir
araştırma kuruluşu oldu
ğunu ve bu niteliği koru
yacağını söyledi. Görür,
teknolojik
gelişmeleri
yakından takip ederek
sanayiye rehberlik ede
cekleri mesajını verdi.
MAM'a 2000 yılında
verilen devlet desteğinin
15 trilyon TL olduğuna
değinen Naci Görür Dün
ya Bankası tarafından da
MAM'a dört yılda kulla
nılmak üzere 33 milyon
dolar verildiğini açıkladı.
Görür kredinin 23 milyon
dolarının MAM'ın teçhi
zat altyapısının yenilen
mesi, 8 milyon dolarının
personel eğitimi ve 2 mil
yon dolarının da inşaat

Ö

yapımı için kullanılacağı
nı belirtti.
Görür: "MAM yüzde
70 kamu finansmanını
kullanıyor. Projeler yapa
rak yarattığımız kendi özgelirlerimiz yüzde 30'lar
civarında. Amacımız bu
oranı yükselterek, müm
kün olduğunca kamu fi
nansmanını kullanmadan
kendi yaptığımız proje
lerle, sanayici ile kolkola
bir yerlere gelmek" şek
linde konuştu.

Ne bir üniversite
ne de bir şirket
Marmara
Araştırma
Merkezi'nin bir üniversi
te olmadığını ama aynı
zamanda salt bir şirket
düzeyine indirilmemesi
gerektiğini
hatırlatan
Prof.Dr. Görür "MAM
her şeyden önce bir araş
tırma kuruluşu ve bu ni
teliğini korumalı. Ama
ürettiği bilimi ve daha
sonra geliştirdiği tekno
lojiyi Türk sanayicisiyle
paylaşmak, Türk sanayi

sinin uluslararası rekabet
gücünü artırmak, Türki
ye'ye teknoloji transferi
veya ihracını sağlamak
amacıyla sektörle yakın
dan ilişki içinde olmak
gibi özel bir misyonu
var" dedi.
MAM'ı üniversiteler
den ayıran en önemli ka
rakteristiğin bu olduğunu
vurgulayan Naci Görür
MAM'ın yalnızca teorik,
bilimsel araştırmalar ya

Huzur dersi
azen kendimi Osmanlı Sarayı'nda padişahın huzu
runda yapılan "Huzur Der
s i n d e sanıyorum. Bu duy
gu, en çok da Meclis'teki konuşmala
rı izlerken kaplıyor benliğimi. Ger
çeklerden kopuk, hamaset nutuklarıy
la dolu süslü, ağdalı, ama
içeriği kof konuşmaları
kastediyorum.

B

Huzur Dersleri, Osmanlı
Sarayı'nda güncel sorunla
rın ayet ve hadislere daya
narak yorumlandığı otu
rumlardı. Bunlardan biri de
1915 yılının ilk aylarında
Sultan Reşat'ın huzurunda
yapılmış ve Talat Paşa, Enver Paşa,
Şeyhülislam Musa Kazım Efendi gibi
dönemin en ünlü kişileri katılmıştı.
Dersin konusu, Kuran'm Yusuf Suresi'nin 80. ayetiydi. Ayet, "Allah'ın
hükmü zahir oluncaya kadar Mısır
diyarından ayrılmayacağız" mealindeydi. Bu ayetin seçimi rastlantı de
ğildi. İngiltere, İstanbul'a bağlı Hidiv
Abbas Hilmi Paşa'nın yerine Prens
Hüseyin Kamil'i "Mısır Sultanı" ilan
ederek, Almanların yanında 1.
Dünya Savaşı'na giren Osmanlı'yı ce
zalandırmıştı. Padişah ise Cemal Pa
şa komutasındaki 4. Ordu'yu Mısır'ı
geri almak üzere görevlendirmişti.
Huzur Dersi'nin yapıldığı sırada 12
www.bthaber.com.tr

bin kişilik Osmanlı ordusunun "Tih
Çölü"nü geçtiği ve Süveyş'e ulaştığı
haberi gelmişti. Huzur Dersi'ni veren
Gürcü Abdullatif Efendi heyecanlı
bir söylev vermeye başladı. En güç
ama en şanlı zaferin kazanıldığını, bu
tarihi zaferin "kati ve nihai" zaferin
müjdecisi olduğunu söyle
di. Konuştukça coştu ve Tih
Çölü'nü, Cengiz Han'ın, İs
kender'in bile geçemediğini
haykırdı. Dinleyenlerin
gözleri doldu. Ders sona er
diğinde gönüler huzurla
dolmuştu.
Oysa "Kanal Harekatı"
kısa süre sonra İngilizler ve
işbirlikçi yerel halk tarafından geri
püskürtüldü. Ordu, erzak yetersizli
ğinden önce durdu, sonra geri çekil
mek zorunda kaldı. 4. Ordu büyük
kayıplar vererek dağılınca, İngilizler
Suriye ve Filistin'i de işgal etti. Geri
si bilinen hikaye.
Meclis'te "Bilgi Toplumu Bakanlı
ğı" kurulmasına karşı çıkan bilgiden
ve gerçeklerden kopuk hamasi nutuk
ları dinledikçe kendimi "Huzur Der
s i n d e sanmakta haksız mıyım?
Enver, Talat ve Cemal Paşalar birer
kahramandı. Ama bilgisizce atıldıkla
rı macera hem kendilerinin hem de
Osmanlı'nın sonunu getirmedi mi?
kbalci@tr-net.net.tr

pan bir kuruluş olmadığı
nın altını çizdi.
Görür, hem araştırma
sırasında hem de araştır
maların sonucunda oluş
turulan çıktıların paylaşı
mı safhasında endüstriyle
yakın ilişkiler içinde ol
duklarını söyledi. Görür
sözlerine şöyle devam et
ti: "Orijinal, Türk patent
li, olabildiğince yeni tek
nolojiler geliştirmeyi, bu
yapılamıyorsa ve Türki
ye'ye bir şekilde teknolo
ji transfer etmek söz ko
nusuysa, endüstri kesimi
ne gerekli danışmanlığı
sağlamayı, bilgi ve bece
riyi kazandırmayı amaç
lıyoruz."

projelerin daha çok kamu
finansı ile sağlandığını
belirtti.
Bunun dışında MAM'
ın misyonu gereği pay
daş olarak tanımladığı
endüstri kuruluşları, hiz
met üreten kuruluşlar,
yerel yönetimler, tarım
sektörü ve üniversiteler
ile yürüttüğü projeler de
var ki anlaşmalarda yer
alan gizlilik ilkeleri gere
ği bunlar açıklanamıyor.
Başvuran kuruluş tara
fından finanse edilen bu
projeler kuruluşun gerek
sinimlerine göre planla
nıyor, yürütülüyor ve so
nuçlandırılıyor.

M A M ' ı n Enstitüleri
• Bilişim Teknolojile
ri Araştırma Enstitüsü
• Enerji Sistemleri ve
Çevre Araştırma
Enstitüsü
• Gen Mühendisliği
ve Biyoteknoloji
Araştırma Enstitüsü
• Gıda Bilimi ve
Teknolojileri Araştır
ma Enstitüsü
• Malzeme ve Kimya
Teknolojileri
Araştırma Enstitüsü
• Tekstil Enstitüsü
• Yer Bilimleri

Sektörle de işbirliği
yapılıyor

"İhale takip
etmemize gerek
kalmıyor"

TÜBİTAK-MAM Bili
şim Teknolojileri Araş
tırma Enstitüsü'nde yürü
tülen proje türlerinden
biri stratejik projeler.
Görür stratejik projeleri
herhangi bir şirket veya
kuruluş tarafından finan
se edilmeyen yani bir an
lamda müşterisi hazır ol
mayan ama yapılması ül
ke çıkarları için önemli
olduğu için mutlaka gerçekleştirlmesi gereken
projeler olarak tanımladı.
Naci Görür dünyanın her
yerinde yürütülen bu tür

Dünyanın gitmekte ol
duğu bilgi toplumu hede
finin gerektirdiği çalış
maları kendi enstitülerin
de yaparak hızla dene
yim edindiklerini belir
ten MAM Başkanı Prof.
Dr. Naci Görür, insan ye
tiştirerek, araştırma ya
parak, sanayiciye bu ko
nuda rehberlik ettikleri
ni, ithal edilen teknoloji
nin knowhow'im daha
anlaşılır ve uygulanabilir
hale getirmek için çalış
tıklarını ve bu doğrultuda
Türk sanayicisini dünya

Araştırma Enstitüsü
ya entegre etmeye çaba
ladıklarını açıkladı. Gö
rür konuşmasına şöyle
devam etti:
"Bunu sanayici ve ka
mu sektörü bildiği için
bizim ihale takip etmemi
ze gerek kalmadan zaten
bize teklifler geliyor. Bu
nu özellikle Türk Silahlı
Kuvvetleri, Kara-HavaDeniz Kuvvetleri, Ba
kanlıklar yapıyor. Mar
mara Bölgesi'nde bulu
nan şirketler de sanayi ile
ilgili sorunları olduğu za
man MAM'a başvuruyor
lar." •
gamzeg@interpro.com.tr

Kaymakçalan'ın açıklaması
Ü B İ T A K
MAM
Eski
Başkanı Ömer
Kaymakçalan,
BThaber'in5-ll Haziran
tarihli baskısında yer
alan TÜBİTAK Başkanı
Namık Kemal Pak'ın
"Yönetim anlayışlarımız
uyuşmadı" başlıklı de
mecine katılmadığını bil
dirdi. Ömer Kaymakça
lan'ın görüşlerini gazete
mize gönderdiği haliyle
yayınlıyoruz:

MAM'a verilen yetkileri,
bu konuda Dünya Bankası'na yapılan taahhütleri,
bu taahhütlere uluslarara
sı anlaşmayla kefil olan
T.C. Hazine Müsteşarlı
ğının imzasının hiçe sa
yan talimatlar vererek
şirketlerin bütün yüküm
lülüklerini yerine getir
melerine rağmen kira
sözleşmelerini askıya al
mıştır.

T

"Sayın Pak teknoloji
serbest bölgesi kira söz
leşmelerinin küçük ay
rıntı olduğunu belirtmiş.
O zaman esas uyuşmaz
lık konusu olarak tanım
ladığı yönetim anlayışla
rının ne olduğunu açıkla
ması gerekmez miydi?.

Gerçekte serbest bölge
için imzalanan kira an
laşmaları yönetim anla
yış farkından kaynakla
nan çok ciddi sorundur.
Atılan imzalara ve veri
len sözlere sadakat ku
rumların itibarının ve iş
ahlakının temelidir.
Sayın Pak Tübitak Bi
lim Kurulu kararıyla

Uluslararası taahhütle
ri ve bununla ilişkili Tür
kiye'nin itibarını kendisi
ne hatırlattığımda aldı
ğım cevap 'müeyyidesi
yok ya' olmuştur. Bu tali
matları uygulamayacağı
mı kendisine bildirince
TÜBİTAK'tan ayrılma
ma giden süreç başlamış
tır." •
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MERNİS yazılımı tamam, sıra ulusal kimlik numarasında
HABER MERKEZI
çişleri
Bakanlığı
Nüfus ve Vatandaş
lık İşleri Genel Müdürlüğü'nün yürüt
tüğü yirmi yıllık geçmişe
sahip MERNİS (Merkezi
Nüfus İdaresi Sistemi)
Projesi yazılımının kesin
kabulü 6 Haziran 2000
tarihinde yapıldı. Likom
Yazılım tarafından çalış
malarına 1998 yılında
başlanan yazılımın 923
ilçeye yaygınlaştırılması
ise Meteksan SistemKoçSistem konsorsiyu
mu tarafından yapılacak.
Yaygınlaştırma aşaması
nı takiben vatandaşlara
ulusal kimlik numaraları
verilecek.
Kabulü bir basın top
lantısıyla duyuran Likom
Yazılım Genel Müdürü
Nejat Sağtekin "20 yıldır
yapılamayan bir işi 2 yıl
da gerçekleştirmiş olma
nın gururunu yaşıyoruz"
dedi. Projenin 1 milyon
495 bin dolara malolduğunu belirten Sağtekin
benzeri projeleri Türk

İ

Cumhuriyetlerinde, Or
tadoğu ülkelerinde de
gerçekleştirmek
üzere
çalışmaları
olduğunu
açıkladı.

Çevrimdışı çalışan
ilçeler de var
Çevrimiçi çalışan ilçe
lerde yürütülen nüfus iş
lemleri anında sisteme
girilirken çevrimdışı ça
lışanların bilgileri man
yetik ortamda merkeze
gönderilerek sisteme gi
rilecek. Likom Yazılım
Projelerden Sorumlu Ge
nel Müdür Yardımcısı
Cesur Baransel MERNİS
Uygulama Yazılımı'nın
İlçe İşlemleri, İstatistik
ve Merkez İşlemleri ol
mak üzere üç ana modül
den oluştuğunu açıkladı.
İlçe İşlemleri modülü do
ğum, ölüm, adres işlem
leri gibi gündelik nüfus
işlemlerini içerirken ista
tistik modülü ülke nüfu
suna yönelik 162 değişik
istatistik alınabilmesini
sağlıyor. Merkez İşlem
leri modülü ise merkezi
veritabanınm şifre yöne

MERNİS Projesinin Likom
Yazılım tarafından üretilen
yazılımının kesin kabulü yapıldı.
timinde ve ulusal kimlik
numaralarının dağıtılma
sında kullanılan ana mo
dül.
Hiçbir zaman değiş
meyecek olan ulusal
kimlik numarası 9 asıl 2
kontrol amaçlı olmak
üzere 11 haneli olacak.
Önümüzdeki yıl verilme
si düşünülen, üzerinde
vatandaşlık numaraları
nın bulunacağı yeni kim
lik belgelerinin ise ne tür
olacağına ve üzerinde
hangi bilgilerin buluna
cağına henüz karar veril
miş değil. Ancak Nüfus
ve Vatandaşlık İşleri Ge
nel Müdürlüğü'nün akıllı
kart için çalışmalarını
sürdürdüğü bildirildi.

1904 tarihli nüfus
kaydı bile var
Yaşayan ve ölü 100
milyondan fazla TC va
tandaşına vatandaşlık nu

Körlere bilgisayar eğitimi
ürkiye'de her genç, elbet bir
gün bilgisayarlı eğitimden
yararlanabilecek mi? Bence
hayır. Eğitimde fırsat eşit
sizliği bizde hep vardı, hep olacak.
BDE hayali de farklı değil.
Avrupa Komisyonu ise körlere de
bilgisayar kullanmayı öğ
retmek için fon ayırdı.
Böyle bir BDE sistemi ge
liştirecek kişi ya da kuru
luşlara para yardımı yapı
yor. Bu fondan ilk yarar
lananlardan biri, Avustur
ya'nın Linz Üniversitesi.

T

Linz'de adı resmen
"Körler İçin Bilgisayar Bi
limi" olan bölümde sırf bu amaçla
yapılan çalışmalar sonucunda ortaya
Workable adlı bir program çıkartıldı.
Programı, herkes kullanabiliyor. Kör
ler de, az görenler de, görme sorunu
olmayanlar da... Özelliği şu: Klavye
de Braille alfabesinin de harfleri var.
Program, ekrana yazılanı sese dönüş
türüyor.
Gözleri görmeyen bir kişinin bilgi
sayar ekranında duyacağı seslere göre
yazı yazabilmesi "bi devriimm"...
Ama iş, sadece yazı yazmakla bitmi
yor. Linz Üniversitesi, Alman dilin
deki düzinelerle ders kitabını, önde
gelen edebiyat eserlerini ve diğer ya
www.bthaber.com.tr

zılı kaynakları uğraşıp didinip dijital
ortama aktarmış. Workable programı
bütün bu kaynakları "seslendirebiliyor". Böylece, gözleri görmeyen bir
gencin, kendi kendine Goethe'yi oku
ması veya jeoloji öğrenmesi müm
kün.
Linz örneği, Batı ile ara
mızdaki farka yeni bir örnek.
Batı, elbette yekpare ve bir
birinin benzeri unsurlardan
oluşmuyor. Ama uzaktan
şöyle bir baktığınızda Batı
denilen yörede şunu görü
yorsunuz: Bireye değer veri
yorlar...
Aramızdaki temel fark, her
ama her konuda aynı. "Orada" bire
yin kendine özgü özellikleri tek tek
ortaya çıkartılır. Bireyin, o özellikle
rini kullanarak en uygun eğitimi al
ması sağlanır. Böylece, eğitimi ile ki
şiliği arasında çelişki olmayan birey
ler oluşur: Kendileriyle ve çevreleriy
le barışık.
Biz ise, gözleri gören milyonlarca
çocuğumuza "henüz" BDE sağlaya
mayız. Gemisini kurtaran okullar ve
çocuklar "kurtulmuştur", gerisini
Mevlam kayıra... Türkiye henüz "e
bu bi devriimm" ve "Ne duruyonğuz,
ne isteyonğuz" banalliği aşamasında.
eeoymen@hotmail.com

marası verecek olan pro
jede 1904 tarihli Osman
lı İmparatorluğu dönemi
ne ait nüfus kayıtları da
hi bulunuyor.
Dünya Bankası ve bir
miktar özkaynakla finan
se edilen MERNİS Pro
jesi Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı tara
fından denetleniyor.
Yazılımı tamamlanan
MERNİS'in Nisan ayın
da 8 pilot ilçede 3 hafta
süreyle test çalışmaları
yapıldı. Başarıyla sonuç
lanan bu aşamadan sonra

Ankara Mamak İlçesi
Nüfus
Müdürlüğü'nde
kullanılmaya başlanan
sistem kesintisiz yürü
meye devam ediyor.
Sistemin 923 ilçeye
yaygınlaştırılması
ve
kimlik numaralarının ve
rilmesi işinin 2000 yılı
sonuna dek tamamlan
ması hedefleniyor.
Vatandaşlık numarası
vermenin dışında proje
nin bir diğer amacı da
Ankara'da Nüfus ve Va
tandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü'ndeki bir ana
bilgisayarda tüm TC va
tandaşlarının nüfus bilgi
sini barındıran bir veritabanı oluşturmak.
MERNİS'le geçilecek
ulusal birey kayıt sistemi

istatistiklerin gecikmesi
ni, nüfus işlemlerindeki
bürokrasiyi ortadan kal
dıracak.
Vatandaşlık numarası
ile emniyet, askerlik nü
fus idaresi, askerlik gibi
kayıtlardaki işlemler tek
bir numara ile dolayısıy
la hızlı bir şekilde yapıla
bilecek. Kimlik ispatı
için gereken belge sayısı
azalacak ve nüfus sayım
larında evlere kapanmak
tan kurtulacağız.
Kayıt dışı ekonominin
denetim altına alınmasın
da önemli bir adım atıl
mış olacak ve kurumlar
arasında bilgi paylaşımı
elektronik ortamda yapı
labilecek. •
bthaber@interpro.com.tr

Vestel eski bilgisayarları canlandırıyor
Vestel Bilişim
duyurduğu PC+
sistemi ile hangi
marka olursa
olsun eski
bilgisayarları
güncelliyor.
HABER MERKEZI
estel Bilişim,
markası
ne
olursa olsun
eski bilgisa
yarlarını yenilemek iste
yenlere PC+ sistemini su
nuyor. Sistemin özelliği
toplama PC'ler dahil ye
nilediği PC'leri 3 yıllık
garanti kapsamına alması.
Türkiye'de yaklaşık 1
milyon PC'nin olduğunu
ve bunların en az yarısı
nın kullanılmaz durumda
bulunduğunu
belirten
Vestel yetkilileri, PC+ sis
temi ile piyasa fiyatının
yarısına yeni bilgisayar
edinme imkanı sundukla

V

rını belirtiyorlar. Vestel
Bilişim'in beklentisi ilk
etapta 20 bin kullanıcıya
ulaşmak. Yetkililer PC+
sisteminin Asteo ve Promega'dan sonra üçüncü
model olarak devam ede
ceğini vurguladılar.
PC+ sisteminde kulla
nıcıya 4 seçenek sunulu
yor. Peşin fiyatına yada
12 ay boyunca 39 dolar,
59 dolar, 79 dolar ve 99
dolarlık taksitlerle sunu
lan sistemler farklı hızda
işlemcilerden ve farklı
bileşenlerden oluşuyor.

