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man Demirel, Türkiye'de bilgi ve tek
nolojinin iyi düzeyde olduğunu belirte
rek, "Devlet Başkanı olarak, eğitim ve
bilginin benim takibimde olduğunu

• Internet haberleri

belirterek, ülkenin kalkınmasına yeni

(Sayfa 16)

boyutlar getirecek olan Bilişim Etkinlikleri'ne katıldığınız için sizleri tebrik

• Mevcut Internet tabanlı
ses teknolojilerine alternatif:
"Modül Mimarisi''
(Sayfa 18)

ediyor ve bir bilişimci olarak sizi des
tekleyeceğime söz veriyorum" dedi.
• Bilişim'96 etkinliklerinde hükümeti
temsil eden tek bakan ise, Devlet Ba

• SAP, R/3'ün en son

kanı Abdullah Gül idi. Etkinlikler kap

uyarlamasını duyurdu
(Sayfa 23)

samında yer alan 'TBV (Türkiye Bilişim
Vakfı) Türkiye Bilişim Stratejileri' konu
lu çalışma grubuna katılan Abdullah

• Hahcı/midi'96 yarışması

Gül, "Bizden beklentiler olduğunun bi

sonuçlandı
(Arka sayfa)

• Etkinliklerin 'Internet'te Türk Sana

Sisa, yazar Gülten Dayıoğlu, heykeltraş

lincindeyiz. Türkiye'nin daha öncelikli

tı' başlıklı kapanış gösterisine, söz ko

Prof.Dr. Meriç Hızal, karikatürist Tan

sorunları olmasına rağmen, bilişim sek

nusu Web sayfasında yer alan birçok

Oral ve sinema sanatçısı Türkan

törünün kısa vadede daha fazla kazanç

sanatçı katıldı. Aralarında ressam Ad

Şoray'ın bulunduğu sanatçıların ortak

sağlayacak bir sektör olduğunu biliyo

nan Çöker ve Hale Sontaş, ses sanatçısı

görüşü ise, Internet'in yepyeni bir kül

ruz. Bu nedenle gerekenin yapılmasına

Barış Manco, moda tasarımcısı Cemil

tür oluşturacağı doğrultusunda idi.

çalışacağız" dedi.

İpekçi, mimar Doğan Tekeli ve Sami

Acer Başkanı Shih,
2000'li yılların BT
ipuçlarını verdi
(Aynntıh haber sayfa 2'de)

NC yüzünü gösterdi
Oracle'ın başını çektiği ve bilgisa
yar sektöründeki endüstri devleri
Sun, IBM ve Apple gibi şirketlerin
destek verdiği NC, Bilişim'96 ile Türk
kullanıcısına tanıtıldı. Oracle yetkilile
ri, NC'nin 1997 yılı başında ABD ve
Avrupa'da pazara sunulacağını, Tür
kiye'de ise Internet altyapısındaki so
runlar tamamen çözülmeden NC'nin
Internet pazarında yer almayacağını
belirtiyorlar.

Koç-Unisys Genel Müdürü Bülent Gönç:
"Sürpriz değişiklikler bekleyin"
Koç-Unisys, Eylül ayında organi
zasyon değişikliği yaşadı. Şirket ay
nı zamanda RISC mimarisini de
ürün yelpazesine katmak ve müşte
rilerine her platformda çözüm su
nabilmek amacıyla Sun Microsystems'in de Türkiye dağıtıcısı oldu.

Koç-Unisys Genel Müdürü Bülent
Gönç, şirketteki değişimlerin henüz
bitmediğini, isim değişikliğine ne
den olabilecek bir takım sürpriz de
ğişimlerin önümüzdeki günlerde
gündeme gelebileceğini söylüyor.
(Aynntüı haber sayfa 4'te)

