TSE'nin servis standardı taslağı değerlendirildi

"Bilinçli hazırlanmamış"

Bu sayıda...
• İkinci Türkiye Internet
Konferansı yapılıyor
(Sayfa 4)
• AT&T Türkiye, adımlarını

Bilgisayar ve yan donanım ürünleri
liler, gereksiz bir dizi ayrıntının yanı sı
ithal eden şirketlere yönelik, Türk Stan ra önemli bazı maddelerin de yer alma
dartları Enstitüsü tarafından hazırlanan
dığını ileri sürüyor. Genel kanı, servis
taslak, bilgisayar tamir, bakım ve servis istasyonlarının tavan yüksekliği, taban
istasyonlarına yönelik standartları kapsı özellikleri ya da bulundurulması gere
yor. BT sektörü, TSE'nin servis standart ken araçlara yönelik pek çok ayrıntıya
taslağını değerlendirdi. Taslağın bilinçli yer verilmesine karşın asıl, burada çalı
hazırlanmadığı görüşünü savunan yetki şacak personelin niteliğinin üzerinde

durulmadığı yönünde.
Taslakta yer alan servislerde bulun
durulması gereken cihazlardan
bazılarının bilgisayar ve yan donanım
ürünlerinin değil, televizyon gibi elek
tronik aletlerin bakım ve tamirinde kul
lanılan cihazlar olduğu belirtiliyor.
(Ayrıntılı haber sayfa 3'te)

hızlandırıyor
(Sayfa 8)
• Microsoft OEM satıcılarını
destek olmaya çağırıyor
(Sayfa 9)
• Tripp Lite, APS ile BT'nin
dışına çıkıyor
(SayfalO)

Internet Expo'96 yapıldı
15-17 Ekim 1996 tarihinde ABD'nin
Boston kentinde yapılan Internet
Expo'96'ya bu yıl 40 binin üzerinde kişi
nin katıldığı tahmin ediliyor. Fuar süre
since en çok ilgi toplayan iki konu elek
tronik posta (e-mail) ve etkileşimli (Inte
ractive) W e b sunucular oldu. Bunun yanı
sıra gelecek için de birtakım ipuçları el
de edildi. Gelecekte masaüstü yazılımla
rı, kalite, gizlilik, dağıtık bilgi işlemin yö

• Logosoft, Lotus Notes

netimi gibi konular üzerinde yoğun ola
rak tartışılacak.
* Internet Expo'96'da öne çıkan başlık
lar
*Ağ işletim sistemlerinde gelecek nesil
* Kurumunuzu harekete geçirmek için
Intranet
Prof.Dr. O ğ u z Manas, Internet Expo'96'yı BT/haber okuyucuları için izledi.

(Sayfa 14-15)

dağıtıcısı
(Sayfa 11)
Siemens'den ISS'lere
anahtar teslimi çözüm
(Sayfa 11)

• Yerli yazılım geliştirme
' atılımında oyun yazımının
önemi

ULAKBİM için ihaleye çıkılıyor
Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi
Merkezi (ULAKBİM) 1996 yılı
sonuna kadar hedeflerini ger
çekleştirmek için çalışmalarına
devam ediyor.
ULAKBİM'in yaklaşık 1 mil
yon dolar tutarında anahtarlayıcı satın almak için ihaleye çıka
cağı öğrenildi. Ayrıca daha ön
ce belirlenen 20 üniversitenin
Standart Donanım Paketi ise

1996 yılının sonuna kadar ta
mamlanmış olacak.
Bilindiği gibi, ULAKBİM'in,
bilgisayar altyapılan ve Interneı
bağlantıları için geçtiğimiz ay
larda İstanbul, Ankara ve İzmir
dışındaki üniversitelere uygula
dığı bir anket sonucu, 20 üni
versiteye Standart Donanım Pa
keti sağlanması kararlaştıırlmıştı.