Eski PC'de aranan tek
şart ise CD-ROM'unun
IDE olması.
Taksitli satışlarda kefilsiz 1 günde tüketici kredi
si verileceğini belirten
Vestel Bilişim yetkilileri,
teslimatların da en geç 1
hafta içinde yapılacağını
belirtiyorlar. PC+, en çok
PC'lerinin bileşenlerini
mali güçlükler yüzünden
değiştiremeyen yada tüm
gerekli değişiklikler için
bir anda ödeme yapanları
hedefliyor. •
bthaber@interpro.com.tr

P C + sistem seçenekleri
Sistem 1: Intel Celeron 533 MHz, modem, 8 MB 3D AGB ekran kartı.
Sistem 2: Intel Pentium III700 MHz, 16 MB TNT2 3D AGP ekran kartı,
Sistem 3: Intel Celeron 533 MHz, 8 MB 3D AGP ekran kartı, 10 X DVD ROM,
Bt 878 chipset, TV kartı T.Text, Uzak. Kum, 17 inç Vestel Digital OSD ekran, 1
adet DVD filmi.
Sistem 4: Intel Pentium III700 MHz, Modem, 16 MB TNT2 3D AGP ekran kar
tı, 10 x DVD ROM, Bt 878 chipset TV kartı T.Text, Uzak.Kum., 17 inç, Vestel Di
gital OSD ekran, 1 adet DVD filmi.
Ayrıca sistemlerin tümünde 64 MB SDRAM, Creative 128 Onboard ses kartı,
ATX midi tower kasa, 56 K PCI V.90 Faks/modem, Türkçe Q klavye, 2 buton mo
use bulunuyor.
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BİLGE'nin ikinci adımı
HABER MERKEZI
ümrük Müste
şarlığı tarafın
dan yürütülen
Gümrük İda
resinin Modernizasyonu
Projesi (GİMOP) kapsa
mında üretilen BİLGE ya
zılımı geçtiğimiz hafta
Ankara Esenboğa Güm
rük Müdürlüğü'nde uygu
lamaya geçti. 1998 yılında
Atatürk Havalimanı'nda
pilot uygulamalarına baş
lanan projenin üçüncüsü
Ankara Tır Gümrük Mü
dürlüğü'nde devreye gire
cek. Toplam 55 gümrük
kapısını ve Gümrük Müs
teşarlığı'nı birbirine bağ
layacak projenin Ekim
2001'de
tamamlanması
hedefleniyor.
Esenboğa
Gümrük
Müdürlüğü açılışı önce
sinde bir basın toplantısı
düzenleyen Devlet Baka
nı Mehmet Keçeciler, ki
şilerin kullandıkları yet
kilerin bilgisayarlar ara

G

GİMOP kapsamında üretilen
BİLGE yazılımı Atatürk
Havalimanı'ndan sonra Esenboğa
Gümrük Müdürlüğü'nde devreye
girdi.
cılığıyla ortadan kalkaca
ğını ve tüm gümrük
kontrollerinin
Anka
ra'dan anında yapılabile
ceğini belirtti. Keçeciler,
"Gelen malla ilgili tüm
işlemler BİLGE'ye ka
yıtlı olacak. Devletin
vergisi daha rahat tahsil
edilecek, haksız kazan
cın önüne geçilecek, şi
kayetler daha çabuk so
nuçlandırılacak. Kişisel
temas ortadan kalkıyor,
insani hata asgari düzeye
indirilecek" dedi.

Gümrük işlemleri
nasıl yapılacak?
Projenin uygulamaya
geçmesi ile bugüne dek
memurların manuel yap

tığı işleri mükellefin ken
disi elektronik ortamda
yapacak. Yeni sisteme
göre mükellef beyanna
meyi elektronik ortamda
tescil ediyor, ancak he
nüz e-imzanın resmi ge
çerliliği olmadığı için be
yannamenin dökümünü
alıyor. Dökümle birlikte
beyannameyi destekle
yen belgeleri (fatura,
menşei şartnamesi, atöl
ye belgesi gibi) Gümrük
İdaresi'ne teslim ediyor.
Onay memuru tescil edil
miş belgenin onayını ya
pıyor. BİLGE Sistemi
onay yapıldıktan sonra
kendisine daha önce yük
lenmiş kriterlere göre be
yannameyi mavi, yeşil,

kırmızı veya sarı hatta
otomatik olarak yönlen
diriyor. Kırmızı hat eşya
nın fiziki kontrolü, sarı
hat beyanname ve beyan
nameyi destekleyen bel
gelerin kontrolü, mavi
hat eşyanın teslim alın
dıktan bir süre sonra
kontrolü, yeşil hat ise
belge ve fiziki kontrole
gerek duyulmaksızın eş
yanın teslim alınması an
lamına geliyor. Mükellef
renkler aracılığıyla be

yannamesinin hangi aşa
mada olduğunu dışarıda
ki bir ekrandan izliyor.
Bu işlemlerden sonra
muayene memuru, vezne
ve ambar sırasıyla bloka
jı kaldırıyor ve mal çekilebiliyor. Tüm bu işlem
ler ortalama 3-4 saatte ta
mamlanabiliyor.

Daha etkin vergi
tahsilatı
GİMOP'un tam olarak
uygulamaya geçmesi ile

birlikte daha etkin vergi
tahsilatı, gümrük dene
timlerinin daha düzenli
yapılması, ticaret erbabı
na daha iyi hizmet veril
mesi, dış ticaret istatis
tiklerinin daha etkin üre
tilmesi, personel kayna
ğının daha iyi kullanıl
ması hedefleniyor.
Ayrıca farklı bilgisayar
sistemleri arasında yapı
sal veri transferi sağla
yan Customs/EDI yazılı
mının da önümüzdeki
günlerde uygulamaya ge
çeceği açıklandı. Güm
rük Müsteşarlığı ile bir
likte çalışan kurum ve
kuruluşlara bir şifre ile
kendi bürolarından BİLGE'ye beyanname gön
derme ve cevap alma
olanağı sağlayan bu yazı
lım ile THY'ye özet be
yan işlemi için doğrudan
bağlantı verildiği, iste
yen diğer hava acentele
rine de doğrudan bağlan
tı verileceği bildirildi. •
bthaber@interpro.com.tr

Kamuda ilk veriambarı, Gümrük'te
GAMZE GÖKER
ümrük Müste
şarlığı Güm
rük İdaresinin
Modernizas
yonu Projesi (GİMOP)
kapsamında çalışmaları
nı yürüttüğü veriambarı
projesi ile kamuda bir il
ke imza atıyor. Proje
kapsamında, 53 Gümrük
İdaresi ve 15 Gümrük
Başmüdürlüğü bünyesin
de üretilen veriler ana
merkezdeki bir veriambarında toplanarak bir ar
şiv oluşturulacak. Veri-

G

ambarma gereksinim du
yulan gümrük idarelerin
de kurulacak datamartlar
ile kullanıma açılacak.
Proje, Ekim 2001'de ta
mamlanacak.
Veriambarının
veri
kaynaklarından
biri
Gümrük Müsteşarlığının
1989'dan bu yana yürüt
tüğü, gerçek zamanlı ol
mayan dış ticaret istatis
tikleri projesi ile elde
edilen ithalat ve ihracat
verileri. BİLGE yazılı
mının uygulamaya geç
mesi ile birlikte sisteme
günlük olarak veri girile

Gümrük Müsteşarlığı GİMOP
kapsamındaki veriambarı projesi
ile kamuda bir ilki gerçekleştiriyor.
bileceğini belirten Güm
rük Müsteşarlığı Muha
bere ve Elektronik Daire
si Başkanı Nurcan Özyazıcı, veriambarı projesi
ile yönetici kadrosunun
da BİLGE'den yararlana
bileceğini söyledi. Özyazıcı: "Bütün dış ticaret
verilerini bir veriambarında depolayıp hem
Gümrük
Müsteşarlığı

içindeki karar verici me
kanizmalara hem de ge
rektiğinde dış kullanıcı
lara bu bilgiler üzerinde
sorgulama, denetim, ana
liz yapabilme olanağı
sağlayacağız" dedi.
Şu an yürütülmekte
olan tanımlama aşama
sında ihtiyaçlar ve Müs
teşarlık için oluşturula
cak yapı belirleniyor,
hangi verilerin veriambarına girmesi gerektiğine
karar veriliyor. Geçmişe
yönelik olarak 1996 yı
lında Türkiye'nin Güm
rük Birliği'ne girişiyle
birlikte uygulamaya ge
çen tek idari belge uygu
lamalarına yönelik tüm
verilerin
veriambarına
aktarılacağını ifade eden
Nurcan Özyazıcı kaçak
çılık veri bankası, taşıt ta
kip, tır transit ve konteyner işlemleri, kıymet veritabanmın da veriambarı
projesinin veri kaynakla

rından olduğunu açıkladı.
Veriambanndan yarar
lanacak dahili kullanıcılar
için hiyerarşik bir yapı
oluşturduklarını hatırlatan
Nurcan Özyazıcı, Başmüdürlüklerdeki kullanıcıla
rın sadece kendi başmüdürlüklerindeki verilere
ulaşabileceklerini, ihtiyaç
duyulduğu anda merkez
den de sorgulama yapıla
bileceğini belirtti.

Web üzerinden
erişilebiliyor
Veriambarı
Gümrük
Müsteşarlığının web si
tesi, diğer kamu kuruluş
larının da kullanımına
açılacak. Özyazıcı, pro
jenin yalnız kamuda de
ğil, Türkiye'de web üze
rinden erişilen ilk veri
ambarı projesi olacağını
vurguladı.
Veriambarı projesinde
27 milyon dolar tutarın
daki ihale kapsamında
alımı yapılan Oracle
ürünleri kullanılıyor.
Oracle Karar Destek
ve CRM Çözümlerinden
Sorumlu İş Geliştirme
Müdürü Cenk Kıral veri

ambarı projesini "Tüm
kurumun üzerinde hem
fikir olduğu tüm operasyonel bilgileri, gerçeğin
tek uyarlaması olarak tek
bir merkezde toplayarak
tarihsel bir derinlik aç
mak ve bu sayede ku
rumsal kullanıcıların bil
gi işlem personelinin
yardımına ihtiyaç duy
madan sorgulama, rapor
lama
yapabilmelerini
sağlamak" olarak tanım
lıyor. SSK, emniyet teş
kilatı, vergi istihbarat bi
rimleri açısından da veri
ambarı projelerinin haya
ti önem taşıdığını vurgu
layan Kıral projeye har
canan paraların dört beş
katının kaçakların önlen
mesi ile elde edildiğini,
başarılı projelerde geri
dönüş oranının iki yıl
içinde yaklaşık yüzde
400 olduğunu açıkladı.
Kıral" Kamuda daha ya
pılacak çok iş var. Anka
ra genelinde veriambarı
know-how'ını artıran şir
ketler önümüzdeki bir
kaç yıl içinde ciddi atağa
geçecekler" dedi. •
gamzeg@interpro.com.tr
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'Elma'nın yeni tatları
HABER MERKEZI
u yıl ikincisi
düzenlenen
Apple Şenliği,
43 şirketin ka
tılımıyla
gerçekleşti.
Apple'ın Türkiye dağıtı
cısı Bilkom tarafından,
8-11 Haziran 2000 tarih
leri arasında, TBMM
Milli Saraylar Daire Baş
kanlığı'na bağlı Dolmabahçe Kültür Merke
zi'nde gerçekleştirilen
şenliği yaklaşık olarak 6
bin 500 kişi ziyaret etti.
1400 metrekare kapalı ve
1000 metrekare açık ol
mak üzere toplam 2 bin
400 metrekare alan üze
rinde düzenlenen şenlik
boyunca her gün, iki ayrı
salonda çeşitli konularda
sunumlar yapıldı. Kültür
Merkezi'nin açık alanın
da ise, 4-14 yaş grubu
çocuklar arasında çeşitli
yarışmalar düzenlendi ve
derece alanlara hediyeler
verildi. Şenlik süresince
ziyaretçiler, katılımcı şir
ketlerin sunduğu indi
rimli ürünlerden yarar
landı.
Apple Şenliği kapsa
mında gerçekleştirilen
tanıtım seminerlerinde,
QuickTime, Final Cut
Pro, iMovie, QTSS,
WebObjects ve Mac OS
X gibi yazılım ürünleri
ve Apple'ın donanım
ürünleri tanıtıldı.

B

Her yıl aynı
dönemde
yapılacak
Apple Şenliği sırasın
da görüştüğümüz Bilkom
Genel Müdürü Tijen
Mergen, şenliğin bu sene
daha profesyonel bir ya
pıda gerçekleştirildiğine
dikkat çekti.
Farklı
sektörlerden
kullanıcıların, donanım
ve yazılım şirketlerinin
şenlik süresince biraraya
geldiğini
vurgulayan
Mergen, Apple Şenliği'ni her sene aynı dö
nemlerde
düzenlemek
amacında
olduklarını
söyledi. Şenlik boyunca,
sadece 4 gün için tüm
ürünlerde geçerli olan bir
indirim uyguladıkların
dan da bahseden Mergen,
www.bthaber.com.tr

Bilkom tarafından düzenlenen
Apple Şenliği bu yıl da geçen yıl
olduğu gibi üretici, satıcı ve
kullanıcıları biraraya getirdi.
Düzenlenen etkinlikler, gösterilen
uygulamalar ve yeni ürünlerle
izleyiciler deyim yerindeyse
'Elma'nın yeni tatlarını keşfettiler.
Uygulayıcılar Apple'la
kendi filmlerini yarattılar,
bilgisayar destekli eğitime yeni
bir yaklaşım getirdiler ve yeni
uygulamaları gördüler.

geçen seneye göre çok
iyi satış rakamları yaka
ladıklarını ifade etti.

Apple'ın ilk Unix
tabanlı işletim
sistemi: Mac OS X
Şenliğin ana konuşma
cısı Avrupa AppleSoft
Ürün Müdürü Serge Ro
be, uzun süredir merakla
beklenen, Apple'ın ilk
Unix tabanlı işletim siste
mi Mac OS X'i tanıttı.
AppleSoft'un yeni Mac
OS X işletim sistemi, son
beta sürümünün ardından
önümüzdeki yılbaşında
pazara sunuluyor. Tüm
Apple bilgisayarları da bu
tarihten itibaren Linux ta
banlı Mac OS X ile yüklü
olarak gelecekler. App
le'ın "tek işletim sistemi"
stratejisinin sonucunda
ortaya çıkmış bir ürün
olan Mac OS X hakkında
ayrıntılı bilgiyi BTha
ber'in teknoloji sayfala
rında bulabilirsiniz.
Şenliğin en fazla ilgi
çeken etkinliklerinden
biri de "iMac ve Ben"

isimli kısa metrajlı film
yarışmasıydı. Yarışma,
Apple'ın bilgisayarların
da bulunan sayısal video
aktarma özelliği ile Inter
net'in birarada kullanı
mını yaygınlaştırmak ve
video
çalışmalarının
elektronik ortamda da
yapılabileceğini göster
mek amacıyla gerçekleş
tirildi.
Yarışmada en iyi film
ödülünü, "Film" adlı ese
riyle Halit Soysal kazan
dı. "Film" adlı eser, ya
rışmaya katılacak olan
bir kişinin, yarışma gü
nünü nasıl geçirdiğini
anlatıyor. Yıldız Teknik
Üniversitesi Sanat ve Ta
sarım Fakültesi İletişim
Tasarımı Bölümü 1. sınıf

öğrencisi olan Soysal, bi
rincilik ödülü olarak 2
milyar değerindeki App
le Power Mac G4 ile 17
inç Apple Studio Disp
lay'in sahibi oldu. Radi
kal Gazetesi tarafından
verilen "Radikal Sanat
Ödülü"nün sahibi de yi
ne aynı eser oldu. Yarış
mada ikinci olan "Sıkın
tı" isimli eserin yapımcı
sı Serkan Tunç'a ise Bil
kom tarafından bir Final
Cut Pro paketi hediye
edildi.

Tohumların ilk
uygulamaları yatıştı
Şenlik
kapsamında,
Bilkom'un "Her Okula
Bir Tohum Projesi" ola
rak adlandırılan yeni pro

Apple Şenliği, 6 bin 500 civarında
kişi tarafından ziyaret edildi.
Bu yıl birçok farklı etkinlik içeren
şenlik, farklı sektörlerden
kullanıcıların, donanım ve yazılım
şirketlerinin biraraya gelmesine
olanak sağladı.

jesinde
seçilen pilot
okulların uygulama ör
neklerinin sunumları da
yapıldı. Bilkom bu proje
ile, eğitim kurumlarına
donanımdan
bağımsız
Bilgisayar Destekli Eği
tim (BDE) danışmanlığı
vermeyi hedefliyor. Bil
kom, pilot okullara proje
süresince
kullanılmak
üzere bir bilgisayar, In
ternet bağlantısı, gerekli
eğitim yazılımı ve araç
ları, projenin yürütülebil
mesi için gerekli eğitim,
seminer ve danışmanlık
hizmetlerini ücretsiz ola
rak sağladı.
"Her Okula Bir To
hum" projesi, okullarda
proje yöneticisi olarak
belirlenen öğretmenlerin
eğitim çalışmaları ile
başlatıldı. Sonraki aşa
malarda ise, öğretmenle
re BDE'yi uygulayabil
mesi için gerekli formas
yonu sağlamak amacıyla
bazı eğitimler verildi.
Apple Şenliği'nde ise,
her okuldan bir yönetici
nin katılımıyla projelerin
işleyişi aktarıldı. Projeler

değerlendirildikten sonra
okullar arasından en ba
şarılı olana bir iMac he
diye edildi.
En başarılı proje ola
rak Koç Özel Lisesi'nin
"II. Dünya Savaşı ve
Rudolph Hess" konulu
projesi seçildi. Projede,
Hitler'in sağ kolu olan
Rudolph Hess'e II. Dün
ya Savaşı'nda verilen
yetkinin önemi ve bir
adamın dünyanın kaderi
üzerinde nasıl rol onayabileceğinin öyküsü anla
tılıyor.
Bilkom'un yeni proje
siyle ilgili olarak görüş
lerini aldığımız Koç
Özel Lisesi Proje Yöne
ticisi Nalan Şenalp, Koç
Lisesi'nde 380 adet bil
gisayar olduğunu fakat
Bilgisayar Destekli Eği
tim yapılmadığını söyle
di. Önümüzdeki öğretim
yılının başında bu konu
da öğretmenlerin bilgi
lendirilmesi için Bil
kom'a başvuracakların
dan bahseden Şenalp,
bazı konularda proje ta
banlı öğrenme modeli
nin uygulanabileceğini
göstereceklerini belirtti.
Şenalp, konuyla ilgili
olarak Milli Eğitim'in
de bazı okullarda kurslar
başlattığına dikat çekti
ve "Önümüzdeki sene
lerde bu tohumlar her
okula atılacak ve yeşere
cek, fidan haline gele
cek" dedi.

İMac DV'ler
kampanyada
Bilkom, Apple Şenli
ğinin hemen ardından
iMac DV kampanyası
başlattı. KoçFinans tüke
tici kredisi desteğiyle
gerçekleştirilen kampan
ya dahilinde DVD'li
iMac'ler peşinatsız, 6 ay
dan 24 aya varan farklı
taksit imkanlarıyla sunu
luyor. Temmuz'un ikinci
haftası sona erecek kam
panya süresince pazarın
farklı bölümlerine yöne
lik tanıtımlar gerçekleşti
ren Bilkom'un hedefi
yaklaşık bin adet iMac
satmak. •
bthaber@interpro. com. tr
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Bir kurum ama nasıl?
ASLı EVREN
BD'nin çatısı
altında bir ça
lışma
grubu
olan Kamu Bil
gi İşlem Merkezi Yöneti
cileri Birliği (KamuBİB), geleneksel Verim
lilik Toplantısı'nın ikin
cisini Kıbrıs'ta düzenle
di. Kamu ve özel sektör
den yaklaşık 250 kişinin
katıldığı toplantıda edevlet ve e-kurum yapı
ları konuşuldu. Tartışma
larda bilişim teknolojileri
için düzenleyici bir üst
kurumun varlığına ge
reksinim duyulduğu gö
rüşü ağırlık kazandı. An
cak bu kurum yapısının
bakanlık olması fikrini
katılımcıların yarısı des
teklerken diğer yansı da
'bakanlık olmamalı' gö
rüşünü ileri sürdü.