Türkiye yazılım envanteri:
Yüksek seviyeli, az sayıda eleman

Tursoft tarafından yapılan 'Tür
kiye Yazılım ve Hizmet Alt Sektö
rünün Yetenek Envanteri' sonuç
ları açıklandı. Tursoft Genel Mü
dürü Ahmet Güvener, Türkiye'de
az sayıda ama genellikle yüksek
(Aynntıh haber sayfa 8'de) randımanlı yazılım üretildiğini, bu

nunla birlikte, yurtdışında pazarlanabilecek nitelikte hazır ürün sayı
sının çok az olduğunu söyledi.
Türkiye'nin yazılım ihracatı konu
sunda ise, Türkiye'den geride olan
pazarları hedeflemesi gerekiyor.
(Aynntıh haber sayfa 7'de)

(Aynntıh haber sayfa 3'te)

• Tursoft ortaklan
toplanıyor
(Arka sayfa)
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Acer Başkanı Shih,
20000i yılların
BT ipuçlarını verdi
Bilişim'96 etkinlikleri nedeniyle ülkemizi ziyaret eden Acer Group Başkanı
Stan Shih, Türk bilişimcilerle bir araya gelerek '2000'li yıllarda BT' konulu
bir seminer verdi. Shih, PC pazarının geleceğini ucuz, kolay ve her zaman,
her yerde kullanılabilecek PC'ler olarak değerlendirdi.
SİBEL ALGAN
ilişim'96 etkinlikleri, bu
yıl etkinliklerin uluslar arası platforma yayıldı
ğının önemli göstergeleri
olan isimlere ev sahipliği
yaptı. Birçok şirketin yurtdı
şından gelen üst düzey yetki
lisinin arasında bu yıl, dünya
çapında bir isim vardı: Acer
Group Başkanı Stan Shih.
Shih, sadece Bilişim'96'yı zi
yaret etmekle kalmadı, 22
Eylül 1996 tarihinde Hilton
Oteli'nde bir seminer vere
rek, Türk bilişimcilere dene
yimlerini ve görüşlerini ak
tardı.

B

Shih'in Tayvan gibi, uzun
yıllar fason üretici konumun
da değerlendirilen bir ülke
nin, BT konusunda kendisini
aşıp dünya PC liderleri ara
sında anılan bir markaya sa
hip olmasında büyük katkısı
bulunuyor. Bu nedenle Shih
konuşmasında, Acer ve stra
tejileri üzerinde bilgi aktar
manın yanında, Tayvan'ın
ulaştığı BT başansının kay
naklan üzerinde odaklandı.
'2000'li Yıllarda Bilgi Tek
nolojileri' başlıklı konuşma
sında Shih, ilk olarak hükü
met kademesinde yapılabile
cek düzenlemeler hakkında

bilgi verdi. Ülkesi Tay
van'da, hükümet'ten özellik
le eğitim, yatınma özendirici
vergi kolaylıkları, bilim te
melli teknoparklann kurul
ması ve yasal düzenlemeler
gibi destekler aldıklarını söy
leyen Shih, öte yandan en
düstrinin de kendisini kal
kındıracak
yapılanmaları
başlatması gerektiğine dikkat
çekti. Şirketlerin esnek ve
yeniliklere açık bir yapıda ol
ması gerektiğini savunan
Shih: "Yatınm yapmak, özel
likle küçük ve orta ölçekli
şirketlerde BT altyapısını
güçlendirmek, bunlan yapar
ken hızlı olmak ve küresel
ortaklıklar kurmak yarının
BT dünyasına ayak uydur
manın en önemli koşullan.
Böylelikle bir şirket kötü dö
nemlerini daha az zararla ka
patabilirken, iyi dönemlerin
de de eline geçen fırsatları
hemen yakalayabilir" dedi.

rosoft) hakimiyeti altında ol
duğunu vurgulayan Shih, kâr
elde edemeyen üreticilerin
çıkış yolu aradığını belirtti.
Bu durumda Shih, çözüm
yolunu kullanıcının istediği
nitelikte kolay ama herşeyden önce ucuz PC'ler üret
mek olarak açıkladı ve "Ya
rının bilgisayarları
ASC
(Application Specific Com
puter) olarak adlandınlan sa
dece uygulamaya yönelik
bilgisayarlar olacak. Öte yan
dan bilgisayann önemli bir
ev gereci olmaya başlamasıy
la birlikte, bilgi toplumu in
sanı kolayı, ucuza almak is
teyecek" dedi.

