Türkiye teknopark
cenneti olacak!
TÜBİTAK, ODTÜ, GOSB
iken, bir teknopark projesi de
İzmir'den, 9 Eylül Üniversitesi'nden
geldi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ), teknopark konusunda Dünya
Bankası desteğinde başladığı fizibilite
çalışmalarını tamamlarken, TÜBİTAK
MAM da teknoparkında yer almak
üzere yapılan şirket başvurularını

• SNI, Milli Emlak'a ürün
teslimine başladı
(Sayfa

4)

• APC Türkiye, dağıtım
kanalını geliştiriyor
(Sayfa

8)

• Etibank, madencilik
işletmeleriyle Internet'e

değerlendirmeye başladı.

teknoparklan henüz oluşum halinde

Bu sayıda...

Teknopark projelerinin bir bir
gündeme gelmesi, bu konuda bir
rekabetin de oluşacağı düşüncesini
akla getiriyor. Teknoparklar,
birbirinden cazip şartlar sunarak
şirketleri bölgelerine çekmeye çalışıyor.
Mevcut teknopark arazileri bile henüz
dolmamışken yeni teknopark
projelerinin gündeme gelmesi de,

sektörde çeşitli yorumlara yol açıyor.
Her ne kadar TÜBİTAK MAM'a 20,
GOSB'ye 6 şirketin başvurması,
neredeyse her bölgede bir teknopark
projesi oluşması, Türkiye'nin bir tekno
park cenneti haline dönüşeceğinin sin
yallerini verse de bu teknoparkların içi
nin doldurulması, daha uzun bir süre
alacak gibi görünüyor.
(Ayrıntılı

bağlanıyor
(Sayfal2)
• PC'de 1000 dolar alt s ı n ı n
zorlanıyor
(Sayfa

28)

• Alpha Wonderland 3
yapddı
(Arka

sayfa)

haber sayfa 3'te)

m 9

Geri sayım başladı
Bu yıl ll'incisi yapılacak olan CeBIT'97, 13-19 Mart 1997
tarihleri arasında Almanya'nın Hannover kentinde düzenle

Bİlden;

niyor. Bilgi teknolojileri konusunda dünyanın en önemli ve

Eğitim gönüllüsü bir şirket

en kapsamlı etkinliklerinden biri olan CeBIT'97'de bu yıl,
350 bin 122 m2'lik alanda, 6l ülkeden 6.857 katılımcının yer

Üniversitelerde BT eğitimi
4 üniversitede İnternet
bağlantısı yok
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

kiz Mart ve Kocaeli üniversiteleri

bulunan ve eğitim veren 4 üniver

nin Bilgisayar Mühendisliği bö

site henüz bilgi otoyolundan da

lümlerinin Internet'e bağlı olmadı

yararlanamıyor.

ğı öğrenildi.

Fırat, Mersin, Çanakkale Onse-

(Ayrıntıh

haber sayfa

4'te)

IAS, BT hizmetinde sektör gözetmiyor

Eğitim, dünyamn en zor ve en zevkli işidir.

alacağı belirtiliyor. Türkiye'den de katılım yapılacak olan fu

Böylesi zevkli ve zor bir görevi başarmak için

arda yerel ve geniş alan ağlarından Internet'e, telekomüni

1997 yılı içinde Türkiye'de sek

çıkıyor yola. Devletin verdiği maaş yetmediği

Üstlendiği projelerde sektör ba

kasyondan bankacılık gibi sektörlere özel çözümlere kadar

törden bağımsız olarak toplam 15

için boş zamanlarında ders vermeye başlıyor.

ğımsız olarak çalışan şirket, kuru

çok sayıda yazılım ve donanım ürününün tanıtımı yapılacak.

projeye

luşlara özel toplam BT hizmetleri

imza

atmayı

planlayan

Bugün ise okul ve okul öncesi bilgisayar yazı

IAS, son olarak BPLAS projesini

lımları deyince hemen Bilden adı akla geliyor,

üstlendi.

işte Bilden'in sahibi ve Genel Müdürü Şükrü
Korman'ın, eğitim serüveninin öyküsü...
(Sayfa

34-35)

EVRENSEL

A K I N EVREN

Telekom'un en iyi
müşterisi...
Dünya Telekomünikasyon Birliği, 1996 yılı
Dünya Telekomünikasyon Gelişme Raporunu ya
yınlamak üzere. Bu raporla ilgili bazı temel bilgi
leri, yayınladığı Şubat ayı bülteninde özetlemiş.

PC kampanyalarında
Internet rüzgarı

1996/1997 Raporuna göre, 1990'da 50 milyar
dolar düzeyinde olan telekomünikasyon ticareti
1995'de 96 milyar dolara erişmiş ve 1996'da 100
milyar doları geçmiş.

panyalarında PC'lere Internet hizmetini de yüklüyor.