T

"E-Devlet şart"
Toplantının "E-Devlet:
E-kurum oluşumu ve ku

rumsal bilişim teknoloji
leri" başlıklı ilk çalışma
grubu, iki günlük çalış
maları sırasında bilgi
teknolojisinin e-devletteki rolü, e-devlette üst yö
netimin rolü, yasal so
runlar, bilgi standartları,
bilgi paylaşımı, e-devlet
servisleri, altyapı sorunlan, bilgi güvenliği, dış
kaynak kullanımı ve ku
rumsal yapılanma gibi
başlıklarda fikir ürettiler
ve toplantının sonunda
şu vizyonu benimsediler:
"Türkiye Cumhuriyeti
E-Devleti'nin toplumun
devletten beklediği hiz
metleri karşılaması ve
kamu bilişim teknolojile
ri uygulamalarını etkin
ve verimli bir şekilde
üretmesi, ülkenin önemli
bir ekonomik güç oluş
turması için gereklidir.
Bu amaca ulaşmak için,
elektronik
kurumlar
oluşturulması ve kurum
sal bilişim teknolojileri
uygulamalarının bir an

önce hayata geçirilmesi
sürecinin hızlandırılması
gerekmektedir."

Kamuda verimliliği
artıracak yazılımlar
Toplantının ikinci ça
lışma grubu "E-Kurum:
Yazılım gereksinimleri"
başlığını taşıyordu. Bu
başlıkta da varolan yazı
lımların envanterinin çı
karılması ve paylaşıma
açılması için kurumlar
arası işbirliğinin sağlan
ması, yazılım geliştirme
ve belgeleme standartla
rının belirlenmesi gibi
konular ağırlıklı olarak
tartışıldı. Bu grubun
oluşturduğu vizyon ise:
"E-devlet'e giderken
toplumun beklentilerini
karşılayacak ve kamu
uygulamalarında verim
liliği arttıracak, güncel
teknolojileri kullanan ve
standartlara uygun yazı
lımların geliştirilmesi ve
kullanımının sağlanma
sı" oldu.

Dijital hükümet
ünya 20. yüzyılın sonların
da bilginin kullanımını ye
niden tanımlarken sizce
Türkiye bu eğilimin nere
sinde? Bilginin sanayi üretiminden finansal hizmetlere kadar tüm sektörle
rin topolojisini değiştirdiği bu süreçte
devlet ne kadar yer almalı?
İlk bakışta, kamu kuru
luşlarının performanslarını
gözönüne alırsak, devletin
kesinlikle bu işin dışında
kalması gerektiğini söyle
yebiliriz. Ancak ben mese
lenin biraz daha derinleme
sine sorgulanması gerekti
ğini düşünüyorum.
Liberalizmin tarifi dahi artık 'bıra
kınız yapsınlar, bırakınız geçsinler'
kolaycılığından sıyrılmıştır; devletler
bir yandan ekonomide oyuncu olmak
tan sıyrılırken öte yandan hakem rolü
ne soyunmaktadırlar. Bu noktada be
nim bilgi sektörü konusunda devlete
biçtiğim ilk rol 'bir BT üstkurulu'dur.
BT üstkurulunun 'olmazsa olmaz'
iki özelliği vardır: Bunlardan ilki ku
rulda sadece sektörün ya da üniversi
tenin değil, 'kullanıcıların' da temsil
edilmesidir.
Böylece kurul gerçek hayattaki gö
rünüşte 'küçük' ancak hayatı zorlaştı
ran BT sorunlarıyla tanışabilecektir.
İkinci önemli özellikse bu kurulun
elinde 'yaptırım gücü' olmasıdır. Bu
güce sahip olmadan oluşturulacak bir

D
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kurul ancak 'iyi niyetli' ancak 'safça'
bir çalışma olacaktır.
Devletin sektördeki BT faaliyetleri
ni düzenlemesine ilaveten ülkenin ya
rını ile ilgili projeler üretecek ve userfriendly e-devlet'i yaratacak olan bir
diğer önemli yapıya daha ihtiyaç var
dır: Yarın Bakanlığı.
Bilginin esas katma değeri
nin doğrusal değil de ancak
bir ilişkiler zinciri içindeki
matriks modellerle yaratıldı
ğını düşünürsek ülkenin kay
naklarına (ve sorumlarına)
'büyük resmi' görerek yak
laşmak gerekmektedir.
Ülkenin ' yarını'nı planla
yacak bu yapı, kesinlikle mevcut otuz
küsur bakanlığa bir tane daha ilave et
mekle hayata geçirilemez. Yarın Ba
kanlığı'nı diğerlerinden farklı kılacak
en önemli özellik kesinlikle hiyerarşi
nin kalıplarından uzak olmasıdır. DPT,
DİE, TÜBİTAK gibi kuruluşların çe
kirdeğini oluşturacakları Yarın Bakan
lığı'nın Milli Eğitim ve Sanayi Ba
kanlıkları ile çok yakın ilişkileri olma
sı şarttır; hatta gün gelecek tüm bunla
rın Yarın Bakanlığı şemsiyesinde ol
ması dahi düşünülecektir.
Devletin 'düzenleme' ve 'planlama'
görevlerini layığıyla yapması duru
munda sektör zaten doğru gidişatı
bulacak ve Türkiye'yi 'yarın'a
taşıyacaktır.
seref@oguz.net

"E-Kurum: İnsan Kay
nakları ve Eğitim" başlı
ğını taşıyan üçüncü çalış
ma grubunda ise ana te
ma insan kaynakları te
mininde yaşanan yasal
sorunlardı. İnsan kay
nakları temininde yasal
sorunlar, özlük hakları
nın iyileştirilmesi ve gö
rev tanımlannın belirlen
mesi konulannı orta ve
uzun vade hedefleri ola
rak belirleyen grup, kısa
vadede de sürekli eğitim
organizasyonları ve tek
noloji destekli kendi ken

Bu yıl ikincisi düzenlenen KamuBIB verimlilik toplantısında tüm
konuşmalar sektörde düzenleyici
bir kurumun varlığına gereksinim
olduğuna dayandı. Ancak bu
kurumun bir bakanlık olması fikri
çoğunluk sağlayamadı.
dini geliştirme program
ları uygulama karan aldı.
Bu grubun vizyonu ise
"E-kurum'a giden yolda,
bilgiyi üretmeyi, kullan
mayı, paylaşmayı ve et
kin hizmet üretme hede
fini özümsemiş 'Eğitil
miş İnsan Gücü' yetiştir
mek" olarak belirlendi.

Kamu-BİB,
Türki
ye'de bütün bakanlıkla
rın ve büyük kuruluşlann
bilgiye bakışlarını yansı
tan anketi de birkaç ay
içinde tamamlayarak, bu
toplantı sonuçlarıyla bir
likte hükümete götürme
yi hedefliyor. •
aslie@interpro.com. tr

Dijital devlet liderini arıyor
HABER MERKEZI
oç Bilgi Gru
bu
Başkanı
Ali Koç dev
letin vatanda
şa 7 gün 24 saat belli
standartlarda
hizmet
edebilmesi için dijital
devletin hayata geçmesi
gerektiğini söyledi. Diji
tal devletin dünden bu
güne gerçekleşemeyece
ğini belirten Koç, bu dö
nüşümleri gerçekleştir
mek için bir lidere ihti
yaç duyulduğunu kay

K

detti.
KoçSistem'in Dijital
Devlet Paneli geçtiğimiz
günlerde İstanbul'da ya
pıldı. Panelin açılış ko
nuşmasını Ali Koç yaptı.
Milliyet Gazetesi Yazan
Osman Ulagay yöneti
minde yapılan panele
NPQ'nun Editörü Nat
han Gardels, TÜBİTAK
BİLTEN
Müdürü
Prof.Dr. Murat Aşkar,
Stratejist Erol Mütercim
ler, Sosyolog Soli Özel,
Genel Kurmay MEBS
Başkanlığı Bilgi Sistem

Dairesi Başkanı Albay
Fahri Şendeniz ve KoçSistem Genel Müdür
Yardımcısı Levent Kızıltan katıldı.
Panelde devletin dijitalleşmesi yurttaş-devlet
ilişkisini nasıl etkileye
cek?, Dijitalleşen Türk
devletinin ufukları nasıl
değişecek?, gibi sorula
rının yanıtları aranırken
ayrıca e-ticaret, yeni
ekonomi sürecinde ulu
sal güvenlik konuları da
ele alındı. •
bthaber@interpro.com.tr
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Koç Grubu Beyaz Eşya'dan Bilgi Eşya'ya geçiyor
ASLı EVREN
oç
Holding
Bilgi Grubu
geçtiğimiz
hafta Geveze
adlı bir risk sermayesi şir
keti kurdu. ABD'deki Te
xas Instruments Labora
tuarları'nda Türkçe ses
tanıma ve seslendirme ya
zılımları geliştiren Boğa
ziçi Üniversitesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Levent
Arslan'la ortak olarak ku
rulan bu şirket ilk aşama
da mevcut yazılımı uygu
lamaya geçirmeyi, iki yıl
içinde de bu ürünleri Koç
Holding'in var olan beyaz
ve siyah eşya ürün yelpa
zesine entegre ederek pi
yasaya sunmayı ve ayrıca
online (çevrimiçi) ses çe
virisi yapmayı hedefliyor.
Türk insanının maki

K

nelerle Türkçe iletişimini
sağlamayı, geniş bir
alanda Türk insanının
bilişim teknolojilerinden
daha rahat yararlanması
nı sağlamayı amaçlayan
Geveze A.Ş., şu anda ha
zır olan, bilgisayarın
Türkçe sesi anlaması ve
bu yazıyı sese dönüştür
mesi ile ilgili yazılımla
ilgili ilk uygulamalarını
önümüzdeki
günlerde
duyuracak.

Koç'tan siyasilere
"Vizyonu siz çizin,
biz sizi takip edelim"
Koç Holding Bilgi
Grubu Başkanı Ali Koç,
online çeviri konusunun
gündeme geldiği TBMM
Bilgi ve Bilgi Teknolojisi
Grubu'nda bu alana des
tek vermek istediklerini
söyleyen milletvekilleri

Koç Holding Bilgi Grubu,
geçtiğimiz hafta kurduğu 'Geveze'
adlı şirketle iki yıl içinde eşyaları
konuşturmayı ve online çeviriyi
yapmayı hedefliyor.

ne şöyle seslendi:
"Dünyada bu alandaki
en başarılı örnekler ka
mu, özel sektör ve sivil
toplum örgütlerinin bir
araya geldikleri 'think
tank' uygulamaları. Bili
şim sektörüne yönelik
olarak bir kararlılık gere
kiyor. Bu işin ilk aşaması
da ilkokuldaki kara tahta
yı Internet'le değiştirmek
tir. Bu adımı diğerleri ta
kip edecektir. Internet'in
geniş kitlelere yayılması
en önemli adım. Bu da si
yasete dayanıyor. Herşeyi
özel sektöre bırakmak çok
tehlikeli. Özel sektörün
çıkarları her zaman aynı
yönde olmuyor. Siz viz
yonu çizin, biz ona göre
hareket edelim. Böyle bir
alana kaynak bulunamaz
sa gelecekte neler olur
bilmiyorum. Koç Gru
bu'nda Bilgi Grubu de
partmanını yarattık. Bu
grubun pozisyonu şu anda
şirket içinde diğerlerinden
çok geride ama bu alanın
önemini belirtmek iste
dik." •
aslie@interpro.com.tr

Silkeleyin düşecek...
ilişim Muhabirleri Derne
ği 'nin çabalarıyla, Alan Adı
tartışması bir kez daha gün
deme geldi. Türkiye Bilişim
Derneği elektronik panelinde tartışıldı,
biliim basınında biraz yer aldı ve konu
yine küllenmeye başladı. Daha doğru
su bilinçli bir biçimde yine
uyutulmaya çabalanıyor.

B

Mevcut durumun değiş
mesinden çıkarları bozu
lanların "Status Quo" yu
savunmalarından doğal bir
şey olamaz. Bir Ahbap Ça
vuşlar korosunun her za
man hedef saptırmaya ça
balaması da kaçınılmaz.
Mevcut düzeni değiştirmek isteyenleri
bir konuda eleştireceğim. Sevgili dost
lar, sadece mevcut durumun olumsuz
luklarını ortaya koymakla yetinmeyin.
Bu konuda bizden çok ilerideki uygu
lamaları biraz eleştirel gözle inceleye
rek çözüm önerilerinizi de birlikte ge
tirin. O zaman görülecek ki, bizdeki
uygulama biçiminin eşi benzeri yok
(Aman hemen Japonya demeyin orada
bile birden fazla alan adı veren kuru
luş var). Bizdeki gibi hem yargıç hem
savcı hem davacı olanı hiç yok.
Kötü niyetli kullanım, haksız ticari
kazanç isteği, marka haklarının ihlali
gibi konular bilişimcilerin değil hu

www.bthaber.com.tr

kukçuların çözmesi gereken konular
dır. Bilişimci kendini hukukçunun ye
rine koyarsa o zaman "racon kesmiş"
olur ki, o işi kimlerin yaptığını hepi
miz biliyoruz. Ayrıca tüzük, nizamna
me vb. idari yöntemlerle oluşmuş ya
pıların "hukuksal" olması hakça olma
sı anlamı taşımaz.
"Amme vicdaninda kendi
ni benimsetememiş ve aklatamamış hiçbir kuruluş da
ömür boyu yaşayamaz. Ülke
mizdeki Alan Adı yönetimi
de böyle bir kuruluş. Ömrü
nün sonuna gelmiş olması
çok olası.
Bir noktaya dikkatleri çek
mek istiyorum. Yakın bir gelecekte
daha olumsuz ve eskisini hasretle ara
tan bir "abuk" sonuçla karşılaşmamak
için lütfen konunun takipçisi olun.
Yoksa, dilekçe vermek için Milli Sa
vunma Bakanlığı Nizamiyesi'nden
içeri giremeyebilirsiniz.
Eski Sovyetler Birliği yıkıldıktan
sonra işsiz kalan "aparatçik"ler acaba
Ankara'da mı mesken tuttular diye
düşündüğüm oluyor. Penceremden,
Mecidiyeköy'ün son kalmış dut ağaç
larına bakıyorum. Dutlar parmak gibi
tatlı ve olgunlaşmış. Ha gayret arka
daşlar, silkeleyin dökülsünler...
akine@interpro.com.tr

On Line çeviri Bilgi Grubu'nda tartışıldı
BMM Bilgi ve Bilgi Tek
nolojileri Grubu'nda bir
konuşma yaparak Türki
ye'de var olan çeviri prog
ramlarına ek olarak sesi anında çevi
rerek karşı tarafa istenilen dilde ile
ten bir sistemin kurulabileceğini an
latan Şeref Oğuz, konuyla ilgili ola
rak dilbilimcilerin sektörle birlikte
çalışması gerektiğini söyledi. Bilkent
ve Boğaziçi Üniversiteleri'nde yapı
lan çalışmalarla sesi tanıyıp yazabi
len ve yazıyı seslendirebilen uygula
maların geliştirildiğine değinen
Oğuz, üç dört yıl içinde dünyanın se
si anında çeviren sistemleri uygula

T

maya koyacağını ve Türkiye'nin bu
alanda geç kalmaması gerektiğini
vurguladı.
Milletvekilleri ve başbakanlık
müsteşar yardımcısı Füsun Koroğlu'nun bu tip bir çalışmada koordi
nasyonu devletin sağlaması önerisine
ise bu alanda çalışmalar yapan Bil
kent Üniversite'sinden Kemal Oflazer şu yorumu getirdi:
"TÜBİTAK TTGV'nin teşvik me
kanizması şimdilik yeterli olabilir.
Bu işte rakamlar çok büyük. Benim
önerim devletin bu işe bulaşmamasıdır. Özel sektör kurulacak mekaniz
malarla bu işi kotarabilir." •

Digiturk ve MEF dersaneleriyle
üniversiteye hazırlık
HABER MERKEZI
ayısal yayıncılık
alanında faali
yet gösteren Di
giturk,
MEF
Dersaneleri'yle işbirliği
yaparak üniversiteye ha
zırlanan öğrencilere yö
nelik bir eğitim kanalı
açıyor. Eylül 2000 tarihi
itibariyle yayma başlaya
cak ve 10 ay sürecek
olan ÖSS Hazırlık Prog
ramı 'MEF Digital', 2
farklı ödeme seçeneğiyle
kullanıcılara sunulacak.
Digiturk yetkilileri, üye
lik ücretlerinin 10 ay bo
yunca değişmeyeceğini
kaydettiler. Öte yandan
programa, hem sayısal
TV hem de Internet üze
rinden erişmek mümkün
olacak. Öğrencilere ders
leri takip edebilecekleri
9'ar adet ders ve deneme
sınavı kitabı da veriliyor.

S

Türkçe, matematik, fi
zik, kimya, geometri, bi
yoloji, coğrafya, tarih ve
felsefe konularının yer
aldığı 24 saat kesintisiz
yayın yapılacak olan
programda ayrıca reh
berlik hizmetleri de veri
lecek. MEF Digital'in ilk
paketinde üyeler 10 ay
süreyle 9 ana konudan
oluşan yayına sadece TV
üzerinden erişebiliyorlar.
Öğrenciler telefonla ve
ya www.digiturk.gen.tr
adresinden sorularını öğ
retmenlere yöneltebili
yorlar. Digiturk'e yeni

üye olacaklar birinci pa
ket kapsamında 10 ay
için toplam 170 milyon
lira öderlerken, mevcut
üyelerin 105 milyon lira
ödeme yapmaları gereki
yor.
Birinci paketteki tüm
özelliklere sahip olan
ikinci MEF Digital pake
tinde ise kullanıcılar,
TV'den izledikleri tüm
konuları Internet'ten de
takip edebiliyorlar. Kul

coğrafi nedenlerden ötü
rü dersaneye gidemeyen
yüzbinlerce öğrenciye bu
uygulamayla eğitim ola
nağı sunduklarını kay
detti. Öztin, "Üyelik üc
reti ve sayısal yayına
ulaşabilmek için gerekli
DigiKutu cihazıyla iste
yen herkes etkileşimli
ders yayınlarına ulaşabi

lanıcılar ayrıca 30 bin
sorudan oluşan soru ban
kasına ulaşarak diledik
leri soruları seçip çözebi
liyorlar. Bu seçenek için
yeni üyeler 10 aylık 195
milyon lira, mevcut üye
ler ise 130 milyon lira
ödeyecekler.

lecek" dedi. Eğitim ala
nında MEF Dersaneleri'nin 28 yıllık deneyimi
olduğunu hatırlatan Öz
tin, "Biz eğitimi bildiği
mizi iddia etmiyoruz.
Biz sadece eğitim için en
uygun platformu sunu
yoruz" şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili olarak
bilgi veren Digiturk Eği
tim Kanalları Yöneticisi
Tamer Öztin, bu uygula
mayla eğitimde eşitlik
fırsatı yaratmayı amaçla
dıklarını belirtti. Öztin,
gerek ekonomik gerekse

Digiturk, Eylül ayında
ayrıca İngilizce eğitim
yayınlarına da başlamayı
planlıyor. Şirket, bu uy
gulama için görüşmele
rin hala devam ettiğini
kaydetti. •
bthaber@interpro.com.tr
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Bakü-Ceyhan Boru Hattı BT kontrolünde
GAMZE GÖKER
azar havzasın
da bulunan ül
kelerde üreti
len ham petro
lün bir boru hattı ile dün

H

ya pazarlarına aktarılma
sını amaçlayan ve BaküCeyhan Ham Petrol Boru
Hattı Projesi TBMM'den
onay bekliyor.
Projenin Türkiye baca
ğını yürüten BOTAŞ iş

lemlerin hızlı ve güvenli
yürütülebilmesi için bili
şim teknolojleri yatırım
larına önem veriyor. Pro
jenin toplam tutarının 1.3
milyar dolar olduğu ve
bu tutann yaklaşık 5 mil

yon dolarının bilişim tek
nolojileri yatırımlarına
ayrılacağı belirtildi. BO
TAŞ'm proje kapsamın
da kurulacak sistemler
için açtığı ihaleyi Meteksan Sistem üstlendi. 80
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Azerbaycan petrolünün
Türkiye'ye getirilmesini sağlamak
amacıyla hazırlanan projenin tüm
aşamaları, bilişim teknolojilerinin
kontrolünde olacak.
milyar lira tutarındaki
ihaleyi Dell marka bilgi

sayarlar ile alan Meteksan, projeye 25 adet PC,
bir sunucu ve Internet
bağlantısı sağlayacak.
Temel mühendislik
fazından
başlamak
üzere BOTAŞ'ın taşe
ronu olacak şirketler
ve işveren durumunda
olan boru hattı yatırım
cıları arasında bir ağ
kurulacağını belirten
Bakü-Tif lis-Ceyhan
HPBH Proje Direktörü
Gökhan Bildacı proje
de üretilecek tüm do
kümanların bilgisayar
ortamında saklanaca
ğını söyledi. Ayrıca In
ternet üzerinden haber
leşme projeleri bulun
duğunu da ifade eden
Bildacı Bakü-Ceyhan
HPBH'na ait bir Inter
net sayfası olacağını,
işverenin şifre ile bura
ya ulaşabileceğini, ge
len tüm dökümlerin,
projelerin ve çizimle
rin Internet ortamında
saklanacağını açıkladı.
Proje
kapsamında
SCADA(Supervisoring Control and Data
Accuisition) isimli bir
de acil kapama sistemi
de bulunacak. Bildacı
bu sistem hakkında ise
şunları söyledi: "Biri
Bakü'de biri Ceyhan'da
olmak üzere iki kontrol
merkezi olacak. Bakü'deki ana merkezde
bir arıza olduğu zaman
veya aradaki iletişim
hattı kesildiği zaman
Ceyhan boru hattının
tüm kontrolünü üstle
nebilecek. Boru hattın
daki tüm pompalar
uzaktan çalıştırılabilir
ve durdurulabilir ola
cak. Hat üzerindeki
yaklaşık 90 adet vana
uzaktan
kumandalı
olacak. Son teknoloji
nin kullanıldığı tama
men elektronik bir
kontrol sistemi kurula
cak."
Onay alınır alınmaz
projeye
başlayacak
olan BOTAŞ, projeyi
2004 yılı sonbaharında
tamamlamayı planlı
yor. •
gamzeg@interpro.com.tr
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HP'den KOBİ'lere
özel çözümler
HABER MERKEZI
özüm 2000 projesi çerçevesin
de Hewlett Packard Türkiye,
küçük ve orta ölçekli şirketlere
iki farklı çözüm paketini tanıttı.
Bilindiği gibi KOSGEB, Microsoft Tür
kiye, Beko-KoçSistem, Cisco, Datateknik, HP, Intel ve Vestel, Çözüm
2000 projesi için işbirliği yaparak KOBİ pazarına yönelik çözümler sunu
yorlar.

