İnternetin yurtdışı
çıkışında tekel kalkıyor
Temmuz 1996 tarihinde Türkiye Internet
omurgası TURNET devreye girmişti. Fakat
Türkiye'nin internete açılan tek kapısı olma
oluşumuna giden TURNET, tekel
oluşturmakla suçlanmış ve bazı ISS'ler
tarafından devamlı sıkıştırılmıştı.

(IXP) adı verilen bir yurtdışı çıkış noktası
oluşturuluyor. Böylece bu çıkış noktasından
geçmek koşuluyla kendi yurtdışı çıkış
hatları olan tüm ISS'ler, kendi hatlarından
çıkabilecek. IXP bağımsız yurtdışı hatlarının
birleştiği bir kavşak olacak.

Fakat Nisan ayının ilk haftasında TT'nin dört
ISS ile şok görüşmesi, bu tekelin artık sona
erdiği şeklinde yorumlanıyor. Buna göre Türk
Telekom'un denetiminde InterExchange Point

IXP'nin kurulmasındaki tüm harcamalar da
IXP'ye bağlanacak olan ISS'ler tarafından
karşılanacak. Henüz kesinleşmeyen şartlara göre
kendi yurtdışı çıkış hattını kullanmak isteyen

ÖSYM sonuçları
bu yıl Internet'ten
verilmezse?..

ISS, yurtdışından 1.5'in Mbps üzerinde hat
almalı, bunun yarısı kadar hızla TURNET'e
bağlanmalı ve ayrıca yurtdışından aldığı hattın
dörtte birini de TURNET'e hibe etmeli.
Çeşitli kesimlerin konuyla ilgili izlenim ve
yorumları da farklılık gösteriyor. TT konunun
henüz yönetim kurulunda görüşüldüğünü
söylerken bu oluşumun dışında kalan ISS'ler ise
TT'ye ateş püskürüyor.
(Ayrıntılı haber sayfa 4'te)

TÜBİTAK Başkam Terzioğlu:

"Bilim Kurulu en kısa
sürede toplanmalı''

Geçtiğimiz yıl ilk kez ÖSYM sonuçları 3 bü
yük üniversite tarafından Internet'ten verilerek
Türkiye çapında önemli bir uygulama gerçek

TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr.

leştirildi. Bugünlerde ise Internet'in kullanımına

Tosun

Terzioğlu, Bilim ve Teknoloji Yüksek

büyük ölçüde katkı sağlayacağı öngörülen bu

Kurulu'nun en kısa sürede toplanması

uygulamanın, bu yıl da tekrarlanıp tekrarlanma

gerektiğini belirterek, "Örneğin ULAK-

yacağı tartışılıyor.

BİM gibi bazı projelerin devamım sağ

(Ayrıntılı haber sayfa 8'de)

Internet@97'nin
ardından...
İnterpro A.Ş.'nin düzenlediği Internet@97 Fu
ar ve Konferansları bitti ama yankısı hâlâ sürü
yor. Biz de fuarlardan, oturumlara, Uluslararası
Zirve'den Ulusal Internet Günleri'ne kadar et
kinlikten bir derleme yaptık.

(Sayfa 14-17)

lamak için de buna ihtiyaç var" dedi.
Yasa gereği yılda 2 kez başbakanın
çağrısıyla

CAD/CAM'97 ile
"Harikalar
Diyarı"ndaydık
CAD/CAM'97, izleyenleri 4 gün boyunca harikalar diya

EVRENSEL

rına götürdü. "CAD/CAM Harikalar Diyarı" partisi ile açılan
CAD/CAM'97, bilgisayar destekli tasarım (CAD) ile bilgisa
yar destekli üretim (CAM) alanında faaliyet gösteren şirket
ve kullanıcıları biraraya getirdi.

A K I N EVREN

Gelişmenin bedeli...
T ü r k T e l e k o m ' u n TURNET'i t ü r ü n ü n tek
ö r n e ğ i olarak s a k l a m a m a kararı y e n i
o l u ş u m l a r ı n d a habercisi o l d u . Kendi iletişim
o m u r g a l a r ı n ı h a z ı r l a m a y ı a m a ç l a y a n birkaç
kuruluşun yeni politikalara uygun
y a p ı l a n m a l a r ı n eşiğinde o l d u ğ u söyleniyor.
A d a y l a r a ö n e r i l d i ğ i söylenen koşullar
Internet ağının kapasitesini ve hızını artırmaya
yönelik.

(Devamı 2. sayfada)

toplanması

gereken kurul

1983 yılından bugüne kadar 2 defa

(Ayrıntılı haber sayfa 2'de)

toplanabildi.

(Ayrıntılı haber sayfa 10'da)

2

haber
EVRENSEL
- 1

CAD/CAM'97 ile "Harikalar Diyan"ndaydık

Baştarafı 7. sayfada
Türk Telekom'un TURNET'i türünün tek
örneği olarak saklamama kararı yeni
oluşumların da habercisi oldu. Kendi iletişim
omurgalarını hazırlamayı amaçlayan birkaç
kuruluşun yeni politikalara uygun
yapılanmaların eşiğinde olduğu söyleniyor.
Adaylara önerildiği söylenen koşullar
Internet ağının kapasitesini ve hızını
artırmaya yönelik. Ağ altyapısında meydana
gelecek her tür genişleme ve hız artışı da
kullanıcılara kabul edilebilir bekleme süreleri
ve sabırla beklenebilecek dosya indirme
süreleri anlamı taşıyor.
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I

nterpro tarafından bu yıl
dördüncüsü

düzenlenen

CAD/CAM'97

Bilgisayar

Destekli Tasarım/Üretim Fuar

ve

Seminerleri,

10-13

Nisan

1997 tarihleri arasında yapıldı.
İstanbul, Harbiye Askeri Müze
Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen
CAD/CAM'97, "CAD/CAM Hari
kalar Diyarı Partisi" ile açıldı. Si

CAD/CAM'97, izleyenleri 4 gün boyunca harikalar
diyarına götürdü. "CAD/CAM Harikalar Diyarı" partisi
ile açılan CAD/CAM'97, bilgisayar destekli tasarım
(CAD) ile bilgisayar destekli üretim (CAM) alanında
faaliyet gösteren şirket ve kullanıcıları biraraya getirdi.

anlamda

da

"ilk'lerin

yılıydı.