(Devamı 2. sayfada)

(Ayrıntılı haber sayfa

Son günlerde PC kampanyalarında yeni bir uygulama göze
çarpıyor. Bir çok bilgisayar şirketi ve dağıtıcı şirketler, kam
10'da)

sunabilmesine güveniyor.
(Ayrıntılı

haber sayfa

7de)

2

haber
EVRENSEL

Baştarafı 1. sayfada
Endüstrinin toplam cirosu ise 1990'da
400 milyar doları biraz geçerken 1996
sonunda 800 milyar doları geçmiş. 2000
yılındaki beklenti, 1400 milyar dolar.
Bu kadar rakamı ardarda izlemek biraz
zor ama özeti şu, telekomünikasyon
endüstrisi on yılda hemen hemen dörde
katlanıyor. Gelirlerin dörtte ü ç ü
hizmetlerden sağlanıyor.
Ülkelerdeki hizmet profillerine
baktığımızda, yerel ve uzun mesafe telefon
hizmetlerinin daha çok yerel/ulusal
telekomların tekelinde olduğu görülmekte.
Buna karşın uluslararası telefon hizmetleri
ve hücresel cep telefonu hizmetleri daha
çok rekabete açılmış bulunmakta.
Yatırımların bölgesel dağılımı ise çok
ilginç. En büyük pay Asya ülkelerinin. Kıta
Çini, en büyük paylardan birine sahip.
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Internet'e 7 ayrı dilde ulaşmanın
adresi: Hst2000.com.tr
ŞEBNEM NURAYDIN

B

Internet'e 7 ayrı dilde ulaşımı sağlayan List 2000 projesi,

ir süredir medyada ve Internet'te

reklamlarım

6 Mart 1997 tarihinde kullanıma açıldı.

izlediği
üzerinden 7 ayrı dilde ulaşma ola

ye İngilizce, Fransızca, Almanca,

Merkezi, 6 Mart 1997 Perşembe

nağı sağlıyor.

List 2000 projesi

İspanyolca, İtalyanca, Japonca ve

günü Internet kullanıcılarının hiz

kapsamında, 20 ana başlık altında

Türkçe olmak üzere 7 ayrı dilde

metine girdi. Çırağan Palace Kem-

toplanan çeşitli şirket, kurum, ku

ulaşabiliyor, Web sayfasında, tica

pinski'de yapılan bir toplantıyla

ruluş

üzerinde

ri bilgilerin yanı sıra kültür sanat,

basına tanıtılan List 2000 projesi

oluşturulan standart web sayfasın

ekonomi, haberler ve spor gibi

nin ilk halkası List 2000-Türkiye,

da ücretsiz olarak sunuluyor. Kul

ana başlıklar da yer alıyor.

aranan her türlü bilgiye Internet

lanıcılar, aradıkları her türlü bilgi-

miz, List 2000 Global Bilgi

bilgileri

Internet

Teknik altyapısı ABD'de kuru

En büyük gelişme dinamiği ise kendisini
her yıl ikiye katlayarak büyüyen Internet
dünyası. Bu yılın başında 16 milyonun
üzerinde ana bilgisayarın ve 50 milyonu
aşkın kullanıcının Internet'e bağlı olduğu
söyleniyor. Internet üzerinde
gerçekleştirilen işlem değeri ise bir ile üç
milyar dolar arasında.
Türkiye'nin "çevir sesi" bekleyen 16
milyon telefon abonesi varmış. Türk
Telekom'un tahmini, bu sayının 24
milyona varıncaya kadar doyuma
ulaşmayacağı. Türk Telekom kablo
yenileme, santral açma gibi altyapı
yatırımları yapma hızı açısından
Avrupa'da ikinci olduğunu söylemekte.
Hala sayısal olmayan üç milyona yakın
hat olduğu dikkate alınırsa bu yatırımların
daha da hızlanması gerekli.
Internet kullanımındaki hızlı gelişmenin
mevcut altyapıyı yetersiz hale getirdiğini
Türk Telekom yetkilileri açıkça
söylüyorlar. Devletin yatırım kaynakları ile
sınırlı olduklarını söylüyorlar ve daha hızlı
davranamamanın sıkıntısını yaşıyorlar.
Internet kullanıcıları, ISS'ler, Internet'te
İçerik Sağlayıcı şirketler ve potansiyel
Internet tüccarları ülkemizde de hızla
büyüme eğilimindeler. Bu büyümenin ön
koşulu, oyun sahasını genişletmek ve
otlarını temizlemek.
Türk Telekom en iyi müşterisini hoş
tutmalıdır.
"Çevir sesi"ni çabuk aldığınız bir hafta
dilerim.

