Teknopark yönetmeliği
KOSGEB'te kabul edildi
Teknoparkların amacını, kapsamını,
kuruluşunu, denetimini ve destekleri
içeren yönetmelik çalışmaları
tamamlandı. Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı tarafından hazırlanan
yönetmeliğin hukuksal dayanağını
KOSGEB'in kuruluş yasasının 4 ile 12.
maddelerinin ilgili fıkraları oluşturuyor.
Yönetmelik KOSGEB'in İcra
Kurulu'nda kabul edildi.

KOSGEB Başkanlığı tarafından
yürütülecek olan yönetmelikte
teknoparkların kuruluş başvurularının
Teknopark Değerlendirme Kurulu'nda
değerlendirileceği ve değerlendirmenin
olumlu olması halinde Sanayi
Bakanlığı Araştırma-Geliştirme Genel
Müdürlüğü'nden onay alınacağı
belirtiliyor.

cek olan Teknopark Değerlendirme
Kurulu; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,
KOSGEB, TÜBİTAK, YÖK ve TOBB
temsilcilerinden oluşuyor.
Yönetmeliğin, teknoparklara
uygulanacak desteklerle ilgili
maddesinde ise Hazine Müsteşarlığının
uygun göreceği yeni teşviklerden söz
ediliyor.
(Ayrıntıh haber sayfa 4'te)

KOSGEB tarafından görevlendirile-

Yerli marka üreticileri, Tübisad'ta yeni
Tübisad bünyesinde
Türkiye BT pazannda yerli PC üreticileri sorunlarına
çözüm aramak amacıyla Tübisad bünyesinde örgütlen

yönetim belli oldu
Geçtiğimiz hafta yapılan bir top
lantıyla Tübisad'ın yeni Başkam Babür Kireç oldu. Tübisad Başkanlığı
görevini

di. Üreticiler en önemli sorun olarak "Merdiven altı"
PC'cilerinin,

pazara

kalitesiz,

garantisiz ve

uzun

kaçak

OEM'lerle üretilen ucuz ürünler sunarak haksız rekabe

yürüten

te yol açmasını gösteriyor.

Üniversiteler toplantısında
çözümler tartışıldı
Bilgisayar mühendisliği eğitiminde artık çö
zümler ve bu çözümler için geliştirilen modeller
tartışılmaya başlandı. Türkiye Bilişim Vakfı (TBV)
tarafından düzenlenen ve

ların çözümü ve bu çözümlerin modelleri ele
alındı. ODTÜ'de yapılan toplantıya 20 üniversite
nin bilgisayar mühendisliği bölüm başkanlan ile
enstitü yöneticileri katıldı.

(Ayrıntılı haber sayfa 12'de)

düşüncesiyle Tübisad'ın bünyesinde bir komisyon oluş

A K I N EVREN

"Kurt dumanlı havayı sever" diyen bilgisayar
güzel havalar mahvetti" diyen O r h a n Veli'den

(Ayrıntıh haber sayfa ll'de)

da

İnfo

Holding
Yönetim Kurulu Başkam. Kireç, Tü
bisad Başkanlığı görevini 1 yıl sü

D-8 ü l k e l e r i n i n B T i ş b i r l i ğ i
7-8 Mayıs 1997 tarihleri arasında yapılan D-8 toplantısı
na katılan ülke temsilcileri Telekomünikasyon ve Bilişim'
ile 'Bilim ve Teknoloji' konularında işbirliğinin artırılması
na yönelik projelerini ve görüşlerini dile getirdiler.

Index de markalandırmaya
hazır PC kulvarında
Dağıtıcı şirketler birbiri ardına
ürün portföylerine OEM PC kat
maya

devam

ediyor.

Arena,

4K'nın ardından, Index de bu kul
varda yerini aldı. Bu gelişme sektörde, pazarda her zaman
var olan ancak sayısal olarak ölçülemeyen 'merdiven altı
PC üretiminin bir şekilde su yüzüne çıkması olarak yorum
lanıyor.
Markalandırmaya hazır PC dağıtımında Index Bilgisayar,

ayının sonunda, nişan aldıkları hedeflere ne

1997 Mayıs ayı itibanyla yerini aldı. Küçük ve orta boy şir

kadar yaklaşıp geçeceklerinin i n c e hesabını

ketlerin PC üretimini kendi bünyesinde toplayan Index, da

y a p m a k t a . B a y r a m seyran bitti. Gün, iş günü.

ğıtımını üstlendiği söz konusu PC'ye 'PC X' adını vermiş.

sayfada)

nı zaman

maz oldu.

tempolarını g e v ş e t e c e ğ i n d e n korkarlar.

(Devamı 2.

Kireç, ay

misyonun başkanı Compucom Genel Müdürü Vural Yıl

y a n a tavır koyarlar. Güzel havaların iş
Bu günlerde, tüm sektör kuruluşları Haziran

devralan

ğaziçi, Yıldız, Çizgi ve Datateknik'in de bulunduğu ko

Bahar sektöre de geldi mi?
satıcıları güzel havaları pek sevmezler. "Beni bu

nenli'den

sinde daha aktif rol üstlenebilecek. Aralarında Acer, Bo

(Ayrıntıh haber sayfa 9'da)

EVRENSEL

Atilla Gö-

turan 10 yerli montaj PC şirketi, böylece dernek bünye

üçüncüsü yapılan bilgisayar mühendisliği bölüm
başkanlan toplantısında eğitimde yaşanan sorun

Prof.Dr.