Katılımcılar, Internet'e açılan
Web sayfası aracılığıyla kendi
davetiyelerini
Fuarı

hazırlayabildiler.

izlemek

isteyenler,

www.cad-cam97.com.tr adresi
ne girerek, isim ve soyadı yazıp
yazıcıdan kendi adlarına dave
tiyelerini edinme olanağına sa
hip oldular.

licon Graphics'in sponsorluğun

CAD/CAM'97'deki bir başka

da gerçekleştirilen partiye katı

ilk ise, AutoCAD Kampı'nın bu

lanlar, video projeksiyon cihazı

yıl ilk kez etkinlikler içinde yer

Ağın hızlanmasının temel etkisini ticari
kullanıcılar görecek. Parasal işlemlerin yoğun
işlem sayısını Internet ortamına taşıyabilmenin
ön koşullarından birisi işlem hızı.

ile yapılan sanal gerçeklik ve si-

almasıydı.

mülasyon gösterisiyle harikalar

nin Avrupa çapında düzenledi

diyarına bir yolculuk yaptıktan

ği AutoCAD Kampı bu yıl ilk

sonra müzik ve yemek eşliğinde

kez CAD/CAM'97 etkinlikleri

Gelecek iki-üç yıl içinde bilimsel amaçlı
kullanımın ve kamusal kullanımın da artacağı
hesaplanırsa ağ iletişiminin altyapı gereklerinin
geometrik artış göstereceği beklenebilir.

eğlendiler.

Bu gelişme modelinin bilgi ve iletişim
teknolojileri sektörünün büyüme ve
gelişmesinin itici gücünü oluşturması da son
derece doğal, iletişim teknolojisi ürünlerini
pazarlayan şirketlerin pazarın en hızlı
büyüyen şirketleri olmalarının nedeni bu.
Pazara yeni şirket ve ürünlerin girmesi de bir
ikinci gösterge.
Uzmanların görüşü, iletişim pazarında
intranet pazarının Internet pazarından yaklaşık
sekiz kat daha büyük olduğu. Bu yorum
yatırımın çoğu ticari kuruluşlar tarafından
yapılacak anlamını taşıyor.
Dünyadaki gelişme bu yönde. Herkes
oyununu bir temel gerçek üzerine kurmakta:
"Eskiler atılıyor, yeniyi ben satmalıyım".
Yeni yapının içinde zamanla herşey
değişecek. Uygulama dilleri, iletişim
protokolleri, veritabanları, kullanıcı arayüzleri.
Bir yığın da yeni ürün girecek. Tarama
motorları (Search Engines), ağ makineleri,
güvenlik duvarları gibi.
Gelişmenin ve yenilenmenin bir bedeli var.
Özellikle hızlı gelişmenin temposunu bir tenis
maçında topun gidiş gelişlerini izleyen
seyircinin baş hareketlerine benzer bir devinim
ve şaşkınlıkla izleyen birçok kişi ve kuruluş
var. Hakları da var. Geç kalmak ya da boşa
yatırım yapmış olmak gibi bir ikilem içindeler.
Horozu çok olan köyde güneş geç doğarmış.
Bu söz iletişim pazarı için geçerli değil. Bu
pazarda eksik olan bilgili ve vizyon sahibi
uzmanlar ve danışmanlar.
Yoksa, bulutun içinde kaybolup gitmek işten
bile değil.
Bilginin sınırsızca üretilip paylaşılabildiği bir
dünyaya erişmek için bedelini ödemek
zorundayız.
Yeter ki, mükerrer ödeme yapmayalım!
İyi bayramlar dilerim.

Autodesk şirketleri

içinde yer aldı. Fuar alanı için
de ayrı bir bölümde bulunan

CAD/CAM'97 Fuar ve Semi
nerleri, bilgisayar destekli tasa

AutoCAD

rım (CAD) ile bilgisayar destekli

desk'in mimarlık ve mühendis

üretim (CAM) alanında faaliyet

lik

gösteren şirket ve kullanıcıları 4

yazılımı ile çözüm üreten 20

gün

boyunca

biraraya

Kampı'nda,

tasarımları

Auto-

için kullanılan

şirket yer aldı. Fuar süresince

getirdi.