Stan Shih'in yönetim
dalında aldığı ödüller
' Dünyanın En Seçkin 10 G e n ç
Adamı

Ödülü

(International

Jaycees)
* Yılın 25 Zirve Yöneticisi (Bu
siness Week)
* Geleceğin Kurumsal Yıldızları
Ödülü

Geleceğin PC'si kolay
ama, önce ucuz olacak

(Financial

Work)

' 1995 Yılı Yükselen Pazarlar
Ödülü

Stan Shih konuşmasında,
PC'nin geleceğine ilişkin gö
rüş bildirmeden önce son
10-15 yılın da bir değerlen
dirmesini yaptı. Son 15 yıldır
pazarın Wintel (Intel ve Mic

(Wall Street Journal)

' Yılın Uluslararası CEO Ödülü

(Intematonal

Media

Partnerz and ING Bank)
* Son 15 Yılın En İyi Yöneticisi
Ödülü

(World Executive Digest)

* Tayvan'ı Uluslararası Arena'da
En İyi Temsil Eden İş Adamı
Ödülü

(Tayvan Hükümeti)
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'NC'nin daha zamanı var

Acer Group Başkanı Stan Shih gazetemize verdiği özel demeçte SOHO (Küçük OfisEv Ofis) ve Internet'in geleceğine ilişkin bilgiler aktardı. Küçük ölçekli işletmeler ve ev
pazarında yer edinilmek isteniyorsa, öncelik verilecek konunun fiyat uygunluğu olması
gerektiğini yineleyen Shih, PC'nin bu pazarlar için uygun bir ürün olduğunu vurguladı.
Shih, SOHO pazarının yılda sadece yüzde 10-15 oranında büyüme gösterdiğini
söyleyerek, "SOHO'nun geleceği uygun fiyat düzenlemelerine bağlı. Aksi takdirde, bu
artış oranının değişeceğini pek sanmıyorum. Bunu değiştirmek için daha fazla şirketin
ve nüfusun bilgisayar teknolojisinden yararlanmasına çalışılmalı. PC pazarının şu andan
başlayarak girmesi gereken evre bu" dedi.
Shih, Internet alanında ise iki türlü kullanım olduğuna dikkat çekti. Internet'in
geleceğinin yüksek çözüm teknolojisi ve TV gibi kullanım amaçlan altında
değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Internet'te ev kullanıcısına yönelik daha
fazla uygulama yer almalı. Çünkü uzun dönemde de olsa, Internet'te TV uygulamaları
için birçok araç çıkacak" dedi.
Bilindiği üzere bu yıl Bilişim'96 etkinliklerinin TÜBİT'96 Fuarı çerçevesinde yapılan
en önemli tanıtım Network Computer (NC) tanıtımı idi. Koç-Unisys, IBM ve özellikle
de Oracle'ın önemle üzerinde durduğu NC konusunda Shih'e düşüncelerini sorduk. PC
ve NC arasındaki rekabette NC'nin en azından 2 yıl beklemesi gerektiğine inanan Shih,
NC için düşüncelerini şöyle açıkladı:
"Bütün PC'ler, gerçekte birer NC'dir. Eğer NC kavramının temelinde terminaller
yatıyorsa, zaten terminal de geçmişte PC olarak kullanılıyordu. Bizim yaklaşımımıza
göre, NC ancak Intel mimarisine dayandırılırsa çabuk tutulabilir. Oracle yetkilileri ile
konuştum ve onlara NC'yi x86 platformuna geçirmelerini önerdim. Belki böyle daha
kolay olabilir". Öte yandan NC'yi kolay ve ucuz bir ürün olmasına rağmen girilmesi
riskli bir iş olarak değerlendiren Shih, Internet içeriğinin henüz yeterli düzeyde
olmadığını, öte yandan çoğu ülkede Internet erişiminin bile zor olduğunu vurguladı.
Shih, bir devrim olarak nitelediği NC kavramı için şunları söyledi: "NC konusunda
toplu bir devrim yapmaktansa, geçiş sürecini evrelerden geçerek yaşamak bence daha
kolay bir yaklaşım. Burada önemli olan 'devrim' değil, 'evrim'. Eğer Wintel yaklaşımı
NC için de benimsenirse, bu bir evrim olur. Aksi takdirde pek de o kadar kolay bir iş
olarak değerlendirmiyorum".
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Cumhurbaşkanı Demirel,
bilişimcilere destek sözü verdi
Bilişim'96 etirinliMerinin kapanış törenine katılan
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TITIZCE