Sektörde etkin ve söz sahibi olan bir dernek olduğu

geçtiğimiz günlerde

bir

süredir

(Ayrıntılı haber sayfa 13'te)

reyle yürütecek.

(Ayrıntılı haber sayfa 2'de)

2

haber
EVRENSEL

Baştarafı

1. sayfada
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IBA Genel Sekreteri Kempe:

"Türkiye Internet'i iyi değerlendirememiş"

İlk altı ayın kesin s o n u ç l a n T e m m u z
sonundan ö n c e belli o l m a z . Bu nedenle
öğrenebildiklerimiz, gayri resmi sonuçlarla
kişisel değerlendirmeler. Ne var ki, genel bir
iyimserliğin bahar havasına uygun gelişip
serpildiğini gözlemekteyiz.
İyimserliğin birinci nedeni, ilk üç aylık
sonuçların beklentiler düzeyinde oluşu.
Hareketliliğin veya durgunluğun öncelikle
gözlenebildiği PC satışları yılbaşından sonra
duraklamadan sürdü. Temposunu korudu. PC

Uluslararası Barolar Birliği (IBA) Genel Sekreteri

nız gerekmiyor."

Dianna Kempe Türkiye'nin Internet'in sağladığı

Kempe, Türkiye'nin Internet'in

nakları

olanaklanndan yararlanarak ya

yola çıkarak şöyle özetledi:

kişiye Internet'in sağladığı ola
kendi

örneklerinden

olanaklardan yeteri kadar yararlanmadığını ve bu

pabileceklerinin çok fazla oldu

"Öncelikle Internet avukatlık

ğunu belirterek ülkemizin bu

şirketlerinin kendilerini pazarla

olanağı iyi değerlendiremediğini söyledi. Kempe;

olanağı bugüne kadar iyi kul

ması, tanıtması anlamında çok

lanmadığını ve bu şansı iyi de

önemli bir araç. Biz normalde

"Türkiye'nin Internet'te yapabileceği çok şey var

ğerlendiremediğini de kaydetti.

kendi reklamlarımızı yapmıyo

Kempe; "Türkiye bu olanaktan

ruz, gelenler bir yerden duyup

aslında. Ben buraya gelmeden önce Türkiye hakkında

yararlanarak hukuk, turizm gibi

kendileri geliyorlar. Internet de

hemen her alanda tanıtımını ya

bu tanıtımın en çok gerçekleşti

satışlarında gözlenen diğer bir olgu fiyat
istikrarı. Kanlı fiyat savaşları şimdilik ortalıkta

de hukuk alanında çalışan bir

IBA Genel Sekreteri Dianna

yok ve ufukta da görünmüyor. Fiyatla satmanın

pabilirdi. Ama bu nedense ol

rilebileceği araçlardan bir tanesi.

mamış. Buraya gelmeden 1 haf

Üstelik bunun için hemen he

ta önce Türkiye hakkında bilgi

men hiç para vermiyorsunuz ve

sahibi olmak istedim. Ülkenizle

isminizi dünyaya duyuruyorsu-

ilgili Internet'te ulaşabildiğim

nuz. Bu özellikle küçük şirketler

kiye ise 60 milyon nüfuslu bir

makale sayısı sadece 7 idi. Tür

ve parası olmayan avukatlar için

hizmetleri kurum dışına çıkartarak hizmet satın

ülke. Türkiye'nin bunu yapma

kiye'nin

çok büyük bir olanak. Bu arada

almayı yeğliyorlar.

sı durumunda kendini ne kadar

olanaklardan kesinlikle daha iyi

kendinize yeni iş olanakları da

nkara'da geçtiğimiz gün

tanıtma şansı olacağı da açık.

yararlanması gerekiyor."

yaratabiliyorsunuz. Örneğin biz

lerde yapılan "Internet'te

Avustralya'da, Yeni Zelanda'da

Daha önce de belirttiğimiz

Çalışma Olanakları; Tek

görülen her davanın sonuçları

gibi Dianna Kempe'nin ülkemi

ötesinde fiyat/verim ve uzun dönemli kazançları
göstererek s a t m a yöntemleri ö n e çıkıyor mu ne?
D o n a n ı m ve yazılım satışlarının yanı sıra
önemli bir gelişme hizmet satışlarında

bilgi sahibi olmak istedim. Ancak Internet'te ülkenizle
ilgili ulaşabildiğim makale sayısı sadece 7 idi" dedi.

yaşanıyor. Yeniden yapılanan kuruluşlar,
bilgiişlem kadrolarını büyütmüyorlar. Bu tür

Finans sektöründeki yatırımların yanı sıra
üretim sektörünün dinamik talep yapısı da
sürüyor izlenimini edinmekteyiz.