CAD/CAM'97'nin fuar bölümü

AutoCAD

ne 73 şirket katılırken, gelişen

nen seminerler aracılığıyla, izle

teknoloji ve sektörel çözümlerle

yicilere çözümler de aktarıldı.

ilgili yapılan seminerlere de ilgi

Bu seminerlerin başlıcaları şun

büyük oldu.

lardı:

CAD/CAM'97'ye

kampında

düzenle

renk katan tavşan maskotlar, iz

AutoCAD Tabanlı Yazılımlar

leyicilere fuarla ilgili bilgiler ve

la Makine İmalatı ve Kalıp İma

rirken aynı zamanda katılanlara

latı, AutoCAD Release 14, 2 Bo

eğlenceli anlar da yaşattı.

yutlu Mekanik Teknik Resim, 3

Dayanıklı

tüketim

Boyutlu Modelleme ve İmalatı,

eşyaları

sektörünün önde gelen şirketle

Mimari

rinden biri olan Beko'nun ana

Kullanımı, AutoPlant ile Proses

sponsorluğunu

ve Borulama.

yaptığı

CAD/

Uygulamalarda

MAX

AutoCAD Kampı'na katılan

CAM'97'yi bu yıl 10 bine yakın

şirketlerin isimleri ise şöyle:

kişinin izlediği tahmin ediliyor.

Anadolu
Potansiyel, yabancı

Üniversitesi

Ziraat

Fakültesi Peyzaj Mimarlığı B ö 
derece

Ürün fiyatlarının Türkiye pa

lümü, Ansys, Ares, Autodesk,

önemli bir potansiyel olarak ni

zarındaki payı etkilemeyeceğine

Çizge, Digital Türkiye, Eksenel,

teleyerek,

"Türkiye'de medya

inanan Gueritz, Türkiye'deki alı

Escort, Figes, Genius, GrafCAD,

Fuarı gezen ziyaretçiler için

ve TV yayıncılığı da önemli bir

cı kitlesinin yeni teknolojilere

Grafik Sistemler, GTCO, Güzen

de uluslararası şirketlerin yurtdı

gelişim eğrisi çizdiğinden bizim

karşı gereksinimler söz konusu

Mimarlık, Kent, KOSGEB, Labi

şından gelen temsilcileri de bu

için güçlü bir potansiyel oluştu

olduğunda son derece duyarlı

rent, Mimarlar Odası İstanbul

lunuyordu.

ruyor

Türkiye'nin bağlı bulun

olduğunu ifade etti. Gueritz'in

Şubesi, MNS-MTM, Open Mind,

resmen açılacak olan Silicon

duğu Avrupa ve Ortadoğu böl

sözlerine ek olarak da Silicon

Prota, Rebis,

Graphics Türkiye'nin bağlı bu

gesinde beklenen yıllık toplam

Graphics Türkiye Genel Müdü

Softdesk ve Zenger.

lunduğu

mede

yatırımcıların
gözünden kaçmıyor

Ay sonu

Avrupa

ve

itibarıyla

Türkiye'yi

son

Sayısal Grafik,

Ortado

gelirin

yüzde

Türki

rü Taner Kılınç, ülkeyi ilgilendi

Öte yandan etkinliğe katılan

ğu'dan sorumlu bölge yöneticisi

ye'den

gelmesini

hedefliyoruz.

ren birtakım stratejik yapılanma-

şirketler, tanıtım seminerleri de

25'inin

Guy Gueritz ve Pazar Geliştirme

Türkiye pazarı bizim için önem

lardaki kamu alımları söz konu

düzenlediler.

Müdürü Isabelle Gayral Bosc-

li bir yatırım. Türkiye ofisinin

su olduğunda, fiyatların önemi

şirketler şunlardı: Momentum,

hung, CAD/CAM 97 Fuar ve Se-

hem konumu hem de sahip ol

olmadığını belirtti.

Yıldız Üniversitesi, Bilgi Yöne

minerleri'nin önemli ziyaretçile-

duğu potansiyel

rindendi. Gueritz, Türkiye paza

daha stratejik bir kimliğe bürün-

rına ilişkin yaptığı değerlendir

mesi de söz konusu" dedi.

gereği

ileride

Seminer

veren

tim Sistemleri, Gantek, AlfaCAD/CAM'97'deki ilkler

norm, İde Yapı, Dema 3000,

CAD/CAM'97'de bu yıl, bir

Akropol, Ak Mühendislik.

haber
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İLSİS ihalesi yapıldı
GÜNEŞ KAZDAĞLI

M

ve

Hizmetleri

Genel

Müdürlüğü ( B İ L G E M ) tarafın

dan yürütülen İLSİS p r o j e s i n e ilişkin iha
le,

geçtiğimiz

TİTİZCE

İl Milli Eğitim Müdürlüklerini bir

illi Eğitim B a k a n l ı ğ ı Bilgisayar
Eğitim

3

ağ yapısı altında birbirine

M. TINAZ TİTİZ

bağlamayı hedefleyen Dünya

Zengin içerikli ve değerli bilgi!

hafta Ankara'da yapıldı.

D ü n y a B a n k a s ı kredisiyle Milli Eğitimi

Bankası kredili İLSİS projesi için

Geliştirme k a p s a m ı n d a e l e alınan İLSİS
projesi ihalesi 12 ayrı p a k e t t e n oluşuyor

ihale yapıldı. 12 ayrı paketten

erkesin, ilk defa bir yabancı ülkeye gidişi için kurduğu
hayaller vardır. Benim hayalim de insanın, aradığı bü
tün kitapları bulup satın alabileceği bir kitapçıya gitmekti.