(Ayrıntılı baber sayfa 4'te)

Sanal market devri başlıyor
Türkiye de BT ile yeni ufuklara açılıyor. Dünyada henüz ye
ni gelişmeye başlayan Internet'te alışveriş kavramı örneklerine
ülkemizde de rastlanmaya başladı. Çarmıklı&Berker Şirketler
Gnıbu'nun kurduğu Internet Market Ltd., Internet üzerinde dev
bir alışveriş merkezi oluşturuyor. Arabadan, diş macununa, peynire, kiralık-satılık evlere ve bilet rezervasyonuna kadar pek çok ürün ve hizmetin sunulacağı bu
sanal plazanın, 1997 yılının O c a k ayında devreye girmesi planlanıyor. Aralık'ta
test yayına başlayacak olan şirket, burayı gelecek yılın sonunda 200 bin kişinin
ziyaret edeceğini tahmin ediyor.
(Aynntül haber sayfa 2'de)

Silicon Graphics
Türkiye için
geri sayım

Microsoft'un yeni ağ işletim sistemleri Windows NT 4.0 Server
ve Windows NT 4.0 Workstation, Eylül ayında pazara sunuldu.
Internet ve intranet uygulamalan geliştirmek için gerekli komple
çözümler ile gelen yeni işletim sistemlerinde, Windows 95'in
kullanıcı arabirimiyle NT'nin güvenirliğini biraraya geliyor.

Silicon Graphics, Türkiye'de ofis açma
çalışmalarını başlattı. Şirketin ülke müdürü
görevini üstlenen Taner Kılıç, Silicon Graplıics'in dünyadaki konumunu Türkiye'de
de yakalayacağına inanıyor,
Şirket, Türkiye pazarına yeni bir satış
stratejisiyle geliyor. "Pazara tamamen indi
rekt satışa dayanan 'yüzde 100 çözüm ka
nalı stratejisiyle giriyoruz" diyen Taner Kı
lıç, bu noktada yeni işhirîiklerine de gittik
lerini açıkladı. Mevcut iş ortaklarının yanı
sıra yeni iş ortaklarıyla da anlaşma halinde
olduklarını bildiren Kılıç, toplam 8 tane de
ğer katan çözüm ortağı belirleyeceklerini
söyledi.

(Sayfa 16-17)

(Ayrıntüı baber sayfa 8'de)

NT, 4.0 ile kabuk değiştiriyor

(Sayfa 12)

• Gelecek, BT ile bankaları
karşı karşıya mı getirecek?
(Sayfa 20)

• Abaküs, üzerindeki kara
bulutlan dağıtmaya kararlı
(Arka

sayfa)
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Türk şirketleri
Avrupa'yla yarıştı ve
kazandı
350 büyük Avrupa şirketinin katıldığı
Avrupa Kalite Ödülü yarışmasında, Brisa
ve Netaş finale kalan 7 şirketin
arasındaydı. 22 Ekim'de açıklanan
sonuçlara göre, Brisa, Avrupa Kalite
Ödülü'nü alırken Netaş da 'Başarı
Ödülü'nün sahibi oldu.
vrupa Komisyonunun desteklediği Avrupa
Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) tarafından
düzenlenen Avrupa Kalite Ödülü
yarışmasında Türk şirketleri büyük başarı kazandı.
Brisa. büyük ödül olan 'Avrupa Kalite Ödü Ki
alırken, Netaş da 'Başarı Ödülü nün sahibi oldu.
Her iki şirket, bu uluslararası başarı ile Avrupa'nın
örnek organizasyonları arasında yer aldı. 22 Ekim
1996 tarihinde İskoçya'nın Edinburg kentinde
düzenlenen Avrupa Kalite Ödülü için. bu yıl
başvuran 350 Avrupa şirketi arasından Türkiye'den
finale kalan Netaş ve Brisa'nın dışında İngiltere den
3. İrlanda ve Yunanistan'dan Ter şirket finalist
olarak yarışıyordu