karikatürist Tan Oral ve sine

M. TINAZ TİTİZ

ma sanatçısı Türkan Şoray.

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Türkiye'de
bilgi ve teknolojinin iyi düzeyde olduğunu
belirterek, "Devlet Başkanı olarak ülkenin

Hükümeti, Abdullah Gül
temsil etti

IKI KERE IKI KAÇ EDER?
YA DA HER YANıT DOĞRUDUR!

Bilişim'96 etkinliklerinde

kalkınmasına yeni boyutlar getirecek olan

hükümeti temsil eden tek ba

/<y \ tabanlı sayı sisteminde 3 sembol var-

kan ise, Devlet Bakanı Ab

\3)dtr. 0, 1 ve 2.

dullah Gül idi. Etkinlikler

T o p l a m a için bilinen genel kural, toplana
cak çoklukların birimlerinin aynı olmasıdır.

Bir çokluğun ifade edilmesinde, (3)ün sı

Örneğin, birimi gram olan ya da santimetre-

rasıyla 0, 1, 2, 3, 4, ..n'nci kuvvetlerinden ka

küp olan iki çokluğun toplanabileceği gibi

(Türkiye Bilişim Vakfı) Türki

çar tane bulunacağı, yalnızca bu üç sembol

bir "inanç" vardır ve öğrencilere de böyle öğ

tebrik ediyor ve bir bilişimci olarak sizi

ye Bilişim Stratejileri' konulu

(0, 1 ve 2) kullanılarak İşaretlenir.

destekleyeceğime söz veriyorum" dedi.

"Devletin ekonomik anlamda

Bilişim Etkinlikleri'ne katıldığınız için sizleri

kapsamında yer alan 'TBV

çalışma grubuna katılan Gül,
da kalkınabilmesi için iyi ye
tişmiş insan kaynağına ge
reksinim var. Bu kaynağın,
bilişim sektörü içinde var ol
duğuna inanıyoruz.

Internet

aracılığıyla dış pazarlara açılı
yoruz. Bu oranın az da olsa,

I yük buluşmasının

Oğuzhan

Özcan

tarafından

Bili

sunuldu. Bu çalışmada Inter

şim'96 etkinliklerinin kapa

net ortamında 12 sanatçıya

nış törenine, Cumhurbaşkanı

ilişkin bilgiler yer alıyor. Ay

Süleyman Demirel katıldı.

nı zamanda kapanışa gelerek

MJ JL gerçekleştiği

Cumhurbaşkanı Süleyman

törene renk katan sanatçılar

Demirel, kapanışta yaptığı

şunlar: Ressam Adnan Çöker

konuşmada, Bilişim'96 aracı

ve Hale Sontaş, ses sanatçısı

lığıyla büyük kitlelerin bilgi

Barış Manço, moda tasarım

ve fikir alışverişinde bulun

cısı Cemil İpekçi, mimar Do

malarını büyük

memnuni-

ğan Tekeli ve Sami Sisa, ya

yede karşıladığını belirtti.

zar Gülten Dayıoğlu, hey-

Endüstri

keltraş Prof.Dr. Meriç Hızal,

makta
Bilai

devrimini

yakala

geciken Türkiye'nin,
Çağı'nı

yakalamakta

geç kalmadığını
Demirel,

söyleyen

"Internet

bugün

üniversitelere ve kamu ku
ruluşlarına girmiş ve kullanı
mı günlük olay haline gel
miştir.

Eğitim

ve

teknoloji

Türkiye'nin gündemindeki
birinci madde.