H

lir. Bir bilginin İçerik Zenginliği (İ.Z.);
İ.Z.=haber değeri (bit)/toplam bit
olarak tanımlanabilir.

du. İ h a l e y e değişik p a k e t l e r l e 10 şirket

1980'lerin hemen başında Türkiye'de kitapçıların ne ka

teklif verdi. İ h a l e y e , Digital, O r a c l e , Me-

dar az ve küçük hacimli, hele hele yurtdışından kitap getir

lider arasında yapılan bir ankette

menin ne denli güç olduğunu hatırlayanlar bu duyguyu anla

markası olduğuna inanan sayısı yalnızca birdi" gibi bir "bil

yacaklardır

genin haber değeri 2 bittir. Bilginin toplamı ise 1160 bit

oluşan ihaleye 10 şirket teklif

teksan, İhlas, Halıcı Bilgi İşlem, MDA,
Sentim(Sena),

Escort,

IBM

ve

Koç-

verdi. Teklifler şirketlerin seçtiği

Unisys'in teklif verdiği öğrenildi.
İl Milli Eğitim Müdürlükleri arasında
bir

ağ

oluşturulması

planlanan

Ankara ve istanbul'daki az sayıda kitapçının herbirinde
uzun süreler geçirir, bu şehirlerin birinden diğerine seyahat

paketlere göre değişiyor.

ettiğimde mutlaka kitapların bulunduğu raflardaki kitapları

İLSİS

karıştırır, birazını okur ve bazısını satın alırdım.

P r o j e s i n d e d a h a ö n c e 5 ilçeyi k a p s a y a n

Durum böyleyken, ilk defa yurtdışına çıkma fırsatı do-

bir pilot çalışma yapılmıştı. S ö z k o n u s u

şirket teklif verdi. İ h a l e y e katılan diğer

ğunca, bu kitap takıntımın etkisiyle programıma, Türkiye'de-

ihale ise b u pilot ç a l ı ş m a n ı n ü l k e g e n e 

şirketlerin teklifleri g e n e l l i k l e ilk 8 p a k e 

I ki kitapçılarda harcadığım süreyi çok aşan bir zamanı kitap-

line yayılmasını kapsıyor. D a h a ö n c e d e

ti içeriyordu.

belirttiğimiz gibi 12 ayrı p a k e t t e n o l u ş a n

teklifler ise 7 m i l y o n dolar ile 9 milyon

ihale; illere k u r u l a c a k o l a n s u n u c u , PC

dolar

yandan

dikten yaklaşık 30 saniye sonra yıkılıverdi. Bu kısa süre için

ile m o d e m d e n o l u ş a n d o n a n ı m , verita

k o n u h a k k ı n d a g ö r ü ş t ü ğ ü m ü z yetkililer

de nasıl bir bilgi denizinin içine düştüğümü, eğer ne aradığı

banı,

ihale

ofis yazılımı ve

ağ yazılımlarını

Bu p a k e t l e r için verilen

arasında

değişiyor.

sonucunun

Öte

önümüzdeki

aylarda

kapsıyordu. İ h a l e y e katılan şirketler tek

belli o l a c a ğ ı n ı belirterek, " B u o l d u k ç a

liflerini seçtikleri p a k e t l e r e g ö r e verdiler.

b ü y ü k bir proje. Projenin b ü y ü k l ü ğ ü ay

İ h a l e d e " P a k e t 1 0 " olarak anılan verita

rılan k a y n a k t a n ö t e kapsadığı alanla da

banı

ilgili. İLSİS Projesi başarıyla gerçekleştiği

alımına

şartname

gereği

sadece

çı ziyareti için koydum.
Bütün bu hayallerim, ünlü bir kitabevinin kapısından gir-

mı tam olarak bilmiyorsam, bir kapalı spor salonu büyüklü
ğündeki bu kitapçıda hiçbir şey bulamayacağımı gördüm ve
kapıya yakın bazı dergilere baktıktan sonra birkaç dakika
içinde orayı terkettim.
Bu anımı iletmemin nedeni, bilgi erişiminde müthiş bir
araç olan Internet'in, yukarıda sözünü ettiğim "büyük kitap

Örneğin; "Ülkemizin son 40 yılına damgasını vurmuş 4
YAHOO'nun yeni bir çorap

olup, içerik Zenginliği yüzde 0.2 civarındadır. Yani hemen
hemen "boş laftır.
Buna karşın,

"BT/haber'in telefonu (0212)2123122 dir"

bilgisi için ise bu oran yaklaşık yüzde 10'dur, İçerik Zengin
liği dışında, bir bilginin işe yararlığının ikinci bir ölçütü de
içerik Değerliliği olarak adlandırılabilir. Bu ise birincisi kadar
yalın tanımlanabilir değildir.
BT/haber'in telefonlarını bilen ya da kolayca bulabilecek
insanlara verilecek telefon numarası bilgisinin içerik Zengin
liği her ne kadar liderlerimiz ve YAHOO ile ilgili bilgiye gö
re 50 kat daha fazlaysa da yine de pek "değerli" değildir.
Ama BT/haber'in numarası değişmiş ve bu yolla duyuruluyor
olsaydı, son derece "değerli"olabilecekti.
Internet'teki bir kısım bilginin içerik zenginliği ve değeri
açısından son derece zayıf olduğu bir gerçektir. Bilgi miktarı
hızla arttıkça, değerli bilgi yanında değersizlerin de aynı hız
da -belki de daha hızlı- artması beklenebilir.