karışık olduğunu belirterek amaç
larının

bu

bilgileri

kullanıcılara

derli toplu olarak sunmak olduğu
nu söyledi. Internet'in yakın bir za
manda telefon kadar yaygın kulla
nılacağı görüşünü savunan Üresin,
List 2000'in de bir anlamda '118 bi
linmeyen numaralar servisi'

gibi

rehber niteliğinde bir hizmette de
bulunacağını ifade etti.
Liste 2000 Bilişim Teknolojileri

Dünya tek çatı altında
toplanacak

Telekomünikasyon sektöründeki
gelişme, ülkelerin ulusal gelir artışlarının
çok üstünde. Hızlı büyümenin temel
nedeni, bu sektörün daha büyük bir
endüstri oluşturan bilgi ve iletişim
teknolojilerinin kalbi olması. Bilgisayar ve
Radyo/Televizyon Yayın dünyasının bu
endüstri ile i ç i c e olması yeni sinerjiler
yaratıyor

Üresin, Internet'te bilgilerin çok

A.Ş. tarafından hizmete açılan List
2000, web sayfası tasarım hizmeti
de veriyor. Ayrıca isteyen şirketler,
ürünlerinin reklamını List 2000'in

lan List 2000 Global Bilgi Merkezi,

42 binden fazla olan web sayfala

ABD ve Türkiye'den doğrudan In

rında 7 ayrı dilde yapabiliyorlar.

ternet omurgasına bağlanıyor. İlk

List 2000 Türkiye, şirketlere özel

olarak Türkiye'de kullanıma açılan

anahtar teslimi projelerle Internet

ve sırasıyla ABD ve Japonya'da uy

kullanımı konusunda eğitim ve da

gulanmaya başlayacak olan proje

nışmanlık hizmeti de sunuyor. List

nin kısa bir süre içinde tüm dünya

2000 Türkiye'nin hizmete girişi ne

ya yayılması amaçlanıyor. Semih

deniyle, 6 Mart akşamı Çırağan Pa

Üresin ve Nairn Üresin'in geliştir

lace Kempinski'de verilen davet ve

miş olduğu proje ile dünyadaki

tanıtım programı, Internet'teki List

tüm bilgilerin tek çatı altında top

2000 web sayfasından canlı olarak

lanması amaçlanıyor. Basın toplan

yayınlandı.

tısında bir konuşma yapan Liste

www.

2000 A.Ş. Genel Müdürü Nairn

den ulaşılabiliyor.

List

http://

2000'e

Iist2000.com.tr

adresin

Ernst&Young ve Logo, şirketlerde verimlilik artışını sağlayacak
ogo Yazılım ve danışmanlık

lanma süreçlerinde yönetim ve

lama, denetim gibi hizmetlerle

iş performanslarını artırmaları

sektöründe faaliyet gösteren

bilgi teknolojilerinin birlikte uy

bütünleştirilmesi ya da yönetim

için finanasal ve yönetim bilişim

Ernst&Young, stratejik bir

gulanmasını sağlayan metodolo

danışmanlığının içinde bilgi tek

sistemleri ile organizasyon ve

işbirliği imzaladı. Her iki şirket

jiler sunacak, onların ihtiyaçları

nolojilerinin yer almaması kaçı

yönetim geliştirme gibi alanlarda

de bilgi birikimlerini ve güçlerini

na uygun yönetim ve bilgi sis

nılmaz oldu. Bu işbirliğiyle her

hizmet vermek olduğunu belirtti.

birleştirerek müşterilerinin iş

temlerini tasarlayıp uygulayacak.

iki hizmeti de ayrı ayrı almak

yapma biçimlerini değiştirme, iyi

Bu süreçte şirketlerin hizmet ka

zorunda kalan ve bunları bünye

ürünlerini daha yüksek ve

ve doğru yönetim şekli uygula

litesinin kârlılık performansının

sine uyarlamaya çalışan şirketler

kaliteli bir seviyeye çıkarmak

ma ve böylece de şirketlerin ve

yükseltilmesi için, Ernst&Young

artık bütünleşik bir hizmet ala

için önemli bir adım atarken

rimini artırmayı amaçlıyor.

bünyesinde geliştirilen füzyon

caklar. Böylelikle şirketlere ve

Emst&Young ise böylelikle daha

Ernst&Young ve Logo Yazılım,

metoduyla Logo Gold 3 serisi ve

rimlilik, rekabet avantajı ve ülke

fazla Türk şirketine hizmet

gerçekleştirdikleri bu stratejik iş

Logo/Gold Open yazılımlarının

ekonomisine katkı sağlanacak."