A

Avrupa Kalite Ödülleri, toplam kalite yönetimi
kapsamında, şirketlerin son 5 yılda gösterdiği
performans dikkate alınarak veriliyor
Değerlendirme iki aşamada yapılıyor. Finale
kalanlara 'Başarı Ödülü', en başarılı şirketlere de
Büyük Ödül' veriliyor. Bilgi ve iletişim teknolojisi
I şirketi Netaş'ın Avrupa Kalite Ö d ü l ü n d e Başarı
Ödülü alması, önemli bir başarı olarak
nitelendiriliyor. Netaş bu ödülü. TNT Express ve
British Telecom gibi iki dev şirketle paylaştı.
Başarı Ödülü sahibi Netaş'ın Genel Müdürü
Tanju Argun. "Kazandığımız başarı bizi
gururlandırıyor. Avrupa şirketleri ile Toplam Kalite
Yönetimi konusunda yarışabildiğimizi ispatladık.
Sürekli iyileştirme felsefemizin bize daha binlik
başarılara ulaşmak için yol göstereceğine
inanıyoruz" dedi.
1995 yılında Avrupa Kalite Vakfına üye olan
Netaş, Avrupa Kalite Ödülü'ne başvuran ilk Türk
şirketi olmuştu. Aynı yıl. Avrupa Kalite Ödülü
finalistleri arasında yer alma başarısını göstermişti,
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Sanal market devri başlıyor
NURAY Ö Z K A N

T

ürkiye de BT ile yeni ufuklara açı
lıyor. Dünyada henüz yeni gelişme
ye başlayan Internet'te alışveriş
kavramı örneklerine ülkemizde de rast
lanmaya başladı Bazı servis sağlayıcı
kuruluşlar, faaliyetleri kapsamında ürün
satışları, bilet rezervasyonu gibi hizmet
ler veriyor, Bu arada bazı büyük serma
ye grupları da çok daha büyük boyutta
ve pek çok ürün ve hizmeti kapsayan
bir sanal alışveriş merkezi oluşturma fik
rini hayata geçirmeye çalışıyor. Bunlar
dan biri. Çarmıklı&Berker Şirketler Gru
bu Çarmıkh&Beıker Şirketler Grubu
bünyesinde kurulan Internet Market
Ltd . Internet üzerinde bir market oluştu
rarak kısa sürede kolay alışverişin yanı
sıra tüketiciye farklı markaların aynı tür
ürünlerini karşılaştırma olanağı sunuyor
Arabadan, ekmeğe, beyaz eşyaya, deter
jana, bilet rezervasyonuna kadar pek
çok ürün ve hizmet bu markette ver alı
yor Şirket, söz konusu satış sisteminin
bütün altyapısını tamamlamış durumda.

Çarmıklı&Berker Şirketler Grubu'nun kurduğu Internet Market Ltd.,
Internet üzerinde dev bir alışveriş merkezi oluşturuyor. Arabadan diş
macununa, peynire, kiralık-satılık evlere ve bilet rezervasyonuna
kadar pek çok ürün ve hizmetin sunulacağı bu sanal plazanm, 1997
yılının Ocak ayında devreye girmesi planlanıyor. Internet Market
Ltd., bu proje ile kısa sürede kolay alışverişin yanı sıra tüketiciye
farklı markaların aynı tür ürünlerini karşılaştırma olanağı sunuyor.