O r a c l e teklif verdi. Veritabanı paketi dı

takdirde bu Milli Eğitim B a k a n l ı ğ ı ' n ı n

şında 11 p a k e t i n t a m a m ı n a ise t o p l a m 7

çı'ya pek benzemesidir. "Ne" aradığını ve üstelik "nasıl"

Bu süreç boyunca Arama Makinelerinin algoritmaları ne

yanı sıra B T s e k t ö r ü için d e iyi bir ö r n e k

araması gerektiğini bilmeyen bir kişi, boş zamanlarında sörf

denli gelişirse gelişsin, bunun kimi güçlüklere yol açacağı da

m i l y o n 7 9 5 b i n d o l a r tutarla s a d e c e bir

oluşturacak" y o r u m u n u yaptılar.

yapar, eğlenceli hatta yararlı zaman geçirir ama amacına ka

beklenmelidir. Yararlı bir bilgiye erişmek isteyen bir kişi, bel

ULAKNET'e bağlı 13 üniversitede
iletişim devri başlıyor
GÜLSEREN KOÇBEY

T

tiyen ulaşamaz. Internet ve toplumumuz bağlamında bu nok

ki de katlanamayacağı kadar uzun bir süre beklemek zorun

ta iki defa önemlidir.

da kalacaktır. Bu bir çeşit bilgi kirlenmesidir.

Birincisi, olağanüstü boyutlardaki bir bilgi okyanusunda,

Ülkemizde insanlar çeşitli ölçütlere göre sınıflandırılır

sorunlarını bilgiyle değil onun almaşıklarıyla çözümlemeye

ken şimdilerde gözde ölçüt "Internet kullanıp kullanmadığı"

alışmış insanlar olarak "ne" aradığımızı bilme konusundaki

olmaya başlamıştır.

olası sorunlardır.
İkincisi ise, az sözcükle konuşup yazan, üstelik de söz

önemlidir. Eğer konu böyle değerlendirilmezse, tek ilaçlı re

den IP trafiği başlayacak" diyor. Omurga

cüklere yüklediği anlamlar konusunda net olmayan insanımı

çetelere pek düşkün olan toplumumuz bir süre sonra herşe-

ÜBİTAK, Y Ö K ve Türk T e l e k o m

nın şu anda çalışabilir durumda olduğunu

zın, bu okyanustaki bilgilerin ancak pek küçük bir bölümün

yin tek çözümü olarak Internet'i görmeye başlayabilir.

işbirliği ile yapılan Ulusal Akade

belirten T e k m a n , haberleşme testi yaptık

den yararlanabilmesi ihtimalidir.

mik Ağ (ULAKNET) ve Bilgi Mer

larını ve bu testte, 5-6 üniversitenin bağlı

Bu iki sorun da çözülemez değildir. Hatta Internet, bu iki

kezi (ULAKBİM) çalışmaları meyvelerini

olduğu Ege Üniversitesi ve yine 5'in üze

"Kaynak Sorun"u çözebilmemiz için bir nimet olarak da gö

vermeye başlıyor. Bir taraftan yoğun bir

rinde üniversitenin bağlı olduğu T Ü B İ T A K

şekilde Türk T e l e k o m ' d a n gelen bilgiler

Başkanlık'ın omurga üzerinden başarılı bir

doğrultusunda

üniversiteler

şekilde haberleştiklerini söylüyor.

maya

ederken,

devam

omurga

üzerinden

ağa

bir

bağlan
da

1997 yazına kadar her hafta 5 kurum

testleri

ağa bağlanarak, toplam 94 kurumun bağ

yandan

haberleşme

lanma

gerçekleştiriliyor.

işlemleri

tamamlanmış

olacak.

rülebilir. Yeter ki bunlar birer sorun olarak kabul edilsin

değerlenir. Çünkü hiç kimse sorununu çözmeyi bırakıp laf
ebeliği yapmak istemez, işte o durumda Internet çok değerli

cağı ve iki kata çıkma süresinin giderek kısalacağı tahmin

olur.

edilmektedir.
Bu patlamanın olası olumlu sonuçlarını yorumlayabilmek için bazı kavramsal araçlara ihtiyaç vardır. Internet ara
cılığıyla erişilen bir bilginin işe yararlığını ölçmek için birkaç

T e k m a n , şu anda Bilkent Üniversitesi, TÜ

telerin ULAKNET üzerinden haberleşme

tip ölçüte gerek vardır.

BİTAK Merkez ve Ege Üniversitesi'nin tam

leri bekleniyor.

ğunu,

Muğla

Üniversitesi,

K o ç , Galatasaray, Sakarya ve
Uludağ

Üniversitelerinin

bağlanmaya

hazır

de

durumda

olduklarını belirtiyor. Ç o k kısa
süre

içinde

söz

konusu

üniversitelerin bağlantıları ya
pıldıktan

sonra,

Ankara'dan

Gazi Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi, B a ş k e n t Üniversitesi
ve Kırıkkale Üniversitelerinin
de ağa bağlanabileceği ifade
ediliyor. Önümüzdeki Kurban
Bayramı'na kadar İzmir Yük
sek

Teknoloji

Enstitüsü

ve

O D T Ü ' nün de bağlanmasıyla,
toplam 13 kurum birbirleriyle
haberleşebilecekler.
bile

bağlanan

haberleşmeye

Şu anda

üniversitelerin
hazır durumda

olduklarını belirten T e k m a n ,
h a b e r l e ş m e için O D T Ü ' n ü n
bağlanmasının

beklendiğini

ifade ediyor. T e k m a n , " O D T Ü

Bilgi, sorun çözmenin bir amacı olarak görülüp anlaşıl
maya başlandığında hem içeriği zenginleşir, hem de içeriği

Diğer yandan, Internet'teki bilgi hacmi büyük bir hızla

ULAKBİM B a ş k a n Yardımcısı Erkan

olarak ULAKNET'e bağlı oldu

Söylenmek istenenin özü şudur; ne yöne gideceğine ka
rar vermemiş bir kaptan için hiçbir rüzgar elverişli değildir!