Ben Türki

ye'de bilginin, teknolojinin
iyi düzeyde olduğunu kabul
ediyor; eğitim ve bilgi takibi
nin benim görevim olduğu
nu

belirtiyorum.

Devlet

Başkanı olarak da ülkenin
kalkınmasına yeni boyutlar
getirecek olan Bilişim Etkin
likleri'ne katıldığınız için siz
leri tebrik ediyor ve bir bili
şimci olarak sizi destekleye
ceğime söz veriyorum" dedi.
Kapanış etkinliği olan 'In
ternet'te Türk

Sanatı'

adlı

gösteri, aralarında Süleyman
Demirel'in de bulunduğu ka
labalık bir kitleye, Mimar Si
nan

Üniversitesi

öğretim

alkol toplanırsa iki santimetreküp 'alkollü su'

den

yerine daha az eder.

1

tanenin toplamı,

(10) tabanında

19'dur.

B e n z e r eşitsizlik, yalnız alkol ve su için

Diğer yandan, (10) tabanına göre 2, (3) ta

değil başka birçok madde için de geçerlidir.

banına göre de 2'dir ve 3'ün (0)ncı kuvvetin

Zaten, bir tane dahi örneğin bulunması, ge

den 2 taneyi ifade eder.

nelleşmeye engel olur.
Bizim (10)lu sayı sistemimize bağımlılığı

sonsuz. Bu inancımızı da bi

göre aynı 2'dir ve sayı sisteminden bağımsız

lişim sektörüne borçluyuz.

olarak 2 tanelik bir çokluğu ifade etmektedir.

Türkiye'de en güvendiğimiz

Hangi sayı sistemi benimsenirse benim

landırdığımız 4 kuş, 4 ceviz ya da 4 vesaire,

sektör bilişim sektörü" dedi.

sensin, insanların zihinlerinde oluşan çokluk

onlarda aynı çokluğa karşı gelebilecek ama

Öte yandan bilişimcilerin bi-

lar sayı sistemlerinden bağımsızdırlar. Ama

raraya

toplantılarda,

zihinlerdeki bu sanal ortamlarda iletişim kur

genelde belirlenen bir bilişim

mak mümkün olamadığı için, insanlar bunla

politikası olmamasından ya-

rı sayı sistemleri İçinde ifade etmek gereksini
mini duymuşlardır ve işte bütün anlaşmazlık

"iki kere iki
kaç eder?"diye bir sorunun böyle bir toplum
daki yanıtı, "nelerle neleri ve de hangi koşul
larda toplamak -çarpma, ardışık toplama ol
duğuna göre- istediğinize bağlı olarak deği

lar da bu noktadan itibaren doğmuştur.

şir" biçiminde olacaktı.

geldiği

lirten Gül, "Burada sorunlan
Yard.Doç.Dr.

Bir santimetreküp su ile bir santimetreküp

kuvvetinden 2 tane Ne (3)ün (0)ncı kuvvetin

Buradaki 2, hem (10) hem de (3) tabanına

olan

kınıldığım gözlemlediğini be

üyelerinden

sayısı, (3) tabanlı sistemde 201'dir. (3)ün 2nci

inancımız

artacağına

.g-^ p—i sektörünün en bü-

Ö r n e ğ i n , (10) tabanlı sayı sistemindeki 19

retilir ve onlar da yaşamları boyunca -bazen
yaşamları pahasına- bu öğretiyi savunurlar.

mız gibi yalnızca 3 sembolle işlem yapan,
a m a başka sayı sistemleri konusunda esnekli
ğe sahip bir toplum olsaydı, bizim 4 diye ad

adı "birbir" olacaktı. Ayrıca da

birinci ağızlardan dinleyerek,

(10) tabanında 2 kere 2 dörttür. (3) taba

Bu yanıt belki pazarda alışveriş yaparken

gerekenleri doğrudan duya

nında ise 11'dir. Yani, 3 üzeri 1'den 1 tane

güçlük çıkarabilir. Ama, zihinlerinin bağnaz

bilmek amacıyla bulunuyo

ile 3 üzeri sıfırdan 1 tane. Okunurken ise 2

lıkla

rum. Bizden beklentiler ol

kere 2 birbir (dikkat onbir değil) şeklinde

ların küçümsenmeyecek kadar çok olduğu

okunur. (3) tabanlı sistemde 4 gibi bir sembol

toplumumuzda, iki kere ikinin 4 ya da başka

olmadığı için 2 kere 2'nin 4 ettiği, sistem dı

bir şey olabileceğini bilen az sayıda da olsa

şı (ne olduğu belli olmayan, tapaj hatası gibi

insana ihtiyacımız vardır.