Ç

HP Türkiye, Çözüm 2000 platfor
munda KOBİ'lerin donanım, yazılım
ve Internet erişim gereksinimlerini en
uygun fiyatlar ve finans modelleri eşli
ğinde, Microsoft, Likom Yazılım, Fornet ve Pamukbank'ın iş ortaklığıyla
karşılamayı amaçlıyor.
HP Türkiye'nin iki farklı paketten
oluşan komple çözümlerinden ilki gi
riş seviyesindeki "Çekirdek Paket".
HP NetServer E 60, 15 inç ekran, 9.1
GB Ultra2 SCSI Sabit Disk, 64 MB
SDRAM, HP DeskJet 930C ve Micro
soft Windows Small Business Server'dan oluşan Çekirdek Paket, KDV
dahil 12 ay vade ile 154 dolardan baş
layan taksitlerle sunuluyor.
HP NetServer LC 2000, 15 inç ek
ran, 9.1 GB Ultra2 SCSI Sabit Disk,
HP LaserJet UPS 700INE ve Micro
soft Small Business Server'dan oluşan
"Kapsamlı Kullanım Paketi" ise KDV
dahil 288 dolardan başlayan taksitlerle
sunuluyor. Kampanyada ayrıca farklı
ekran modelleri, Likom Presto İş Yö
netimi Yazılımı, Fomet Statik IP Bağ
lantısı, HP InkJet All In One T65 ve
HP Procurve Switch 2224 seçenekleri
de sağlanıyor.
HP PC Grubu Satış ve Pazarlama
Müdürü Serdar Urçar, KOBİ'leri bilgi
teknolojilerini en iyi ve doğru şekilde
kullanmaları gerektiğini vurgulayarak,
"Kendini online işe adapte edemeyen
şirketler hep oyunun dışında kalırlar"
dedi. Urçar, tüm KOBİ'lere yönelik
kampanyalarla yıl sonuna kadar 500
ile bin arasındaki şirkette çözümler gö
receklerini düşündüğünü söyledi.
Fomet Satış ve Pazarlama Müdürü
Taner Özdeş ise Çözüm 2000 çerçeve
sinde, aylık 629 dolara kiralık hat In
ternet erişimi ve yıllık 937 dolara Sta
tik IP Internet erişimi paketi sundukla
rını söyledi. Özdeş, kampanya dahilin
de anahtar teslim projelerde yaklaşık
yüzde 60 indirim yaptıklarını belirtti.
Likom Yazılım Marmara Bölge Mü
dürü Gökhan Say, Likom'un Çözüm
2000'e katma değerinin, uzun yıllar
KOBİ'lerle çalışmaların getirdiği biri
kim ve Avrupa Birliği öncesi KOBİ'le
rin gücüne güç katma misyonları oldu
ğunu söyledi. Çözüm 2000 çerçevesin
de yüzde 30'u aşan indirimler ve ücret
siz eğitimler sunacaklarını belirten
www.bthaber.com.tr

Say, bu projeye uzun soluklu bir proje
olduğu için dahil olduklarını vurguladı.
Pamukbank ise KOBİ'lere bu kam
panya için kısa sürede kredi alma imka
nı sağlayarak, KOBİ'lere finansal destek
sağlamış olacak. •
bthaber@interpw.com.tr
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"Satışlarımızın yüzde 90'ını bayilerle yaptık"
HABER MERKEZI
estelNet 80 bine yaklaşan
36 aylık abonelerinin yüzde
90'ını bayiler kanalıyla ka
zandığını açıkladı. 4 bin sa
tış noktasına sahip olan VestelNet bayi
toplantılarının ilkini geçtiğimiz günler
de İstanbul'da yaptı.
VestelNet Genel Müdürü Cem Soy

V

sal 4 bin satış noktasıyla birlikte bu
günlere geldiklerini ve bu işbirliğinin
devam edeceğini söyledi. Soysal, 36 ay
boyunca hizmet verecekleri VestelNet
abone sayısının 79 bin 500 olduğunu
2000 yılı sonunda bu sayıyı minimum
150 bine ulaştırmayı hedeflediklerini
de belirtti. 1,3, 12 ve 24 ay hizmet alan
abonelerin sayısının ise 49 bine ulaştı
ğı belirtildi. Böylelikle 120 bin abone

ye sahip olan VestelNet yıl sonunda bir
numara olmayı hedefliyor.
Cem Soysal, birinci bayi toplantısın
da iş ortaklarına hedefleriyle birlikte
yaptıkları altyapı yatırımından ve bayi
lere yönelik yeni promosyon çalışmala
rından da söz etti. Soysal şunları söyle
di: "VestelNet kurulduğu tarih olan
Temmuz 1997'den bu yana çok hızlı bir
gelişme gösterdi. Reklam ve tanıtımdan

daha çok altyapıya yatırım yaptık. VestelNet'in bugün 18 bin digital erişim
portu var. Bu altyapıya ortalama her ay
ilave 4 bin 250 digital port yatırımı ya
pıyoruz. Destek hizmetleri bölümümüz
de 290 kişi çalışıyor. Ayrıca içerik konu
su da bizim için çok önemli ve 10-15
güne kadar sohbet odalarından foruma
kadar birçok hizmetin yer aldığı bir por
tal oluyoruz. Haziran ayı içerisinde baş
layacak yeni uygulamamız
dan bir diğeri ise Veezy kartı
olan ve aboneliğini 1 ay uzat
mak isteyen abonelerimizin
kredi kartından 9.95 dolar
tahsil edeceğiz. Bayilerimize
yönelik promosyon çalışma
mızda ise 100 adet VeezyGo
satan bayimize 1 adet Toshiba
DVD notebook, 80 adet sata
na Toshiba CDS notebook, 40
adet satana ise 1800 MHz bir
PC hediye ediyoruz." •
bthaber@interpro.com.tr

Genpa.com
ABIT
distribütörü
HABER MERKEZI
enpa.com, anakart
teknolojisinde fa
aliyet
gösteren
ABIT'in distribü
törü oldu. Türkiye'de Genpa.com ile distribütör sayıları
nı üçe çıkardıklarını söyleyen
ABIT Bölge Halkla İlişkiler
Müdürü Timuçin Özcan, Kar
ma ve Datagate şirketlerinin
yanında artık Genpa.com'un
da ABIT ürünlerini satacağını
belirtti. Ayrıca ABIT'in grafik
kartı ve çokluortam ses sis
temleri olmak üzere yeni iki
ürünlerinin de distribütörleri
tarafından satılacağını söyle
di. Özcan, ABIT şirketinin bir
ay içinde Tayvan borsasına
açılacağını ve buna paralel
olarak ürün yelpazelerinin ge
nişleyeceğini sözlerine ekledi.
Özcan, ürün kalitesini artıra
rak pazarda yukarılara çıkma
yı ve başarılı olmayı hedefle
diklerini söyledi.

G

Genpa.com yetkilileri ise
ABIT'i tercih etmelerindeki
en önemli faktörün ürünlerin
yüksek kalitesi ve güvenilir
liği olduğunu söylediler.
ABIT'in yüksek yazılım des
teğine sahip olduğunu vur
gulayan Genpa.com yetkili
leri ABIT teknolojileri ve
ürün çeşitleri ile herkese hi
tap etmenin mümkün oldu
ğunu ifade ettiler. •
bthaber@interpro.com.tr
www.bthaber.com.tr
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Etkinlik Haberleri

KOBİ'lere destek artacak

Garanti 'nin hedefi 300 sanal mağaza

OBİ'lere Bilgi
Çağı Zirvesi,
İstanbul
ve
İzmir'den
sonra geçtiğimiz hafta
Ankara'da da gerçekleş
tirildi. KOBİ'lerin yeni
teknoloji, e-ticaret, e-iş
ve yeni ekonomiyle ta
nışmalarını
sağlamak
amacıyla
KOSGEB,
IBM, LBS, Superonline,
Ericsson ve Yapı Kredi
tarafından Ankara Hilton
Oteli'nde
düzenlenen
"KOBİ'lere Bilgi Çağı
Zirvesi" etkinliklerinin
6-10 Eylül 2000 tarihleri
arasında İstanbul'da ya
pılacak Bilişim 2000 Fuarı'na da taşınması düşü
nülüyor.

aranti Banka
sı üzerinden
e-ticaret ya
pan 115 işyeri
olduğunu açıklayan Ga
ranti Bankası Genel Mü
dürü Yardımcısı Fuat Bi
lir, bu ticaretin hacminin
yaklaşık olarak aylık 500
bin civarında olduğunu
söyledi. Bilir, 2000 yılı
sonu itibariyle 300 ma

K

Son onbeş yıldır KOBİ'lerle çok yakın çalış
tıklarını, Merkez Banka
sı rakamlarına göre KOBİ kredilerinde en çok
payı olan bankanın Yapı
Kredi olduğunu belirten
Yapı Kredi Kurumsal Pa
zarlama Yönetmeni Me
ral Ak, Telerom-PC Ban
kacılığı, taksitli ticari
kredi gibi tamamen KO
Bİ'lere yönelik hizmetle

www.bthaber.com.tr

Yapı Kredi Bankası "KOBİ'lere Bilgi
Çağı Zirvesi" çerçevesinde duyurduğu
10 milyon dolarlık kredi kaynağını
artırmayı hedefliyor.
ri bulunduğunu açıkladı.
KOBİ'lerin teknoloji alt
yapılarını kurmaları, iş
letme gereksinimlerini
karşılamaları amacıyla
36 aya varan vadelerle
kredi verdiklerini ifade
eden Ak, yüzde 2.95'lik
faiz oranının piyasanın
en düşük faiz oranı oldu
ğunu söyledi. Meral Ak
"Başlangıç için 10 mil
yon dolar kaynak ayrıldı.
İstanbul, İzmir ve Anka
ra'dan gelen talepler bu
rakamın artacağını gös
teriyor; rakam ileride
100 milyon dolara çıka
rılabilir" dedi. Ak konuş
masını şöyle sürdürdü:
"Yapı Kredi olarak felse
fimiz şirketlerin büyür
ken yanında olmak."

KOBİ'lere
danışmanlık

hizmeti

IBM'in Doğrudan Pa
zarlama Birimi ile bağ
lantı kuran KOBİ'lere ne

yi nasıl yapmalan, ihti
yaçların belirlenmesi ko
nusunda
danışmanlık
hizmeti de veriliyor. IBM
Türk Genel Sektör Satış
Müdürü Neşe Yurtçu et
kinlikle ilgili genel ola
rak şunları söyledi: "Bi
zim yapmak istediğimiz
e-iş, e-ticaret nedir, dün
ya nereye gidiyor yolun
da bir farkındalık yarat
maktı. Mesajlarımız ge
rekli yerlere ulaştı. Bin
500'e yakın katılım oldu
ki bu sektörel etkinlikler
için çarpıcı bir rakam."
"KOBİ Destek Kam
panyası"
kapsamında
ürünlerini yüzde 30'lara
varan indirimlerle satışa
sunan LBS, SuperOnline, IBM, Ericsson'un yanısıra Yapı Kredi de Telerom hizmetini ücretsiz
sunuyor. •
Bilgi için:
Tel: 0212- 283 11 66
www. kobizirve. com

G

ğazaya hizmet vermeyi
hedeflediklerini kaydetti.
Garanti Bankası Genel
Müdürü Yardımcısı Bilir,
e-ticaretin bankalar için
önemini şöyle anlattı:
"Bankalar da diğer ku
rumlar gibi servis uygu
lamaları ve mal satıyor.
Bunları Internet üzerin
den satıyorlar. Yeni eko
nomide hayatlarını de
vam ettirmeleri için e-ti
caret yapmak zorundalar.
Ayrıca, günlük ticaret de
bankaların her zaman
aracı olduğu bir ticaret
idi. Bankaların bu aracı
lık fonksiyonlarını de
vam ettirmeleri gereki
yor."
E-ticaretten en fazla
etkilenecek sektörlerin
bankacılık, reklam, ya
yıncılık, reklam ve men
kul değer aracı şirketleri
olacağını belirten Bilir,
elektronik ticaretin geliş
mesini şu faktörlere bağ
ladı: Teknik faktörler,
içerik, müşteri olgunlu
ğu, ödeme/servis sistem
leri, kanuni/düzenleyici
destek ve işletme giri
şimleri.

Garanti Bankası müş
terilerine Internet alışve
rişlerine özel sanal kartı
sunuyor. Garanti Banka
sı tarafından gerçekleşti
rilen "Garanti 'li e-tica
ret" adlı konferansta ta
nıtılan Sanal Kart'ın "0"
limiti var ve karta para
aktarılmadığı sürece ça
lışmıyor. Internet'te alış
veriş yapmak istendiğin
de, önce Sanal Kart'taki
herhangi bir hesaptan pa
ra transferi yapılması ge
rekiyor. Alışveriş yapıl
dıktan sonra, kalan para
hesaba geri aktarılabili
yor. Internet'te yapılan
tüm yurtiçi ve yurtdışı
harcamalarında
Sanal
Kart kullanılabiliyor. Ya
pılan tüm harcamalarla
ilgili olarak, normal bir
kredi kartında olduğu gi
bi hesap özetine, Garanti
Internet Şubesi'nden ulaşılabiliyor.
Garanti Sanal Kart
için,
www.garanti.com.
tr adresine, 444 0 35'ten
Alo Garanti veya her
hangi bir Garanti Şubesi'ne başvuru yapılabili
yor. •
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Satış müdürleri CRM'i bilmiyor
HABER MERKEZI
öneticilerin
CRM (Müşte
ri
İlişkileri
Yönetimi)
konusundaki bilgilerini
ölçümleyen bir araştır
ma yaptıklarını kayde
den Ada International
Genel Müdürü Gültekin Güldür araştırmaya
katılan satış müdürleri
nin
sadece
yüzde
2.7'sinin CRM kavra
mını bildiğini belirtti.
Ada International, Ada
Yazılım, Alcatel, DHL,
e Academy ve IBS Mar
keting Research Servi
ces şirketlerinin iş dün
yasını CRM uygulama
larıyla
tanıştırmak
amacıyla düzenledikle
ri "Ticaretin Yeni Yü
zü" isimli seminerde
bir konuşma yapan
Güldür, araştırma so
nuçları hakkında bilgi
verdi. Çağrı merkezi
aracılığıyla
yapılan
araştırmaya 3 binin
üzerinde satış müdürü
nün katıldığını ifade
eden Güldür, "CRM
kavramının öncelikli
olarak yöneticiler tara
fından iyi bilinmesi ve
uygulanması gerekiyor.
Satış elemanları ya da
müdürleri de CRM'i
mutlaka öğrenmeli ve
uygulamalılar. Bu araş
tırmanın sonucu ile tüm
yöneticileri genellemek
mümkün değil. Ama
oldukça dikkat çekici
bir rakam" dedi.
4 Temel Bileşeni İle
CRM Dünyası, Bütçelemede Bire Bir Pazar
lama, Yeni İş Kuralları
Nasıl Oluşacak?, 12
Temel Değişikliğe Ha
zır Olun ve Karar Ön
cesinden Proje Sonrası
na Kadar Yol Haritanız
başlıklı
sunumların
gerçekleştirildiği semi
nerde e-ticaret ve e-iş
gibi yeni iş yapma bi
çimleri anlatılarak, bu
yeni iş modellerinde
CRM'in oynadığı rolün
altı çizildi. Son üç yıl
içinde Internet'in geli
şimiyle satış, pazarla
ma ve müşteri hizmet
lerine yönelik uygula
maların büyük gelişme

Y

ler gösterdiğini bildiren
yetkililer, bu doğrultuda
CRM kavramının önce
likli olarak genel müdür
ler, müşteri ilişkileri yö

neticileri, satış ve pazar
lama müdürleri, marka
yöneticileri, proje ve iş
geliştirme yöneticileri ile
bilgiişlem müdürleri ta

rafından incelenmesi ve
öğrenilmesi gerektiğini
kaydettiler. Her şirketin
bir CRM vizyonu, profili
ve stratejisi olması ge

rektiğinin
belirtildiği
toplantıda, her kuruluşun
kendi yapısına uygun
olan CRM uygulamasını
oluşturması
gerektiği

vurgulandı. CRM semi
nerlerinin önümüzdeki
haftalarda da devam ede
ceği öğrenildi. •
bthaber@interpro.com.tr
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Sektör Haberleri
Acer'dan tatil kampanyaları
Superonline'dan "e-pack" YKB'dan
cer, okulların mukbank Tüketici Kre
Acer'ın bir diğer kam
uperonline, In
modern
tatile girmesi disi öneriliyor. İkinci se panyası ise, Acer F51
ternet'i gereksi
ile
beraber çenek ile Acer Aspire TFT-LCD ekranlarda. 15
nimi kadar kul
insan
evlere yöne 6400 sahibi olmak iste inç'lik Acer F51 ekran
lanmak isteyen
kaynakları
lik "Onu hep birlikte hak yen kullanıcılar ayda 41 kampanya kapsamında ler için "e-pack" adında

A

ettik" sloganlı kampanya
başlattı. Aspire 6400
model bilgisayar TL ola
rak uygun taksitlerle su
nuluyor.
Kampanyada Pentium
III 667 MHz işlemcili
Acer Aspire 6400, ilk se
çenek olarak peşin fiyatı
na, 1 peşin + 5 taksit im
kanı ile sunuluyor. 179
milyon lira peşin, ayda
149 milyon lira taksitle
sunulan Aspire 6400 için
ikinci seçenek olarak Pa-

S

milyon lira ödeyerek 36
aya varan vade imkanın
dan yararlanabiliyorlar.
Acer Aspire 6400'ün
teknik
özelliklerinden
bazıları şöyle: Intel Pen
tium III 667 MHz işlem
ci (Pentium III 933
MHz'i destekliyor), 64
MB bellek, 10 GB sabit
disk, 32 MB ekran kartı,
16 hızlı DVD-ROM, As
pire 15 inç renkli ekran
(17 inç ekran seçeneği de
sunuluyor).