artmaktadır. Beş yıl içinde bugünkü hacmin iki katına varıla-

1997-98 öğretim yılında ise, tüm üniversi

bir

Ama onu ne amaçla ve ne ölçüde kullandığı çok daha

bağlantıya geçtiği anda, omurga üzerin

Bunlardan birisi "içerik zenginliği" olarak adlandırılabi-

O halde iki şeyi aynı anda yapabilmeliyiz; bir yandan so
runlarımızı bilgiyle çözmek, diğer yandan da bilgi erişimi
için yolları -Internet de dahil- zenginleştirmek!
İletişim adresi:
e-posta:titiz@turk.net
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Internet'in yurtdışı
çıkışında tekel kalkıyor

HARMAN
M. SİNAN OYMACI
Trio Çözümevi Yönetici Ortağı

AHMET TOKUZ

nı iddia etti. Bilge, yeni olu

ürk Telekom'un geçtiği

Internet'e devam

eçtiğimiz hafta İstanbul'da düzenlenen "Internet@97" etkinlikleri dolayısıyla pek çok
kişinin gündeminde Internet vardı. Konularında
uzman kişiler, söyleşiler, toplantılar, paneller, eği
tim seminerlerinde bilgi aktarmaya çalıştılar.

G

O n l a r aktarmaya çalıştılarsa da, bizim "bilgi"yi
almaya pek

olumlu yaklaşıyor.

şumla Internet'in standartlaştı-

T

miz haftalarda dört ISS
ile şok görüşmesi TUR-

grubu, Internet'in iyi bir pazar olacağını keşfetmişe
benziyorlar. Bilgi teknolojisi kadar, Internet konulu
dergiye sahip olduk. Hayırlı olsun.
M r . Greisen'in konuşmalarımızdan birinde yap
tığı esprili bir tanımlama ile konumuzu noktalaya
lım. "ATM"leri biliyorsunuz. Para çekmek için kul

rılmasından

nü almadan yalnızca dört ISS

dağıtık bir yapının hakim ola

ile yeni bir oluşum kararı al

cağını söyledi

ması, diğer ISS'ler tarafından

NET tekelinin artık sona erdiği
ISS'lerin

görüşmesine

göre

çok

sert

tepkiyle

karşılandı.

Gündemdeki ISS'ler

Turk Nokta Net'in Genel Mü

oluşumdan memnun

dürü Ahmet Yürekli, yurtdışı

şeklinde yorumlanıyor. TT ile
Türk Telekom'un denetiminde

TT'nin tüm ISS'lerin görüşü

uzaklaşılacağını,

çıkışına izin verilmesini olum

InterExchange Point ( I X P ) adı

TT'nin dört ISS ile Anka

verilen bir yurtdışı çıkış nokta

ra'da biraraya geldiğinin du

lu karşıladıklarını fakat bunun

niyetimiz yoktu. Yanlış anlaşılmasın,

landığınız cihazlar değil. Daha önce böyle bir hata

dikkate alanlar vardı, ancak oldukça küçük bir azın

yapılmıştı, anımsatayım dedim Mr. Greisen'in ak

sı oluşturuluyor. B ö y l e c e bu

yulmasından sonra bir anda

yalnızca bazı ISS'lerle konuşul

tardığına göre; "ATM için Another Terrible Mistake"

çıkış noktasından geçmek ko

gündeme SuperOnline, Escort-

masını hoş karşılamadıklarını

deniyor. Bilginiz olsun.

şuluyla

çıkış

Net, İhlas.net ve IBMNet isim

söyledi. Yürekli, TT'nin açık

hatları olan tüm ISS'ler kendi

leri geldi. Bu konuyla ilgili gö

hareket etmemesinden dolayı

hatlarından çıkabilecek.

rüşlerini aldığımız ISS üst dü

kızgın olduklarını da söyledi.

lıktı. Yurtdışından gelen konuşmacılara ve

konuk

lara, bizim herşeyi bildiğimiz, kendimize yettiği
miz, bundan güzel anlatılamazdı! Fuar kısmından
söz etmiyorum. Orası, her gün yeterli ziyaretçiye
sahipti. Fuar kısmına gelmişken, bundan sonraki
tüm bilgi teknolojisi üzerine düzenlenen etkinlikle
re, Internet Servis Sağlayıcısı şirketlerin katılması
sağlansın. Tanıtım bütçeleri yüksek, ilginç gösteri
lerle izleyicilerin ilgisini çekiyorlar. Sonuçta, dona
nım ve yazılım satıcıları gibi elle tutulabilen nesne
lere sahip olmadıkları için, hizmetteki kalitelerini
duyurmak zorundalar.
Etkinliğin sondan bir önceki gününde, ilginç bir
gelişme oldu ve bir kısım Internet servis sağlayıcısı
şirketler, yurtdışı erişim için Türk Telekom'un dışın
daki kendi hatlarını kullanmaya başladılar. Üç gün
dür, yurtdışı Internet adreslerine erişim hızlandı.
Bundan sonra para konuşmaya başlayacak gibi gö
züküyor. Çünkü, öğrendiğimize ve öğrendikleri
mizle yaptığımız hesaba göre, bu tür bir bağlantıyı
bir sene devam ettirmenin bedeli en az "Bir milyon
Amerikan Doları". Bu harcamayı yapabilecek şir
ketler, yurtiçi ve yurtdışı erişimini kullanıcılara he
men hemen aynı performansta sağlayabilecekler.
Bu da şunu gösteriyor ki, Internet Servis Sağlayıcılar
arasında konularına göre uzmanlaşma başlayacak.
Internet'e erişim sağlayacak şirketlerin sayısında
azalma olacak. Doğal olarak, bunlar şu anda edin
diğimiz bilgiler ışığında gördüklerimiz.
Bu etkinlikle birlikte, Internet konusunda yıllar
dır çalışmakta olan Internet Society Yönetim Kurulu
üyesi, Mr. Frode Greisen'le görüşme fırsatını da bul
duk. Bu bizler için büyük bir şanstı. Yurtdışındaki
Internet ile ilgili gelişmeleri, yetkili ağızların birisin
den dinlemek bulunmaz bir nimetti. Özellikle, ül
kelerin kendi