duğunun

bilincindeyiz.

Tür

kiye'nin daha öncelikli so
runları olmasına rağmen, bi
lişim sektörünün kısa vadede

bir şey) bir yargıdır.

kemikleştiğinden

yakındığımız

insan

Sonsuz denecek kadar çeşitlilikte "çokluk

daha fazla kazanç sağlayacak

O halde, iki kere ikinin dört ettiği "ifade

ifade" sistemleri içinde birisine saplanmış in

bir sektör olduğunu biliyo

si", milyarlarca mümkün sayı sistemi içinde

sanoğlunun, "doğru" diye adlandırdığı şey

yalnızca birinde -(10) tabanlı sayı sisteminde-

lerin çok büyük bir bölümü aslında "yan

"doğru", diğerlerinin hepsinde "yanlış"tır.

lıştır.

ruz. Bu nedenle gerekenin
yapılmasına çalışacağız" söz
leriyle bilişimcilere destek
sözü verdi.

İki kere ikinin, çokluk açısından kaç ettiği

İşte bu yüzden, öğrenilmesi gereken az

ise yine görelidir. Çünkü bunun için önce bir

sayıdaki gerçekten birincisi, "her yanıt doğru

artı birin kaç ettiğinin bilinmesi gerekir.

olabilir" kavramıdır.

haber
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HARMAN
M. SİNAN OYMACI

Trio Çözümevi Yönetici Ortağı

Kurultay ve biz

H

er yıl olduğu gibi, bu yıl da, Bilişim Kurultayı'nın ardından düşüncelerimi sizlerle
paylaşmak istiyorum.

kendine olan güvenini arttıran bu çalışma or
tamı için ne söylense azdır.

Öncelikle, kurultayın ve fuarların yapıldığı
mekandan söz etmek gerekiyor. İstanbul ve
Türkiye, gerçekten güzel bir kongre vadisi ka
zanmış. Lütfi Kırdar salonu, çok güzel olmuş.
Bundan sonraki kurultayların da burada yapı
lacağını tahmin ediyorum. Bu tesislerin Bili

Araya kurultay yazıları girince, filmler bi
rikti. Bu hafta, iki film birden aktaracağım. Ga
liba yaşlanıyorum. Babamın, annemin, tele
vizyonda bir film seyrederken çocukluklarını
hatırlayarak iç geçirdikleri zamanlar neler dü
şündüklerini daha iyi anlamaya başladım.