verecek. Şirketin hizmet verdiği

birliği anlaşmasıyla uluslararası

uygulama metodolojisi birlikte

mesajını verdi. Ernst&Young

müşteri grubu arasında şu anda

standartlara uyum sürecinde ge

kullanılacak

Türkiye Ortağı Hakan Önce ise

yüzde 20 oranında Türk şirketi

-

L

rek Avrupa'da gerekse iç pazar
da dünya şirketleri ile zorlu bir
rekabete girişen Türk şirketleri
ne, yapılanma ve yeniden yapı

Bu işbirliğiyle Logo Yazılım,

Logo Gold uygulama metodolo

mevcut. Bunun yanı sıra her iki

tıda Logo Genel Müdürü Tuğrul

jisine danışmanlık hizmetleri

şirket de bu işbirliğinin dışında

Tekbulut, "Artık bilgi teknolojisi

içinde yer vereceklerini belirte

diğer şirketlerle de işbirliği yap

nin yönetim danışmanlığı, plan

rek, hederlerinin müşterilerinin

ma olanağına sahip olabilecek.

İşbirliğinin açıklandığı toplan

haber
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Türkiye teknopark

3

TİTİZCE

cenneti olacak!
GÜLSEREN KOÇBEY

nopark

kurulma

aşamasın

da. Yeni kurulacak olan tek
eknopark projeleri yü

nopark da, eskisi gibi şirket

rütülen Ankara'da OD

kimliğinde olacak.

T

Yabancı dil niçin öğretilir?

selleri kiraya verebilecekleri
ni söylüyor.
Bilindiği gibi

TÜBİTAK

MAM teknoparkı da

İzmir'de bulunan ve bulu

TÜ ve Gebze Organize

M. T I N A Z TİTİZ

ODTÜ

teknoparkı gibi bilişimin ya

ok basit gibi göründüğü için üzerinde

Ç

pek (hatta hiç) durulmayan sorular, bu

olarak bildiğini zannedip o yanıtlar doğrul

açık.

tusunda ölesiye çaba harcayan insanlardan

versitesi'nde

düşünülüyor.

de

teknopark

Ege'ye

çalışmaları başlatıldı.
Diğer

tarafta

teknopark

başlanan

projelerinde

de

önemli adımlar atılıyor. OD-

özgü

O

olarak
yüzden

teknolojilerin

teknolojilerin gelişimine kat

gelerindeki

6

zamanki insanlar bu soruyu sordular mı bi

Kabaca yapılan bu derecelendirme, bir

kı hedefleniyor.

şirketin başvurduğunu, bun

linmez ama bugün varsa o yanıtın unutul

yabancı dilin bilinme düzeylerinin küçük

lardan 4 şirket ile olumlu

duğu ya da hiç sorulmadığı kesindir.

bir parçasını kapsamaktadır.

bu

TÜBİTAK MAM'a

yönde

teknoparka

görüşmelerinin

sür

düğünü açıklıyor.

20 başvuru

Teknopark
TÜBİTAK MAM teknopar-

teknokentte alınmış kararla

projelerinin

bir bir gündeme gelmesi, bu

belirlenen

kında da gelişmeler yaşanı

konuda

bazı sektörlere de uygulan

yor. TÜBİTAK MAM Bilişim

oluşması

düşüncesini

ması. Böylece ODTÜ tekno-

Teknolojileri Araştırma Ens

getiriyor.

Gerek

kenti

bir

rekabetin

Kuşkusuz ki bu kadar çok seçenek için

tışması, yabancı dilin niçin öğretildiği soru

de boğuşup doğru bir "yabancı dil öğrenme

sunun sorulmadığını, sormanın abes sayıl

a m a c ı " tesis edebilmek yerine, bu soruyu

dığını gösteriyor.

hiç sormamak ve ortalama bir a m a c a yöne

B i r yabancı dili bilmek deyimiyle ifade

akla

edilen konudaki şu seçenekler, sorulması

Bu aynen bir mimarın, program isteme

üniversite

önerilen sorunun ne denli önem taşıdığını

den plan çizmesine benzemektedir. Aksi

titüsü Müdürü Doç. Dr. Fuat

bünyesinde

İnce; teknoparkta arsa kira

bölgelerinde

törünün

teknoloji

layıp kendi binasını inşa et

planlanan bu teknoparklar,

geliştiren diğer sektörleri de

mek üzere 17, bilişim şirket

birbirinden cazip şartlar su

içine alacak şekilde genişle

lerine ait olacak olan Bilişim

narak şirketleri

tilmiş oldu. ODTÜ tekno-

Enstitüsü binasında yer kira

çekmeye çalışıyor.

kentinde yürütülen çalışma

lamak içinse 3 şirketin baş

teknopark arazileri bile he

lar hakkında

vurduğunu belirtiyor.

nüz dolmamışken yeni tek

3) Bir TV veya radyo istasyonunu ya da

aktaran

lik olarak yürümek çok daha kolaydır.