AVS'den Toshiba
sunu cihazı kampanyası
VS İletişim
Hizmetleri,
Toshiba sunu
cihazlarında
kampanya başlattı. DLP
(Digital Light Proces
sing) ve DMD (Digital
Micromiror Device) sis
temine sahip XGA sunu
cihazı Toshiba TLP-B1,
2.2 kg ağırlığında ve
yaklaşık A5 kağıt boyu
tunda.
1024x768 piksel çözünülürlüğe ve 650 ANSI
lümen ışık gücüne sahip
olan cihaz, PC ve Macin
tosh
bilgisayarlarla

A

www.bthaber.com.tr

uyumlu olmasının yanı
sıra NTSC, PAL, Secam
video formatlarını da
destekliyor.
Kampanyada Toshiba
TDP-B1, 5 bin 100 dolar
+ KDV olarak satışa su
nulacak. •
Kampanya ile ilgili
detaylı bilgi için:
AVS İletişim
Hizmetleri
Tel: 0 212-258 68 01

999 dolara satışa sunulu
yor. Temmuz ayı sonuna
kadar sürecek kampan
yada verilecek ürün özel
liklerinden bazıları şöy
le: 1024x768 çözünürlülük, 16.7 milyon renk,
her yönden 80 derece gö
rüş açısı, 300:1 kontrast
oranı. •
Kampanya hakkında
detaylı bilgi için:
IhlaslAcer:
0 216-317 96 50
www. ihlasacer. com

kontörlü erişim paketi
çıkardı. Paketin ilk alı
mında 1 milyon 500 bin
lira ödeniyor ve 10 saat
lik kontör kart da paketle
beraber ücretsiz geliyor.
E-pack alan kullanıcı 10
saatlik kontör kartına
900 bin liraya, 30 saatlik
kontür kartına ise 1 mil
yon 950 bin liraya sahip
olabilecek.
E-pack'ın içinde e-guide mini CD, 10 saatlik
e-pass kontör kartı ve

Y
manyetik özellikli e-kart
yer alıyor.
Superonline'ın Hazi
ran ayı içerisinde halka
açık yerlere kurmaya
başlayacağı Internet eri
şimi kiosklarından da ekartlar sayesinde Inter
net kullanımı gerçekleş
tirilebilecek. •

Nokia kullanıcılarına ayrıcalık
lub Nokia ile
Nokia cep te
lefonu kullanı
cıları teknik
destek ve hizmet ile bu
luşuyor. www.club.nokia.com adresinden Club

C

apı ve Kredi
Bankası, İn
san Kaynakla
rı Bölümü' ne
SYS'nin geliştirdiği IVR'ı
(Etkileşimli Sesli Yanıt
Sistemi) kurdu. Sistemle,
iş başvurusunda bulun
mak isteyen ya da başvu
ran adaylar telefon tuşları
ile bilgi alabilecekler.
Adayların günün her
saatinde 444 0 441 numa
ralı telefonu arayarak bil
gilere ulaşmaları müm
kün. Ayrıca adaylar baş
vuru ile ilgili tüm aşama
ları daha önceden kendi
lerine verilen başvuru nu
maralarından takip etme
imkanına da sahipler. •

Nokia'ya üye olan kulla
nıcılar, Nokia Care Line
hizmeti ile teknoloji ve
ürünlerle ilgili sorularına
cevap alabilecekler. Ay
rıca bu siteden, resimli
mesaj, grafik ve farklı zil

tonları da Nokia cep tele
fonlarına yüklenebiliyor.
Club Nokia, üyelerine
Türkiye çapında başlan
gıç olarak 19 ilde 38 ser
vis noktası ile hizmet
verecek. •

harcamasından sorumlu
tutulmuyor. Kartın üze
rinde "son kullanma tari
hi" bulunmuyor ama,
kartın kaybolması veya

sahibini korumak ama
cıyla sadece kart sahibi
nin bildiği bir numara
veriliyor.
Ayrıca e-card ile yapı
lan alışverişler kart sa
hiplerine ödül puanlar ve
Türkiye'nin bazı sitele
rinden indirimler kazan
dırıyor. •

Verisoft'ta
telefon
Citibank'tan Internet alışverişi için e-card
değişikliği
çalınmasına karşı kart
itibank kredi

C

kartına bir ek
olarak Inter
net'te alışveriş
için kullanılacak e-card'ı
hizmete sundu. Inter
net'te alışverişin garanti
li bir şekilde yapılmasına
imkan tanıyan e-card ile
kart sahibi, bilgisi dışın
da yapılan hiçbir Internet

erisoft Bilgi
İşlem Ticaret
ve
Sanayi
Ltd. Şti.'nin
telefon numaraları de
ğişti. Şirketin santral te
lefon
numaralarından
ikisi şöyle:
Tel: 0 212-217 65 45/
0 212-217 69 13 m

V
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TEB İletişim:

"E" dünyasının geleceği, müşteriyi tanımak
NURAY ŞUMAN
Sayfa 1 >
bunun sonucunda onlara
yönelik hizmet vermek
ten geçiyor. Internet'teki
müşteri, geleneksel müş
terinin kimliğinden çok
uzak. Internet'te ilgi sü
releri çok az, nerdeyse
anlık. Dolayısıyla siteye

ilgiyi çekebilmek, müş
teriyi tutundurabilmek ve
sürekliliği sağlamak için
kişiye özel hizmet sun
mak önem kazanıyor. Ki
şiye özel hizmet sunmak
da müşteriyi tanımaktan
geçiyor.
1999 yılının Aralık
ayında TEB İletişim ola
rak ayrı bir şirket şeklin
de faaliyet gösteren şir

Yeni ekonominin tek şartı, müşteri
ne isterse o olur. TEB iletişim de
bu gerçekten yola çıkarak iş
planını belirlemiş durumda.
TebWeb'in önündeki hedef,
kurumları Internet' e geçirmek.
Böylelikle müşteriyi tanıyabileceği
bir platform yaratmak isteyen TEB
iletişim, bunun için diğer kurum,
kuruluş ve fikirlere destek veriyor,
onlara ortak oluyor.

ket, kurulduğu günden
bu yana Internet'teki de
ğişime göre kendine yeni
bir vizyon belirledi. TEB
İletişim'in yeni vizyonu,
Internet'te
insanların
üzerinde yaşayacağı bir
platform yaratmak. Bu
platforma insanların ha
yatlarından bir parçayı
getirmeleri, bunun karşı
lığında hayatlarına bir
değer almalarını sağla
mak hedefleniyor. Bu şe
kilde karşılıklı bir kazanç-kazanç modeli ya
ratma projesi üzerinde
çalışıyor.
TEB, Internet işini ar
tık üç eksende yapmak
istiyor. TEB İletişim
Ürün Geliştirme ve Pa
zarlama Yöneticisi Tolga
Funda, bu üç ekseni şöy
le özetliyor: "Birincisi,
şu anda konvansiyel yol
larla işlerini yapmak iste
yen kurumların Internet
teknolojilerini iş planları

Internet alıcısı neye benziyor
nternet üzerinden alışveriş yapan
ya da yapma potansiyeli yüksek
olan alıcılar neye benziyor, özel
likleri ne, beklentileri ne. Bu so
ruların cevaplarını tatmin edici bir dü
zeyde bilmeden e-ticaret işine girmeyi
düşünmek çok akılcı olmasa gerek.

I

Batı dünyasındaki araş
tırma kuruluşları bu ve
benzer alanlarda yoğun
araştırmalar yapıyor. Bun
lardan biri olan Forrester
Research, yüzbini aşkın
Amerikalı üzerinde yaptığı
araştırma ile bazı sonuçlara
varmış.
Forrester Research alıcı
ları üç ana boyutta inceliyor. Bu bo
yutlar: teknolojiye eğilim, gelir düze
yi ve ana amaç. Birincisi alıcıları iki
ye ayırıyor: Teknoloji olumluları ve
olumsuzları. Teknoloji olumluları ye
ni teknolojinin hayatlarını daha kolay
hale getireceğine inanıyorlar. Buna
karşın teknoloji olumsuzları ise klasik
yöntemlerle satınaldıkları ürün ve hiz
metler için yeni teknolojiyi kullanma
konusunda pek istekli değiller.
Teknoloji olumlu ve olumsuzları
kendi içlerinde yaklaşık olarak eşit
gruplara bölünüyorlar: yıllık hane ge
lirleri yüksek olanlar ve düşük olan
lar. Amerikan standardında zenginlik
alt limiti yıllık kırkbin dolar.
Değerlendirmenin üçüncü boyutun
da ise ana amaç yani alıcının en
www.bthaber.com.tr

önemli alışveriş ihtiyacı yer alıyor.
Burada da üç kategori var: mesleki,
ailesel, eğlence. Ana amaç mesleki
olursa işinde ilerleme veya daha
önemli olma ihtiyacını gösteriyor. Ai
lesel tercih, beslenme, yetiştirme ve
sağlık ihtiyaçlarına ilişkin. Eğlence
tercihi ise zaten kendini
açıklıyor.
Bu kriterleri içeren bir
araştırma ülke genelinde ya
pılabileceği gibi, daha önem
lisi e-ticaret yatırımcısı için
kendi hedef kitlesi ve/veya
mevcut müşteri kitlesi üze
rinde yapabilmesi. Bunun
sonuçları kuruluşa ne zaman
ve ne şekilde e-ticaret'e geçmesinin
uygun olabileceği sonuçlarını vere
cek.
Bunları yapabilmeniz için kendi
müşteri kitlenize ilişkin tüm bilgileri
veri tabanınızda güncel hali ile tutma
nız lazım. Artı nereden ve nasıl elde
ederseniz edin potansiyel müşterilere
ilişkin benzer bilgileri biriktirmeniz
gerekiyor. Sonrada analiz tekniklerini
kullanarak potansiyel alıcı profili elde
etmek ve yatırım kararlarını buna gö
re vermek.
• Henüz böyle yapılmıyor Türki
ye'de. Biran evvel yapılmasında yarar
var. Amerika'da elde edilen sayısal
sonuçlara, bundan sonraki yazımda
değineceğim.
zaferk@interpro.com.tr

Biz bir yeni dünya
şirketiyiz

içerisine katmasını sağla
mak. Elektronik ticarete
adım atmak isteyen kuru
luşlara, yardımcı olmak,
danışmanlık ve servis ve
rerek onların sitelerinin
Internet'te yer almalarını
sağlamak.

Odağımız Internet
İkincisi biz, Internet'e
açılan kapı olarak kendi
varlık noktalarımızla In
ternet'te yer almak isti
yoruz. Geçmiş süreci
mizde de şunu fark ettik.
'Internet'te ne olursan ol
gel, her işe çare bulu
nur' şeklindeki yakla
şımlar bir süre sonra de
ğerini kaybedecek. İlk
gereksinim
Internet'i
keşfetmekti. Bu anlam
da erişim hizmetleri
önemliydi. Şu anda In
ternet insanlar için fay
dalı bir gereç, üzerinde
iş modelleri geliştirebi
leceğiniz bir platform
oldu. Hizmetleri farklılaştıran, zenginleştiren,
bir güç. Öyleyse artık
bizim Internet'i odağı
mız yapmamamız lazım.
Yeni ekonomiyi odağı
mız yapmamız lazım.
TEB İletişim yeni eko
nomi için modeller ge
liştiriyor. Ve bu model
ler de bir şekilde kişi ile
model arasındaki iletişi
min koruyucusu, götüre
ni olacak.
Kısacası biz kişilerin
hayatına bir değer kat
mak istiyoruz. Şu anda
en az 4 tane dikey portalı
Eylül sonrasında hizmete
sunmakla uğraşıyoruz.
Üçüncü fonksiyonu
muz, Internet konusunda
bir fikri ve projesi olan
küçük grup, şirket ve bi

reylere destek vermek.
Incubation denilen mo
delle kişilerin büyümesi
sırasında onları dış et
kenlerden koruyup aynı
zamanda onlara akıl da
verebilecek, büyümeleri
sırasında onlara finans
man, pazarlama, teknik,
güvenlik, insan kaynak
ları desteği sunmayı
amaçlıyoruz.

Kaliteli fikirler
ufak oluşumlardan
Internet aşağıdan yu
karı yayılan bir dalga.
Büyük şirketler büyük
sermaye grupları, Inter
net üzerinde fikir üretmi
yor. Internet için kaliteli
fikirler hep aşağıdan ge
liyor. Yani ufak gruplar,
bireyler, ufak oluşumlar
dan geliyor. Türkiye'nin
çelişkisi de bu insanların
bu fikirleri gerçeğe dö
nüştürecek paraları, im
kanları yok. Amacımız,
risk sermayesini batılı
anlamda vermek değil.
Servis altyapısının yete
rince gelişmiş olmaması
nedeniyle risk sermayesi
bu işe çözüm değil. Biz
bu insanlara ortak oluyo
ruz. Birbirleriyle bağla
şık ama finansal açıdan
ayrı olarak bu modelleri
hep birlikte büyütüyoruz.
Belli olgunluğa eriştikle
rinde kendi kendilerine
yollarına devam ediyor
lar. Basit sermaye ortak
lığı olarak devam ediyor
ya da onları halka açıl
maya ya da farklı şirket
lerle bütünleşmeye yol
açabilecek konuma geti
riyoruz.
Bu anlamda görüştü
ğümüz 8 şirket, grup, iş
modeli var."

Tolga Funda kendileri
ni yeni dünya şirketi ola
rak tanımlıyor. Inter
net'te gelecekte neyin
hakim olacağına-ilişkin
ipuçlarını şöyle sıralıyor:
"Internet'te müşteriyi,
kişiyi iyi tanıyabilmeniz
için tanıdıktan sonra da
ona özgü hizmet verebil
meniz için onu farklı bir
şekilde kendinize çekme
niz gerek. O da bağlantı
ile olmuyor. Bağlantı ge
nel geçer, herkesin her
yerde bulabileceği bir
hizmet. Yeni iş modelle
rinin temeli, bağlantı de
ğil. Herhangi bir şekilde
içerik de değil. Kuru içe
riği ardarda dizmek, 70
tane siteye ardarda link
vermek de değil. Veya
sadece arama motoru
kurmak da değil. Şu anda
yüzlerce çeşit ana giriş
sayfası var web'de. Biz
ana giriş sayfası yapmak
istemiyoruz. Biz üzerin
de yaşanacak bir plat
form yapmak istiyoruz.
Bu platforma insanların
hayatlarından bir parçayı
getirmelerini, bunun kar
şılığında hayatlarına bir
değer almalarını istiyo
ruz. Bu şekilde karşılıklı
bir kazanç-kazanç mode
li yaratmak istiyoruz. O
yüzden de bu türden bir
platformu yaratmak için
bir süreç geçmesi gereki
yor. Herhangi bir portalı
ayaklandırmak
bizim
için sorun değil. Biz TebWeb'i 30 günde ayağa
kaldırdık. Çıktığı anda
Türkiye'nin en zengin
portallerinden
biriydi.
Herşey o kadar çabuk es
kiyor ve önemini yitiri
yor ki... Ama eskimeye
cek tek şey, kişiyle olan
ilişkiniz. Modeller deği
şiyor, üzerindeki süreçler
değişiyor."
TEB İletişim şu anda
yürüttükleri
projenin
benzeri bir uygulamanın
dünyada örneğinin olma
dığına
değiniyor
ve
Amazon'un benzer tür
den çalışmaları olduğunu
ekliyor. TEB İletişim'in
hedefi, 2 yıl içinde halka
açılmak. •
nurays@interpro.com.tr
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Mobil olma sırası simdi şirketlerde
GÜNEŞ KAZDAĞLı
Sayfa 1 >
Turkcell'in bir yan ku
ruluşu olarak faaliyet
gösteren Corbuss, mobil
şirket çalışmalarına hız
verdi. Şirketlerin tüm ile
tişim hizmetlerini tek el
den sunabilmek amacıyla
kurulan Corbuss sadece
GSM hizmeti değil veri
iletimi, mobitex, Inter
net, business TV gibi
hizmetleri de veriyor.
Corbuss'un hedefi çok
genel anlamda mobil şir
ketler yaratmak, bu şir
ketlere çözümler sun
mak. Bilindiği gibi ismi
ni Corporate Business
Solutions sözcüklerinin
kısaltmasından alan Cor
buss, Verinet, Mobicom
ve Turkcell'in Key Acco
unts bölümlerinin çö
zümlerini kapsıyor.
Corbuss Genel Müdü
rü Hakan Çelikoğlu mo
bil şirket uygulamaları
ve diğer çalışmaları hak
kında bilgi verdi. Çeli
koğlu, mobil şirkette
GSM
uygulamalarıyla
getirilen hizmetler, uydu
ve bunların yanısıra mo
bitex teknolojisi uygula
malarına da yer verdikle
rini söyledi. Mobitex
üzerinde şu anda 4 bin
mobil POS cihazı olduğu
ve bunların ağırlıklı ola
rak Yapı Kredi, Pamukbank, İş Bankası ve Ga
ranti Bankası'nda kulla
nıldığı öğrenildi. POS ci
hazı bulunan taksi sayısı
ise 85.

Mobil şirketler yaratmak
amacındaki Corbuss, sadece GSM
hizmeti değil veri iletimi, mobitex,
Internet, business TV gibi
hizmetleri de veriyor.
Ayrıca Mobitex tekno
lojisinin kullanıldığı araç
takip sisteminin Türki
ye'de hak ettiği yere gel
mediğini de belirten Çe
likoğlu, "Türkiye'de şu
anda yaklaşık 300 araçta
bu sistem kullanılıyor.
Ancak bilindiği gibi
yurtdışında oldukça yay
gın kullanılan bir sistem.
Biz bu konuda büyük po
tansiyel görüyoruz. Çö
züm ortaklarımızla bir
likte bu konunun tanıtı
mına başlayacağız" dedi.
Araç takip sisteminde
şirketlerden şehirlerarası
ya da uluslararasına yö
nelik bir talep geldiğinde
ise GSM ya da uydu tek
nolojisinden yararlanıl
dığı da kaydedildi.

Mobil şirkete
ilgi büyük
Mobil şirket uygula
masında özellikle, oluş
turulan gruplararası cep
telefonu görüşmelerine
getirilen yüzde 55 ora
nındaki indirime şirket
lerin yoğun ilgi göster
diği belirtildi. Bu uygu
lamada şirketlerden bir
bedel talep etmedikleri
ni belirten Corbuss Ge
nel Müdürü Çelikoğlu,
söz konusu uygulama
için ağ yatırımı yaptıkla
rını ve sanal ağ oluştur

duklarını söyledi. Şu an
da verilen çözümlerin
GSM ağırlıklı olduğu
ancak veri kullanımının
da hızla arttığına da dik
kat çeken Çelikoğlu şun
ları söyledi:
"Veri kullanımının hız
la artmasıyla Internet
devreye giriyor. WAP'h
telefonlar ve yeni gele
cek teknolojilerle bu ko
nu daha da gelişecek.
Önümüzdeki 3-4 yıl içe
risinde veri iletim hızının
2 Mbit'lere çıkması ve
UMTS teknolojisiyle gö
rüntü aktarımı da söz ko
nusu olacak. O zaman
cep telefonundan futbol
maçı, film seyeredilecek
ya da görüntülü konuşma
yapılabilecek. Internet
konusunda ise Superonli
ne ile ortak ürünlerimiz
var. Örneğin uzaktan eği
tim projesinde, interaktif
eğitimde Internet'in dev
reye girmesi gerekiyor.
Bunun yanı sıra Superonline'nın kurumlara
yönelik kurumsal paket
leri var. Bu ürünler bi
zim hedef kitlemize bi
rebir uyuyor ve biz de
bu ürünlerin satışı konu
sunda rol alıyoruz. Bu
nun dışında kurumların
Internet'e ilişkin istekle
rine de yanıt vermeye
çalışıyoruz."

Corbuss'un mobil şirket uygulamaları
Şirketlerde Turkcell hatlı gruplar oluşturuluyor. Bu gruplar 7 numara de
ğil 4 numara çevirerek birbirlerine ulaşıyorlar ve yapılan bu görüşmeler yüzde
55 indirimli oluyor. Bir grup en az 10 GSM'le oluşturuluyor.
Şirketlerde sabit telefondan bir cep telefonuna yapılan arama şirket sant
raline bağlanan FCT (Sabit GSM Terminali) ile cep telefonundan cep telefo
nuna yapılıyormuş gibi işlem görüyor. Bu ise şirketlere yüzde 40 oranında bir
avantaj sağlıyor.
Bir diğer ürün binalarda özellikle garajlarda cep telefonuna ulaşılamama
sorununu ortadan kaldırıyor. Bunun için bina içerisine ufak bir baz istasyonu
yerleştiriliyor. Bu uygulamadan sonra cep telefonu bina içinde her yerde çalı
şıyor.
Üni-mesaj uygulaması. Bu uygulamada artık evinizde, işyerinizde faks ci
hazı bulundurmanıza gerek yok. Size verilen özel numaraya faks çektirebiliyorsunuz, e-posta, SMS attırabiliyorsunuz. Bunları Internet'e girerek okuya
biliyorsunuz.
Şu günlerde tanıtımı yapılan diğer ürün hızlı mobil data. Kart modemler
le Türkiye'nin neresinde olursanız olun sabit telefona gerek kalmadan Inter
net'e girebiliyorsunuz.
Şirketler belirledikleri gruplara SMS gönderebiliyorlar. Bu uygulamanın
bir örneği Yapı Kredi Bankası, Advantage kartla yapılıyor. Advantage kart
müşterilerine kredi kartı bakiyesi ve son ödeme tarihi bu hizmetle aktarılıyor.
Bankaların 444'lü numaralara getirilen çözümle doğrudan cep telefonuna
ulaşabiliyorsunuz. Bu görüşme cep telefonundan cep telefonuna yapılıyormuş
gibi işlem görüyor ve yaklaşık yüzde 45 civarında bir indirim sağlanıyor.
GSM PRO uygulamasıyla ise cep telefonuna telsiz telefon özelliği getiri
liyor. Bu uygulamayla örneğin 16 kişi tele konferans yapabiliyor.
Mobitex teknolojisi kullanılarak şirketlere araç takip sistemi kuruluyor.
Amerika ve Japonya'da çok yaygın olan araç takip sistemini daha çok araç fi
loları ve zırhlı araçları olan şirketlerin tercih etmesi bekleniyor.
BusinessTV ile şirketler ya da kurumlar eğitimlerini, iletmek istedikleri
mesajları şubelerine digital TV platformunu kullanarak yapabiliyorlar. •
Corbuss tarafından şir
ketlere sunulan hizmet
lerden biri de Business
TV. Kurum içi iletişim ve
eğitimde sayısal yayının
kullanıldığı
Business

TV'de hedef şirketlerin
eğitim için harcadıkları
zamanı ve bütçeyi en aza
indirmek. Hakan Çeli
koğlu, Milli Eğitim Ba
kanlığı ve dersanelerle

görüşmelerin devam etti
ğini belirtti ve ilk uygu
lamayı önümüzdeki gün
lerde Turkcell'de yapa
caklarını söyledi. •
gunesk@interpro.com.tr

Boğaziçi Bilgisayar'da yeni imaj
ÖZGÜR KARAGÖZ
oğaziçi Bil
gisayar, ye
niden yapı
lanma çalış
maları
çerçevesinde
satış ve pazarlama fa
aliyetlerinde yenilikler
yapıyor.