Üretim

maliyetlerinin denetimi ve s ü r e ç izleme ve
r a p o r l a m a tekniklerine d a h a fazla ö n e m v e r m e

GÜNEŞ KAZDAGLI

A

Internet'in

sağladığı

noloji, Fikir Hakları, Yasal ve

na Internet'ten ulaşabiliyorsu

zi ziyaret nedeni, hukuk çevre

Ticari Konular" semineri için

nuz; bu inanılmaz bir şey. Artık

leri ile bilgi teknolojisi sektörü

eğilimleri, ileri tekniklerin kullanılmasını

Türkiye'ye

Uluslararası

bilgiye ulaşmak çok kolay, bu

nü biraraya getiren ve Inter

özendiriyor.

Barolar Birliği (IBA) Genel Sek

bilgiye erişmek için de üstelik

net'in sunduğu çalışma olanak-

İletişim teknolojilerindeki

gelişmelerin türevi

olarak ağ yapılarındaki gelişme ve iyileştirmeler

gelen

reteri Dianna Kempe ile hukuk

çok iyi bilgisayar kullanmanız

larının tartışıldığı bir seminerdi.

çevrelerinin Internet'ten yarar

ya da bilgisayar uzmanı olma

Kempe ise yaptığımız görüşme

büyümenin temel bir başka dinamiği. Bu s ü r e ç

lanmaları,

de ilk beş a y d a olumlu işaretler verdi.

net'in sağlayacağı olanaklar ve

Kamu kesimi projelerinin kaynak sorunları
d e v a m etmekte. Şu sırada g ü n d e m d e olanlar
yalnızca, Dünya Bankası vb. dış kaynaklarla
desteklenenler. Diğer projeler yürümüyor. Bu
konudaki bir temel sorun, eski projelerin tasarım
ve u y g u l a m a planlarının da z a m a n ı n
acımasızlığına boyun eğmesi. Bu projelerin
ç o ğ u n a yeniden para h a r c a m a d a n ö n c e "Biz b u
işi neden yapıyorduk?" ya da " N e d e n böyle
yapıyorduk?" sorularının sorulması gerekli.
Ö l m ü ş atalarımızın kayıtlarını
güncellemekten y ü z o t u z b e ş haneli "tırnak
numarası" v e r m e y e debelenmekten belki
b ö y l e c e v a z g e ç i p akıllı uslu işler y a p m a y a
başlarız.
Eğitim alanında yapılması gerekli BT yatırım

Türkiye'ye

elektronik posta yoluyla Bermuda'nın dışında bir iş bağlantısı
yaptık. Başka ülkelerin yasaları,
davaları ve daha birçok konuda
bilgi sahibi oluyorsunuz. Inter
net,

yararlanmasını

bildikten

sonra size çok büyük olanaklar
sağlıyor."

Inter

varolan durum hakkında görüş
tük.
IBA Genel Sekreteri Dianna
Kempe Türkiye'nin Internet'te
yapabileceklerinin herhangi bir

Tübisad'ta yeni yönetim belli oldu
Yeni göreviyle ilgili görüş

eçtiğimiz hafta yapı

G

lan

bir

toplantıyla

tüğümüz Aydınoğlu, "İlk ola

Tübisad'ın yeni Baş

rak Tübisad'ın olması gere

kam Babür Kireç oldu. Tü

ken yerde olup olmadığına

yapabilecekleriyle aynı olduğu

bisad Başkanlığı görevini

bakacağız. Eğer değilse, Tü-

nu ve Internet'in bu anlamda

uzun bir süredir yürüten

bisad'ı olması gereken yere

bütün kullanıcıları eşitlediğini

Prof. Dr. Atilla Gönenli'den

getireceğiz" dedi. Tübisad'ın

belirtti.

devralan Kireç, aynı za

sektörde etkin bir rolü oldu

olanaklara ilişkin olarak kendi

manda

ğu

ülkesi Bermuda'dan da örnek

Yönetim Kurulu Başkam

veren Kempe daha sonra şun-

olan Kireç, Tübisad baş

dınoğlu, derneği daha aktif

ları söyledi:

kanlığı görevini 1 yıl sü

ve etkin bir hale getirmeyi

ülkenin,

herhangi bir alanda

Internet'in

sağladığı

"Bermuda 60 bin nüfuslu bir

da

İnfo

Holding

reyle yürütecek.

konusunda

tereddütleri

bulunduğunu öne süren Ay

amaçladıklarını söyledi. Bu
kapsamda

sektöre

yönelik

ları konusunda da ç o k gerilerde o l d u ğ u m u z ke

ülke. Biz ülkemizde tüm dü

Öte yandan Tübisad'ta

sin. Şu okullara alınan bilgisayarlar ne oldu a c a 

zenlemeleri, yasalarımızı, hü

farklı bir uygulamaya gidi

ba? Ç o ğ u 2 8 6 , 3 8 6 tabanlı o garip kutularla şim

kümet ve devletle ilgili tüm bil

lerek, ilk kez profesyonel anlamda bir Genel

di Amiral Battı bile o y n a m a k olası değildir d e !