de

TÜBİTAK MAM

bilgi

receleri ve bunların çeşitli bileşimleri.

f e n derslerinin ana dilde işlenmesi" tar

teknoparkı gibi bilişim sek
dışında

8) Yukarıdaki ilk 7 düzeyin daha alt de

Okullarımızda yabancı dil öğretimi en

toplanması ve

yaşanan yeni bir gelişme de,

de,

7) Bir konuşmada "kanun" yerine "aşk"
demeyecek düzey,

az 100 yıllık bir geçmişi olan süreçtir. O

tamamlanan

dışı

fena halde intikam alırlar.

nize Sanayi Bölgesi Bölgesi

fizibilite çalışmaları dışında

rın yazılım

temel

Müdürü Okan Çağlar da böl

biraraya

TÜ'de yer alan teknokent
çalışmalannda

Öte yandan Gebze Orga

kavranmasına

düzeyi,

nı sıra pek çok teknolojiye

Ege'nin

teknoparkı

üslubu"nun

oluşturacak ortak esaslarının öğrenilmesi

nacak olan bu teknoparklar,

Bölgesi'nin (GOSB)

"özel

soruların yanıtlarını bildiğini, hem de emin

ardından, İzmir 9 Eylül Üni-

Sanayi

bilecek bir alanın "özel jargonu"nun ve

gerekse

sanayi

ıgösteriyor:

kurulması

bölgelerine
Mevcut

halde talep sahibi ile mimar arasında uzun

1) Öğrenilecek dili ana dili olarak bilen
birisiyle hiç farkı olmayacak düzey,
2) R o m a n , hikaye gibi kültür ürünlerini

ve yorucu tartışmalar geçecek, talep sahibi
nin bazı isteklerinin mimari açıdan imkan
sız olduğu ortaya çıkacaktır.

hiç güçlük çekmeden (lügata bakmadan,

Yabancı dil öğrenimi mimarisi de aynen

kimseye sormadan ya da anlamayıp geç

böyledir. Tutulacak doğru yol ise ne denli

meden) okuyabilecek düzey,

rahatsız edici olursa olsun bu soruyu yanıt
lamaya çalışarak amaçlarımızı tam yerine

Başkan

nopark projelerinin günde

telefonda konuşan birisini, yukarıdaki ko

getirebilecek bir yabancı dil mimarisi oluş

Prof. Dr. Nevzat Özgüven,

Danışmanı Ayşe Gözen de

me gelmesi sektörde de çe

şullarla dinleyip anlayabilecek düzey,

turabilmektir.

kararın 1997 Şubat ayında

başvuruda bulunan şirketler

şitli yorumlara yol açıyor.

ODTÜ

Rektör

Danışmanı

TÜBİTAK

MAM

4) Eğitsel ve/ya mesleki basılı ve gör

toplanan ODTÜ Araştırma

le yapılacak sözleşmenin ni

TÜBİTAK MAM'a 20 şir

Geliştirme Üst Kurulu'nca

teliğini oluşturma aşamasın

ketin, GOSB'ye 6 şirketin

alındığını bildiriyor. Bugün

da

lerde

kentsel

Avukatların üzerinde çalıştı

men her bölgede bir tekno

teknokentin

planlamasının

olduklarını

belirtiyor.

başvurması,

neredeyse

he

yapıldığını

ğı sözleşme metni tamam

park projesi oluşması, Türki

belirten Özgüven, bu çalış

landığında, MAM arazisinin

ye'nin bir teknopark cenneti

manın da yaklaşık

parselasyon

haline dönüşeceğinin sinyal

1.5

ay

çalışmalarına

içerisinde tamamlanacağını

geçileceği bildiriliyor.

ifade ediyor.

zen, MAM' dan arazi kirala

teknoparkların içinin doldu

yıp, kendi binasını yapacak

rulması, daha uzun bir süre

şirketlere bu yıl içinde par

alacak gibi görünüyor.

Ayrıca, Ağustos'96 tarihin
de teknopark içerisinde yer
alacak yazılım parkı için Ha
lıcı Şirkeder Grubu ile anlaş
ma

imzalanmıştı.

Anlaşma

kapsamında, bu alan içinde
Halıcı Şirketler Grubu 3 bin
500

metrekarelik

yaptıracaktı.

bir bina

Bu

noktada

önemli bir adım atılmış du
rumda. Binanın ikinci kısmı
nın

altyapısının

Halıcı

ve

ODTÜ Geliştirme Vakfı'mn
katkılanyla yapılması ve or
tak işletilmesi planlanıyor.

Ege Bölgesi'ne
özel teknopark
Ege'nin teknoparkı duru
munda olan İTAŞ İzmir Tek
nopark A.Ş.,

80'li

yıllarda

kurulan fakat 95 yılında fa
aliyetlerini artıran, şirket sta
tüsünde

bir

teknopark.