B

PC üretim faaliyet
lerinin Aidata Bilgi İş
lem bünyesinde top
lanmasından sonra da
ğıtım kanalı çalışma
larını üstlenen Boğa

www.bthaber.com.tr

ziçi Bilgisayar, yeni ta
nıtım çalışmalarında
kullanılmak üzere lo
gosunu da değiştirdi.
Çalışmalar hakkında
bilgi veren Boğaziçi
Bilgisayar Genel Mü
dür Yardımcısı Serdar
Erdem, "Şirketin iç ya
pısını tamamen değiş
tirdik. Satış kadroları
genişletildi, satış ve
ürün müdürlükleri artı
rıldı. İkinci çeyreğin
başında da yeni iş mo
delimizi belirten rek

lam tanıtım gibi faali
yetlerin
başlamasını
düşünerek logomuzu
değiştirdik. Daha ev
rensel ve tüm sektöre
objektif olarak hizmet
verebilecek bir teda
rikçi şeklinde yeni lo
gomuzu tasarladık" de
di.
Erdem, 2000 yılının
başından itibaren, hem
Aidata'nın kendi ciro
sunu artırdığını, hem
de Boğaziçi Bilgisa
yar'ın cirosunu 3 kat

büyüttüğünü söyledi.
Erdem, "Bu seneki he
defimiz ise, sektörde
kendi iş alanımızda ilk
üçe girmek" dedi.
Yeni
yapılanmaya
karar
verilmesinde,
bilgisayar şirketlerin
den gelen taleplerin de
büyük rol oynadığın
dan bahseden Erdem,
yeni pazarlama faali

yetleri
çerçevesinde
Eylül ayından itibaren
de bayi toplantılarına
başlayacaklarını belirt
ti. Serdar Erdem, bu
değişikliklerin sonu
cunda yeni temsilcilik
leri alacaklarını da
sözlerine ekledi.
2000 yılı sonu itiba
riyle yaklaşık 80 mil
yon dolar ciro bekle
yen Boğaziçi Bilgisa
yar'ın 2001 yılı hedefi
ise 150 milyon dolar. •
ozgurk@interpro.com.tr
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Veritabanından veriambarına
BELIZ KUDAT
eritabanı uy
gulamaları
alanında dün
yanın
önde
gelen şirketlerinden biri
olan Oracle, gözünü veri
ambarı pazarına dikti.
Gerek küresel olarak ge
rekse Türkiye çapındaki
veriambarı projelerini gi
derek artıran şirket, önü
müzdeki üç yılda veriam
barı pazarında lider olma
yı hedefliyor.
Oracle Türkiye Karar
Destek ve CRM Çözüm
leri İş Geliştirme Müdürü
Cenk Kıral, 2000 mali yı
lı içerisinde veriambarı
operasyonlannı genişlete
rek, 5 büyük veriambarı
projesine imza attıklarını
kaydetti. Gerçekleştirdik
leri Turkcell, Finansbank,

V

Son 1 yıl içinde 5 büyük veriambarı
projesine imza atan Oracle
Türkiye, 'veritabanı şirketi'
kimliğinden sırılıyor. Şirket,
Türkiye veriambarı pazarında lider
olmayı hedefliyor.
Dışbank, Egebank ve
Gümrük Müsteşarlığı ve
riambarı projelerini hatır
latan Kıral, bunun dışında
15 adet OLAP datamart
projesi gerçekleştirdikle
rini belirtti. Kıral, "Kısa
bir süre önce Oracle veri
ambarı departmanında sa
dece 1 eleman bulunuyor
du. Oysa şu anda 10 kişi
yi geçen bir kadromuz
var. Küresel olarak da bu
alandaki operasyonları
mızı genişletiyoruz" dedi.
Veriambarı alanındaki ça

lışmalarının veritabanı
projelerini arka plana at
tıkları anlamına gelmedi
ğini belirten Kıral, verita
banı projelerinin kendili
ğinden yürüdüğünü söz
lerine ekledi.

Kullanıcılar
42 misli artacak
Önümüzdeki 3 yıl için
de müşteri odaklı iş yapış
biçiminin gelişimiyle ve
riambarı pazarının küre
sel olarak çok büyüyece
ğini vurgulayan Kıral,

Mutlu son
eçen haftanın özeti: Büro
mobilyaları üreten Herman
Miller, 1995 yılında, bilgi
teknolojileri yatırımlarının
ciro içindeki payını yüzde 2.5'dan yüz
de 5'e çıkarma kararı alır. Bu 5 yıl
içinde 500 milyon dolarlık bir yatırım
bütçesi demektir. CEO
Michael Volkema'nın hede
fi, tasarım, sipariş ve üretim
alanlarında şirketin, zaten
ortalamanın üstünde olan
performans oranlarını, daha
da yükseltmektir. İlk iş ola
rak SQA adı verilen ayrı bir
birim oluşturulur ve mevcut
ürün yelpazesi içinden bir
ürün grubu oluşturulur. Hedef 5-150
çalışanı olan küçük şirketlerdir.

G

İkinci adım olarak satıcıların kullana
cağı 3 boyutlu bir tasarım yazılımı ha
zırlatılır. Satıcılar müşteri ile görüşür
lerken dizüstü bilgisayarlarında modü
ler yerleşim planını müşteri ile birlikte
oluşturmaya başlarlar. Haftalar boyu sü
rebilen seçim ve tasarım süreci 2-3 sa
ate indirilir. Bu yazılım, sipariş fişi
oluşturma sürecini de dijital ortamda
çözümler. Müşteri bir tasarıma karar
verince sipariş listesi otomatik olarak
oluşturulur ve fiyatlandınlır. Sipariş kesinleşince web üzerinden fabrikaya ile
tilir. Yazılımın fabrika ayağı sipariş ile
tildiği an üretim programını hazırlar.
Üretim, nakliye, montaj tarihlerini be
lirler ve nakliyeyi yapacak taşıtı seçe
rek, gerekli yeri rezerve eder. Müşteri
ve satıcı, iki saat içinde, teslimat tarihi
ni konfirme eden e-posta iletisini alırlar.
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Üçüncü adım şirkete ürün sağlayan
ve fason üretim yapan 500 kadar şir
ketle olan ilişkileri dijital ortama taşı
mak olur. Bu şirketler yakın gelecekte
kendilerine gelebilecek iş isteklerini ve
siparişleri web üzerinden izleyebilir
hale gelirler. Asgari stok düzeylerine
göre otomatik sipariş süreci
başlatılır.
Pilot çalışma döneminden
sonra yaygınlaştırma aşaması
na geçilir. İlk aşamada bayi
teşkilatındaki bin 200 satıcı
kapsanır. Daha sonra bu sayı
2 bine çıkarılır.
Zorlu bir dönem sonunda
hedeflenen sonuçlara ulaşıl
maya başlanır. H.Miller 1995-2000
arasında satışlarını yüzde 90 yükseltir.
Bundaki öncü rol toplam ciro içindeki
payı yüzde 15'e ulaşan SQAnın olur.
Sektör ortalaması 20 olan yıllık stok
devir hızı SQA'da 40'a ulaşır Sipariş
girişindeki hatalar yüzde 20'den sıfıra
indirilir. Eskiden 6-8 hafta olan tesli
mat süresi 3-14 güne çekilir, yüzde 75
olan zamanında teslimat oranı yüzde
98'e ulaşır. SQA üretim birimlerinin
girişlerinde artık şu tip duyurular yer
almaktadır: "Son 70 gündür burada tek
bir sipariş gecikmedi."
Onlar ermiş muradına, biz çıkalım
nereye? Kıssadan hisse: Yeni tek
nolojilerin şirketlere sağladığı avantaj
lar önemli, geçilecek yol uzun ve
dikenli. Dikenler süreç yönetimi ve
bütçe. Gül sevmek isteyenler dikenleri
unutmasın.
hsevand@tepum.com.tr

sözlerine şöyle devam et
ti: "Önümüzdeki 3 yılda
bu pazarın son derece
büyüyeceği çeşitli araş
tırmalardan da anlaşılı
yor, www.survey.com'un
yapmış olduğu bir araş
tırmaya göre dünyadaki
veriambarı kullanıcıları
nın sayısı 3 yıl içinde 42
misli büyüyecek. Ortala
ma veritabanı büyüklüğü
24 misli genişleyecek ve
kullanıcıların Business
Intelligence çözümlerine
olan harcamaları yıllık
yüzde 51 oranında arta
rak 113 milyar doları
aşacak". Yine aynı araş
tırmanın sonuçlarına da
yanarak dünyadaki veri
ambarı projelerinin yüz
de 85'inde Oracle verita
banı veya araçları kulla
nıldığını söyleyen Kıral,
tüm bu rakamların veri
ambarı ve CRM (Müşteri
İlişkileri Yönetimi) çalış
malarına ağırlık vermele
ri için önemli göstergeler
olduğunu vurguladı.

Web ile bütünleşik
Türkiye'deki veriam
barı çalışmalarını takip
etmek ve müşterilerle gö
rüşmek üzere Türkiye'de
bulunan Oracle Avrupa,
Ortadoğu ve Afrika Böl
gesi Veriambarı Çözüm
leri Direktörü Jon Page
de, Oracle Türkiye bün
yesinde gerçekleştirilen
veriambarı projelerinden
memnuniyet duydukları
nı belirtti. Oracle veriambarının en önemli özelli
ğinin web ile bütünleşik

çalışması olduğunu dile
getiren Page, son iki yıl
dır kullanıcıların Oracle
veriambarı çözümlerini
daha fazla tercih etmesi
nin bu mimariden kay
naklandığını iddia etti.
Jon Page, sözlerine şöy
le devam etti: "Aslında
veriambarı projeleri günü
müzde her sektör için stra
tejik bir önem taşıyor. An
cak finans, üretim, pera
kende ya da telekom sek
törlerinde çok çok daha
önemli. Bu doğrultuda
Oracle Türkiye'nin Turk
cell için gerçekleştirmiş
olduğu proje de büyük
önem taşıyor. Dünyada
Telefonica, Telecom Italia
gibi önemli telefon opera
törlerinin veriambarı uy
gulamaları Oracle'a ait.
Ümidimiz Telecom Italia
işbirliğimizin Türkiye'de
de devam etmesi".
Page, telekom sektö
ründeki veriambarı uygu
lamalarının önemini ise

şöyle dile getirdi: "Önce
likle telekom sektöründe
yapılan günlük işlem sa
yısı çok fazla. Örneğin
Turkcell'in günlük işlem
sayısı 30 milyon. Yapılan
araştırmalar gösteriyor ki
telekom alanındaki reka
bet diğer sektörlere hiç
benzemiyor. Bir yıl için
de Avrupa'daki telekom
müşterilerinin
yüzde
22'si telefon operatörleri
ni değiştirerek rakip ope
ratöre geçiyorlar. Bu mu
azzam büyük bir oran.
Yapılan veriambarı uygulamalaıyla müşterile
rin özellikleri en iyi şe
kilde belirlenir ve buna
uygun hizmet sunulursa
bu oranı biraz azaltabil
mek mümkün." Page,
şirketlerin giden müşteri
lerinin sadece yüzde
1 'ini ellerinde tutabil
dikleri takdirde, önemli
kazançlar elde edebilece
ğini sözlerine ekledi. •
belizk@interpro.com.tr

BT Cellnet ve Motorola'dan
GPRS servisi
T
Cellnet,
dünyanın ilk
GPRS servisi
ni 26 Hazi
ran'da kullanıma suna
cağını duyurdu. Altyapı
sını Motorola'nın üst
lendiği GPRS servisi ile
özellikle kurumsal paza
rın gereksinimlerine ya
nıt verilecek. BT Cellnet
ayrıca, taşınabilir bir
bilgisayar ve mobil tele
fon kullanarak kurumsal
şebekeye mobil ulaşım

B

sağlayan GPRS tabanlı
uygulamayı da pazara
sunacak.
BT Cellnet tarafından
ilk GPRS veri transferi
geçen yılın Kasım ayın
da, Motorola'nın GPRS
sistem çözümleri üzerin
den yapılmıştı.
GPRS servisi, Moto
rola tarafından hazırla
nan GPRS ana şebeke
sistemi,
Cisco
Systems'ın Internet alt
yapı
teknolojisi
ve

GPRS uyumlu telefonla
rını kapsıyor.
GSM ve Internet en
düstrisini birleştirerek,
WAP, HTML ve Micro
soft Office platformları
üzerinde mobil iş uygu
lamalarını destekleye
cek olan GPRS teknolo
jisinin, Internet uygula
malarını, bugün müm
kün olandan 5-10 kat
daha hızlı bir şekilde
mobil cihazlara aktara
cağı belirtiliyor. •
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İzmir'de silikon vadisi
GÜNEŞ KAZDAĞLı
zmir'de imzalan atılan Teknopark, yine
çalışmaları büyük bir
hızla sürdürülen Tek
noloji Merkezi ile Silikon
Vadisi olma iddiasında.
Dokuz Eylül Üniversitesi
Rektörü Prof.Dr. Fethi
İdiman, İzmir'de bu konu
da bir potansiyel olduğu
nu ve kurulacak güçlü iş
birlikleriyle Silikon Vadisi
olma hayalinin gerçekle
şebileceğini söyledi. İdi
man Özel İdare, Dokuz
Eylül Üniversitesi, özel
sektör ve İsrailli bir ortak
la 4' lü ortaklık anlaşması
nı imzaladıklarını ve bu
nunla teknopark çalışma
larının resmen başlamış
olduğunu belirtti.
Rektör İdiman konuyla
ilgili olarak şunları söyle
di; "Çalışmalarımız önce
geçici mekanlarda başla

İ

izmir'de bir silikon vadisi yaratmak
için çalışmalar yapılıyor. Dokuz
Eylül Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.
Fethi Idiman bir israil şirketinin de
ortak olduğu Teknopark
çalışmalarının büyük bir hızla devam
ettiğini söyledi.
yacak. Elimizde bazı pro
jeler var ve o projeler gün
deme gelecek. Ama altya
pısıyla, donanımıyla ken
dimize ait olan tesisin bu
yıl içinde temeli atılacak.
Üniversitemizin Kaynak
lar yerleşkesinde bu proje
için bir bölüm ayrıldı.
Teknoparkta
yüksek
teknoloji şirketleri olacak
ve genç girişimcilere bü
yük olanak sağlanacak.
Bu girişimcilerin tekno
park içerisinde mekan, do
nanım gereksinimleri kar
şılanacak, bilgi açısından

bizim öğretim üyelerimiz
ve kütüphane olanakları
mız kendileriyle birlikte
olacak."
Teknopark çalışmaları
nın yanı sıra Dokuz Eylül
Üniveristesi'nde yürütülen
bir diğer çalışma da KOSGEB Teknoloji Merkezi
(TEKMER). KOSGEB,
Dokuz Eylül Üniversitesi,
İzmir Sanayi Odası işbirli
ği ile yürütülecek çalışma
ya ilişkin imzalar da geçti
ğimiz günlerde Sanayi ve
Ticaret Bakanı Mehmet
Tanrıkulu'nun katılımıyla

düzenlenen bir törenle atıl
dı. Yine üniversitenin
Kaynaklar yerleşkesinde
kurulacak
olan
TEKMER'de KOBİ'lere ve bü
yük sanayi şirketlerine
projeler üretilmesi amaçla
nıyor. Dokuz Eylül Üni
versitesi Rektörü Prof.Dr.
Fethi
İdiman,
TEK
MER'in kuruluş çalışma
larının başladığını ancak
gelecek yılın ortalarında
tam olarak faaliyete geçe
ceğini söyledi. İdiman,
"Kaynaklar yerleşkemizdeki TEKMER çalışmaları
tamamlanana kadar da biz
boş durmayacağız. Geçici
mekanlarda
çalışmaları
başlatıp, projelere imza
atacağız. Sonuç olarak bü
tün bu çalışmalarla biz İz
mir'in Silikon Vadisi ola
bileceğine inanıyoruz. Po
tansiyel var ancak destek
lenmesi gerekiyor" dedi. •
gunesk@interpro.com.tr
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Kurumdan tüketiciye
e-konomi
BV Basınla
Yuvarlak
Masa Top
lantıları
çerçevesinde
"Ku
rumdan Tüketiciye
Elektronik Ticaret"
ve "Bilgi Güvenliği"
konuları tartışıldı.
Oracle Elektronik
İş Yönetimi İş Geliş
tirme Müdürü Musta
fa Orhan "Yeni Eko
nomide e-iş" konulu
konuşmasında Türki
ye'de 5 yıl içinde fır
sat yaratacak üç te
mel konunun; Inter
net'te ticaret, ilişkisel
pazarlama ve Orta
Asya/Balkanlar'a bü
yüme olarak açıkladı.
Orhan, yeni e-konominin vizyonunu "In
ternet, yalnızca bir
teknoloji değil, yeni
iş yapma şekli" ola
rak açıkladı. İşletme

T

lerin bu yeni iş mo
deline hazırlıklı ol
maları
gerektiğini
vurgulayan
Orhan,
yeni e-konomide üç
temel noktayı, paza
rı büyütme, müşteri
mutluluğu ve etkinli
ği artırma olarak
açıkladı.
KoçNet Genel Mü
dürü Bülent Yıldırım
ise günümüzde bilgi
paylaşımının hızlı ve
aynı zamanda güve
nilir yöntemlerle ger
çekleştirilmesi
zo
runluluğunu belirtti.
Bilgi paylaşımında
en hızlı yolun Inter
net olduğuna değinen
Yıldırım, ortak kulla
nılan iletişim ağı
üzerinden gelen gü
venlik tehditlerinin
son yıllarda ciddi bo
yutlara
ulaştığını
söyledi. •
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Supercadde'de bir "Dükkan" açın
Superonline
KOBİ'lere ayda
30 dolara,
oluşturduğu
Supercadde' de
anahtar teslimi
dükkan açma
olanağı sağlıyor.
"Supercadde' de
bir Dükkan açın
e-ticarete
başlayın" diyen
Superonline' nın
amacı
Türkiye' de
e-ticareti
yaygınlaştırmak.
GÜNEŞ KAZDAĞLI

uperonline
"Dükkan" adını
verdiği e-ticaret
paketini bu ayın
sonunda satışa sunuyor.
Küçük ve orta boy işlet
melere yönelik olarak
geliştirilen pakette dial
up Internet erişimi, yak
laşık 50 ürünün Internet
ortamında sergilenmesini
sağlayacak katalog sunu
cu ve Yapı Kredi Banka
sı'nın finans çözümü yer