gilerimizi Internet'e taşımış bir

Sekreter atandı. Tübisad'ın bu anlamdaki ilk ve

şirketlerin 'sektör için ne yaptıklarının bilanço

Neyse ki parasızlık yüzünden planladıklarının

ülkeyiz. Bunu yaptıktan, Web

yeni Genel Sekreteri Numan Aydınoğlu oldu.

sunu' çıkarmaları gerektiğini söyledi. Aydınoğlu

hepsini

sitelerimizi oluşturduktan sonra

20 yıldır BT sektörünün içinde yer alan Aydı

sektörün oldukça dağınık olduğundan da yakı

3 hafta içerisinde bu siteleri 250

noğlu, daha önce Abakus'un Genel Müdürlü-

narak, bu dağınıklığı gidermeyi ve sektörün to

geldi. Yıllardır bir otun bile yeşermediği

bin kişi ziyaret etti. Bu bizim

ğü'nü yapıyordu.

parlanmasını istediklerini dile getirdi.

bozkırlara bile..

için inanılmaz bir rakamdı. Tür

alamamışlardı.

Y a z g e ç e r , kış g e ç e r . B a h a r bir kez d a h a

sosyal aktiviteleri artıracakla
rını bildiren Aydınoğlu, BT sektöründe yer alan

haber
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Uluslararası İstanbul
Festivali 25 yaşında

3

TİTİZCE
M. T I N A Z TİTİZ

AKIN EVREN

Ş

ehr-i İstanbul'un

tüm

hemşehrilerinin

yüzakı

festival,

yüzyıla

çeyrek

erişti.
Bir kentin tarihsel dokusu,

kendine özgü renk ve kokusu
varsa o kentte yaşamak bir
keyiftir. Bu dokuyu oluşturan
öğelerin başında da kültür ve
sanat etkinlikleri gelir. Bütün
şarkılarını

mırıldandığınız,

tüm kaset ve plaklarını aldığı
nız bir uluslararası sanatçıyı
bir gece boyu izlemek ve al
kışlamanın mutluluğunu eğer
şimdiye dek yaşadınızsa bü
yük olasılıkla bu mutluluk İs

fı bir çağdaşlık simgesidir" di

letler kapınıza kadar iletiliyor"

yor.

Bu güzel uygulamanın bir 486

"Özellikle, ileri teknoloji

PC'de UNIX tabanlı bir uygu

kullanan kurumlann desteği

lama olduğunu da ekliyor Sa

ne gereksinim var."

yın Tezerten.

Parasal destek veren ku

Haydi teknoloji satıcısı ve

rumsal sponsorlann yanı sıra

üreticisi dostlar! Çokluortam

mal ve hizmet cinsinden de

uygulamaları,

her türlü destek ve katkı gere

gösterileri, Web sitesi yapımı,

kiyor vakfın bu

Festival intranetinin kurulma

etkinlikleri

multivizyon

başanyla yürütebilmesi için.

sı, "Inhouse Publishing" gibi

Tanıtım ve reklamdan bilet

ne kadar çok ve çeşitli katkı

satışına, ses düzeninden otel

alanı var sizler için. Smartel'in

rezervasyonuna kadar sonsuz

yaptığını sizler de yapabilirsi

sayıda parçadan oluşan süreç

niz. Hem de daha fazlasını.

lerde herkesin katkısına yer

"Seyircimiz genellikle çok

var. En büyük etkinlik olan

tanınmış, iyi bildiği sanatçı ve

müzik festivalinin bilet rezer

grupların gösterilerini seçiyor.

vasyonu ve caz festivalinin bi-

Yeniyi deneme arzusu olduk
ça zayıf' diyor Melih Fereli.

tanbul festivallerinden birisin

"Oysa yeniye de açık olmalı

de gerçekleşmiştir.

yız" Festivalin seyirci profili
nin

"25 yılda festivaller
kendi seyircisini yarattı"

yüzde

ellisini

gençler

oluşturuyor. Sinema ve caz
festivallerinin

seyirci

kitlesi

daha genç. Gençler de yeni

İstanbul Kültür ve Sanat

liklere daha açık tabii.

Vakfı Genel Müdürü Melih
Fereli bu sözleri övünçle söy

Festivallerin öncü gruplann

lüyor. Dünya çapında ses ge

yeniliklerini daha geniş sergi-

tiren 7 milyon dolarlık bütçe

leyebilmeleri için ön koşul

ye sahip bir etkinliği yönet

ekonomik yönden güçlü ol

menin övüncü bu.

maları. Gişe kaygısı duyma
dan "avangart" sanat yapımla

Bu yıl 9. Tiyatro Festivali'ni
19 Mayıs - 3 Haziran tarihleri

let rezervasyonu , Smartel şir

rını da konuk edip sergileye-

arasında, 25. Müzik Festiva

ketinin geliştirdiği "Sesli Tele

bilmeleri.

li'ni 15 Haziran - 8 Temmuz

fon Rezervasyon Sistemi" ile

İstanbul Uluslararası Festi

tarihleri arasında, 4. Caz Fes

gerçekleştiriliyor. Smartel yet

valleri, dünya festivaller takvi

tivali'ni de 7 Temmuz - 19

kilisi Sibel Tezerten'e uygula

minde artık çok saygın bir yer

mayı nasıl gerçekleştirdikleri

tutuyor.