İTAŞ'ın Genel Müdürü Nesim Levi'den aldığımız bilgi
ye göre;
küçük

zamanla buranın

gelmesi

nedeniyle,

bugünlerde 9 Eylül Üniversi
tesi bünyesinde yeni bir tek-

Gö

lerini

veriyor.

Ancak

bu

sel/işitsel malzemeyi, bunların bütünlüğü
nü

bozmayacak

ve

izleme

istekliliğini

azaltmayacak ölçüde yardım alarak (sözlük
ya da diğer kaynaklardan) anlayabilecek
düzey,
5) Yukarıdaki a m a ç çerçevesinde, dinle
yenlerin

istekliliğini

kaybettirmeyecek ve

ifade edilmek istenilende anlam kaybına
fırsat vermeyecek biçimde konuşabilme
düzeyi,
6) Yabancı dilin, daha sonra ortaya çıka

Bu yaklaşım yalnız yabancı dil öğrenimi
için değil, coğrafya, matematik ya da mes
leki dersler için de geçerlidir.
Hatta ve hatta yalnız dersler için değil,
yaptığımız ve yapageldiğimiz her türlü şey
için de sormalıyız: Biz bunu niçin yapıyo
ruz?
Aksi halde, büyük çabalar hayal kırıklık
larından başka ürün üretemez!
İletişim

adresi:

e-posta:titiz@turk.

net

4

haber

Üniversitelerde BT eğitimi

HARMAN
M. SİNAN OYMACI
Trio Çözümevi Yönetici Ortağı

Yıldız bile olmuyor
asrettin Hoca'ya sormuşlar; "Eskiyen ayla
rı ne yaparlar?" Hoca cevap vermiş; "Kır
pıp, kırpıp yıldız yaparlar."

N

Bizim bilgi teknolojisi sektörüne bakıyorum
da, hiç öyle oluyormuş gibi görünmüyor.
Uzunca bir süre bile beklemeye gerek olmu
yor. Çok kısa bir süre içerisinde, aldığınız sis
temlerden daha hızlı, daha yüksek kapasiteli
sistemlerle karşılaşıyorsunuz. Geçtiğimiz gün
lerde tanık olduğum bir görüşme esnasında,
alıcının ihtiyacının orta boy bir sistemle çözü
leceği konusunda ikna edilmesi mümkün ol
madı. Sonunda, kullanıcının kendi kafasında
karar verdiği ve oldukça büyük bir sistem için
teklif verilmek zorunda kalındı.
Diğer pek çok konuda olduğu gibi özellik
le kişisel bilgisayar alımında da en büyük, en
hızlı, en kapasiteli sistemler talep ediliyor. Pek
çok kişinin gerçekten işimi görürse, daha ufak
modelini alayım diye düşündüğü yok. En bü
yük araba, en büyük ev, en paralı ve zahmet
siz iş, en iyi seyahat hep bizim oluyor. Bizim
elimize kimse su dökemez anlayışı, etrafta do
laşıp duruyor.
Kullanıcıları, gerçekten ihtiyaçlarını karşıla
yacak sistemin verilmekte olduğuna ikna et
mek gerekiyor. Gereğinden büyük sistemlerin
satın alınması, atıl kapasiteyi ortaya çıkarıyor.
Bunun aksi de söz konusu, doğal olarak. Özel
likle müşteri ile bir şekilde anlaşma yapılsın di
ye maliyetleri düşürmek için gereğinden küçük
sistemlerin de verildiği biliniyor. Çok kısa bir
süre sonra, sistemlerin büyütülmesi gündeme
geliyor. Bazı durumlarda eski sistemin büyü
tülmesi de olası değilse yeni sistemlerin satın
alınması gerekiyor. Bunların tamamı, son kul
lanıcı eğitiminden geliyor. Kullanıcıları ne ka
dar eğitirsek, elimizdeki bilginin ne kadarını
aktarırsak o kadar avantajlı duruma geçeceğiz.
Aksi takdirde, kısır döngünün içinde dolaşıp
dururuz.
*****
Önümüzdeki ay gerçekleşecek bir organi
zasyondan söz etmek istiyorum. Internet@97.
İnterpro'nun düzenlediği bu organizasyon; fu
ar, ulusal Internet günleri ve Internet Society'den de iki konuşmacının getirileceği ulus
lararası Internet II zirvesi. Internet ile ilişkili
herkesin muhakkak zaman ayırarak katılması
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gereken bir etkinlik. Tarih, 3-6 Nisan. Bilgi tek
nolojisi sektörünün harıl harıl üzerinde çalıştı
ğı bir konu olan "Internet", masaya yatırılıp
enine boyuna incelenecek gibi görülüyor.
*****
Birbiri ardından seyredilmesi gereken film
ler vizyona girmeye başladı. Film seyretmek
ten hoşlananların hangi filme gidileceğine
karar vermekte zorlanacakları günlerin içinde
yiz. Geçen haftaki gibi bu haftaki filmimiz de
bir yaşam öyküsü. "Özgürlüğün Bedeli - Mic
hael Collins". Filmin yönetmeni; yine IRA ile
bağlantılı bir film olan "Crying Game"i de yö
neten Neil Jordan. Başrollerde; "Schindler's
List ve NelTden anımsayacağınız Liam Neeson, Julia Roberts, Alan Rickman ve Aidan
Quinn yer alıyorlar.
Film, 31 yaşında öldürülen İrlanda Serbest
Ordusu'nun askeri ve stratejik liderinin öykü
sünü bizlere anlatıyor. Filmde ne ile karşılaşa
cağınızı, en çarpıcı şekilde filmin sonunda İr
landa Başkanı Eamon De Valera'nın 1966'da
söylediği söz anlatıyor. "Tarih, Michael Collins'in büyüklüğünü kaydedecek ve o zaman,
bu benim günahlarıma yazılacaktır". Michael
Collins, büyük mücadeleler sonucunda İngilte
re ile müzakere masasına oturacak ancak sa
dece irlanda'nın Serbest irlanda olmasını sağ
layarak geri dönecektir. Bu, bir grup tarafından
İrlanda Cumhuriyeti olmasını engellediği için
kabul edilemezdir. Sonunda, Michael Collins
öldürülür. Karşı grubun başında Eamon De Valera vardır. IRA'nın konumunu, bir liderle top
lumların neler yapabileceğini,
mücadeleyi
içeriden destekleyenlerin önemini aktaran gü
zel bir film. İzlemenizde yarar var.
*****
Tom Sawyer'dan anımsayacağınız Ameri
kalı yazar Mark Twain'e (1835-1910) göre;
"Doğru seçilmiş bir kelime etkili olabilir an
cak, hiçbir kelime doğru zamanda yapılmış bir
suskunluktan etkili değildir."
Atalarımızın dediği gibi; "Söz gümüşse, sü
kut altındır."
İletişim adresi:
e-posta: sinanoym@anadolu.net /
sinanoym@triosh. com