S

alıyor. İşletmeler satın
alacakları e-ticaret pake
tiyle yine Superonline ta
rafından oluşturulan Su
percadde'de dükkanları
nı açıp satış yapmaya
başlayabilecekler. Dük
kan e-ticaret paketi için
işletmeler aylık 30 dolar
yıllık ise 250 dolar öde
yecekler.
Superonline e-ticaret
Direktörü Zeynep Sün
ger söz konusu paketle
amaçlarının Türkiye'de
e-ticaretin gelişmesine
katkıda bulunmak oldu
ğunu söyledi. Kullanı
mın, dükkan kurmanın
son derece kolay hale ge
tirildiğini belirten Sünger
işletmelerin bu paket sa
yesinde önce e-ticaretle
tanışacaklarını sonra da
işlerini büyütüp B2C ve
daha sonrasında da B2B
uygulamalarına geçebil
melerine olanak sağlan
dığını öne sürdü. Zeynep
Sünger konuyla ilgili
olarak daha sonra şu bil
gileri verdi:
"Superonline olarak
biz bu paketi e-ticaret
yapmak isteyen ancak ne
yapacağını ve nasıl yapa
cağını bilmeyen işletme
ler için bu e-ticarette
anahtar teslim çözümü
içeriyor. Ayrıca e-ticarete
girmek isteyen işletmeler
maliyetleri alt alta koy
duklarında bizim paketin

fiyatına göre oldukça
yüksek bir toplamla kar
şılaşıyorlardı. Sonuç ola
rak bizim amacımız KO
Bİ'lerin en kolay ve en
uygun fiyatla e-ticarete
girmelerini sağlamak ve
Türkiye'de bu yöndeki
çalışmaların sayısını ar
tırmak.
Bunların yanı sıra dün
yada yapılan e-ticaret ça
lışmalarına baktığınızda
işletmelerin zaten fizik
sel bir işleri olduğunu ve
Internet'i mevcut dağı
tım, satış kanallarına ek
olarak
düşündüklerini
görüyoruz. Benim Türki
ye'deki işletmelere öne
rim de bu yönde. Inter
net'i ek satış kanalı ola
rak görmeleri."
"Supercadde'de Dük
kan açın e-ticarete başla
yın" sloganıyla paketin

tanıtımının yapılacağını
belirten Sünger, yıl sonu
na kadar hedeflerinin 5
bin kutu satmak olduğu
nu ancak kişisel olarak
bu sayının üzerine çıka
caklarına inandığını be
lirtti.
Söz konusu paketin
başta fatura kesilmesi zo
runluluğu nedeniyle ya
sal olarak alıcıları şirket
ler olacak. Bu paketle eticarete girmek isteyen
şirketler dağıtım kanalla
rının yönetimini, stok
kontrolünü de yapabile
cekler. Ayrıca muhasebe
kanallarını da bu yapıya
dahil edebilecekleri öğ
renildi.
Superonline e-ticaret
Direktörü Zeynep Sün
ger, e-ticaret paketinin
kurulumunun da son de
rece kolay olduğunu öne
sürdü. Sünger, "Sistemde
bir kurulum sihirbazı var.
Bu sihirbaz size kurulum
için gereken bütün adım
ları tek tek söylüyor. İlk
defa Internet'e giren kişi
bile birkaç dakika içeri
sinde dükkanını rahatlık
la açabilir. Bu sihirbaz si
zi yönlendiriyor. Bunla
rın ötesinde kafasında so
ru işareti olan şirketler
için supercadde.com ad
resinde 3 günlük demolar
olacak. Girip orada dük
kanlarını kuracaklar. Demoda bir tek ödeme alt

Yıl sonu hedefi 1 milyon
abone
yılda Haziran başı itibariyle 250 bin abo
neye ulaşan Superonline yıl sonuna kadar
bu sayıyı 1 milyon aboneye ulaştırmayı
hedefliyor. Superonline Genel Müdürü Sa
vaş Unsal, Türkiye'nin lider Internet şirketi olma
nın yanı sıra vizyonlarının bölgesel bir Internet
markası haline gelmek olduğunu belirtti. 250
bininci aboneye ulaşmaları nedeniyle düzenlenen
kutlamada konuşan Unsal şunları söyledi:
"Ulaştığımız bu nokta bizim Türk insanının
hayatını kolaylaştırmak ve ekonomideki verimini
arttırmak için Internet'i yaygınlaştırma hedefimiz
de önemli bir aşama. E-ticarette yeni ürünlerimiz
ve eğitim projelerimiz ile bundan sonra çok daha
hızlanacağız. Gelişmemizi sadece Türkiye içinde
değil, dünyanın Türkçe konuşulan tüm bölgelerin
de sürdürerek bu bölgeleri kapsayan lider Internet
servis sağlayıcısı olarak devam edeceğiz, sınır
larımızın dışına çıkmayı hedefliyoruz."
Öte yandan Superonline'nın geçtiğimiz günler
de devreye giren 8.5 metre çaplı çanak antenle
uluslararası bağlantı kapasitesini 2.5 kat arttırdığı
da belirtildi. Altyapıya geçtiğimiz yıl Ekim ayın
dan bugüne kadar 50 milyon dolar yatırım yaptığı
kaydedilen Superonline'nın bu yıl sonuna kadar
yapacağı yatırımın 100 milyon dolara ulaşacağı
öğrenildi. •

4

yapısını
açmayacağız.
Her şeyi deneyip görebi
lecekler" dedi.
Öte yandan Superonline'nın e-ticaretle ilgili
çalışmasının bu paketle
sınırlı kalmayacağı da
öğrenildi. Mobil ticaret
konusunda da çalışmalar
yapan şirket WAP tele
fonlarından uçak, sinema

bileti, tatil paketi satın
alma gibi hizmetlere ola
nak sağlayacak platfor
mu da oluşturuyor. Yakın
zamanda oluşturulacak
WAP hosting sayesinde
kullanıcıların mobil orta
mında kendi WAP sayfa
larını yapmaları da ola
naklı hale gelecek. •
gunesk@interpro.com.tr

İşler içerikle gelişiyor
HABER MERKEZI
eçmişte web sitele
rini hazırlamak için
çok para harcayan
ve bu yatırımın
kendilerine bir gelir getirmedi
ğini gören şirketler, iş strateji
lerini geliştirmeye yöneldiler.
Şirketler, strateji geliştirmede
ve sitelerinin içeriğini belirle
mede danışmanlığa gereksi
nim duyuyorlar.

G

Prometheus Institute bu ge
reksinimden yola çıkarak, 13
Haziran 2000 tarihinde "ISS
ve Port olarak Strateji Geliştir
me ve İçerik Yönetimi" konu
lu bir seminer düzenledi.
İçerik Yönetimi ile ilgili po

www.bthaber.com.tr

litikaların ve bilgilerin Ameri
ka'daki örnekleri ile anlatan
Top Floor Technologies Genel
Müdürü Chris De Santis, Tür
kiye'de Internet'in daha yeni
gelişmeye başladığını ve dün
yada daha önceden yapılan ha
taların Türkiye'de yapılmaya
cağını belirtti. Internet'in iş
geliştirici bir araç olduğunu
belirten Santis, geçmişte şir
ketlerin web sitelerini hazırla
mak için çok para harcadıkla
rını söyledi. Harcanan bu para
ların kendilerine bir gelir getir
mediğini gören şirketlerin ha
talarını anlayarak iş stratejile
rini geliştirdiklerini söyleyen
Santis, şirketlerin hitap ettiği
kitlelere uygun içerikleri web

sayfalarına koymaları gerekti
ğini belirtti. Küçük, büyük iş
letmeler ve organizasyonlara
danışmanlık yaparken, önce
likle o şirketlerin işleri hakkın
da bilgi edindiklerini ifade etti.
Bu çalışma doğrultusunda şir
ketlerin hitap ettiği kitlenin
kimliğinin araştırıldığını ve
ona göre içerik hazırlandığını
vurgulayan Santis, Internet
teknolojisini kullanarak intra
net ve extranet ile daha güven
li ortamlar da farklı kitlelere
ulaşmanın mümkün olduğunu
hatırlattı.

Grafik ve bilgi tasarımı
Santis, içerik yönetiminde
diğer önemli bir unsurun ise

grafik ve bilgi tasarım olduğu
nu belirtti. Santis, web sitele
rinde basitlik, kolay anlaşıla
bilirlik ve hitap edilen kitleyi
ilgilendiren içeriğin önemini
vurgulayarak, şirket sahipleri
nin resminin bulunduğu veya
yüklemesi vakit alan sitelerin
ziyaretçiler tarafından beğenilmediğini söyledi.
Web sayfalarında müşteriye
değer katan içeriğin yer alması
gerektiğini sözlerine ekleyen
Santis'e göre teknolojinin sağ
ladığı olanaklardan sonuna ka
dar faydalanmak gerekiyor.
Seminerin ikinci konuşmacı
sı Superonline İş Geliştirme
Müdürü M. Işık Uman ise, web
işin bileşenlerini içerik, ticaret

ve toplum iletişimi olarak aççıkladı. Uman, e-ticarette satış
ların yanı sıra reklamlar, spon
sorluklar ve işlemlerden gelir
elde edildiğini söyledi. •
bt haber @ in t er pro .com.tr

42

Teknoloji Dünyası

B T h a b e r • Sayı 273 • 19-25 Haziran 2000

Boğazdan teknoloji geçti
HABER M E R K E Z I
oğaziçi'nin kı
yısında kurul
muş Kabataş
Lisesi ile iç içe
bulunan Kabataş Kültür
Merkezi'nde 8-9 Haziran
2000 tarihlerinde düzen
lenen BITS 2000'de, ge
leceğin yeni iş uygulama
larını olanaklı kılacak ge
lişmiş teknolojiler, su
numların yanı sıra uygu
lamalı olarak da tanıtıldı.
Etkinlik merkezinde ku
rulan sunu ağı, hem ses
hem de veri taşıyabilecek
biçimde tasarlandı. Bu
sunu ağında şirketlerin
çözümleri, iki ayrı lokasyondaki şirketlerin her
türlü iletişim gereksini
mini karşılacak senaryo
larla uygulamalı olarak
gösterildi.
Motorola
Vanguard
yönlendiricilerle sağla
nan ve ses ile verinin eş
zamanlı olarak farklı lokasyonlar arasında taşın
masını hedefleyen uygu
lama, zaten var olan veri
şebekesini kullanarak ses

B

Biltam'ın bu yıl dördüncüsünü
düzenlediği BITS (Biltam
Information Technologies
Symposium) etkinliği uluslararası
konuşmacılar ve Türkiye'den
şirketlerin sunumları ile
dopdolu geçti.
iletişimini neredeyse sıfır
maliyete çekiyor.
Özellikle finans kuru
luşlarının yoğun ilgisini
çeken bir başka sunum
da, ağ temelli güvenlik
çözümlerinin etkinliğini
kanıtladı. Vanguard yön
lendiricilere takılan Mo
torola Remote VU kartla
rı ve kameralar yardımıy
la bilgisayar ağının kuru
lu olduğu herhangi bir
mekanda görsel izleme
yapmak ve bu kaydı ağa
bağlı herhangi bir depo
lama ünitesinde arşivlemek mümkün oluyor.
ABD'de hızla yayıl
maya başlayan ancak Av
rupa ve Türkiye'de henüz
çok yaygın olmayan vi
deo konferans uygulama

sı da geleceğin ağlarının
ayrılmaz bir parçası ola
rak sunuldu. PictureTel
Venue 550 ve Venue
2000 ile gerçekleştirilen
örnek çalışmada hem ye
rel hem de geniş alan ağı
üzerinde video konferans
uygulaması yapıldı.
Ağ trafiğini görünür ve
ölçülebilir kılan uygula
malar da demo sırasında
unutulmadı.
Radcom
Analyzer'ler yardımıyla
hatların doluluğu ve ağ
üzerinde akan veri paket
lerinin türleri kolayca göz
lenebiliyor. Büyük kurum
lar ve bankalarda ağ veri
sinin analizi, tıkalı nokta
ların saptanabilmesi için
bu tür cihazların kullanıl
ması hayati önem taşıyor.

Ağın genel durumunun
yanında, ağ üzerindeki
cihazların durumları da
Motorola Management
sayesinde izlenebiliyor.
Etkinlikte, bu uygulama
aracılığı ile ağ cihazları
nın ne şekilde uzaktan
yönetilebileceği de katı
lımcılara gösterildi.

Kablosuz iletişim
Özellikle büyük yerleşke alanlarında, kablolamanın sorun olduğu
yerlerde etkin olmak üze
re tasarlanmış bulunan
Wireless Breezecom tel
siz ağ cihazları kullanıla
rak demo ağı içinde kab
losuz haberleşme ortamı
sağlandı. Extreme Net
works'ün Ethernet yön
lendiricileri, ağ içinde
yüksek hızlı trafik akta
rımını olanaklı kılarken
ağların birbiriyle haber
leşmesi için Alcatel ve
Telindus modemleri kul

lanıldı.
Yeni ağ teknolojileri,
kurumların yaşantısını ko
laylaştırırken aynı zaman
da farklı uygulama alanla
rında etkileşimi artıracak
çözümleri de beraberinde
getiriyor. Kısa bir süre ön
ce dünya pazarına sunulan
"Etkileşimli Karatahta"
PictureTel
Interactive
White Board, farklı me
kanlarda bulunan kişilerin
video konferans yaparken
bir yandan da bilgisayar
ekranını simüle eden bü
yük bir sunu cihazı üze
rinde çalışabilmesini sağ
lıyor.
Toplantılar ve tanıtım
lar sırasında ön plana çı
kan bir başka konu ise Internet'ti. Biltam'ın iş or
taklarından Ubizen, In
ternet dünyasının gözde
konusu olan güvenlik
alanında çalışan Belçika
kökenli bir şirket. Bir
üniversite bünyesindeki

IP tabanlı telefon; umduğumdan çabuk!
irkaç ay önce IP tabanlı te
lefon (VoIP) hizmetlerinden
söz etmiştim. Altyapının
kullanımında ortaya çıkarta
cağı verim artışını anlatmıştım. IP ta
banlı ses iletiminin bir sorunu kaldığı
nı, o da çözülünce telefon işleticileri
nin bu sisteme geçmek için
yarışacağını ileri sürmüş
tüm. Bir de kestirimde bu
lunmuştum "bu sene" diye.
2000'in daha yarısına gel
medik, "bu sene" neredeyse
gerçekleşti bile.

B

Hatırlayalım: Geleneksel
telefon bağlantısında bir
görüşme yapmak için her
bir görüşmeci için birer kanal görüş
me boyunca saklı tutulur. Bunlardan
bir bilgi iletilsin iletilmesin, bu devre
den başkası yararlanamaz.
Uzun mesafe görüşmelerde, abone
ler, Internet'in yalnızca yerel çağrı
için, o da indirimli olan ücretlerinden
yararlanmak amacıyla VoIP uygula
masını başlattılar. Ama VoIP, artık ses
iletişimin temel iletim yöntemi olmak
ta. Üstelik maliyet indirimi peşinde
olan bu sefer kullanıcı değil, işletici.
Internet'in doğası gereği, ses de bir
veri gibi işlem görüp, paketlenip, pos
ta maddesi gibi gönderildiğinden, iki
www.bthaber.com.tr

kişinin görüşmesi için iki tane kanalı
tam zamanlı olarak saklı tutmak ge
reksiz. Geleneksel yöntemde sizin
olan kanaldan, konuşmadığınız sürede
başkalarının veri paketleri gönderile
biliyor. Kazanç, telefon görüşmesinde
bire üç, faks bağlantısında bire iki.
CableLabs tarafından geliş
tirilen PacketCable standardı,
IP tabanlı ses iletişiminde uç
tan uca geçerli ilk standart.
Bu standarda uyan, ilk ticari
IP tabanlı ses iletişimini de,
Nortel Networks ile Adelphia'nın kurduğu ANTEC şir
keti, Mayıs ortasında gerçek
leştirdi. Geçen hafta yapılan
açıklamada ise bu yolla ilk ağızda
Adelphia'nın Kuzey Amerika'daki 5.3
milyon kablo televizyon abonesine te
lefon hizmeti ulaştırılacağı bil
diriliyor. Bu hizmeti olanaklı kılan,
Nortel Networks'ün Cornerstone ile
Tollbridge Technologies'in TB200 ad
lı ürünleri.
Ucuzluk şimdilik yalnızca kablo
televizyon abonelerine. Telefon iş
leticilerinin aboneleri için biraz daha
beklemek gerekecek. Yıl sonuna
kadar desek, çok uzun süre mi vermiş
oluruz acaba?
akurgaI@netas.com.tr

ITS 2000'in açılışı dolayısıyla düzenle
nen basın toplantısında, Biltam Genel
Müdürü Rauf Ahtam, bilginin paylaşıl
ması ve iletilmesine yönelik olarak anah
tar teslim çözümler sunduklarını söyledi. Ağırlıklı
olarak bankalara hizmet verdiklerini anlatan Ah
tam, Türkiye'de 15 bankaya iletişim sistemleri hiz
meti sağladıklarını belirtti.

R

16 senedir Biltam ile işbirliği içinde olduklarını
söyleyen Telindus Bölge Sorumlu Müdürü Paul Beirneart, "Türkiye, ürünlerimizi sattığımız ilk 10 ül
ke arasında yer alıyor" dedi. Merkezi Belçika'da
olan Telindus şirketi, modem üretimi yapıyor ve şir
ketlere ağ entegrasyonu, sistem desteği ve danış
manlık alanlarında hizmet veriyor. Biltam ile henüz
1 yıldır işbirliği içinde olan Dica'nın Ortadoğu ve
Avrupa Satış Direktörü Peter Liebing ise, Dica'nın
son zamanlarda tüm çözümlerini güvenlik üzerine
kaydırdığını vurguladı. Dica, ISDN üzerinde ileti
şim çözümleri sunuyor. Toplantıda ayrıca, Picturetel şirketinin dünya ile aynı zamanda Türkiye paza
rına sunduğu en son ürünü olan Interactive White
Board'un bir demosu yapıldı. Picturetel'in Paris
ofisi ile canlı bağlantı kurularak, etkileşimli
karatahta üzerinde sunum aktarma ve anında
değişiklik yapma özellikleri sergilendi. •

araştırmacıların üniversi
teden ayrılarak kurduğu
Ubizen, yalnızca Belçika
ve Avrupa'da değil ABD
dahil tüm dünyada faali
yet gösteriyor. Şirketin iş
ortaklan yöneticisi Alex
Vervaet Türkiye pazarı
hakkındaki görüşlerini
şöyle aktardı: "Türkiye
pazan bizim ve diğer In
ternet şirketleri için ol
dukça iyi bir pazar. Özel
likle finans sektörünün
yeni teknolojiye olan il
gisi inanılmaz boyutlar
da. Avrupa çapında bir
kıyaslama yapacak olur
sam Türkiye bu ilgi ko
nusunda birinci sırada
yer alır."
Arthur
Andersen'in
toplantıdaki sunumu da
birçok açıdan önemli me
sajlar verdi. Kurumlar
açısından Internet üzerin
de yer almanın artık bir
soru olmaktan çıkıp ger
çeğe dönüşmesi gerekti
ğini vurgulayan Arthur
Andersen yöneticilerin
den Ahmet Hasanbeşeoğlu, kurumları birkaç
grupta sıralıyor ve en kö
tü olasılıkla "broşür site
si" olarak dahi Internet'in
kullanılması gereğinin al
tını çiziyor.
Sempozyum çerçeve
sinde konferans veren
şirketler ise şöyle sırala
nıyor: Türk Telekom, Dica Network Security, Alcatel-Teletaş, PictureTel,
Hewlett Packard, Biltam,
Arkas Grubu, Compaq,
Microsoft, RAD, Lucent
Technologies, Telindus,
Motorola, Intel, Cisco
Systems,
Nokiâ,
Turk.net, Ubizen, Extre
me Networks, Oracle,
Arthur Andersen, TSE,
Netaş, Plantronics.
Ağırlıklı olarak ağ tek
nolojilerinin sergilendiği
ve
tartışıldığı
BITS
2000'de neredeyse tüm
katılımcı şirketler, bir bi
çimde ürünlerini Internet
ile uyumlu kılma veya
ürünleri ile Internet'in
geleceğine yön verme
çabalarını sergilediler.
Tüm katılımcıları, eği
timcileri ve konuşmacı
ları ile BITS 2000 İstan
bul'da bir teknoloji şöle
ni yaşattı. •
bthaber@interpro.com.tr
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Çok "elma", tek "çekirdek"
MAHIR B.