bünyelerindeki iletişim altyapısı ça

lışmalarının ne kadar önemli olduğunu, iletişim ko
nusunda tekelci yaklaşımların bırakılması gerektiği
ni vurguladı. Görüşlerini çeşitli yayın organlarından
bulabilirsiniz.
Son günlerde Internet konusunda birden ortaya
çıkan dergileri takip edebiliyor musunuz? Ben ede
miyorum. Nasıl olduysa, bir anda pek çok yayın

* * * * *

Ustüste iki hafta Oscar'lık filmlerden sonra, bu

kendi

hafta filmlere ara verip bir kitaptan söz etmek isti

bağımsız

yorum, ingilizce bir kitap. Özellikle, geçtiğimiz ay

birleştiği

toplu intihar eylemi ile gündeme gelen "Heaven's

yurtdışı

yurtdışı
bir

IXP

hatlarının

kavşak

olacak.

DorukNet G e n e l Müdürü

zey yetkilileri bu oluşuma ol

Cengiz Özden ise, TT'nin ken

dukça olumlu bakıyor.

dilerinden

de

farklı

omurga

tüm

SuperOnline Genel Müdürü

harcamalar da I X P ' y e bağlana

Burak Yel, yeni bir oluşuma

için görüş aldığım fakat buna

cak olan ISS'ler tarafından kar

gidildiğini kabul etti, fakat bu

olumsuz

izleri" isimli kitap, 1996 yılında Mandarin yayınla

şılanacak. Henüz kesinleşme

nun açıklamasını Türk Tele-

söyledi. Ö z d e n , T U R N E T ' e

rı tarafından yayınlanmış. Yazarı, "Economist" der

yen şartlara göre kendi yurtdı

kom'a bırakacaklarını söyledi.

desteğe

gisinin Doğu Afrika muhabiri, Graham Hanckok.

şı çıkış hattını kullanmak iste

Bunun yalnızca

ama

Kitap, "Başlangıç ve Son için Araştırma" alt başlığı

yen ISS, yurtdışından 1.5 Mbps

sağlanan bir ayrıcalık olmadı

artma olmazsa ve yan oluşum

nı taşıyor.

üzerinde hat almalı, bunun ya

ğına dikkat ç e k e n Yel, daha

lar olursa kendi çıkışlarını dü

nsı kadar hızla TURNET'e bağ

kaliteli bir erişim sağlanabil

şünebileceğini ifade etti.

lanmalı ve ayrıca yurtdışından

mesi için TURNET dışında

MagNet Teknik Müdürü Ya

aldığı hattın 1/4'ünü de TUR

ISS'lerin artık kendi çıkışlarını

sin Kaplan da TURNET dışında

NET'e hibe etmeli.

kullanabileceklerini söyledi.

Gate" olayından sonra, bu tür kitaplar daha fazla ki
şinin ilgisini çekmeye başladı.
"Fingerprints of The Gods", "Tanrıların Parmak

Kitapta arkeoloji, jeoloji ve astronominin yardı
mı ile geçmişten

günümüze aklımıza takılan soru

ların yanıtları verilmeye çalışılıyor. Özellikle, "Piri
Reis" ile ilgili tespitleri çok enteresan.
Bulabilirseniz edinin. Oldukça uzun olan bu ki

IXP'nin kurulmasındaki

tap, akıcı bir üsluba sahip olduğu kadar, genelde

T ü m bu gelişmelerden ilk

duyduğumuz ancak, nasıl, niçin sorusuna cevap ve

aşamada etkilenen doğal ola

remediğimiz konuları gündeme getirdiği için, ince
lemeye değer. Bu arada, kitabevlerinden bulama
yanlar için, Internet erişiminiz varsa, kitabın tama
mını "www.gold.net/users/iy12/fingerp/" adresin

rak TURNET. TURNET'e tek
nik destek vermek amacıyla
kumlan Inturnet A.Ş. G e n e l

den okuyabilirsiniz.

Müdürü G ö k h a n Bilge, TT'nin

Son not: Heaven's Gate'in Internet'teki sayfaları
nın yansımasını bulacağınız adres; "www.artbelI.com/mirror/heavensgate/index.htm"
*****

kendileri ile müzakere etme

İngiliz filozof, John Locke'ye (1632-1704) göre;
"Yeni fikirler daima şüphe ile; genellikle de aley
hinde olarak karşılanır. Henüz alışılmamış oldukla
rı için, buna karşı geçerli hiçbir sebep de gösterile
mez."
Kimsenin düşünmediği bir fikri söylediğinizde,

den böyle bir karar almasın
dan

dolayı

oldukça

kırgın.

Böyle bir değişiklik sonunda
iş planlarını tekrar gözden ge
çireceklerini söyleyen Bilge,
TT'nin bu zamana kadar Inturnet'e verdiği sözlerin ger
çekleşmediğini

söyledi.