4 üniversitede Internet
bağlantısı yok
'haber gazete
si olarak üni
versitelerdeki
bilgisayar mühendisliği eğiti
mine yönelik açtığımız dos
yanın artık sonuna yaklaştık.
Daha önceki haberlerimizde
de belirttiğimiz gibi bu dos
yanın ana kaynağını bilgisa
yar mühendisliği eğitimi ve
ren 19 üniversiteden gelen
anket sonuçları oluşturmuş

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bulunan ve
eğitim veren 4 üniversite henüz bilgi
otoyolundan da yararlanamıyor. Fırat, Mersin,
Çanakkale Onsekiz Mart ve Kocaeli
ürüversitelerinin Bilgisayar Mühendisliği
bölümlerinin Internet'e bağlı olmadığı öğrenildi.

tu. Bu anket sorularından bi

otoyolundan

ri de bölümlerin Internet'e

deki bilgisayar mühendisliği

müzde yaklaşık 100 öğrenci

bağlı olup olmadıklarıyla il

bölümlerinin

eğitim görüyor. Bölüm eğiti

giliydi. 19 üniversitenin ta

ması

mamı anketimizdeki bu so

eksiklik.

ruyu yanıtladı.

üniversiteler
yararlanama

kuşkusuz

büyük

bir

vermeye başladı.

me başladığından beri me
kan,

Konu hakkında görüştü

Bölümü

öğretim

ödenek

elemanı

sıkıntısı

göre

ğümüz yetkililer bu eksikli

Bu

19 üniversitenin 15'i Inter

ğin TÜBİTAK ve YÖK tara

için

net'e bağlı. Bu üniversitele

fından çalışmaları yürütülen

adım atılmadı. 2 yıl sonra

Aldığımız

yanıtlara

sorunların

ve

yaşıyoruz.

henüz

giderilmesi

hiçbir

somut

6'sı

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi

mezun vermeye başlayaca

1994 yılında ve 5'i de 1995

Merkezi (ULAKBİM) yoluyla

ğız. En basit olarak Inter-

yılında bölüm olarak Inter

çözülebileceği inancındalar.

net'in sağladığı olanaklardan

net'e bağlandıklarını belirti

Üniversitelerarası bir akade

bile

yorlar. Bilgisayar mühendis

mik ağ oluşturarak üniversi

çok büyük bir yatırım gerek

liği bölümlerinin henüz In

telere Internet'ten yararlan

tirmiyor. Ben bunun bir ön

ternet bağlantıları yok. Söz

ma

sağlayacak

celik meselesi olduğunu dü

konusu bölümler - Mersin

olan ULAKBİM çalışmalarını

şünüyorum. Büyük bir hızla

Üniversitesi hariç- eğitime

yakından

gelişen teknolojinin eğitimi

1994-1995 öğretim yılında

belirten

başladılar.