AŞUT

Sayfa 1 >
Tüm Apple bilgisayar
ları da bu tarihten itiba
ren Linux tabanlı Mac
OS X ile yüklü olarak
gelecekler.
Yeni işletim sistemi,
Apple Şenliği çerçeve
sinde Avrupa AppleSoft
Ürün Müdürü Serge Ro
be'nin katıldığı bir top
lantı ile meraklılara tanı
tıldı. Slaytlarla yapılan
tanıtımın yanı sıra zaman
zaman izleyicilerin alkış
ları ile kesilen bir de ger
çek zamanlı ürün demosu yapıldı.
Mac OS X, Apple'm
"tek işletim sistemi" stra
tejisinin sonucunda orta
ya çıkmış bir ürün (App
le'ın orijinal stratejisi
profesyonel ve ev kulla
nıcıları için ayrı ayrı iki
işletim sistemiydi ama
değişti). Birkaç yıl önce
Apple ve Open Source
camiası arasında başla
yan yakınlaşmanın sonu
cunda Linux ve Free
BSD Unix'ten özellikler
alan Darwin çekirdek iş

letim sistemi geliş
tirildi.
Apple'ın
Mac OS X'ine ha
yat veren bu çekir
dek işletim sistemi,
Unix
dünyasının
tüm
özelliklerini
içeriyor:
• Gerçek çok gö
revli çalışma,
•
Tam hafıza
kontrolü,
• Gelişmiş sanal
bellek yönetimi,
• Unix API'leri
ile kullanılabilme
özelliği,
• Gelişmiş gü
venlik ve güvenilir
lik özellikleri,
•
Tamamıyla
açık kod, bu özel
liklerden bir kısmı.
Mac OS X'in çekirde
ğini oluşturan Darwin'in
üzerinde grafik katmanı
yer alıyor. 2 boyutlu gra
fikler, Apple'a özgü Qu
artz adı verilen, endüstri
standardı PDF formatının üzerine inşa edilmiş
bir program tarafından
destekleniyor.
Quartz,
modern 2D işlemcilerin
de bulunan tüm fonksi
yonları üstleniyor. Mac

OS X demosu
sırasında
en
çok ilgi çeken
görsel öğelerin
başında gelen
saydamlık
özelliği de Qu
artz'a ait.
Apple
3D
desteğinde ise
farklı bir yol
izlemiş. Mac
OS X'te en
düstriyel kabul
görmüş
3D
standardı olan
Open GL tek
nolojisini kul
lanan Apple,
böylelikle bu
dünyayla biraz
daha yakınlaş
mış bulunuyor. Video
standardı olarak ise yeni
işletim sisteminde de es
kisi gibi Quicktime tek
nolojisi benimsenmiş du
rumda.
Mac OS X'in API (uy
gulama geliştirme) kat
manında birden fazla al
ternatif mevcut. Üç ayrı
API, her seviyedeki uy
gulama geliştiriciler için
özellikler barındırıyor:
• Classic: non-Car

Akıllı kartlar
erhaba, bu köşede Akıllı
Köşe adı altında akıllı
kart, akıllı depo, akıllı
bina gibi konularda ge
lişmeleri ve uygulamaları anlatmaya
çalışacağım.
Başlangıç noktamızda akıllı kart ko
nusunu inceleyeceğiz:
1. Akıllı kart bir mikro

M

bilgisayardır. Her mikrobu
gisayar gibi bir mikroişlemcisi, belleği, giriş/çıkış
devreleri ve aritmetik iş
lemcileri vardır.
2. Akıllı kart giriş çıkış
devreleri açısından açıkla
nırsa; dokunarak okuyan
(contact, 6 pin) ve telsiz haberleşen
(RF, 13.56 MHz) devrelerden oluşur.
Dokunarak okuyan kartlar; telefon ve
banka kartı uygulamalarında, telsiz
haberleşen kartlar ise toplu taşıma, ge
çiş kontrol ve kimlik kartlarında kul
lanılır.
3. Akıllı kartlar; telefon kartı olarak
0.50- mark 1.00 mark ve güvenlikli
kimlik kartı olarak mark 10-20 mark
arasında bir bedel ile satın alınabilir.
4. Akıllı kart okucuları; Mark 50 ile
www.bthaber.com.tr

300 mark arasında bir bedel ile satın
alınabilir. (Contact RS232) (RF RS232)
5. Her akıllı kartın içinde sabit yazı
lımlı (firmware) bir uygulama vardır.
Bu nedenle bu yazılımın sağladığı
özelliklere bağlı olarak sadece şifreli
okuma/yazma (bellek) veya
okunan/yazılan bilgilerin ay
rıca işleme tutulduğu CPD ti
pi, bir tümleşik devre vardır.
6. Akıllı kartlar, tümleşik
devre üreticisi (Fujitsu, Tos
hiba, Hitachi, Siemens, Phi
lips, Atmel ve benzeri) veya
toptancı şirketlerin tümleşik
devre kodları ile anılır.
7. Özel güvenlikli uygulama geliş
tirmek için kullanılacak olan mikroişlemci serisinin geliştirme kiti ile yazı
lım test edilir. Yazılım PROM'a ko
yulmak üzere tümleşik devre üreticile
rine gönderilir. Daha sonra plastik kart
içine monte edilir.
8. Şifre kontrollü uygulamalar için
ise okuma/yazma doğrudan yapılır.
Diğer akıllı kart konularında görüş
mek üzere.
scan@porcan.com. tr

bon, Mac OS 9 ile uyum
lu uygulamalar geliştir
mek için kullanılıyor.
• Carbon: Mac OS X
için tasarlanan bir dizi
Mac OS 9 API'si ve kü
tüphanesinden oluşuyor.
Dönüştürülecek olan uy
gulamadaki tüm fonksi
yonların yüzde 70'i ko
runabiliyor.
• Cocoa: Tamamıyla
Mac OS X'e özgü, lava
ve C++ ile uygulama ge
liştirmek için bir dizi ge
lişmiş nesne temelli API
içeriyor. Örneğin, Micro
soft'un yeni Mac OS X
için yazdığı IE5, tama
mıyla Cocoa ile hazırlan
mış bir uygulama.
Mac OS X'in, kullanı
cıyı en fazla etkileyecek
olan bölümü hiç şüphesiz
ki Aqua adı verilen kul
lanıcı arabirimi. App
le'ın yeni bilgisayar tasa
rımlarında seçtiği say
damlık, renklilik, basit
kullanım gibi tüm öğeler

hem görsel hem de fonk
siyonel olarak Aqua'ya
yansımış bulunuyor.
Aqua'da pencere yö
netimi ileri düzeyde ge
liştirilmiş. Ekranda beli
ren her uygulama veya
öngösterim
penceresi
Sheet adı verilen kendi
kayıt etme kutucuğuna
sahip. Ayrıca her pence
renin gölgesi var ve aktif
olmayan pencereleri de
üstteki pencerenin şeffaf
kısımlarından izleyebili
yorsunuz.
Dizinler arasında ge
zinmek için yeni özellik
ler eklenmiş. Bir dizin
den bir diğerine gitmek
için farklı yollar eklen
miş. Serge Robe'nin demosundaki bir çarpıcı
yan da Aqua'nın, Darwin
çekirdeğine ait çokluişlem özelliklerini ne kadar
iyi biçimde miras aldığını
göstermesi oldu. Farklı
pencerelerde, farklı uy
gulamalar sorunsuz ve

hızla çalışabiliyor. Win
dows'daki görev çubuğu
na benzer biçimde Mac
OS X'e eklenen Dock,
çalışılan ekranın hemen
altında istenilen her tür
belge ve yazılıma kolay
erişim sağlıyor. Aqua da
ha birçok görsel ve fonk
siyonel yeniliği kendisin
de barındırıyor.
Sistemin 3D özellikle
ri ve çalışma hızı olduk
ça çarpıcı. Demo maki
nesi 400 MHz ve 256
MB belleğe sahip olma
sına karşın beklenenin
üzerinde profesyonel ka
litede 3D grafik üretebi
liyor.
Unix destekli yeni
Mac OS X, Apple'ın do
nanım alanında yaptığı
çıkışların bir tamamlayı
cısı olacak. Büyük bir
geliştirici kitlesini arka
sına alan Apple, önü
müzdeki yıl rakiplerini
terleteceğe benziyor. •
mahir@netgaleri.com

Yetenekli avuçiçi Visor Türkiye'de

I

andsprıng ın
Visor ürünleri
Eylül ayında
JL Türkiye paza
rına sunulacak. Palm Pi
lot'un yaratıcıları tarafın
dan
yapılmış
olan
Handspring Visor ürünle
ri, PalmOS işletim siste
mine ve Springboard ge
nişleme yuvasına sahip.
Visor ve Visor Deluxe ol
mak üzere iki modeli bu
lunan Visor ürünlerinin
Palm ürünlerinden başlıca
üç farkı var: Beş ayrı renk
seçeneği, Palm ürünlerine
göre daha ucuz olması ve
ürünlerin arkasında bulu
nan genişleme ünitesi ola
rak belirtiliyor.

Visor el bilgisayarları,
masaüstü bağlantı ünite
si, masaüstü bilgisaya
rıyla senkronizasyon ve
Microsoft Outlook ile
birlikte çalışabilme yete
neği sunan HotSync ya
zılımı ile beraber kulla
nıcılara sunuluyor. Visor
ürünleri, hem Windows
hemde MacOS işletim
sistemleri ile uyumlu.
Visor; 2 MB ana hafı
za, 6 bin adres, 5 yıllık
randevu, bin 500 yapıla

caklar listesi, bin 500 ha
tırlatma, 200 e-posta me
sajı özelliğine sahip ve
150 gr. ağırlığında. Visor
Deluxe ise, 8 MB ana ha
fıza, 12 bin adres, 10 yıl
lık randevu, 6 bin yapıla
caklar listesi, 6 bin hatır
latma, 400 e-posta mesa
jı özelliğinde ve 150 gr.
ağırlığında.
Springboard modülleri
ile kolay ve basit metot
larla yazılım ve donanım
genişleyebilmesi imkanı
sunuluyor. Springboard
genişleme donanım ve
aksesuarları ile Visor
ürünlerinden müzik din
leme, Internet'te dolaşım,
e-posta yollama ve alma,
oyun oynama ve faks yol
lama işlemleri gerçekleş

tirilebiliyor. Springboard
modülleri arasında mo
dem, 8MB Flash modülü,
yedekleme modülü, Tiger
Woods PGA Tour Golf
oyunu, MP3 modülü, son
da modülü ve pager mo
dülü bulunuyor.
Handspring Internati
onal'ın ürünlerini Orta
Avrupa bölgesinde MDS
Holding Grubu dağıtıyor.
Ürünlerin Türkiye distri
bütörü olarak da Compucom Bilgi ve İletişim Sis
temleri atandı. Eylül
2000 tarihinde Türki
ye'de piyasaya sunulacak
olan Handspring Visor
ürünlerinin fiyatlarının
yaklaşık olarak 380 ile
400 dolar arasında olaca
ğı tahmin ediliyor. •
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EMEAA'dan RIO 500
iamond' un
RIO500MP3
| çaları, EMEAA Türkiye
tarafından pazara sunul
du. 64 MB belleği olan
ve tek pille çalışan RİO
500, 500 KB'İrk hızı ile
kısa sürede MP3 dosya
larının
yüklenmesini
sağlıyor. Cihazda, düğ
melerin işlevlerini devredışı bırakmaya yarayan
bir anahtar bulunuyor.

D

Yükleme ve yönetim için
ise, RioPort Audio ma
nager yazılımı kullanılı
yor. Kullanıcılar MP3
dosyalarını
www.rioport.com
adresinden
yükleyebiliyorlar. Ayrı
ca, RİO 5000 için gerek
li olan yazılım güncelle
melerini de yapabiliyor
lar. •
Diamond RİO 500
MP3 çalar
Bilgi için:

Ürün Haberleri
WIN TV USB ile bilgisayarlar
TV'ye dönüşüyor

G

gözleri yormuyor. Mul
tisync teknolojisi saye
sinde LCD ekranlarda
olduğu gibi, çevreden
yansıyan ışığı ekrandan

EMEAA Türkiye
Tel: 0212- 210 08 58

uzaklaştırıyor. FE 750,
CE, TÜV GS, TÜV
ERGONOMIE,
ISO
9241-3/-7/-8, TCO 99
gibi ergonomi ve gü
venlik normlarını da
destekliyor.
Windows 95/98 Plug
&Play uyumlu FE 750,
Macintosh kullancılarına
da hitap ediyor. •
NEC FE 750
Bilgi için: Genpacom
Tel: 0212- 320 10 50

dot.com ve com.tr
aşını çoğunlukla ABD'nin
çektiği teknolojik gelişmeler
suyun yüzeyindeki dalgaları
sürekli artırıyor.
Merhaba. Bu yazıda spesifik bir trend
den değil, trendlerin nasıl ele alınması
gerektiği ile ilgili görüşleriminden bah
setmek istiyorum. "Bu görüş
lerden sorumlu tutulamaya
cağımın" belirtildiği dipnotlan eklediğim yazdan ileride
görebilmemiz umuduyla.
Internet'in yarattığı sosyo
ekonomik devrim artık iyice
su yüzüne çıktı. Başını ço
ğunlukla ABD'nin çektiği
teknolojik gelişmeler suyun
yüzeyindeki dalgalan sürekli artınyor.
Global okyanusa açılan her kaptanın bu
dalgalan iyi yorumlayabilmesi, gemisini
sapasağlam limana ulaştırabilmesi için
şart. Fakat yola çıkmadan önce hava du
rumunu önceden kestirebilmek de aynca
hayati bir önem taşıyor.
Ekonominin globalleştiğinden bahse
derken Internet'i bir argüman olarak su
nuyorduk. Bugün neredeyse elektronik
ticaretin kendisi global ekonomi olarak
adlandınlıyor. Burada hayati öneme haiz
olan konu ise; bu global yapılanma içeri
sinde, lokal stratejilerin nasıl şekillendi
rilmesi gerektiği. Amerikalılann "Think
global at local" diye adlandudıklan oyun
planının sahada nasıl uygulanacağı. En
azından şu birkaç sorunun cevabını bulu
www.bthaber.com.tr

ilgitaş Bilgisa
yar, Hauppauge
Digital
şirketinin üret
tiği TV kartı WIN TV
USB'yi pazara sundu.
Bu kart ile hem masaüstü
hem de dizüstü bilgisa
yarlarda TV seyretmek
mümkün olabiliyor. Hauppauge Digital şirketi,
analog ve sayısal video,
TV ve bilgi yayınları alı
cıları üreterek kullanıcı
ların bilgisayardan tele
vizyon seyretmelerini,
video konferans yapma
larını ve sayısal video

B

Genpacom'dan yeni ekran
enpacom,
NEC'in yeni
seri 17 inç
düz
ekranı
FE 750'yi pazara sun
du. Kullanıcılara kap
samlı kontrol olanağı
sunan FE 750, Asset
Management teknoloji
si ile ağ bağlantısı üze
rinden diğer ekranlardaki verilere ulaşabiliyor.
FE 750, ekranındaki
OptiClear tabakasıyla
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yor olmamız lazım:
1) Müteşebbislerimizin e-ticaret plan
lanırın ve uygulamalarının yüzde kaçı
global ölçekli?
2) Internet endüstrisini geriden takip
ediyor olma dezavantajımızdan yüzde
kaç avantaj elde edebiliyoruz?
3) Uzun vadede, bu endüstri
nin üretim araçlarından hangi
lerinin ne kadarını elimizde tut
mayı hedefliyoruz?
4) Konvansiyonel parametre
lerin konjonktürdeki yerleri,
muhtemel değerleri ve diğer
parametrelerle olan ilişkileri
konusunda elimizde sağlıklı de
ğerlendirmeler var mı?
"Doğru olan işi yapmak, işleri doğru
yapmaktan daha önemlidir" diye bir söz
var. Biz işimizi yapmaya tabii ki devam
edeceğiz, ama doğru olan işten hiçbir za
man gözümüzü ayırmamamız gerekiyor.
Yeni adıyla Internet Teknolojileri Der
neği, ESfETD 22 Haziran'da çok faydalı
bir panel daha düzenliyor bu konularla
ilgili olarak. Internet endüstri ve teknolo
ji profesyonellerinin bu paneli mutlaka
izlemesi gerekir diye düşünüyorum. Ay
rıntılı bilgi için demeğin web sitesini zi
yaret edebilirsiniz.
http://www.inetd.org.tr
Bilin ki görüşleriniz benim için çok
değerli, internext onbeş günde bir. Gö
rüşmek üzere.
gazioglu@veritek.com.tr

filmleri izlemelerini sağ
lıyor.
WIN TV USB, bilgi
sayarın USB portuna ve
anten kablosuna bağla
narak kolaylıkla kurula
biliyor. Kurulumu basit

olan teleteks yazılımı ile
hafızasında 125 kanal
saklanabiliyor ve bir ek
ran üzerinden aynı anda
16 kanal izlenebiliyor.
WIN TV USB ile, her
hangi bir video girişin
den ya da televizyondan
BMP, TIF, TGA, GIF ve
JPEG formatlarında kali
teli video resim ile AVI
formatında hareketli gö
rüntü yakalanabiliyor. •
Hauppauge
WIN TV USB
Bilgi için: Bilgitaş
Bilgisayar
Tel: 0212- 275 10 70

Lucent'tan yeni ürünler
ucent Techno
logies,
APX
8000
Access
anahtarlayıcılarını pazara sundu. APX
8000, aynı poıtta WAP
desteği protokolü ve Vo
IP olanağı da sağlıyor.
Ürün, bugün için tek şa
side 2 bin 688 porta sa
hipken, 2001 başından
itibaren 9 bin portu des
tekleyecek şekilde tasar
landı. Ürünün pazarda en
fazla port kapasitesine
sahip erişim anahtarlayıcısı olduğu belirtiliyor.

L

APX 8000'in işletim
sistemi TAOS 8.0, gelen
çağrıların tipini otomatik
olarak algılıyor. Çağrıyı
IP ağı üzerinden iletim
için işlem göreceği bir
porta yerleştiriyor. Bu
işlev, ISS'lerin ve kablo
lu ya da kablosuz taşıyı
cıların bütünleşik ses/ve
ri servisi vermelerini
sağlıyor.
APX 8000 ile, NavisAccess 5.0 Network
Management yazılımının
da duyurusu yapıldı. Ye
ni uyarlama, analog,

PTC-2000, avuçiçi
teknolojisini kullanıyor
xim, Türkiye
temsilciliğini
yaptığı
Telxon'un, avuçiçi
terminalleri PTC-2000
ürününü tanıttı. PDA
benzeri bir yapıya sahip
olan PTC-2000'e barkod
okuyucu takılabiliyor.
Aynı zamanda bir avuçi
çi bilgisayar niteliğinde
olan PTC-2000, endüst
riyel ve dış ortamlarda
kullanılmak üzere tasar
lanmış. Ürünün, dağıtım
alanında çalışan şirketle
rin, araçta muhasebe ya
da teslimat gibi uygula
malarına yönelik olduğu
belirtildi.

E

Windows CE işletim
sistemini kullanan PTC2000, 14 saat kullanıla
bilen bataryaya sahip.
PTC-2000, 17.3 x 8.7 x
4.1 cm. boyutlarında ve

ISDN, VoIP, Frame Re
lay ve DSL olmak üzere
servis sağlayıcıların ağ
larını yönetebilen yeni
nesil bir ağ yönetimi
platformu. NavisAccess
5.0, verilen servisleri
müşteri bazında gruplayarak, ISS müşterilerine
ait ağ trafiğinin gerçek
zamanlı bilgisini gözle
meyi mümkün kılıyor. •
APX 8000, Navis
Access 5.0, TAOS 8.0
Bilgi için: Lucent
Technologies
Tel: 0216- 474 00 00

Doğatek'ten
Keron Smart
ATM'ler
eron
Smart
ATM'leri pa
zara sundu.
Keron'un ta
sarruf işlemleri modülü
Spar, tasarruf işlemlerini
tamamlıyor; hesap defter
lerinin günlük işlenmesi
ve para çekme işlemlerini
gerçekleştiriyor. Ana bö
lümü Ciro ise, daktilo ve
el yazısı ile yazılmış öde
me formları ve çeklerin
ön ve arka yüzlerini bera
ber tarıyor. Bu müşterinin
havale işlemini tamamla
masını sağlıyor. Para ya
tırma ve çekme işlemleri
ni sağlayan Nakit modü
lü, yatırma işlemi sırasın
da banknot ve madeni pa
ralan tanıyor. •
Keron

K
363 gr. ağırlığında. 20
MB belleği olan PTC2000'nin 3.8 inç ekranı
bulunuyor. Ürün, 0-50
derecelik sıcaklıklarda
kullanılabiliyor. Ayrıca
PTC-2000'de,
IrDA,
RS-232 ve 1 Type II PC
kartının yanı sıra Telxon
Air-I/O iletişim yuvası
da bulunuyor. •
PTC-2000
Bilgi için: Exim
Tel: 0212- 278 22 97

Bilgi için: Doğatek
Tel: 0212- 284 41 90
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