şim Kurultayı için kullanılmasını sağlayanlar,

önemli bir adım atmışlar. Kurultayın ve fuarın
gerçekleştirildiği mekan çok güzeldi. Geçen
yıl belirttiğimiz, önümüzdeki yıllarda mekan
ların seçiminde daha iyiye gidileceğini anla
tan sözlerimizi perçinledi. Tam bir, "Bilişim
Vadisi" haline gelmişti.
Başarılı bir organizasyon olduğunu da ek
lemek gerekir. Şunu düşünmek gerekir ki, Lüt
fi Kırdar'ın, Habitat'tan sonra ağırladığı ilk, en
büyük topluluktu. Bilgi teknolojisi sektörünün
tüm çalışanlarını görme fırsatı bulduk.
Bu yıl, geçen yılın aksine, kurultay çalış
maları da, tanıtım seminerleri kadar ilgi çekici
idi. Program ve konuşmacılar özenle belirlen
mişlerdi. En çok kulağımıza gelen konular;
"Internet, teşvikler, dış ticaret, yazılım, bilgi iş
lemcilerin yeri" idi.
Kapanışta, Sayın Cumhurbaşkanının bizle
ri onurlandırması ve sektörümüzün sorunları
ile yakından ilgileneceklerini söylemesi, ola
ğanüstüydü. Sayın Cumhurbaşkanının söyle
diği bir şey dikkatinizi çekti mi? "Halkın, top
lumun anlayacağı dilden konuşmanız gereki
yor" dedi. Hep beraber bunun üzerinde dü
şünmemiz gerekiyor.
Sanatçıların da, kapanışta yer alması ilginç
ti. Bu yıl, galiba, basın ve yayın organlarının
dikkatini yeterince, bilgi teknolojisi sektörüne
yönelttik.
Elçiye zeval olmazmış. Pek çok kişinin or
tak talebi, kurultaya katılım seçeneklerinde, is
teyen kişilere verilmek üzere, yemeklerin ve
sosyal aktivitelerin katılım ücretine dahil oldu
ğu bir ek daha olması. Şirketlerin çalışanlarına
verdikleri günlük harcırahların dikkate alın
masında yarar var.
Son bir not. istanbul'da ne kadar çok kesta
neci varmış. Özellikle, Cumartesi günü, Lütfi
Kırdar ile Hilton arasında, neredeyse bilişimci
kadar kestaneci vardı.
TBD Türkiye Bilişim Derneği, TÜBİSAD
Türkiye Bilgi İşlem Hizmetleri Derneği ve İnterpro'ya teşekkürlerimi iletiyorum. Sektörün

*****

"Görevimiz Tehlike - Mission Impossible"
•sinemalarda gösterime girdi. Yönetmenliğini
Brian De Palma'nın yaptığı filmde başrolleri
on oyuncu paylaşmış. Bunlardan üç tanesi;
Tom Cruise, Jon Voight ve Vanessa Redgrave.
Söylemeye gerek yok, film Tom Cruise'un ismi
üstüne kurulmuş. Benim zamanımda seyretti
ğim "Görevimiz Tehlike" dizisi ile müziği dı
şında hemen hemen hiç ilgisi yok. Pardon, bir
de, görevin verildiği bant dinleme sahnesi ha
riç. Bütün bunlardan sonra, bu filme gidip git
memeye karar vermek size bağlı. Üstünde çok
konuşulan filmleri izlemek ve Tom Cruise'u
görmek için gidilebilir. Bende oluşturduğu et
ki, geçen sezon "Water World - Su Dünyası"
filminde yaşadığım hayal kırıklığının aynısı.
İkinci filmimiz, gidilmeye değebilecek ro
mantik bir film; "Up Close and Personel - Çok
Yakın ve Çok Özel". Robert Redford ve Mic
helle Pfeiffer'in başrollerini paylaştığı filmin
yönetmeni Jon Avnet.
Televizyon dünyasında yaşanan bir aşkı
akıcı şekilde anlatırken, ikinci yarısında aynı
zamanda macera filmine dönüşüyor. Finalde
bir sürpriz var. Kanımca, bu filmi izledikten
sonra, televizyon ve yayın dünyasında çalış
mayı düşünecek genç insan sayısında artış
olacaktır. Başrol oyuncularının performansı
iyi. Filmin müziğini, geçtiğimiz haftalarda
yazdığım, Celine DionUun, Falling Into You
albümünde bulabilirsiniz.
*****
"İnsan, kötülük yapmak niyetinde ise, fır
sat gelmekte gecikmez." Bu sözleri, İngiliz ya
zar Sir Walter Scott (1771-1832) söylemiş.
Kendisini, "Ivanhoe" adlı eseri ile anımsayabi
lirsiniz.
Bu durumda bizim yapmamız gereken, ki
şilere bu fırsatı vermeyecek şekilde iyi ve doğ
ru çalışmak olmalı. Böylece, kötülük yapma
yı düşünen kişi, en büyük kötülüğü kendisine
yapacaktır.
İletişim
E-posta:

adresi:
sinanoym@anadolu.net

Koç-Unisys Genel Müdürü Bülent Gönç:

"Sürpriz değişiklikler bekleyin"
GÜVEN YEŞİLOVAİAR
oç-Unisys, uzun yıl
lardır Türkiye'nin 2
numaralı BT şirketi
konumunda. Komple çözü
me odaklanan şirket, anabilgisayardan PC'lere, yazılım
dan ağ uygulamalarına kadar
çok yönlü hizmet veriyor. BT
pazarında anabilgisayarların
ağırlığını kaybederek, daha
çok PC'lerin ağırlığının hisse
dilmeye başladığı dönemler
de yeniden yapılanma süre
cine giren Unisys'e paralel
olarak Koç-Unisys'te de bir
takım yeni arayışlar bir süre
dir gözlemleniyordu. Unisys'
in PC ürün yelpazesini geniş
letmesi ve bu alana yatırımlannı artırması sonucu PC ala
nında sorununu çözen şirket,
son olarak da Sun Microsystems'in Türkiye'deki ikinci
dağıtıcısı oldu. Şirket, bu ka
rarın en önemli nedeni ola
rak, müşterilerine RISC plat
formu seçeneğini de sunabil
meyi gösteriyor.

K

Bülent Gönç, RISC platfor
munda Sun'ı seçmelerinin en
önemli nedenini, Sun'ın ta
mamen RİSC'e odaklanmış
bir şirket olması olarak açıklı
yor. "Sun, RISC teknolojisine
ağırlığını koymuş ve sadece o
teknolojiyle çalışan tek şirket
olarak gözüküyor. Bu neden
le Sun'ı seçtik" diyen Gönç,
aynca iletişim ve bilgi tekno
lojilerinin giderek ayrılmaz
bir parça olduğunu vurgula
yarak, Sun'ın iletişimdeki
ağırlığının da seçimlerinde
önemli etken olduğunu belir
tiyor.
Sun'ın Türkiye'deki diğer
dağıtıcısı Gantek ile aralann-
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Beş ayrı bîrim, beş
ayrı şirket olmayacak
Şirket, geçüğimiz günlerde
ürün ve hizmet gruplan ba
zında beş ayrı birim oluştur
duğunu açıklamıştı. Bunlar;
Unisys Ggrubu, Sun Grubu,
Bilişim Grubu, Network Gru
bu ve Hizmetler Grubu. Bü
lent Gönç, bu 5 ayn birimin
ileride 5 ayn şirket haline ge
tirilmesinin kesinlikle düşü
nülmediğini söylüyor. Tüm
dünyada şirketlerin birleşe
rek, daha büyük, daha güçlü
konuma gelmeye çalıştıklan
bir dönemde, 5 ayn ve küçük
şirket oluşturmanın akılcı ol
madığını belirten Gönç, ayn
ca Koç-Unisys'in bir komple
çözüm
şirketi
olduğunu,
müşterilerin de donanımdan
yazılıma, ağdan hizmete ka
dar komple hizmet alacağı
tek bir şirketi karşısında gör
mek istediğini vurguluyor. Bu
nedenle şirket, beş ayn birim
oluşturmanın yanında, komp

manda" diyor.

Koç-Unisys adı
değişecek mi?
Koç-Unisys, Unisys'in şir
keti olmayıp adını kullanabi
len ender şirketleren biri. Şir
ketin ürün yelpazesindeki
markalar çoğaldıkça, acaba
şirket ismi değişecek mi soru
su akla geliyor. Özellikle geç
tiğimiz günlerde şirketin ya
pısındaki değişiklik ve 5 ayn
iş grubu oluşturması, bu so
ruyu daha da pekiştiriyor.
Bülent Gönç, şu anda bir isim
değişikliğinin söz konusu ol
madığını belirtiyor. Ancak,
şirket operasyonlannda sürp
riz bazı değişiklikler daha
yapmayı düşündüklerini; bel
ki o zaman isim değişikliğinin
de gündeme gelebileceğini
söylüyor. Anlaşılan KoçUnisys'teki değişim bu kadar
ile sınırlı değil ve önümüzde
ki günler daha radikal deği
şimlere gebe...