mevut durumla ilgili olarak

Çalışıyorsunuz diyorum çün

şunları söyledi:

kü

rin

4'ü

1993 yılında,

Bilginin paylaşımı ve ko

olanağı

da

takip
bir

ettiklerini

akademisyen

lay erişimi konusunda artık

"Bizim bölümümüz 1994-

öneminin tartışılmadığı bilgi

1995 öğretim yılında eğitim

yararlanamıyoruz.

ni vermeye

Bu

çalışıyorsunuz.

öğrencilerimizi bu

an

lamda yeteri kadar eğitebildiğimizi sanmıyorum."

SNI, Milli Emlak'a ürün teslimine başladı
OP'un ilk aşamasının da do

ait ağ sistemine bağlanacağı

yılını kamu ihaleleri ile

nanım

Si

ve iletişimin bu şekilde sağ
lanacağını söyledi. Toplam

iemens Nixdorf,

S

1997

otomasyonunu

açtı. Daha önce, Hazine

emens Nixdorf gerçekleştir

Müsteşarlığı ve Emniyet Ge

mişti. Projenin ilk aşamasın

ihalenin 130 milyar 280 mil

nel

ihalelerini

da, Milli Emlak Genel Mü

yon TL olduğunu dile geti

alan Siemens Nixdorf, Ocak

dürlüğü Merkez, BİM, Anka

ren Erkan, projenin dona

97'de kazandığı Maliye Ba

ra ve Kırıkkale Defterdarlı-

nım bölümünü kısa bir süre

kanlığı Milli Emlak Genel

ğı'nda

de hayata geçireceklerini ifa

Müdürlüğü ihalesi çerçeve

UNIX tabanlı ve RISC mima-

sinde, kuruma ürün teslimi

rili 4 adet sunucu sistemi ile

ne başladı.

toplam 145 adet Pentium ta

lüğü

başlatılan

banlı kişisel bilgisayar siste

Semra Şahin ise, 2000 yılına

Maliye Bakanlığı Milli Emlak

minin, istemci/sunucu mi

kadar Türkiye'deki tüm Milli

Otomasyon Projesi'nin (ME-

maride

belirtili

Emlak Genel Müdürlüğü şu

OP) ikinci aşaması için açı

yor. Projenin ikinci aşama

belerinin otomasyona geçi

lan ihalenin donanıma iliş

sında ise, 1997 yılı içinde 13

rilmesini

kin bölümünü Siemens Nix

ildeki şubelerin otomasyona

bildirerek, bütün proje be

dorf kazandı. Projenin yazı

geçirilmesi hedefleniyor. İs

delinin tüm Türkiye için 500

lım tarafını ise Integra Yazı

tanbul, İzmir, Adana, Trab

milyar TL'nin üstünde olabi

lım ve

Genel

zon, Bursa, Konya, Kocaeli,

leceğini söyledi. Milli Emlak

Müdürlüğü Bilgi İşlem kad

Antalya, Mersin, Muğla, Ay

Genel Müdürlüğü bünyesin

rosu yürütüyor. MEOP kap

dın, Tekirdağ ve Denizli ille

de 1996 yılında oluşturulan

samında tüm şubelerin, dev

rini kapsayan ihale çerçeve

BİM kadrosunun, Sybase ve-

lete ait taşınmaz mal varlık

sinde, Siemens Nixdorf tara

ritabanı

larının tespit, takip, değer

fından illerde gerekli elekt

nesne yönelimli yazılım ge

lendirme ve işletmesine iliş

rik ve veri altyapıları hazırla

liştirme aracı ile uygulama

kin

narak BİM odaları kurula

yazılımı geliştirme çalışmala

cak.

rı yaptığını vurgulayan Şa

Müdürlüğü

1995

yılında

Milli

Emlak

işlemlerinin

ortamında

bilgisayar

yürütülebilmesi

amaçlanıyor. İkinci aşama

Siemens

Nixdorfun

kurulduğu

Siemens

Nixdorf

Satış

de etti.
Milli Emlak Genel Müdür
Şube

Müdür

Vekili

hedeflediklerini

ve

PowerBuilder

hin, proje kapsamındaki uy

Grup Müdürü Erkan Özkan,

gulama

taşra teşkilatlarına yaygınlaş

otomasyona geçen her ilin

ekip tarafından geliştirildiği

tırılmasının planlandığı ME

TURP AK üzerinden kuruma

ni sözlerine ekledi.

sında, otomasyon projesinin

yazılımlarının

bu