ni soruyorum

sanatçı koşarak geliyor bu et

Temmuz

tarihleri

gerçekleştirecek

arasında

küçük

bir

Birçok uluslararası

dev, İstanbul Kültür ve Sanat

"Hangi gösteriye kaç bilet

kinliğe. Festival yönetmenleri

Vakfı. Uluslararası sanatçılar

istediğinizi, isim ve adresinizi

en iyiyi seçmek için çaba gös-

ve sanat etkinlikleriyle dolu

ve biletlerin size nasıl iletil

terebiliyorlar. Onlar, İstanbul

iki harika ay yaşatıyorlar biz

mesini istediğinizi söylüyor

luların iyi şeylere layık oldu

lere. Kaliteden ödün verme

sunuz telefondaki sanal sese.

ğunu düşünüyor.

den etkinlik yapmak zor ze-

Ya gidip alıyorsunuz ya da bi-

naat. Bugüne dek bunun üs
tesinden gelinmiş ama ne pa
hasına! Çekilenleri bir de bu
işi yönetenlere sorun. Sayın
Fereli, "Gelirlerimizin yüzde
sekseni sponsorlardan sağla
nıyor, diğer yüzde yirmisini
gişe gelirleri oluşturuyor" di
yor.
"Ya devlet desteği" diyo
rum. Duyduklarıma kulakla
rım inanamıyor. Sağlanan tüm
devlet desteği yediyüzelli mil
yon Türk Lirası. Beşyüzü Kül
tür Bakanlığı, ikiyüzellisi de
Dışişleri Bakanlığı tarafından
sağlanmak

üzere

hem

de.

Devletimizin gerçekten zorda
olduğu anlaşılıyor.
"Tanıtma fonu?" diyorum.
Sayın Fereli "Henüz bir ses
yok. Geçen yıl da yoktu" di
yor. Müze biletlerinden veri
len katkı da geçen yıl sonu
kesilmiş.
Genel Müdür Melih Fereli,
"İstanbul Kültür ve Sanat Vak-

Ya ötekiler?...

Tekrara dayalı olmayan öğrenme-l
eleneksel eğitimi en iyi betimleyecek 3 kav
ram aransa herhalde bunlar "öğretme", "tek
rar yoluyla belletme" ve "ezber" olurdu.
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Bu yazı dizisinde bu kavramlardan ilk ikisi
üzerinde durulacak, bunlara alternatifler önerile
cektir.
ÖĞRETME: ÖĞRENME ENERJISINI GÖZARDı
EDEN YÖNTEM!
İnsanoğluna çeşitli şekillerde bakılabilir. Bun
lardan birisi de onu bir dizi enerjinin toplamı ola
rak görmektir. Cinsel enerji, fiziki enerji, düşün
sel enerji ve öğrenme enerjisi bunların en önem
lileridir.
Bu enerjilerin her biri kısmen diğerine dönü
şebilir, ama bu dönüşüm çoğu zaman kimi so
runları da beraberinde getirir. Örneğin uygun bi
çimde kullanıl(a)mayan cinsel enerji diğer enerji
türlerine dönüşür ama geride birtakım ruhsal so
runlar bırakarak.
Benzer şekilde kullanılmayan fiziki enerji de
düşünsel veya diğer tip enerjilere dönüşebilir,
ama yarattığı vakum içinde sorunlar ürer.
Aslolan her enerji türünün, birbirinden aşırı
alışveriş yapmaksızın yerli yerinde kullanılması,
kullanılmayan türlerin sorunların doğurmasına
fırsat yaratılmamasıdır.
Pratikte, ortalama yaşam süren insanlar nor
mal olarak bütün enerji türlerini bir ölçüde kulla
nırlar. Kullanılmayan miktarlar ise ölçüsü oranın
da sorunlara yol açar.
Ancak bu enerji türleri arasında bir tanesi, ilk
çocukluk çağlarından sonra giderek daha az kul
lanılmaya başlanır. Bu "ÖĞRENME ENERJISI"dir.
İnsan -ve bütün canlıların- doğasının şaşmaz
bir gereği olarak ve milyarlarca yıl süren bir ev
rimle gelişmiş bulunan "öğrenme"yetisi, bu yeti
nin kullanılabilmesini teminen yine doğa tarafın
dan enerjilendirilmiştir.
Çocuk, dünyaya gözünü açtığı andan itibaren
-belki de daha önce-, doğal olarak hissettiği, son
ralarda duyuları ile algıladığı ve daha sonra da
aklıyla kavradığı ihtiyaçlarını, öğrenme yetisi ve
onu besleyen enerji yoluyla "öğrenir".
Çocuğun bebeklik ve ilk çocukluk çağlarındaki öğrenme "oyun" yoluyla olur.

Bebek ve çocuk, oyunu çevresindeki eşyaları
kullanarak bir tasarımcı becerisiyle tasarımlar.
Tasarımlanan bu süreç, çevredeki imkanlar, ihti
yaçlar ve çocuğun öğrenme profili arasındaki optimal çözümdür. Bebek ya da çocuk bu süreci
yaşarken bu zevkle yapar. Oyun oynayan çocu
ğun dünyadan koptuğu, başka bir alemde yaşadı
ğı sanılabilir. Bu sürpriz değildir. Çünkü, ihtiyaç
larına karşı azami tatmini almaktadır.
Bu optimal süreç, ilkokulun ilk 1-2 sınıfından
başlayarak bozulmaya başlar. Çocuğun gerçek
ihtiyaçlarının oyun yoluyla ve bizzat kendisince
öğrenilmesinin yerini, müfredatta belirtilen ve
çoğu, çocuğun ILERIDE gereksineceği düşünülen
"VARSAYıMLı IHTIYAÇLAR"ın öğretmen tarafından
öğretilmesi almaya başlar. Süreçteki bu değişim
sınıflar ilerledikçe hızlanır ve lise sıralarına gelin
diğinde "OYUN" ve "ÖĞRENME" tamamen dışlanır.
Artık "ÖĞRETME" tam olarak egemen olmuştur.
"ÖĞRETME"; PEKI NASıL?
Bilinen öğretme yöntemlerinin hepsi, bellekte
tutmaya dayalıdır. Öğrenci bazen zorlanarak ba
zen motive edilerek öğretilmek istenilenleri bel
lemeye yönlendirilir. Tekerlemeler yoluyla hatır
layarak belleme, anahtar sözcüklerin bellenip
onların çağrışımlarıyla bütünün bellenmesi, ben
zerlerin bellenmesi yoluyla bütünün bellenmesi
gibi belleme türlerinin hepsi, beynin koşullan
maya açıklığından yararlanır.
Koşullandırmaya dayalı eğitimin babası
sayılabilecek olan B.F. Skinner, hayvanlar
üzerinde yaptığı deneylerin insanlara da uy
gulanabileceğini göstermiştir. Bugünkü eğitim
sistemlerinin temeli, işte bu hayvan deneylerine
dayanmaktadır.
İlk ve orta öğrenimde, hatta yüksek öğrenim
de sıkça başvurulan "örnek problemler çözerek
benzetme yapabilme becerisi kazanma" yön
temi, TEKRAR YOLUYLA BELLEMEYE en tipik örnektir.
İhtiyaçların, kişinin kendince öğrenilmesi ise
tamamen farklı bir süreçtir ve koşullanmayla ilgili
değildir.
Gelecek hafta devam etmek üzere hoşça
kalınız!
İletişim adresi:
e-posta:titiz@turk.net

haber
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Teknopark yönetmeliği
KOSGEB'te kabul edildi

HARMAN
M. SİNAN OYMACI
Trio Çözüm Evi Yönetici Ortağı

TAK, YÖK ve TOBB temsil

GÜNEŞ KAZDAĞLI

olup olmadığı,

cilerinden oluşuyor. Bu ara

Zamanlama
ek çok konuda zamanlama, önem verilme
si gerekenlerin başında geliyor. Özellikle,
halkla ilişkiler konusunda çalışanların, biraz
daha hassas olmasını gerektiriyor.
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Herhangi bir ürünü ortaya çıkaranların, ser
vis hizmeti verenlerin, bakım ve destek kadro
larında yer alanların da uyması gereken bir
kavram. Kısaca, çevreye saygıyı bir kenara bı
rakalım, kendine saygısı olanların, zamanlama
konusunda dikkatli olması gerekiyor.
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir orga
nizasyon ile ilgili davetiye, organizasyon tari
hi dört gün geçtikten sonra elime ulaştı. Bu tür
durumlarda, organizasyonu yapan kişilere, ku
ruluşlara, ileride yapacakları çalışmalarda, bu
nunla tekrar karşılaşmamaları için, geriye bil
gi verilmesi gerekliliğine inanırım. Bu inancı
mın da, bilgiyi vermek için aradığımda, ciddi
ye alınmasını beklerim.
Doğal olarak, bizde böyle yürümüyor. Da
vetiyeniz bugün elime geçti dediğinizde, "O
organizasyon dört gün önce idi, artık sizi sene
ye bekleriz" dedikten sonra, kimin aradığını
merak etmeden telefonu kapatmak, yapılan or
ganizasyonun bozukluğunu, daha da pekiştir
mekten başka bir işe yaramaz.
Şirketlerin, özellikle, halkla ilişkiler bölüm
lerinin dikkatli çalışmalarında yarar var. Küçü
cük bir hata, ileride telafisi olanaksız sorunlara
yol açabilir. Biraz özenli olmak, arayanların
düşüncelerine saygı göstermek, çok büyük so
runları dahi, bir anda çözüme kavuşturabilir.
Yoksa, ne yapalım, biz elimizden geleni yap
tık, kabahat dağıtım şirketinde demek, sorum
luluğu üstümüzden atmaya çalışmak, yeterli
bir mazeret sayılmaz. O zaman, bir şekilde so
rarız. Dağıtım şirketini kim seçti? Siz seçtiyseniz, sağlıklı çalışmasını temin etmek durumun
dasınız. Ya da, gerekli cezai müeyyideleri işle
tin. Böylece, sizden sonra bu servisten yararla
nacak şirketlerin, aynı sorunla karşı karşıya
kalmasını engellemiş olursunuz. Hatta, biraz
daha ileri gidersek, kişilerin veya kuruluşların,
kendi işlerini düzgün yapmaları için gerekli
hareketi sağlamış oluruz.
Bu hafta, yapılan organizasyon bozuklukla
rının yaratabileceği sorunları gündeme getir
meye çalıştım. Etrafınızda gördüğünüz, yaşadı
ğınız olayları, bana iletin. İsim vermeseniz de

eknoparklarla ilgili ça

olur. Ancak, bunları paylaşalım ki, ders alalım.
Böylece, daha iyi hizmet verme şansını yakala
mış oluruz. Bu kendimizi geliştirmemiz, servis
lerimizin kalitesini en iyi seviyeye çıkarmamız
için bize yardımcı olur.

T

lışmalar yürüten başta

üniversiteler

üzere

araştırma

olmak
kurumları

nın ve enstitülerin merakla
beklediği Teknopark Yönet

*****

meliği KOSGEB İcra Kuru-

İki usta oyuncunun, başarılı performans
gösterdikleri bir film yer alıyor bu hafta günde
mimizde. "Blood and Wine-Kan ve Şarap".
Jack Nicholson ve Michael Caine'in başrolleri
ni paylaştıkları filmin yönetmeni, Bob Rafelson. Rafelson'u 1981de yönettiği, "Postacı Ka
pıyı İki Kere Çalar"dan anımsayabilirsiniz. Jack
Nicholson ve Michael Caine'i anımsatmaya
gerek olduğunu sanmıyorum.

lu'nda kabul edildi ve uygu

N i c k Villiers ve Bob Rafelson'un öyküsün
den beyaz perdeye uyarlanmış, hareketli bir
gerilim, macera ve yasadışı işlerin anlatıldığı
bir film. Bu kadar çok entrikayı, art niyeti, baş
ka hiçbir filmde görmeniz çok kolay değil.
Herşey, bir arap satıcısı olan Jack Nicholson'un, müşterisinin malikanesinden bir kolye
çalmak üzere harekete geçmesi ve bu işte ken
disiyle ortak olarak Michael Caine'le çalışması
ile başlıyor. Kolye çalındıktan sonra, ara konu
lar gündeme geliyor ve insanların ihtiraslarına
ne kadar kapıldıkları aktarılırken, korku, endi
şe, para kazanma hırsı, entrikalar ortaya çıkı
yor. Hareketli, ilginç, temposu hızlı, sürükleyi
ci bir film izlemek isteyenler kaçırmasın. Sezo
nun güzel filmlerinden birisi.
*****

lamaya konuldu. Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı tarafından
hazırlanan yönetmeliğin hu
kuksal

dayanağını

KOS-

GEB'in Kuruluş Yasası'nın 4
ile 12'nci maddelerinin ko
nuyla ilgili bendleri oluştu
ruyor. Teknoparklann kuru
luşu, organizasyonu, işleyişi,
yönetimi ile denetimine iliş
kin hükümleri içeren yönet

teknoparkın

kurulması

* Girişimcilerin gücünün
ve işletme ölçeklerinin böy

için kuruluşu sağlayan ku

le bir faaliyetin sürdürebilir-

rumlardan temsil ve

liğini etkileyip etkilemeyece

imza

yetkisi olan kişilerin oluşa

ği.

cağı "Kurucu Kurul'un KOS-

* Güçlü finansman deste

GEB'e başvurması da öngö

ğinin varlığı, en azından fi

rülüyor. Bu başvuruda Kuru

nansman kaynaklannın uy

cu Kurul'un teknoparkın ge

gun olup olmadığı,

nel amacını, politikalannı,

* Bu yönetmeliğin l'inci

olanaklannı, hangi sektörde

maddesinde çizilen amaca

faaliyet göstereceğini, altya

uygun faaliyetler olup olma

pı ve mali portrelerle tekno

dığı konulannda olumlu ka

parkın işletme yönetiminin

naat sahibi olması halinde

nasıl yapılacağı gibi konula

başvuruyu Sanayi ve Ticaret

rı içeren detaylı bir raporla

Bakanlığı-Sanayi Araştırma

KOSGEB'e müracaat etmesi

ve Geliştirme Genel Müdür

isteniyor. İşte bu müracaat

lüğü görüşüne sunulacaktır."

tan sonra Teknopark Değer

Sanayi Araştırma ve Geliş

lendirme Kurulu'nun başvu

tirme Genel Müdürlüğü gö

rulan değerlendireceği kay

rüşünün de olumlu olması

maddeden oluşuyor. Yönet

dediliyor. Yönetmelikte bu

halinde teknoparklann ku-

melikte teknoparklann tanı

Teknoparkların amacını, kapsamını, kurulusunu,

melik 3 bölümden ve

10

mı ise şöyle yapılıyor:
"Teknopark; Yüksek/ileri
teknoloji kullanan ya da ye
ni teknolojilere yönelik kü
çük ya da orta ölçekli şirket
lerin belirli bir üniversite ya
da

araştırma

kurumunun

olanaklarından yararlanarak
teknolojik bir buluşu ticari

T B D 'nin başlattığı "23 Nisan Dünya Çocuk
Günü" kampanyasına katılın. Internet adresi;
http://www.ada.net.tr/tbd23nisan/ "822'li hat
lar Internet kullanıcıları için ücretsiz olsun".
*****

bir ürün, yöntem ya da hiz

Amerikalı yazar Mark Twain'in (18351910) Tom Sawyer adlı eserinden alınma bir
sözü aktarmak istiyorum; "Bir insandan hoşla
nıp hoşlanmadığınızı anlamak için, onunla
birlikte seyahat etmekten daha kolay bir yön
tem yoktur."

üniversite ya da araştırma

Gerçekten geriye dönüp baktığımda, seya
hatler esnasında beraber olunan kişiler hak
kında edinilen fikirlerin, verilen kararların ne
kadar gerçekçi olduğunu anlayabiliyorum.
İletişim adresi:
e-posta: sinanoym@triosh.com

da

met haline dönüştürmek için
faaliyet gösterdikleri -ve bu
yolla bölgenin kalkınmasına
katkıda

bulunduklan-

aynı

denetimini ve destekleri içeren yönetmelik
çalışmalan tamamlandı. Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğin
hukuksal dayanağını KOSGEB'in kuruluş
yasasının 4 ile 12. maddelerinin ilgili fıkralan
oluşturuyor. Yönetmelik KOSGEB'in İcra
Kurulu'nda kabul edildi.

kurumu yakınında kurulmuş
site."
Teknoparklarda verilecek
hizmetler de yönetmeliğin
5'inci maddesinde yer alıyor.
Bu hizmetler, Danışmanlık
ve Teknik Hizmetler olarak
iki bölümde ele almıyor. Da

değerlendirmenin nasıl yapı

rulmasına

lacağına ilişkin hükümler ise

Teknopark Yönetmeliği'nin

şöyle:

7'inci maddesi ise denetim

"Teknopark kuruluş baş
vurusu ve raporun Tekno

lerle ilgili.

izin

verilecek.

Bu

madde de

Teknopark İşletme Yöneti-

park Değerlendirme Kurulu

mi'nin 6 ayda bir faaliyetler

tarafından incelenmesinde;

le ilgili olarak kurula rapor
vermesi öngörülürken ayrıca

nışmanlık Hizmetleri arasın

* Ar-Ge kurumunun sana

da teknoloji, üretim planla

yi varlığının olması veya ara

teknoparklarla ilgili deneti

ma, hukuk, pazarlama, fi-

zinin Ar-Ge kurumu ve sa

min kurul tarafından yapıla

nansal sorumluluk, muhase

nayiye yakın olması,

cağı ve bu kurulun bakanlı

be ve finansman gibi konu

* Hangi konu ve konular

ğa bilgi vereceği de kayde

lar yer alıyor. Teknik Hiz

da faaliyet göstereceği, işbir

diliyor. Yönetmeliğin önem

metler ise fotokopiden bilgi

liği yapılacak kuruluşlar; so

li diğer bir maddesi de des

sayara kadar daha çok altya

rumlunun kim ya da kimler

teklerle ilgili. Bu konunun

pı hizmetlerini içeriyor.

olacağı,

ele alındığı 8'inci madde ise

* Teknoloji üretebilirliği-

Teknoparklann
kuruluşuna ilişkin
hükümler

nin

veya

geliştirilmesinin

şöyle:
"Teknoparkın

kurulması

mümkün olup olmayacağı,

ve işletimi ile. ilgili faaliyet

istihdama etkisi, arazinin uy

ler;

gunluğu,

17'nci maddesi ve 2'nci ben

3624

sayılı

kanunun

Yönetmeliğin en önemli

* Sosyal (eğitim, sağlık,

dinde belirtilen veya Başba

maddesi ise teknoparklann

sosyal hizmetler) ve teknik

kanlık Hazine Müsteşarlı-

kuruluşuna ilişkin hükümle

(su,

kanalizasyon,

enerji,

rin yer aldığı 8'inci madde.

ulaşım ve haberleşme) altya

Bu bölümde KOSGEB tara

pı imkanlarının tamamlan

fından görevlendirilen Tek

mış olup olmadığı,

nopark Değerlendirme Ku

ğı'nın uygun göreceği yeni
teşviklerden yararlandırılır."
Teknopark

Yönetmeli-

ği'nden sonra şimdi gözler

* Kalkınma planları ile ön

Hazine Müsteşarlığı'na çev

rulundan söz ediliyor ve ku

görülen

uygun,

rildi. Müsteşarlığın uygulaya

rulun teknoparklann kurul

sanayi ve girişimcinin geliş

cağı teşviklerin daha önce

masına

meye açık; üretim, pazar ve

de dile getirildiği gibi en az

ilişkin

başvurulan

hedeflere

sektör beklentilerinin tekno

turizm ya da tarım sektörüne

yor. Kurul; Sanayi ve Ticaret

park

uygulanan

Bakanlığı, KOSGEB, TÜBİ-

pozitif etki yapacak düzeyde

değerlendirileceği

belirtili

faaliyet

dinamizmine

teşvikler

olması bekleniyor.

kadar

