Seçim gündemde;
yine BT'siz
Türkiye'nin gündeminde
yine bir erken seçim var.
Seçim sürecinde bilgi
teknolojisi kullanılması ve
bu kullanımın yurt çapında
yaygınlaştırılması konusunda
ise somut adımlar atılmıyor.
Öncelikle kaynak ayrılması
ve mevcut 298 sayılı
"Seçimlerin Temel
Hükümleri ve Seçmen

Kütükleri Hakkındaki
Yasa'nın" bazı maddelerinin
değiştirilmesi gerekiyor.
Mevcut yasa, seçmen
kütüklerinde güncellemeye
ve projenin tümüyle yurt
çapında aynı anda
uygulanabilmesine olanak
vermiyor. İşte bu nedenlerle
seçmen kütüklerinin
Bilgisayarlı Ortamda

Tutulması Projesi de
tamamlanamıyor.
Erken seçime gidilmeden
önce genel nüfus sayımı
yapılmaz ve seçmen
kütükleri güncelleştirilmezse
seçim sonuçları yine tartışma
yaratacaktır. Örneğin 18
yaşını dolduran ve seçme
hakkını elde eden ancak
mevcut seçmen kütüklerinde

GlobalOne: 'TURNET

Karma, Arena ve
Armadada neler
oluyor?

misyonunu tamamladı'
TURNET cephesinde yeni tartışmalar yaşanıyor.
GlobalOne Türkiye Global IP İş Hizmetleri Müdü

mek istediklerini belirtiyor ve bu noktada sözleş
menin kendilerini bağladığını dile getiriyor. Bu
olan EscortNet Genel Müdürü Yalçın Gerek ise

TBV, sektörü destek bursu
vermeye çağırıyor
Türkiye Bilişim Vakfı, bilgisayar mühendisliği bölümle
rinden mezun olan başarılı öğrencilerin lisans üstü eğitim
ve doktora yapmaya özendirilmesi amacıyla bir destek
burs organizasyonu yapma karan aldı. Uygulama ile üni
versite sanayi işbirliğine katkıda bulunulması da amaçla
nıyor.

(Ayrıntılı haber sayfa 3'te)

EVRENSEL
Akin Evren

Müşteri d a i m a haklıdır. " S a t r a n ç konusunda

PC'de yarım milyarlık pazar

y a z m a k yerine neden bizden söz etmiyorsun"

1997 yılında PC satış ge

yon dolara ulaşacağını belir

lirlerinin yanm milyar dolara

tiyor. Masaüstü PC'ler, note-

Aslında konu başlığı geniş ufuklar a ç ı y o r

yaklaşacağı bekleniyor. İlk

book'lar ve Intel tabanlı su

ö n ü m ü z d e . Dağıtmanın m e c a z anlamlarını d a

üç ayı değerlendiren İnterp

nucu sistemlerin toplam sa

işe katıp tatlı tatlı söyleşmek ve neşeli bir tatil

ro Pazar Araştırma Merkezi,

tış adedinin ise, 315 bin ola

yazısı döktürmek mümkün.

PC satış gelirlerinin 1997'de

cağı öngörülüyor.

yüzde 21 artarak, 462 mil

(Aynntıh haber sayfa 10'da)

diyen b i r sayın dağıtıcının talebi üzerine
yazılmış bir yazıdır bu.

(Devamı 2. sayfada)

vermeye çağırıyor
(Sayfa 3)
• Digital kendi haklarını
korumak zorunda
(Sayfa 10)
• IBM Circle, ilk
toplantısını yaptı
(Sayfa 12)
• Compucom, Milpa ile
yepyeni
bir pazar yaratıyor
(Sayfa 13)
• Doğan Holding, BT
sektörünü keşfetti
(Sayfa 18)
• Takvimlerinize işaretleyin:
Her yü Eylül'ün ilk haftası
İstanbul'da buluşulacak!
(Arka

sayfa)

• Internet ve veritabanı... Ve
devetabanı!

yurtdışındaki

(Sayfa 8)

şirketlerle

görüşme

halindeydi. Ancak yetkililer tarafın

konuda Internet servis sağlayıcı şirketlerden biri

Dağıtmak üzerine...

• TBV, sektörü destek bursu

dönem dönem birleşme yolunda

karıştırdı. Karma, Arena ve Armada

omurga işleticisi hem de bir ISS olarak hizmet ver

ODTÜ Bilgisayar
Mühendisliğinde yıldönümü
heyecanı (Aynntıh haber sayfa 7de)

(Sayfa 2)

satılacağına ilişkin haberler ortalığı

matik Dairesi Başkanı Dicle Eroğul ise hem bir

(Ayrıntılı haber sayfa 12'te)

yeni strateji!

ma InternationaFın CHS şirketine

tamamladığını söylüyor. Buna karşılık TT İnfor-

lendireceğini öne sürüyor.

• HP'de yeni ürün,

Geçtiğimiz hafta Avrupa'da Kar

rü Çağatay Özdoğru, TURNET'in artık misyonunu

böyle bir oluşumda TT'nin tekel konumunu güç

yer almayan yaklaşık 5
milyon kişinin oy kullanması
çeşitli sorunlara neden
olacak. Eskiden olduğu gibi
yine mükerrer oy kullanımı
gündeme gelecek. Genel
nüfus sayımının yapılması
ve seçmen kütüklerinin
güncelleştirilmesi ise ciddi
bir BT yatırımı gerektiriyor.
(Ayrıntılı haber sayfa 4'te)

Bu savıda...

dan son teklif daha ciddi bulundu.

• Internet'te otomotiv sektörü

Her üç şirketin de yetkilileri, olayı

(Sayfa 10-11)

doğruluyor ancak görüşmelerin he
nüz

bir

sonuca

bağlanmadığını

açıklıyor.

(Ayrıntılı haber sayfa 14'te)

• Kimmerya'dan Internet'e
(Sayfa 14)

2

haber
EVRENSEL

Başta rafı

1.

sayfada

Yazının sonunda da "Çiçek yollayan arka
masadaki bıyıklı beyefendiye teşekkür"
e t m e k ne hoş olurdu. O y s a konuyu bilgi
işlemle yoğurup benzer tatta bir çöreği
sunmak sektörel bilinç ve
sorumluluğumuzun gereği. Yani dağıtmak
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HP'de yeni ürün,
yeni strateji!

bize haram.
Peki, dağıtım işini bu sektörde yürütenler

AKIN EVREN/ New York

ne a l e m d e ? Bu konuda dışarıdan görülen
resim pek çekici olmalı ki bu yıl içinde
p a z a r a yeni dağıtıcılar birbiri ardına
katıldılar. -Bu cümlenin sağdan alkış, soldan
itiraz sesleri ile karşılanması olasıDağıtıcı yapısı bilgiişlem pazarımızda
göreli olarak yeni. Bilgisayar pazarının belirli
bir olgunluğa eriştiğinin de göstergesi.
Yüksek hacim, düşük kâr marjı, hızlı
envanter dönüşümü dağıtıcılık oyununun
a n a kuralları. Kanal oluşturabilmek ve de en

aşamasına varan ticari bilgi iş

H

ile geliştirilen "Fibre Channel
Symmetrix 3000".

lem güç gerektiriyor"

Bunun anla

mı üç kilometre çapında saniye

ewlett Packard, başta ye
ni V-Class HP 9000 olmak

P e k i nedir bu

de 100 MB veri iletişim olanağı.

üzere yeni ürünlerini ve

"Extended Enterprise"?

Storagetech ile işbirliğinin ürünü
de, 264 GB'lık Model 30 Disk

stratejilerini dünyanın dört bir
yanından gelen basın mensup

HP'nin
deyim,

larına tanıttı.

geliştirdiği

Internet,

bu

intranet

yeni

Dizisi.

ve

HP

mak için HP-UX Core (API'lar
ve Kernell) düzeyinde işbirliği
yapıyoruz." diyor.
UNIX pazarında son iki-üç
yılda kazanılan başarıların ya
rattığı geniş bir güven havası

Enterprise

Systems

tüm HP yöneticilerinde sezili

içeren

Worldwide Genel Müdürü Nigel

yor. Lew Platt'ın açılış konuş

üst ucuna eklenen yeni V- Class

"Genişletilmiş iş ortamı" anlamı

Ball, "Petabayt teknolojisi"ni an

masında silahlarını Sun'a doğ

ailesinin

na gelmekte.

latıyor. Yani bir milyon gigabayt

rultması ve "HP'nin iki silahını

"Enterprise Server" ailesinin
ilk

üyesi

HP

9000

ekstranetin

toplamını

V2200 Enterprise Server şu an

HP'nin tüm oklarını nişanla

veya bir milyar megabayt. Bu

da konuşturabilen iyi bir silah

da 16 işlemcili olarak duyurul

dığı hedef de bu, HP-UX işletim

gelişmelerin de çoğu kendi ala

şor olduğunu"

makla birlikte yakın gelişmeler

ortamında, yeni 64 bit mikroiş-

nında uzman bir iş ortağı bulu

Enterprise Server Grubu Genel

le 32 işlemcili olarak da pazarla-

lemcileri ile gerçek 64 bitlik bir

narak sağlanmakta. EMC2'den

Müdürü Bili Russell'ın "The Fu

istikrarını ve düzenli ürün dağılımını

nacak. Bu ailedeki iki yeni du

ticari

Verifone'a,

ture" konuşması hep bu doğrul

iyilerden oluşturabilmek, eleğin üzerinde
kalabilmenin temel koşulu.
Son birkaç yıldır dağıtıcılar piyasayı
düzenlemekte önemli bir rol oynadılar. Fiyat
sağladılar. D a h a gerçekçi talep tahminleri

yuru da, K-Class ailesinin, 180

yaparak a n a şirketlerin risklerini a z a

ve 200 MHz'lik PA-RISC işlemci

indirdiler. Marka bağlılığının yerini pazar

leri ile donatılmış, 6 merkezi iş

taleplerinin alması sürecini hızlandırdılar.

lemciye kadar SMP konfigüras-

Bugünlerde dağıtıcı piyasasında
oyuncuların sayısı açısından bir doyum
gözlenmekte. Temel ürünlerin paylaşımı ve

yonu

oluşturabilen

iki

yeni

ürünle desteklenmesi.
"Enterprise

Parallel

Server"

piyasa taleplerinin en üst sınırını zorlayan

ailesinde yeni duyurulan EPS23

satış istekleri kısa d ö n e m d e yeni dağıtıcılar

ve EPS31 modelleri, her bir dü

oluşmasını engelliyor. Bu işin de mevsimi

ğüm içinde altı işlemciye kadar

var .

ve en çok 16 düğümden, yani

Belirli büyüklüklere erişen dağıtıcıların
temel arayışları uluslararası işbirlikleri ve

96 işlemciden oluşan sistem ya
pıları oluşturabiliyor.

yeni pazarlar olabilir. Kısa d ö n e m d e ulusal
ekonominin dengeleri ve sektörel b ü y ü m e

O y u n u n a d ı "güç ( p o w e r ) "

eğilimleri başlıca d e n g e faktörleri bu şirketler

oyunu mu?

için.
Uzun d ö n e m d e ufukta başka gelişmeler
var mı? Bu konuda Internet'in sağladığı
sanal p a z a r l a m a olanaklarından s ö z

v e r l a r için "Evet" diyorlar.

ortamının geleneksel üretici- dağıtıcı-katma
değerli satıcı-son kullanıcı saadet zincirini

Convex'ten

Intel'e

Yeni HP 9000
V2200
Enterprise
Server
HP'nin
bugüne dek duyurduğu
en güçlü SMP (Simetrik Çoklu
İşlemcili) Sunucu. Bu
performansın
temelde
HP'ye
özgü
"Hyperptane Crossbar"
teknolojisiruleıı
kaynaklandığı
vurgulan
makta
Bu yeni ürün Kasım
1977'de,
HP-UX 11.0 ile birlikte baztr
olacak.
İlk sunuluşunda
16
işlemcili ve 16 GB bellekli
olarak duyurulan
V-Class Server,
1998'in ikinci yarısında daha
güçlü PA-8500
yongalarıyla
32 GB bellekli ve 32 işlemciye kadar
çoğalabilen bir SMP kapasitesi sağlayacak.
19
GB'lık Giriş/Çıkış
kanal genişliği,
24 adet PCI bus Giriş/Çıkış Genişleme Yuvası
bulunan ürün, Sun , IBM ve Digital'in aynı piyasada yarışan
ürünleri için zorlu bir rakip olacak.

Bir kısım endüstri gözlemci
leri bu soruya "Enterprise Ser-

edilebilir. Dünya ç a p ı n d a ağ (www)

işletim ortamı yaratmak

"Deneyimli BİM yöneticileri,

çabalan hep bu ortama yönelik.
Bu ortamda tüm bilgi tekno
lojisi şirketlerinin yakalamak is

söylemesi,

HP

tuda.
HP 9000 "Mission Critical Ser
ver Suite" ile önerilen

yüzde

99.95 oranında kesintisiz çalış
ma garantisi de bu güvenin yan
sılandığı

bir

başka

uygulama.

Ann Livermore, "Bu uygulama
ile HP yeni bir endüstri standar
dı yaratmış oldu" diyor.
Başarının adı var!
1996'da elde edilen 38.4 mil
yar dolar gelirin 3 1 4 milyarı aş
kın kısmı bilgisayarla ilişkili fa
aliyetlerden

elde

edilmiş.

1996'da yazıcı pazarındaki, so
nuçlar etkileyici:

Lazer yüzde

kadar geniş bir spektrumu var

80, renkli lazer yüzde 63, inkjet

HP'nin işbirlikleri alanında.

yazıcılar yüzde 68,

Açık Sistemler Yazılım Bölüm

tarayıcılar

yüzde 36, PC pazarında ise ilk
beşte oynuyor.

isteklerine uygun sunucu üreti

tediği

"le

Müdürü Todd Reece, bu konu
da çok açık. "IA64'ü Intel ürete

Bu gelişmenin dinamiklerini

büyük

potansiyel

cilerinin olası en büyük sistem

gacy" (atadan miras) uygulama

etkilemesi bekleniyor. Büyük üreticiler

leri

lar diye adlandınlan şirkete öz

cek. PA-RISC teknolojisinin yay

kullanarak tüm bilgi teknolojisi

dağıtım konusunda d a h a ç o k denetim, d a h a

mutlaka sahip olması gerektiği

gü işletim sistemlerinin mirası.

gın olarak kullanılması bizim le

alanlarını kapsayan toplam çö

himize. Çünkü üretim maliyetle

zümler üreten bir şirket olmak

az kâr paylaşımı ve doğrudan iletişim düşleri
g ö r m e y e başladılar bile.
Dağıtıcılar sektörel faydaları sürdükçe ve
katma değer y a r a t m a yetenekleri varoldukça
yaşayacaklar. Geçmişin "Bayi- Ana Bayi"
yapısı hangi nedenlerle çöktü ise aynı
nedenlerle de bir gün ortadan kalkacaklar.
U z u n dönemli kaygılardan uzak bir hafta
dilerim.

inşa

edecek

teknolojiye

ni düşünüyorlar. Yüksek perfor

HP de bu ortamdan en büyük

Intel

temel HP stratejisi. Pazar gele

maliyetle

ceği konusundaki iyimser ba

payı alabilmenin hazırlık ve ça

rimiz daha da düşecek.

temci/sunucu uygulamaları, ve-

baları içinde. Bu hazırlık yalnız

yüksek

riambarlarını

ca yonga teknolojisinde üstün

çalışan bir üretici. Intel ile işbir

kışları, başarılı iş ortaklığı strate

pazarlama faaliyetleri bu zorun

lük sağlamak anlamına gelmi

liğinden memnunuz.

jileri, teknoloji konusundaki de

luluğu dayatıyor. 2000 yılı zor-

yor. HP Amerika'dan Clive Surf-

Diğer taraftan Hitachi ve NEC

luklannın ana sistemlerin UNIX

leet, "Yeni paradigma, depola

ile anasistemler ortamındaki et

temelli

değiştirilerek

ma ve ağ yapısı" diyor. Yeni

kinliğimizi artırmak için, SCO

var. Müşterilerinin ne söylediği

çözümü, "Extended Enterprise"

ürün, Fiber Kanal paketi. EMC2

ile de masaüstünde uyum sağla

ni can kulağıyla dinliyorlar.

mans gerektiren bütünleşik is
gerektiren pahalı

olanlarla

hacim-düşük

neyimleri başlıca silahlan.
Bir

başka

özellikleri

daha

haber
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TBV, sektörü destek
bursu vermeye çağırıyor
Türkiye Bilişim Vakfı, bilgisayar mühendisliği

öğrencinin

bölümlerinden mezun olan başanlı öğrencilerin

şirketin faaliyet alanlarından

lisans üstü eğitim ve doktora yapmaya

sağlanacak. Zaten burs ko

bursuna
biri

tez

kaynak

üzerinde

organizasyonu yapma karan aldı. Uygulama ile
üniversite sanayi işbirliğine katkıda bulunulması

TİTİZCE

M.

konusunu

yapması

"Tekrar Y o l u y l a B e l l e t m e " nasıl i n s a n t i p l e r i
yaratır?

Bir bilgi ya da becerinin bir defada öğrenile-

biri de bu. Öğrenciler burs

memesi, aslında eğitimciler için değerli bir göster

veren şirketlerin odaklandığı

gedir. Bu, ya öğretilmek istenilenin ilgi envanteri

konu ile yakından ilgili ol

ne dahil edilemediğini ya da kişinin öğrenme pro

mak durumunda. Öğrencile

filine uymayan yöntemler kullanılmakta olduğu

rin seçiminde belirleyici un

nun bir işaretidir.

not

Herşeyden

ortalamaları.

A m a ne yazık ki bu işaretler doğru yorumlan

önce

örneğin

maz ve tekrar yoluyla belletme yolunda ısrar edi
lir.
Bugün tekrar yoluyla belletme, eğitim sistemi

burs almak isteyen bir yük

SİBEL ALGAN
ürkiye

T

araştırma görevlisi

BT

sektörün

pazarında
gereksinim

duyduğu nitelikte insan

gücü yetişmemesinin neden
lerini daha önce BT/haber'de 'Üniversitelerde BT
eğitimi' adı altında aynntılarıyla incelemiştik.
Öğrenciler özellikle eko
nomik gerekçeler nedeniyle
lisans üstü eğitime yönelmi-

yor. Öte yandan bilgisayar
mühendisi

olarak

mezun

olan öğrenciler de yine aynı
gerekçeyle

akademik kari

yer yapmıyor. Kısacası bilgi
sayar mühendisliği bölümle
rinde okuyan

öğrencilerin

Yalnız bu sorun için değil tüm sorunların çö

izin daha derinleşmesini sağladığını savunmakta

zümleri için değişmez bir ilk adım vardır: S o r u 

dır. Buna karşın "Geştalt Psikologları" ekolü ise

nun varlığını kabul etmek!

rumda. Buna göre lisans öğ

ması

rencisi için iki yıl boyunca

görevlisi yüksek lisans öğ

aylık 500 dolar olarak karar-

rencisinde de yine yüzde 75

gerekiyor.

Araştırma

munlar üzerinde yaptığı deneyler bu ikinci savı

doğru olduğunu, ancak kendi okullarında "tekra

ri için 200, doktora öğrencisi

ra dayalı belletme", "ezber", "öğretme" gibi kav

rencilerinin not ortalaması

Geştalt ekolünden Max Werthelmer, bir klasik

araştırma

en

nın yüzde 85 olması gereki

sayılabilecek olan P r o d u c t i v e T h i n k i n g {Üretken

ler. İşin daha da ilginç yanı, belletme, ezber ve

fazla dört yıl boyunca 300

yor. Değerlendirmeler yapı

Düşünme) kitabında,

öğretmenin en yaygın olduğu kurumlar, bunların

dolar

görevlisi

olarak

için

Bilimleri Mühendisliği ile
Kontrol ve Bilgisayar Mü
hendisliği

gibi

bölümleri

kapsayan Bilgisayar Mühen
disliği Bölümü mezunlarına
verilecek burs desteği bilgi
sayar sanayi ve hizmet sek
törü

kuruluşlarından alına

rak, TBV tarafından öğrenci
lere ulaştınlacak. Bursu doğ
rudan kendisi vermeyip bili
şim

sektörü

burs

desteğini

şirketlerinin
öğrencilere

kaydıracak olan TBV, bu
amaçla da sektör şirketlerini
işbirliğine çağırıyor.
TBV'nin organizasyonu ile
öğrencilerin

alabilecekleri

burslar yüksek lisans öğren
cileri için 'tam',
görevlisi

yüksek

araştırma
lisans

ve

bir kişinin

öğrenebilmesi

ramların söz konusu olmadığını ileri sürmektedir

belirlenmiş.

lıp, asıl ve yedek adaylar be

için, bilginin iç yapısını (pattern) anlaması gerek

Araştırma görevlisi dışındaki

lirlendikten sonra başvurular

tiğini söylemektedir.

lerin başka bir kaynaktan üc

ile şirket talepleri arasındaki

25 yıldan bu yana çatışan bu iki görüş aynı an

merkezi sınavlar, çocukların ön yetişmeleri vb.)

ret alması ise bursun sona er

denge ve ilgili öğretim üye

da doğru olabilir. Gerek beynin sol yarısına daya

altında burada ileri sürülen yaklaşımları uygula

dirilmesi için önemli bir ge

leri ile ilişki, TBV tarafından

lı "tekrar" yöntemi, gerek sağ yarıya dayalı "bir

makta bazı sorunlar olacağı doğaldır. Ancak, öğ

kuruluyor.

defada öğrenme" olsun, her ikisi de sonunda dış

retme ve belletme yöntemlerinin

görünüş itibarıyla benzer sonuçları üretmektedir

dolaylı maliyetleri dikkate alındığında, bu sorun

rekçe olarak kabul ediliyor.

Üniversite-sanayi
işbirliğine yatırım
Bilişim şirketlerinin burs
vereceği

Hiç şüphesiz bilişim sek

Mevcut koşullar (müfredat, veli beklentileri,

doğrudan ve

ların aşılmasının bir seçenek değil bir zorunluk

ler.

olduğu görülecektir.

Gerçekte ise fark büyüktür: Bir defada öğren

insan kaynağına TBV'nin ge

me yöntemiyle bilgi derhal içselleştirilmekte, ya

tirdiği bu çözüm ile önemli

ni mevcut bilgilerle ilişkilendirilmektedir. Tekrar

hedeflerin,

ölçüde

destek

sağlanmış

yönteminde ise ilişkilendirme olmamakta, yalnız

kurabilecek birer senaryo ya da proje içinde işlen

olacak.

BT

endüstrisinin

ca beyinde nöronlar arasında oluşan bağlardan

mesidir. Çıkış noktası budur. Bu tür bir yaklaşım

ibaret bir yalıtılmış bilgi adacığı meydana gel

da iki sorun birden çözümlenmektedir. Hem öğ

duyarlı

yaklaşmaları,

sektörün geleceği için ge

bu uygulama ile üniversite

rekli insan kaynağının oluş

ve sanayi işbirliğinde önem

masına ve bu kaynağı oluş

li bir yol alınmış olacak.

varlığına en şiddetle karşı çıkanlardır.

töründe gereksinim duyulan

rak kabul edilebilir. Çünkü

nayi işbirliğine olan destek,

Bilgisayar ve Enformasyon

neltildiği birçok eğitimci, eleştirilerin bütünüyle

doğrulamaktadır.

eğitim ve doktora yapmaya

yar Bilimleri Mühendisliği,

Bu yazı dizisinde öne sürülen eleştirilerin yö

geldiğine inanmaktadır. Wolfgang Köhler'in may

başarı oranı aranırken, araş

Bu noktada üniversite-sa

organizasyonu

öğrenmenin bir defada ve "birdenbire" meydana

tırma görevlisi doktora öğ

şarılı öğrencilerin lisans üstü

burs

Çözüm

öğrencisi araştırma görevlile

nuya

programı hazırlıyor. Bilgisa

mizin bir normu haline gelmiştir.

laştırılan burs, yüksek lisans

geri dönecek bir yatırım ola

destek

dayatmacılık olduğu söylenebilir.

"S-R Psikologları" adı verilen ekol, öğrenme

herhangi bir alanında faali

özendirilmesi amacıyla bir

nin de, tekrara dayalı bellemenin bir yan ürünü
olan

nin tedrici olduğunu, her tekrarın beyinde açılan

yet gösteren şirketlerin ko

lümlerinden mezun olan ba

Toplumumuzdaki çeşitli sosyal kesimler ara
sındaki çatışma olgusunun nedenlerinden birisi

de ortalama ile bitirmiş ol

de şirketlere önemli ölçüde

bilgisayar mühendisliği bö

ratmaktadır.

eğitimini yüzde 75'in üzerin

miyor.

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV),

nin dayatmacı niteliği, ne denli iyi eğitim almış
olurlarsa olsunlar kişilerde zorbalık eğilimleri ya

su olarak sınıflandırılmış du

destek aslında uzun dönem

bir çözüm önerisi ile giden

ni kaybetmiş oluşlarıdır. Tekrara dayalı belletme

öğrencileri için 'destek' bur

organizasyonuna

yaşadığı bu sıkıntıya somut

Bu tür eğitim almış kişilerin temel özelliklerin
den birisi de dayatmacı oluşları, uzlaşma yetileri

sek lisans öğrencisinin lisans

manevi tatminden öteye git
Sektörün ve üniversitenin

leme kalıpları peşindedir.

doktora

üniversitede kalıp akademik
kariyer yapmasının sonucu,

gilerinin kaynağı "yürektenlik" (ezberedir. Önüne
çıkan tüm sorunların yanıtlarını bulabileceği bel

cilerin seçim kriterlerinden

elbette

TİTİZ

Tekrara dayalı olmayan öğrenme-lll

ile

sur olan diğer bir nokta da

da amaçlanıyor.

TINAZ

sağlayan

nusunda başvuracak öğren

özendirilmesi amacıyla bir destek burs

3

mektedir.
Tekrara dayalı belleme ile yetişen bir kişinin
diğer yöntemle yetişen bir kişiden başlıca farkı,
öğrenmeye karşı duyduğu tepkidir. Böyle bir kişi

Öğrenci Merkezli Eğitim, müfredattaki eğitsel
çocukların

ilgi

alanlarıyla

ilişkisini

retme yerine öğrenme geçmekte, hem de eğitsel
hedefler çocukların ilgi alanları içine getirilebildiği için tekrara dayalı belleme ortadan kalkmak
tadır.

öğrenmekten zevk almaz. Dolayısıyla bellemiş

Ö ğ r e n c i M e r k e z i E ğ i t i m ve S ı f ı r T e k r a r l ı Ö ğ 

olduklarına sıkı sıkıya sarılır. Öğrenmeyi gerekti

r e n m e , eğitimcilerimizin ikibinli yıllardaki hedefi

turacak eğitimci kadrosunun

ren her durum, yani her değişim onun için bir iş

olmalıdır.

gelişimine sonsuz katkı sağ

kence kaynağıdır.

layacak.

Tekrara dayalı belleme ile yetişen kişinin bil

İletişim adresi:
e-posta:

titiz@turk.net

haber
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Seçim gündemde;
yine BT'siz

HARMAN
M. SİNAN OYMACI
Trio Ç ö z ü m Evi Yönetici Ortağı

Aksesuar

GÜNEŞ KAZDAGLI

mizde sorunu tamamen çö

belirterek, "Bilgisayarın seç

Çokluortam bilgisayarlarında kullanılan, ak

suzlukları ile geçecek günler. En zevkli kısım

zecek, seçim sürecinde ya

men listelerinin hazırlanma

sesuar olarak adlandırılan yan ürünlerin

ise, bütün bu parçaların biraraya getirilip, düz

sında

kalitesine hiç dikkat ettiniz mi? Bir başka deyiş

gün bir şekilde çalıştırılabilmesi. O noktadan

aşanan son siyasi geliş

şanan

meler artık Türkiye'nin

kaldıracak olan bilgi tekno

önemli.

erken seçimi gündemi

lojisi destekli seçim konu

seçmen listelerinden eski ev

ne aldığını gösteriyor. Son

sunda ise ciddi sorunlar var.

adreslerinin kayıtlarını sildir-

14 yıldır sürekli erken seçi

Yüksek Seçim Kurulu Seç

memeleri nedeniyle aynı şe

me giden Türkiye, bilgisayar

men Kütükleri Genel Mü

hir içerisinde çok sayıda çift

destekli seçim sisteminden;

dürlüğü

yürütü

kayıt oluyor ve partiler bunu

bu sistemle seçimlerin ör

len Seçmen Kütük Bilgileri

göz kontrolüyle yapıp eleye-

gütlenmesini kolaylaştırmak,

nin Bilgisayarlı Ortamda Tu

miyorlar. Bilgisayar teknolo

sağlıklı bir yapıya oturtmak

tulması

jisiyle aynı şehrin içerisinde

le, bilgisayarınızda bulunan ses kartının kalite

sonra, her türlü çabaya değdiğini görüp, sis

si ne kadar önemli? Ses kartınız iyi ise, kullan

temden keyif alabilirsiniz. Bütün

dığınız hoparlörler ne durumda? Yoksa, benim

aradığınızı, nasıl bir performans ve kalite aradı

için önemli değil, iş görsün de, nasıl olursa ol

ğınızı bilmekte. Bunun bedelini ödemeye ha

sun diyenlerden misiniz?

zır olduktan sonra, korkmanıza gerek yok.

Türkiye'ye yeni yeni getirilmeye başladılar.
Yurtdışında, özellikle

bilgisayarlardaki ses

Bir de soru; "Speaker"a hoparlör dedik, pe
ki; "Sub Woofer"a ne diyeceğiz?

kartlarına bağlanmak üzere, çok fazla hoparlör

*****

çeşidi görmek olası. Hoşça vakit geçirmek veya
eğlence amaçlı

kullanılan

bilgisayarların en

önemli parçalarından birisini, ses kartı ve ho
parlörler oluşturuyor. Kaliteli hoparlörlere öde
yeceğiniz bedel,

1 5 0 dolarından 4 0 0 dolarına

kadar değişebiliyor. Doğal olarak, bu kadar uç
noktaya çıktığınızda elde ettiğiniz performans,
normal bir müzik setinden alacağınız sesi sağ
lıyor. Eklememiz gereken bir şey daha var. Ses
kartı içinde, bir bu kadar ödemek.
Çokluortam bilgisayarlarında dikkat edilme
si gereken husus, ödediğiniz bedel ne kadar
yüksek ise genelde, aldığınız sistemde kullanı
lan parçaların o kadar kaliteli olması. Bugün 25

sorun neyi

Bir anda, sinema salonunu sessizlik kapladı.
"Jude" filmini seyrederken, ikinci yarıdaki bir

Y

Winterbottom.

İngiliz

yazar,

Thomas

Hardy'nin ( 1 8 4 0 - 1 9 2 8 ) eserinden beyaz perde
ye uyarlanmış filmde yönetmen, pek çok film
de, seyirciye gösterilmeye cesaret

edilemeyen

projesinin

başanya

Çünkü

çok

insanların

insanların çift kaydmın çap
raz kontrolü çok önemli. Bu

henüz çok uzak. Başta siya

celikle 298 sayılı Seçimlerin

çalışmayı yaptığımız yıl sa

siler olmak üzere özellikle

Temel

Seç

dece Ankara'da 30 bin dola

seçim dönemlerinde herke

men Kütükleri Hakkındaki

yında çift kayıt yakaladık."

sin şikayetçi olduğu mevcut

Yasa'nın bazı maddelerinin

dedi.

sistemin

değiştirilmesi

alınmasını

el

tarafından

kullanılması

ulaşması ve en kısa sürede

rum.
Başrollerini, Christopher Eccleston ile Kate

ortadan

yaşama geçirilmesi için ön

ve sonuçların

sahnede karşılaşacağınız durumdan söz ediyo

Winslet'in paylaştığı filmin yönetmeni, Micha

tartışmaları

daha süratli

sağlamaktan

ise

değiştirilmesi,

se

çim sürecinde bilgi teknolo

Hükümleri

ve

gerekiyor.

Seçim sisteminde çok ileri

Çünkü mevcut yasa, seçmen

teknolojinin kullanımını gizli

yararla

kütüklerinde güncelleştirme

oy, açık sayım ilkesi nede

kadar, rahatsız edici olsalar da, ağır tempolu bir

nılması konusunda ise so

ye ve projenin tümüyle yurt

niyle tercih etmediğini, çün

fimin izleyicide bırakacağı etkiyi yükseltiyor.

mut hiç bir adım atılmıyor.

çapında aynı anda uygula

kü seçimin değerlendirilme

nabilme olanağını sağlayan

sinin herkese güven vermesi

sahneleri, cesurca gözler önüne seriyor. Her ne

jisi

olanaklarından

dolardan, 3 0 0 dolara kadar değişen yelpazede

Film, eski İngiltere'de bir taş oyma ustası

Anımsanacağı gibi 24 Aralık

ses kartı, 40 dolardan 3 0 0 dolara kadar deği

olan Jude'un, gençliğinden itibaren yaşadıkları

1995 tarihinde yapılan mil

idari yapılaşmaya izin vermi

gerektiğini de söyleyen Ka

şen yelpazede grafik kartı bulmanız olası. Do

nı anlatıyor. Bu yaşamın içinde ilk evlilik, ar

letvekili genel seçimlerinde

yor.

rakaş, 1989 yılında prototipi

ğaldır ki, hiçbir zaman alt fiyat kademesindeki

dından karısının kendisini bırakıp gitmesi, bu

illerin çıkardığı milletvekili

hazırlanan

bir üründen, kaliteli çokluortam hizmeti bekle

arada kuzenine ilk görüşte aşık olarak, evlen

sayısı Seçim Kanunu uyarın

henüz yaşama geçirilmediği

yemezsiniz. Peki farkı nasıl anlayacaksınız? Bu

meden birlikte yaşamak var. O dönemin İngil

ca en son 1990 yılında yapı

nu anlamanın tek yolu, pahalı bulduğunuz bir

tere'sinde evli olmayan çiftlerin karşılaştıkları,

sistemi, bütçeniz yetmediği için alamayacak bi

çocukları ile çektikleri çarpıcı bir şekilde ak

lan genel nüfus sayımı so

le olsanız, gidip incelemeniz. Performansını,

tarılıyor. Filmin müzikleri, klasik müzik tutkun

kalitesini gözlerinizle görüp, kulaklarınızla işit

larını tatmin edecek şekilde. Herkesin zevkle

Düzenleme, teknoloji
kullanımını sağlamalı

projenin

neden

sorumuzu ise şöyle yanıtladı;
"Yapılmış

olan

prototip

nuçlarına göre belirlenmişti.

Yapılacak olan düzenle

sistem işlemiştir. Türkiye'nin

Oysa normal nüfus artışının

me ise; teknolojinin kullanı

bazı illerinde sorunu çöz

mıyla yazım, denetleme ve

müştür, diğer illere de aynı

meniz. Ne kaybedeceğinizi çok rahat anlayabi

izleyeceği türden bir film değil. Ancak, sinema

yanı sıra Doğu ve Güneydo

lirsiniz. Ondan sonra hangi sistemi isterseniz

sanatına ilgi duyanların kaçırmamasında yarar

ğu illerinden büyük kentlere

kayıt hatalarını en aza indir

şekilde genişletilmemesi ye

alın. Ancak, önce, ne kaybettiğinizi bilmeniz

var.

çok ciddi anlamda bir iç göç

meyi amaçlayan, mükerrer

terli paranın sağlanmamasıy-

yaşanmış bu gelişme, illerin

yazım ve mükerrer oy kul

la ilgilidir. Amaçlanan çerçe

(1820-

nüfus yapısını ve iller arası

lanma ihtimalini ortadan kal

vede

1 9 0 3 ) göre; "Hiç kimse, herkes tamamen özgür

nüfus dağılımını değiştirmiş

dıran, başkası yerine oy kul

yoktur. Ancak bütün kamu

olmadan, özgür olamaz. Tamamen ahlaklı ol

ti. Örneğin Diyarbakır'ın nü

lanma yollannı kapatan, yı

kurumunda olduğu gibi bil

madan, ahlaklı olamaz.

fusu

Belediye

lın bütün günlerinde yeni

gisayar mühendislerine ye

Başkanı 1.5 milyon derken

den yazım ve güncelleştirme

terli ücret verilmemesi, ge

resmi kayıtlarda 400 bin ola

işlemini sağlayan ve bölge

rekli kaynağın şu ana kadar

de yarar var. Elinizde olanın olanaklarını bilin
fakat, alternatifleri ve daha iyiyi aramaya de
vam edin. Zaman içinde, sistemin belli kısımla
rını yenileyerek, arzu ettiğiniz kalite ve perfor
mansa ulaşabilirsiniz.
Belli bir noktaya eriştiğinizde, en azından
bir sene bunu koruyun. Hiç olmazsa bu dö

*****
İngiliz

filozof,

Hiç kimse, herkes

Toplumun çıkarlarını göz önüne alarak, ne

nemde, rahat rahat çalışabilirsiniz. Çünkü, sis

verebileceğimizi
malıyız.

dığınızda, başınız daha çok ağrıyacak. Bu ne

leşecektir.

mayan donanımlar, işletim sisteminin uyum

Spencer'e

tamamen mutlu olmadan mutlu olamaz."

temde yeniliğe doğru gidecek bir değişim ara
demek? Yeni sürücüler, birbiri ile uyum sağla

Herbert

Bir

düşünerek

gün,

yaşamaya

beklediklerimiz

İletişim adresi:
e-posta:

sinanoym@triosh.com

bilinmiyor.

teknoloji

eksiğimiz

alış

rak geçiyor. Aynca yine bu

gerçek

müdürlükleri vasıtasıyla sis

aynlmamış olması problem

seçimlerde 18 yaşa seçme

temin tüm yurtta hemen iş

dir. Aynca mevcut yasa gün

hakkı verilmişti. Bugün 18

lemesini

cellemeye olanak vermiyor.

yaşını geçen 5 milyon nüfus

önemli değişiklikleri kapsa

Projeye

tan söz ediliyor. Sağlıklı bir

ması gerekiyor. Oysa bütün

miktar kaynak sağlandığını

seçim için öncelikle genel

bu değişiklikleri içeren yasa

duyuyoruz.

nüfus tespitinin yapılması ve

önerisi Yüksek Seçim Kuru

Türkiye için çok özel oldu

seçmen kütüklerinin güncel

lu eski Başkanı Nihat Yavuz

ğunu

leştirilmesi

önderliğinde

Kanımca bu tür projelerde

gerekiyor.

Bu

mümkün

kılan

hazırlandı

ve

son

günlerde

bir

Bazı projelerin

kabul

etmek

lazım.

konuyla ilgili olarak geçtiği

Başbakanlığa iletildi. Ancak

mutlaka

miz yıl DSP Genel Başkam

298 sayılı Seçimlerin Temel

alandaki uzman bir grubu

Bülent Ecevit ve 5 arkadaşı

Hükümleri ve Seçmen Kü

nun devrede olması gerekir.

nın imzasını taşıyan bir yasa

tükleri Hakkındaki Yasa'da

Çünkü bazen Dünya Banka

önerisi hazırlanmış ve mecli

bir değişiklik yapılamadı.

sı uzmanlan bu tür projelere

se sunulmuştu. Öneride ge
nel nüfus tespitinin yapılma
sı ve seçmen kütüklerinin
güncelleştirilmesinde önemli
bir altyapıyı oluşturan bilgi
teknolojisi yatırımları

için

Yüksek Seçim Kurulu ile Va
tandaşlık ve Nüfus İşleri Ge
nel Müdürlüğü'ne 3 trilyon
lira ödenek aktarılması ge
rektiği belirtiliyordu. Söz ko
nusu

öneri TBMM

Genel

Kurulu'nda görüşülmedi.
Öte yandan oldukça sık
sandık başına gidilen ülke

Seçim sistemiyle ilgili ça
lışmalar aslında daha önceki
yıllara dayanıyor. 1989 yılın
da

Hacettepe

Üniversitesi

bilgisayar destekli seçim sis
teminin bir prototipini hazır
ladı. Prototipi hazırlayanlar
arasında olan H.Ü. Bilgisa
yar

Mühendisliği

Öğretim

Bölümü

Üyelerinden

Prof.Dr. Ümit Karakaş'la gö
rüştük. Karakaş, hazırlanan
prototipte bilgisayann önce
likle seçmen listelerinin ha
zırlanmasında

kullanıldığını

geldiği

Türkiye'nin

zaman

bu

Türkiye'nin

farklı bir alfabede olduğunu
bile bilmeksizin raporlar ya
zabiliyorlar,
şartnameleri

araçları teknik
tanımlayabili

yorlar. Milli kütüphane pro
jesinde

bu

örnek yaşandı.

Bu açıdan bu tür projelerde
para bir faktör, fakat para
yanında sürekliliği olan tek
nik kadroların burada yer al
ması gerekiyor ve sorunlar
büyüdükçe gelip geçici in
sanlarla bu işin yapılmaması
gereği ortaya çıkıyor."