Hat

dört ISS'ye

EscortNet G e n e l Müdürü
Yalçın

Gerek

de

TT'nin

olduğunu

TT'nin

söyledi.

Kendileri

bu işin içinde olmadığı için

şı çıksalardı bu duruma gelin

vunması gerektiğini de sözleri

mezdi' diyor. Yeni süreçten

ne

bütün ISS'lerin eşit olarak ya

TURNET'in yurtdışı çıkışında

Bunun

yanında

Sprint tarafında sorunlar oldu

rek, küçük sermayeli ISS'lerin

ğunu iddia eden Kaplan, yeni

bu durumdan olumsuz etkile

oluşumun makul koşullar içeri

neceğine de inanmıyor.

sinde olması durumunda kendi

ISS'lerden

istenecek

zorlaştırdığına

belirleyici

rol

İhlas.net Proje Koordinatö
Salih

Kardaş,

gelişmeyi

karşılıyor,

düşünebileceklerini belirtti.

TT kanadı

fiyatın

oynayacağını

söylüyor. Şu anki hat fiyatlan-

oluşturulması

dırmasına yakın bir fiyatlandırma yapıldığında bunun ne

sına rağmen, dört ISS'ye de

kadar kanuni olursa olsun bir

birtakım avantajlar sağlandığı

anlam ifade etmeyeceğini söy

nı belirten Bilge, 'masrafımız

leyen Kardaş, amaçlarını In-

azalacak

ternet'ten büyük kâr elde et
yerine

yurtdışı çıkışlarını oluşturmayı

fakat

gibi olumlu taraflar bulunma

daralacak' diyor. Inturnet şu

mek

an kendi içinde

olarak açıkladı. Kardaş, TT'ye

değişikliğin

ekledi.

rarlanacağını dile getiren G e 

ne; bunun da yatırım yapmayı

da

kabul

ortamına sürüklenmemesini ve

olumlu

pazarımız

şartlarını

eden ISS'lerin haksız rekabet
TT'nin bu ISS'lerin hakkını sa

takım rakamların düşüldüğü

ama

ağır

Kaplan,

tepki gösteren ISS'leri eleştiren

olacaktır.

havuz

söyledi.

Gerek, 'Baştan TURNET'e kar

rü

sından

kası uygulayan ISS'lerin oldu

TURNET'e destek veren ve

nun yanında gelirlerinden bir

çekti.

kendi omurgalarından hizmet
veren, kısacası arka kapı politi

memesi gereken bir oluşum

memizde yarar var. Kabul edilmesi daha kolay

dikkat

bir

ğunu bunun da haksız rekabet

duğunu ifade eden Bilge, bu

Yeni senaryoda kendileri açı

edeceklerini
hatlarında

yarattığını

leri ortaya koyduğumuzda, gerekçelerini de belirt

sinanoym@triosh.com

devam

TURNET

nun engellenmemesi ve kesil

karşılaştıklarınızı anımsayın. Demek ki, bu tür fikir

İletişim adresi:

verdiklerini

olumlu adımlar attığını ve bu

masraflarının hala yüksek ol

e-posta:

çok

cevap

yaygınlaştırmak

hukuksal ve iş planı üzerinde

yurtdışından

getirdikleri

hat

ki etkisini inceliyor.

Bunun

için küçük miktarda vergi ya

sonunda Bilge, TT ile masraf

da getirdikleri hattın yarısını

lar ve gelir paylaşımı konu

vermeyi önerdiklerini söyledi.

sunda tekrar müzakere edebi

IBMNet adına görüşlerini

leceklerini ve pazarlama ko

aldığımız

İletişim Hizmetleri

nusundaki faaliyetlerini artıra

Pazarlama Uzmanı Bora Kızı

caklarını sözlerine ekledi.

lırmak da, KP oluşturma çalış
malarına TT'nin daveti üzerine

Bu arada Bilge, yeni oluşu

katıldıklarını ve Nisan ayı içe

mun iddia edildiğinin aksine

TT'den görüşlerine başvur
duğumuz İnformatik Sistemler
Daire Başkanı Dicle Eroğlu ve
Bilgi Servisleri Grup Başmü
hendisi Ayfer Cambazoğlu, bu
oluşumun bütün ISS'lere açık
olduğunu, düzenlenen sözleş
menin TT Yönetim Kurulu'
ndan çıkması durumunda tüm
ISS'lerle temasa geçeceklerini
söyledi. Sözleşme henüz ön
aşamada olduğu için ayrıntılar
hakkında bilgi vermeyen TT
yetkilileri, kurulacak Internet
erişim noktasının (IXP) TT'nin
denetiminde olacağına ve yur
tiçi trafiğinin adresinin TUR
NET olmaya devam edeceği
ne dikkat çekiyor.

risinde TURNET'ten hizmete

Bu arada veri hatları fiyatı

yurtdışı çıkış hızının yeterli ol

başlayacaklarını söyledi. TUR

konusunda henüz kesinleşen

mamasından çok, bazı ISS'le

NET bağlantısını tamamlayan

birşey

rin, kontrolü TT'ye bırakmak

IBM, bunun yanında Internet

Cambazoğlu, ilk aşamada yapı

yerine kendi ellerinde tutmak

kullanıcılarını üzmeyecek bir

olarak IXP'yi kurmaya çalışa-

dış hattı da kullanıma açmaya

caklannı söyledi.

istemelerinden kaynaklandığı

olmadığını

söyleyen

