Teknoparklar için
yönetmelik hazırlanıyor
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı teknoparklar için
yönetmelik hazırlıyor. Söz konusu yönetmeliği
KOSGEB Yasası'nın bazı hükümlerinden yola
çıkarak hazırlandığı öğrenildi. Yönetmeliğin
tamamlanma aşamasında olduğunu kaydeden
yetkililer, uygulanacak teşviklerle ilgili
kararname için ise Hazine Müsteşarlığı ile
çalışmaların devam ettiğini belirttiler.
Konu hakkında halen teknopark kurma

çalışmaları devam eden ODTÜ Rektörü
Prof.Dr. Süha Sevük'le görüştük. Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri uygulamasının en kısa
sürede başlatılması gerektiğini belirten Sevük;
"Eğer Türkiye'de bunu başarırsak ciddi
anlamda bilimde, sanayide, teknolojide yarışır
hale geliriz. Uygulanacak teşvikler de en az
turizme, tarıma ve otomotiv sektörlerine
uygulanan teşvikler kadar olmalı" dedi.

Müge Tanık, Intel
Türkiye sorumlusu

Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı, Sanayi Araştırma ve Geliştirme
Genel Müdürlüğü "Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri Kanun Tasarısı" çalışmalarını
başlatmış ve konuyla ilgili çeşitli kurum ve
kuruluşlardan da görüşler almıştı. Ancak bu
çalışmalar bir türlü tamamlanıp yasalaşması
için TBMM've gönderilemedi.
(Ayrtntth haber sayfa 3'te)

Yeni uygulamadan
haberim yok"

1997 yılı başında Intel'in Türkiye'de ikinci bir
dağıtıcı atayarak pazara daha ciddi baktığı, hatta

Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Oğuz Tez-

Türkiye'ye bakan bir temsilci atayacağı ve bu

men, geçtiğimiz hafta Internet kamuoyunda

arada ofis açma konusunda çalışmalara başladı

büyük tartışmalara neden olan InterExchange

ğı haberini duyurmuştuk. Intel, Türkiye'den so

Point uygulamasına ilişkin bilgisi olmadığını

rumlu kişi olarak Müge Tanık'ı atadı. Müge Ta

söyledi. Tezmen, Türk Telekom'un bazı servis

nık, geçtiğimiz haftalarda çeşitli şirketlerin top

sağlayıcıların yurtdışı çıkışına izin vermesi ve

lantılarına katılarak aktif görevine başladı. Daha

böyle bir taahhütte bulunmasının ise mümkün
olmadığını belirtti. (Ayrıntılı haber sayfa 4'te)

önce son olarak ABD'de görev yapan Tanık'ın
yeni görevinin, bu hafta yapılacak bir duyuruyla

Internet'in 4'üncü yılı kutlandı

basına bildirileceği açıklandı.

Unisell'de 15 milyon
dolarlık BT projesi
Tüm dünyadaki Lever ve Unilever yetkililerinin
yakından takip ettiği Boğaziçi Projesi hayata geç
ti. Projenin 15 milyon dolar olduğu söylenen BT
kısmında ise; Neptün, Erenet, Ege Porcan ve Al
şirketleri yer alıyor.

(Aynntıh haber sayfa 12'de)

Dağıtıcılık işinin
'Boyut'u yeni bir
şirket ile büyüyor
Dağıtıcılık konusunda faaliyet göstermek amacıyla kuru

lan Boyut, potansiyel gördüğü bu pazara oldukça iddialı gi
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riyor. Sadece yabancı markaların dağıtımına odaklanacak
olan şirket, 1999 yılında Türkiye'deki en yüksek cirolu da
ğıtıcı olmayı hedefliyor.

(Ayrıntılı haber sayfa 14'te)

Akin Evren

Yeni bir insan tipi...
Başlığına bakıp yanılmayın. Söz etmek
istediğim konu, koyun türlerinin kopyalanarak
üretilmesi gibi genetik yöntemlerin insan yaşamına
uygulanabilirliği değil. Bu türden uygulamaların
aktöreye ne denli uygun düştüğü hiç değil.
Ben, insanın doğuştan edinilmiş bilgilerle
doğmadığına, yaşam süreci boyunca edindiği bilgi
ve deneylerle öğrendiğine inananlardanım.

(Devamı 2. sayfada)

ODTÜ Kültür Sitesi'nde düzen

rını

konuştu.