Internet Market Ltd, Genel Müdür
Yardımcısı Demir Kuyumcu projeye
geçtiğimiz yılın Kasım ayında başlandı
ğını ve bu yılın Haziran ayında da fiilen
altyapı yatırımına gittiklerini belirtiyor
Projenin oldukça geniş kapsamlı oldu
ğunu söyleyen Kuyumcu, bunun sanat
sal, halkla ilişkiler ve teknik boyutunun
da olduğuna dikkat çekiyor.
Kuyumcu amaçlarını şöyle özetliyor:
"Sanal market oluşturmada ana fikrimiz
şuydu: Biz çok büyük giderleri olan bir
market açmıyoruz. Dolayısıyla üreticiler
ürünlerini müşterilere çok kısa bir yön
tem kullanarak ulaştırabilirler. Burada
ucuz ürün satacağız. İsteyen herkes bize
erişebilecek, abone olma şartı koymuyo
ruz Buna karsın abonelik, tahsilat acı
sından düşündüğümüz bir konu Belki
paranın tahsilatı için 'alo banka sistemi
ni kullanabiliriz.
Internet Market, Internet üzerinde
gerçek sayfalarını değil de. gerçek sayfa
ların bir kopyasını tutmayı düşünüyor.
Şirket, Aralık ayında test aşamasını geç
tikten sonra bu uygulamayı 1997 yılının
Ocak ayında devreye sokacak ve sipariş
leri kabul etmeye başlayacak Ocak'ta
zengin bir marketle piyasaya çıkmayı

amaçlayan şirket, zaman içinde ziyaretçi
sayısı arttıkça ürünlerini daha da çeşit
lendirmeyi ve altyapısını da geliştirmeyi
planlıyor. Demir Kuyumcu şu anda pro
je için 1 milyon dolarlık bir yatırım ön
gördüklerini ancak Internet kullanımı
yagınlaştıkça ve market ziyaretçileri de
arttıkça daha fazla yatırıma gidebilecek
lerini sözlerine ekliyor.
Internet Market, market sayfalarının
internette yer alması için Telenet ile an
laşma yapmış durumda,
Demir Kuyumcu söz konusu proje
den beklentilerini şöyle açıklıyor: "Tele
komünikasyon ve BT alanı genişliyor.
Bu teknolojinin alışveriş hizmetlerinde
de zaman içinde büyük oranda yer al
ması kaçınılmaz Ama bunun için belli

bir zamana gereksinim var. Şu anda yap
tığımız iş çok ekonomik olmayabilir. An
cak biz bunun gelişimini diğerlerinden
ayrı yaşamak ve o konuda önde olmak
istiyoruz."
Internet Markete sadece İstanbul'dan
1997 sonuna kadar 200 bin kişinin
erişim yapması amaçlanıyor.
Bu arada şirket, zaman içinde market
te ürünleriyle yer almak isteyen şirket
lere doğrudan erişim olanağı da sağ
layacak
Şirketler, oluşturulan açık
yapıda markete gelip ürünlerini ken
dileri koyabilecek.
Demir Kuyumcu, başlangıçta ürün ve
hizmetlerden kira ücreti almayacaklarını,
sonrasında satışların üzerinden belli bir
yüzde alacaklarını belirtiyor.
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TSE'nin servis standardı taslağı değerlendirildi

TİTİZCE

"Bilinçli hazırlanmamış"
GÜLSEREN KOÇBEY
ilindiği gibi, şirketlerin
bilgisayar ve yan dona
nım ürünleri ithal ede
bilmesi için Sanayi Bakanlı
ğından Yeterlilik Belgesi al
ması gerekiyor. Sanayi Ba
kanlığı söz konusu belge
için, bilgisayar servislerinin
TSE tarafından onayını talep
ediyor. Bu konuda çalışma
lara başlayan TSE, standart
lar konusunda bir taslak ha
zırlamış ve taslakta servis is
tasyonlarının havalandırma
dan, aydınlatmaya, kullanıla
cak araç ve gereçlerin sayısı
na kadar bir dizi maddeye
yer vermişti.

B

Bunun üzerine Türkiye BT
sektöründeki şirket yetkilile
rinin görüşlerine başvurduk.
Sektörde genel kanı, pek çok
ayrıntıya ver verilmesine kar
şın, burada çalışacak perso
nel üzerinde durulmadığı yö
nünde. