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• Internet ve iletişim

kanlığı'ndan almak zorunda oldukları

diren konu, ithalat yapabilmek için aç

nuyorlar. Bir grup, söz konusu düzen

teknolojileri-5

İthalat Yeterlilik Belgesi ile ilgili 1 Tem

mak zorunda oldukları Teknik Servis

lemenin yerinde olduğunu savunurken,

(Sayfa

muz 1996 tarihinde yürürlüğe gireceği

İstasyonlarına ilişkindi. Yeni düzenle

diğer grup, İthalat Yeterlilik Belgesi'nin

belirtilen yeni düzenleme, Ocak 1997

me, servis istasyonları için Türk Stan

sadece formalite düzeyinde kaldığını

tarihine ertelendi. Sanayi ve Ticaret Ba

dartları Enstitüsü'nden hizmet yeterlilik

ve yeni düzenmelerin de gerekli alt

kanlığı'nın "Sanayi Mallarının Satış Son

belgesi istiyor. Ayrıca, bilgisayar sistem

yapı hazırlanmadan uygulamaya

rası Hizmetleri Hakkında Tebliğ", 24

leri için her coğrafi bölgede en az 1 ta

konulacağı için bir anlam ifade et

açıyor

meyeceği görüşünü dile getiriyor.

(Arka

Aralık 1995 tarihli Resmi Gazete'de ya

ne olmak üzere toplam 10 servis istas

yımlanmıştı.

yonu kurmayı zorunda hale getiriyor.

ULAKBİM'de ihale hazırlığı
Ulusal Akademik
Ağ ile ilgili topoloji
çalışmaları
ediyor.

devam

ULAKBIM

Müdürü

Doç.Dr.

Yaşar Tonta, bu yı
lın

sonuna

kadar

her noktayı Akade
mik

Ağ'a

konusunda

bağlama
kararlı

olduklarını belirtti.

(Ayrıntılı haber
sayfa 8'de)

İş Bankası'nda
'İnteraktif

(Ayrıntılı haber sayfa 3'te)

Acer, Pentium 200'e hızlı geçiyor

Türkiye İş Bankası, para
çekme dışında tüm banka
cılık hizmetlerinden tele
aracılığıyla

yararlan

kapsayan

İnteraktif

Bankacılık Sistemini'nin ilk
adımı İnteraktif Telefon'u
hizmete açtı.

(Ayrıntılı haber
sayfa 6'da)

Kuruluş çalışmaları devam
Türk

Internet

Servis

SAD) bir basın deklarasyonu

Bu işbirliği

çerçevesinde Ağustos ayının ilk
haftasında

Türkiye'ye

gelecek

olan Intel Pentium 200 işlemci
ler, Acer sistemlerinde aynı anda
kullanılıyor olacak. Acer Türkiye
Genel Müdürü Faik Burhanoğlu,

IBM Türk ve Datem, Türkiye'de endüstri ala
nındaki ilk ATM (Asynchronous Transfer Mode)

BT sponsoru IBM
(Arka

sayfa)

olmak zorundadır

Anabilim Dalı Başkam

deki payının yüzde 5 olacağını
tahmin ediyor.

(Ayrıntılı haber sayfa 4'te)

ya devam edeceği de kayde
dildi.
Ticari

Internet

faaliyeti

olan bazı kuruluşların biraraya

gelmesiyle

oluşturulan

deklarasyonuna

ternet Servis Sağlayıcı Sözleş

IBM Türk Ltd., SuperOnline,

mesine kökten karşı oldukla

Türkiye Online, EscortNet,
DomiNet, AdaNet, DekaNet,

ayrıca,

WecNet, MirajNet, DutNet,

TT'nin TURNET'i bir Internet

TürkNet ve KilimNet'in imza

tekeli

attığı belirtildi.

tüm taraflar için yıkıcı olma

ülkemizde Türkçe

cili PC'Ierin toplam satışları için

TISSAD'ın

dayatmasının

Bilim ve eğitim dili

H.Ü. Bilgisayar Yazılımı

(Ayrıntılı haber sayfa 7'de)

4K'da iki yeni PC markası

projesini gerçekleştiriyor. Daha önce finans sek
töründe ve eğitim kurumlarında uygulanan ATM

4K, iki yeni PC markasının daha dağıtıcılığını üstlendi. Şir

teknolojisi, Türkiye otomotiv yan sanayinin bü

ket Acer ve Olivetti ile, satıcılarının, her biri ayrı konuda

yük kuruluşlarından Coşkunöz Holding'de Ekim

odaklanmış ürünlerle çalışıp, her projeye çözüm götürebile

ayı içerisinde kullanıma açılacak.

cek nitelikte bir ürün yelpazesine sahip olmasını hedefliyor.

(Ayrıntılı haber sayfa 2'de)

• Atlanta Olimpiyatlarının

1996 yılında Pentium 200 işlem

kel olmasına ve önerilen In

olarak

sayfa)

ilgililerine açık mektup:

yayınlayarak TURNET'in te

rını belirtti.

IBM, üretim sektörüne
ilk ATM'i kuruyor

• Scala, Türkiye'de ofis

hızlı şekilde kullanıcılarına ulaş

Sağlayıcıları Derneği (TIS-

Deklarasyonda

23-24)

Topluma ve yakın

TISSAD'dan TT'ye ağır eleştiri
eden

(Sayfa

ğine giderek en taze ürünleri en
tırmayı hedefliyor.

mayı

• Yeni ürünler

Acer Türkiye, Empa ile işbirli

Bankacılık'

fon

18-19)

(Ayrıntılı haber sayfa 9'da)

Prof Dr. ERSİN TÖRECİ'nin
yazısı sayfa 26-27'de

2

haber

22-28 Temmuz 1996 . Sayı: 76

IBM, üretim sektörüne İlk ATM'i kuruyor
AHMET TOKUZ

ilgili işbirliği de sürdürülü
yor. Coşkunöz, 1996 yılı so

I
tiv

BM Türk ve
ürünleri

iletişim

çözüm

ortağı

nunda SAP'nin iki ana mo
dülünü devreye alacak.
Projenin teknik aynntılan

Datem, Türkiye otomo
yan

sanayinde

gösteren

faaliyet

Coşkunöz

Hol-

hakkında bilgi veren Datem
Yönetim

Kurulu

Başkanı

ding'e, ATM (Asynchronous

Oğuz Taşkent ise, projenin 6

Transfer Mode) teknolojisi

aylık bir ön çalışma sonrası

kurulması konusunda anlaş

ortaya çıktığını söyledi. Coş

maya

kunöz'de ATM kurulumuna

vardıklarını

açıkladı.

Bu projenin dünya çapında

hemen

referans

belirten Taşkent, ilk önce pi

gösterilebilecek

karar

verilmediğini

tarzda büyük bir proje oldu

lot proje olarak anahtarlama-

ğunu belirten IBM Türk İleti

lı

şim Ürünleri Çözüm Ortakla

denendiğini belirtti.

rı Pazarlama Uzmanı Çağa

Ethernet
Taşkent'e

uygulamasının
göre

Coşku-

tay Özdoğru, projenin IBM

nöz'ün ATM'e karar verme

Türk açısından önemine dik

sinde, SAP'nin kurulacak ol

kat çekti:

ması, kurulu CAD-CAM işis-

"IBM Türk, endüstri ala

tasyonlan ve ileri aşamada

nında uygulanan ilk ATM

düşünülecek

projesini yürütüyor. Coşku-

etkili oldu. İleri aşamada dü

uygulamalar

nöz'de

uygulanacak

proje,

şünülen Lotus Notes, e-pos-

IBM'in

dünyadaki

kurulu

ta, video konferans uygula

olan ATM ağlan arasında

maları ile var olan iletişim

önemli referanslardan bir ta

gereksinimleri bir araya gel

nesi olacak. Bu proje, IBM

diğinde,

açısından çözüm ortağı stra

ATM olacağına karar kılını

tejisi ile ATM stratejisinin be

yor.

raberliğini

altyapının

gösteriyor.

Konu ile ilgili görüşlerini

Çünkü, projeyi bir çözüm

aldığımız Coşkunöz Holding

ortağımız aldı.

Genel

yapılacak

de

gerekli

Coşkunöz'e

proje,

IBM

Müdür

Yardımcısı

(Mali ve İdari) Mehmet Arı-

Türk'ün, Türkiye'de gerçek

oğlu,

leştirdiği en büyük ağ proje

500 bin dolar civarında ola

si olacak. Aynca dünyada ilk

cağını belirterek, IBM Türk

defa bu proje kapsamında

dışında Siemens, Digital ve

25 Mbps ATM ağı uygulana

Unisys gibi şirketlerden de

cak."

teklif aldıklarını söyledi. Pro

projenin

maliyetinin

jeyi IBM Türk'e vermelerinin

Neden ATM?
IBM Türk'ten Coşkunöz
Holding müşteri

temsilcisi

Murat Oğuzsimsaroğlu, Coşkunöz'ün

hem
yan

temini kurmuş olmasını ve

Mode) projesini gerçekleştiriyor. Daha önce
finans sektöründe ve eğitim kurumlarında
uygulanan ATM teknolojisi, Türkiye otomotiv
yan sanayinin büyük kuruluşlarından Coşkunöz
Holding'de Ekim ayı içerisinde kullanıma
açılacak.

gelmiş olmalarını gösterdi.

Projenin aynntılan
İlk aşamada Türk Tele-

dülü, güç kaynağı ve denet

yor. Ağ altyapısını oluşturan

çisinden ikişer adet bulunu

bütün parçalar IBM markası

yor.

nı

taşıyor.

omurgaya

görüntü

kadar

yüksek

lirlediği standartlara uyumlu
olduğu

belirtiliyor.

İleride

bant genişliği gerektiren uy

622 Mbps'lik hıza sahip ATM

gulamalar yürütülebiliyor. 25

teknolojisinin standartlaşma

Mbps hıza sahip ATM'in,

sı halinde ise, kurulu yatırım

kullanıcı başına maliyetinin

korunarak,

Token Ring ile aynı olduğu

teknolojiye geçebilecek.

Coşkunöz

bu

nu belirten Taşkent, perfor

Taşkent, ATM teknolojisi

mansın ise Token Ring'ten

nin Türkiye'de yaygınlaşma-

çok daha yüksek olduğunu

masına neden olarak, diğer

söyledi.

şirketlerin hala müşterilerine

Aynca Beltan ve Radyatör

Fast Ethernet ve FDDI gibi

fabrikasına, ATM/ Ethernet

geçiş teknolojilerini çözüm

anahtarlayıcılarına Fast Et

olarak sunmaları ve Türki

hernet ağı ile bağlı yerel su

ye'deki şirketlerin şu an için

nucular yerleştiriliyor.

yeni bir teknolojiye geçmeye

36 kişilik CAD/CAM

Standartlara uyumluluk
ve büyüyebilme

teriyor.
IBM Türk ağ kanadının,
1996 yılı içerisindeki en az

155

Mbps'lik

kullanıcı grubu için omurga

sahip

projede

dan bağımsız 25 Mbps hızı

çok sıkça söz edilen konu

ni tutturduğunu belirten Ça

na sahip bir ATM yapısı ku

lardan

standartlar.

ğatay Özdoğru ise, bu proje

ruluyor.

Datem'in Coşkunöz'e sun

sayısını 1996 yılı bitmeden

kom, Bursa organize sanayi

IBM'nin hata tolerans özelli

anda Coşkunöz'de kurulu 14

bölgesi içerisinde yer alan

ğine sahip 8260 A-17 anah-

ca SAP yazılımı kurulması ile

konferanstan

cesaret edememelerini gös
ber kablo' çekimini başlatı

belirtiyor. IBM Türk'ün şu
işisıasyonu bulunuyor. Ayn

deo

aktarımına

fiyatta da istedikleri seviyeye

sanayinde

önemli bir kuruluş olduğunu

alanındaki ilk ATM (Asynchronous Transfer

ün daha önce bilgi işlem sis

üretimiyle

hem de cirosu ile Türkiye
otomotiv

nedeni olarak ise, IBM Türk

IBM Türk ve Datem, Türkiye'de endüstri

ATM

uygulamalarında
biri

de

bir ATM projesi alma hedefi

Coşkunöz'e bağlı 5 ayn fab

tarlamalı hub'ı

kullanılıyor.

Dünyada ilk defa uygula

duğu IBM çözümlerinin ta

3'e çıkartmaya çalıştıklarını

rika arasında 'single mod fi-

Bu hub'da anahtarlama mo-

nacak bu yapı üzerinde vi

mamen ATM Forum'un be

söylüyor.

Yeterlilik belgesiyle ilgili
düzenleme ertelendi
ilgisayar ithal eden şir

B

ketleri yakından ilgilen
diren İthalat Yeterlilik

Belgesi ile ilgili 1 Temmuz
1996 tarihinde yürürlüğe gi

receği belirtilen yeni düzen
lemeler Ocak 1997 tarihine
ertelendi.
Sanayi ve Ticaret Bakanlı
ğı'nın Yeterlilik Belgesi alma
getiren

dü

zenlemelerle ilgili ilk tebliğ,
1992 yılının Haziran ayında
Resmi Gazete'de yayımlan
mıştı. Daha sonra özellikle
Yeterlilik Belgesi'nin süre
siyle ilgili Sanayi Bakanlı
ğı'nca yeni tebliğler de ya
yınlandı. Bu konuda yayım
lanan son tebliğ ise, bilgisa
yar sistemlerinin de içinde
yer aldığı Sanayi Mallarının
Satış

Sonrası

TİTİZCE

M. TINAZ TİTİZ

Bilgisayar ithal eden şirketlerin Sanayi ve Ticaret

GÜNEŞ KAZDAĞLI

zorunluluğunu
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Hizmetleri

Hakkındaki Tebliğ idi. Teb
liğ, 24 Aralık 1995 tarih ve
22503 sayılı Resmi Gaze
te'de yer aldı. Söz konusu

Ortaçağ insanı ile bugünkü
arasında fark var mıdır?

Bakanlığı'ndan almak zorunda oldukları İthalat
Yeterlilik Belgesi ile ilgili 1 Temmuz 1996 tarihinde
yürürlüğe gireceği belirtilen yeni düzenleme, Ocak
1997 tarihine ertelendi. Sanayi Bakanlığı'nın
"Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri
Hakkında Tebliği", 24 Aralık 1995 tarihli Resmi
Gazete'de yayımlanmıştı.
görüşü alınarak gerektiğinde

lemenin yerinde

Bakanlıkça belirlenir ve/ve-

ve servis istasyonlarına bir

ya değiştirilir."

denetim

olduğunu

getirilmesinin ge

oyutlama düzeyi düşük sözcükler halin
de, söylenen kastedilenle aynı oluyor.
Başlıktaki "fark" sözcüğü ile, eğer insanla
rın içinde yaşadıkları ortamlar aracılığıyla
onların uzantıları haline gelmiş araçlar kastediliyorsa, tabii ki ortaçağ insanı ile günü
müzün insanı çok "farklı"dır. Ama, fizyolo
jik yapısı, psikolojisi, davranışlarını dürtüleyen mekanizmalar ve buna benzer temel
parametreler açısından hiçbir fark yoktur
dense yeridir.

S

"İnsan

yedisinde neyse yetmişinde de

odur!" deyimi de herhalde yedi ve yetmiş

Bu maddeden de anlaşıl

rektiğini belirterek, "Özellik

yaşındaki iki insanın fiziki yapılarını değil,

dığı gibi yeni düzenleme, bir

le bilgisayar alanında bir ba

davranışlarına yön veren temel dürtülerin

anlamda servis

şıboşluk

istasyonları

hakimdi.

Sadece

için Türk Standartları Ensti-

kağıt üzerinde teknik servis

tüsü'nün de olumlu

ler açılıyordu. TSE'nin dene-

görü

Halbuki, -neye dayanarak böyle düşü

şüyle hizmet yeterlilik bel

temini

gesi istiyor. Tebliğde ayrıca,

Bunun yanı

servis

Birliği için zaten bu tip dü

nına göre pek gelişmiş, incelmiş, vahşetten

konusunda da yeni düzen

zenlemeler

arınmış, dogmalarla ilişkilerini kesmiş ol

lemelere gidiliyor. Bundan

savundular.

Diğer

önceki uygulamaya göre 7

görüşü

1992 yılından

bölgede

zorunda

beri zorunlu hale getirilen

olunan teknik servis sayısı

Yeterlilik Belgesi'nin zaten

istasyonlannın sayısı

yerinde

aynı olduğunu vurgulamak için söylenmiş
tir.

buluyoruz.

nürüz bilinmez- biz kendimiz bir yana hiç

sıra Gümrük

tanımadığımız insanların dahi ortaçağ insa

şart"

ise,

görüşünü
grubun

mektir- sayesinde, daha büyük bir toplum
sal bellek doğmuş ve çok sınırlı sayıda in
san, akıl sınırlarına doğru bir seyahate çık
mışlardır.
Bu küçük çekirdeğin hemen çevresinde
bilim adamları yer almakta ve onların da
çok büyük bölümü bu seyahate yolcu ola
rak katılmaktadırlar. Onun dışındaki çem
berde ise ne olup bittiğini anlamayan, an
lamaya gerek de duymayan, ama seyahatin
kendilerine yansıyan ganimetlerinden, kul
lanıcı, tüccar, aracı gibi roller altında yarar
lanmak isteyen ya da durumunda kalan ge
niş insan toplulukları yer almaktadır. Bu
son çemberin içe yakın kısımları, sağduyu
ları aracılığılıyla birşeyler olup bittiğini sez
mekte, en dıştakiler ise ortaçağ insanının
aymazlığı içinde dünyadaki cezalarını çek
mektedirler. Ceza çekmektedirler, çünkü
diğer canlıların sahip oldukları içgüdü gibi
evrensel bir algoritmadan da yoksundurlar.
Bu sonuncu çemberdeki insanları, akıl

duklarını varsayarız.

denen "bağlantı kurma imkanı" değil, bel
leklerine yerleştirilen "kalıplar"-ki çoğu kör

bilgisayar

Öte yandan, konu hak

böyle bir düzenmeyi uygu

Bu varsayımın zararlı bir yanı yoktur. İn
sanları daha medeni farzetmenin bir sakın
cası olabilir mi? Sakınca mıdır değil midir
bilinmez ama, bu varsayımın bir güçlük ya
rattığı kesindir. O da, karşılaşılan çeşitli so
runları anlamaya çalışırken, ortaçağ kafası
na sahip insanların varlığıyla kolayca açık
lanabilecek sorunlar için bu defa -onlar de
ğiştiğine göre- başka açıklamalar bulmak
zorunluluğudur.

sistemleri için Ocak 1997 ta

kında görüştüğümüz şirket

lamaya geçirmenin bir an

İnsanoğlunun pek övündüğü aklı, aslın

rihine ertelendi.

ler, yeni düzenlemeyle ilgili

lam ifade etmeyeceği de ile

da en büyük zafiyetidir. Gerçekten de in

Hep INTERNET konuşacak değiliz ya,

iki farklı görüşe sahipler. Bir

ri sürülen görüşler arasında

san, belleği ve oraya yerleştirdikleri arasın

ara sıra da başka konularda sohbet ede

grup ithalatçı şirket, düzen

yer alıyor.

da bağlantı kurabilmesi-ki akıl bağlama de

lim..!

tebliğde, yeni düzenlemeler
ithalatla uğraşan şirketlerin
açmak

zorunda

olduklan

servis istasyonları ve bu istasyonlann sayısı ile ilgili ye
ni düzenlemeler getirirken,
bu düzenlemelerin 1 Tem
muz 1996 tarihinde yürürlü
ğe

gireceği

Ancak bu

belirtiliyordu.
süre,

Düzenleme neler
getiriyor?
Yürürlüğe

giriş

tarihi

Ocak 1997'e ertelenen dü
zenlemede,

bilgisayar

ve

yan ürünlerini ithal eden şir
ketleri en fazla ilgilendiren
konu,

ithalat

yapabilmek

için açmak zorunda olduklan Teknik Servis İstasyonlarına ilişkin. Servis istasyonlarının özellikleri ise, söz konu
su tebliğin 9'uncu madde
sinde şöyle tanımlanıyor:
"Servis

istasyonlarında

aranılacak özellikler: Konu
larına göre hazırlanmış olan
Türk standardı mevcut ise,
Türk standardı, Türk stan
dardı hazırlanmamış konu
larda ise TSE tarafından tes
pit edilen kriterlerdir.
İmal veya ithal edilen ma
lın; özelliği, kullanım amacı
ve yeri ile satış miktan dik
kate alınarak ekli listede tes
pit edilen servis istasyonları
ile

merkez

istasyonlarının

sayılan ve bunlarda arana
cak özellikler, TSE'nin de

açılmak

artınlıyor. Yeni düzenleme

amacına ulaşmadığı ve bir

bilgisayar sistemleri için her

formaliteden öteye geçeme

coğrafi bölgede en az bir ta

diği yönünde.

ne olmak üzere toplam 10
servis istasyonu kurmayı zo
runlu kılıyor.

Ayrıca,

konu

hakkında

bilgi sahibi personel ve tek
nik

altyapı

hazırlanmadan

inanç temellidir- yönlendirmektedir. En iç
çekirdekteki insanlar için Tanrının bir lütfü
olan bellek, bu sonuncular için gerçek bir
cezadır.
Çünkü, bunlar için kozmik doğrular, gü
zeller ve iyiler ömürleri boyunca yasaklan
mış bunun yerine kendi doğruları, güzelle
ri ve iyilerine inanmaya ve başka insanları
da bu yolda ikna etmeye mahkum olmuş
lardır.