Tören

sırasında,

lenen bir kokteylde Türkiye'nin in

Doç.Dr. Mustafa Akgül, Doç.Dr.

ternetle tanışmasının 4'üncü yılı

Ufuk Çağlayan ile Dr. Attila Özgit

kutlandı. "Gelin Internet'i büyüte

tarafından kaleme alman bir metin

lim" sloganı ile biraraya gelen grup

de imzaya açıldı.

4'üncü yılda da Internet'in sorunla

(Ayrıntılı haber sayfa 2'de)
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Baştarafı 1. sayfada
Eğitimin insanı değiştirebildiğini
düşünüyorum.
Bu konuda kötümser düşünenler her ne

GÜNEŞ KAZDAĞLI

O

DTÜ ve TÜBİTAK işbirliği ile
kurulan TR-NET grubu, 1993
yılında 64 Kbit/s hızındaki OD-

TÜ-Washington (NFSNET) bağlantısıyla
Türkiye'yi Internet'le tanıştırmıştı. İşte

kadar eğitimin yalnızca cehaleti aldığını ve

bu tanışmanın 4'üncü yıldönümü OD

gerisinin "baki" kaldığını söyleselerde,

TÜ Kültür Sitesi'nde düzenlenen bir

öğretimi de kapsayan bir eğitim süreci kendi

kokteylle kutlandı. 4'üncü yılda yine In

amaçlarına yönelik insan tipini

ternet erişiminde yaşanan sorunlar ve

oluşturmaktadır.

Türk Telekom'un uygulamaları konu

Farklı dünya görüşleri ve ideolojilerin bu

şuldu. Türkiye'yi Internet'le tanıştıran

konuyu sıcak tutup eğitim süreçlerini

grubun içerisinde yer alan ODTÜ Bilgi

denetleme çabalan bu gerçekliğin

İşlem Daire Başkanı Dr. Attila Özgit, tö

bilinmesinden kaynaklanmaktadır.

ren

Okul öncesinden başlayıp üniversite ile
sonlanan biçimsel eğitim, yeni insan tipini
şekillendiren önemli bir süreç. Ne var ki,
eğitimin tümü değil. Aile çevresinden,
arkadaşlardan, yazılı ve görsel medyalardan
edinilen izlenimler ve etkilenmeler etkiyi
bütünlemekte.
Ulusal düzeyde eğitim hedefleri uzun
dönemlidir. Gelişme ve rekabet edebilmenin
gereklerini içinde taşır. Ekonomik ve siyasal
gerçekliklerin dünya boyutlarında
değerlendirmesiyle saptanır.
Bu çerçevenin içinde endüstri ve kamunun
gereksinim planlaması ve talepleri dikkate
alınarak her sektör için insan gücü planlaması
yapılır. İş sahiplerinin gereksinimlerine
uymayan eğitim üretimi hatalı üretimdir.
Ürünleri stokta kalmaya veya yeniden
üretilmek için geri yollanmaya mahkumdur.
Bilgi Teknolojisi sektöründe de endüstri
gereklerine uymayan üretim olgusunu
gözlemekteyiz. Temel bilgi ve beceri
yoksunluğunun yanısıra girişimcilik eksikliği,
bağımsız ve doğru karar alabilme yetilerinin
gelişmemiş olması, bir defada hatasız iş yapma
becerisinin oluşmamışlığı, üretim süreçlerinin
tekrarlarına dayanamayan bir maymun
iştahlılık genelde gözlemlediğimiz
uyumsuzluklar.
Bir genç insanın işsizliği her zaman içimi
titretir. Bu sıkıntının aile bireylerinde ve yakın
çevrede yarattığı mutsuzluklara her tanık
olduğumda hüzünlenir ve yardımcı olmaya
çabalarım. Çoğu kez temel engel, hiçbir beceri
kazanmaksızın geçirilen uzun öğretim yılları
ile bir anlam ve geçerlilik taşımayan
sözümona diplomalardır. "Ne iş olsa yaparım
abi!" sözü sizi de yaralamıyor mu? Ülkemizin
genç nüfusuna üretimi ve toplumsal refahı
artırmaya yönelik bilgi ve becerileri mutlaka
kazandırmalıyız. Geleceğimiz bu konudaki
kararlılık ve uzak görüşlülüğümüze bağlı.
Eğitim sorunlarını tartıştığınız bir hafta
dilerim.

sırasında

yaptığı

konuşmada

Doç.Dr. Mustafa Akgül ve Doç.Dr. Ufuk
Çağlayan ile kendisinin altına imzalarını
koydukları bir metin hazırladıklarını be
lirtti. Özgit, tüm Internet kamuoyundan
da elektronik ortamda imzalarını isteye
cekleri bu metnin, devletin üst kademe
lerine kadar iletileceğini söyledi.
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Internet'in
4'üncü yılı
kutlandı

ODTÜ Kültür Sitesi'nde düzenlenen bir kokteylde Türkiye'nin internetle
tanışmasının 4'üncü yılı kutlandı. "Gelin Internet'i büyütelim" sloganı ile
biraraya gelen grup 4'üncü yılda da Internet'in sorunlarını konuştular. Tören
sırasında okunan ve Doç.Dr. Mustafa Akgül, Doç.Dr. Ufuk Çağlayan ile Dr.
Attila Özgit tarafından kaleme alınan bir metin de imzaya açıldı.

G

lamda MERNİS ve Seçmen Listeleri gibi proje
leri gözden geçirmeliyiz. Gelecekte vatandaşlık
işlerimizin, büyük çoğunluğunu ağ üzerinde ya
pacağız. Şu anda çok az miktarda olan kamu hiz
metlerini, öğrenen, esnek, katılımcı
mekanizmalarla geliştirelim. Gelin baş
bakanlık mevzuat sistemini, Türk Telekom'un 118 servisini Internet'e açalım.
Gelin Türkiye İnternetinin kamu ayağı
nı beraberce büyütelim.

elin Internet'i büyütelim" sloganı çer
çevesinde hazırlanan ve tören sırasın
da Doç.Dr. Mustafa Akgül tarafından
okunan metin şöyle:
Dünya sanayi toplumundan öteye
yeni bir toplumsal yapıya geçişin hazır
lıklarını yapıyor. Kısaca Bilgi Toplumu
denilen bu değişim bilginin üretilmesi,
saklanması, kullanılması ve erişiminde
niteliksel değişimlerden kaynaklan
maktadır. Araştırma geliştirmeden üre
time, eğitimden sağlığa, tanıtımdan ti
carete, yaşamın tüm boyutlarını etkile
yecek bu gelişmelerin öncüsü ve ön
modeli Internet'tir. Bilgi toplumuna gi
den yol Internet'ten geçmektedir.
Bilgi toplumu için Gelin Internet'i
Büyütelim.
Internet tüm dünyayı kapsayan,
üzerinde 17 milyon bilgisayar, 80 mil
yon insan ve bir milyona yakın Web is
tasyonunun bulunduğu, üzerinde her
türden elektronik nesne değişimi olan
bir bilgisayar ağıdır. Internet hızlı, ucuz
bir iletişim ağıdır. Ülkemizin sorunları
na çözüm üretmek için gelin Internet'i kullanalım.
Üniversiteler ve araştırma kurumları için Inter
net, bir büyük kütüphane, iletişim, ortak çalışma
ve yardımlaşma ortamıdır. Gelin Internet'i kulla
narak üniversite-sanayi işbirliğini hızlandıralım.
Üniversitelerimiz, tezleri, teknik raporları Inter
nets yerleştirerek, üniversiteler, sanayi ve vatan
daşların hizmetine sunsun.
Internet Web, liste, haber grubu, elektronik
posta, 'realaudio', 'realvideo' ile eşi bulunmaz bir
tanıtım ortamıdır. Gelin hep beraber her tür kültür
zenginliklerimizi, Internet üzerinden tüm dünyaya
sunalım. Bir büyük müze olan ülkemizi, turizm
zenginliklerimizi, Internet'ten günün 24 saati, yılın
365 günü sunalım. Gelin Türkiye

İnternetini beraber büyütelim.
Ülkemizin kalkınmasında KOBİ'lerin, Anado
lu'ya yayılmış küçük işletmelerin de önemli bir ro
lü vardır. Internet omurgasını tüm Anadolu'ya ya
yarak, hem KOBİ'lerin araştırma/geliştirme dün
yasına erişim, hem dünya üzerindeki veritabanlarına erişim, hem de kendini tüm dünyaya tanıtım
ve elektronik ticaret olanağı sunalım. Bu olanak
ları başta üretim, turizm ve ihracat yapanlar ol
mak üzere tüm kurum ve kuruluşlara sunalım. Bu
nun için gelin Türkiye İnternetini büyütelim.
Kamunun hızlı, etkin, ucuz ve insana saygılı
hizmet vermesi bilgisayarlaşmayı ve ağlar üzerin
de dağıtık hesaplamayı gerektirir. Bunun doğru
teknolojisi Internet teknolojisidir. Bu bağ

Demokrasinin kalbi TBMM'de at
maktadır. Parlamentomuzu ve siyasi
partilerimizi İnterneti kullanarak vatan
daşlar, sivil toplum örgütleri ve üniver
sitelerle diyalog ve çözüm üretme sü
recine katılmaya çağırıyoruz Internet
saydamlaşma, toplumsal denetim ko
nularında sonsuz olanaklar sağlamak
tadır. Gelin hepimiz; iş dünyası, sivil
toplum örgütleri, sendikalar, üniversi
teler ve özellikle parti grupları, meclis
komisyonları ve milletvekilleri elimizde
ki enformasyonu paylaşalım ve top
lumsal denetime açalım; Gelin Türkiye
İnternetini büyütelim.
İnternetin temsil ettiği gelişen teknolojiler ül
kemizin geleceği için hayati önemdedir. Bu alan
da planlı ve yeterli yatırımların yapılmaması ülke
miz açısından matbaada geç kalınmasına benzer
sonuçlar ortaya çıkartabilir. Kurulması gereken
Internet altyapısı, karayolları, telefon, elektrik gibi
temel bir altyapı servisidir. Kamu, özel sektör,
üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin katılımıy
la partiler üstü bir anlayışla oluşturulacak, kısa,
orta ve uzun vadeli yatırım, eğitim ve hizmet plan
ları yapılmalı ve ortak bir çaba ile hayata geçiril
melidir. Ülkemiz ve çocuklarımızın geleceği için
Gelin Türkiye İnternetini Büyütelim,
iletişim adresi:
bilkent.edu.tr/kamp/yil4/
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Teknoparklar için
yönetmelik hazırlanıyor
GÜNEŞ KAZDAĞLI

S

anayi ve Ticaret Bakanlığı'nın teknoparkların kurulmasına ve çeşitli
teşviklerin uygulanmasına olanak

sağlayan bir çalışma içerisinde olduğu
öğrenildi. Bakanlığın KOSGEB'in mevcut
kuruluş yasasındaki bazı hükümlerden

yola çıkarak teknoparklarla ilgili bir yö
netmelik hazırladığı ve çalışmaların son

hazırlıyor. Yönetmeliğin
tamamlanma aşamasında

belirtildi.
Anımsanacağı gibi 1996 yılı içerisinde

"Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun

eleştirilerini almak amacıyla konuyla ilgi
li birçok kurum ve kuruluşa da bu tasan
gönderilmişti. Ancak söz konusu çalışma
lar sonuçlanmadı ve Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri Kanun Tasansı TBMM'ye gön
derilip yasa haline getirilemedi. Bu arada
birçok üniversite ve araştırma kurumu da
teknoparklarla ilgili çalışmalarım başlattı.

gösterme sorumluluğunun bilincinde olan

toplayan vatandaşlar, küçük çocuk altınları

gerçek "vatandaş"lara göre bir rejim olan

saçınca ağlaya ağlaya uzaklaştı dediler!"

demokrasi, bu "sahte vatandaş"lara göre bir

G a z e t e d e kapışmanın fotoğrafının altında

kum oluruz"
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri için uy
gulanacak teşvikler konusuna da değinen
ODTÜ Rektörü Prof.Dr. Süha Sevük, bu
teşviklerin en az turizm, tarım ve otomo
tiv sektörüne uygulanan teşvikler kadar
olması gerektiğini de belirtti.
Öte yandan teknoparklarla ilgili yö
netmeliğin hazırlık çalışmalarının yanı
sıra daha önce de belirttiğimiz gibi teş

"En az tarım, turizm kadar
desteklenmeli"

viklerle ilgili çalışmalar da devam edi

Teknopark kurma çalışmalarını ilk baş

manın kararname biçimine getirilip önü

latan üniversitelerden bir tanesi de Orta

müzdeki günlerde Bakanlar Kurulu'na

Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) oldu.

sunulacağı da öğrenildi.

ODTÜ Rektörü Prof.Dr. Süha
Sevük'le konu hakkında gö
rüştük.

Türkiye'de en kısa

sürede

teknoloji geliştirme

bölgelerinin kurulması gerek
tiğini belirten Sevük, bu böl
geler kurulursa Türkiye'nin
gerçekten bilimde, sanayide,
teknolojide dünya ülkeleriyle
yarışır hale geleceğini kaydet
ti. Rektör Sevük daha sonra
şunlan söyledi:
"ODTÜ

olarak

yıllardır

Teknoloji Geliştirme Bölgele
rine yönelik yasalar çıkarılma
sı için uğraştık. Ama biliyor
sunuz bu ortamda hiç bir ye
re gidemedik. KOSGEB yasa
sının buna olanak sağlayan
hükümler içerdiğini gördük
ve çalışmalarımızı o tarafa
kaydırdık. Bu çalışmalar belli
bir aşamaya geldi. Türkiye'de
örneğin turizm, tarım, otomo
tiv sektörleri teşvik ediliyor.
Teknoloji bu ülke için en az
turizm, tarım kadar önemli.
Türkiye artık organize sanayi
bölgeleri,

serbest

bölgeler

kurdu. Dünyada ise insanlar
teknoloji geliştirme bölgeleri
ni oluşturdular, bugün 800 ta
ne teknoloji geliştirme bölge
si var. Eğer Türkiye'de de bu
bölgeler kurulmazsa diğer ül
kelerle yanşamayız. O zaman
da dünyanın hizmetçiliğini,
garsonluğunu yapmaya mah-

hiçe sayanlar, rüşveti iş yaptırmanın stan
dart yolu yapanlar, toplumu kendine hizmet
etmek zorunda varsayan, ama kendinin tek
görevinin kendi çıkarlarını gözetmek oldu
ğunu sananlar da yine aynı "vatandaşlar
dır.

aynen şöyle yazıyor: "Altınları kapış kapış

Tasarısı" çalışmalarını başlatmıştı. Tasanya son hali verilmeden önce, görüş ve

u başlığı okuyanlar, bilgi teknolojileri,
bilgi toplumu ve bu gibi kavramlarla ne
gibi bir ilgisi olabileceğini düşünecekler ve
muhtemelen de kuramayacaklardır.

B

devam ettiğini belirttiler.

kararname için ise Hazine

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi Araş
tırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Ben bu "Vatandaşlardan korkuyorum!

Müsteşarlığı ile çalışmaların

uygulanacak teşviklerle ilgili

lanacak teşvikler konusunda ise Hazine
Müsteşarlığı ile görüşmelerin devam ettiği

M. TINAZ TİTİZ

Başlık, bir gazete haberinden esinleme
dir. Habere göre, İstanbul Kapalıçarşı'da bir
kuyumcu çırağı, naylon torbaya doldurmuş
olduğu altınları bir yerden bir yere götürür
ken poşet patlamış ve altınlar yere saçılmış.
Bunu ö n c e bir kamera şakası sanan "vatan
daş"lar, daha sonra kamera filan olmadığını
anlayınca altınları bir anda kapışmışlar.

olduğunu kaydeden yetkililer

aşamaya geldiği de kaydedildi. Bu arada
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri için uygu

TİTİZCE

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Teknoparklar için yönetmelik
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yor. Hazine Müsteşarlığı ile Sanayi Ba
kanlığı'nın birlikte yürüttüğü bu çalış

Bu habere konu olan, altınları dökülen
çocuğun ağlamalarına aldırmadan, çocuğun
ustası karşısındaki durumuna boşveren "vatandaş"ları hepimiz çok iyi tanıyoruz. Çün
kü çevremiz hemen hemen bütünüyle bun
larla sarılı. Bu çocuk şu anda muhtemelen
işinden kovulmuş, ayrıca da dayak vs. gibi
yollarla aşağılanmıştır.
O t o y o l d a güvenlik şeridini kullanıp am
bulans ve itfaiye araçlarına geçilmez yapan
ve böylece hastaların ölmesine, evlerin yan
masına aldırmayıp kendi 3-5 dakikalık çıka
rını kollayanlar, kuyumcu çırağının ağlama
sına gülüp geçen, aynı "vatandaşlardır.
Apartmanlarda toplu yaşamın kurallarını

Ç o c u k ve gençleri zehirlemek pahasına
onlara uyuşturucu satan, bu maddelerin ko
layca kullanımı için disko açıp işleten, in
sanların şans deneme eğilimlerini en acıma
sız biçimde sömürmek üzere kumarhane iş
letenler de bu "vatandaşlardır.
Birbirinin

hak ve özgürlüklerine saygı

rejim olan demokrasi, bu "sahte vatandaş
l a r ı n becerebileceği bir oyun değildir.
Bilgi toplumu, yaşamının çeşitli kesitlerindeki sorunlarını çözmek için bilgi tüketen
ve de bilgi üreten "vatandaşlardan oluşan
toplumdur.
A m a bunlar, küçük kuyumcu çırağının
ağlamasına aldırmadan yere dökülen altınla
rı kapmağa çalışan kan emici "vatandaş"lar
değildir.
B e n bu vatandaşlarla aynı vatanı paylaş
maktan utanıyorum.

İletişim adresi:
e-posta: titiz@turk.net

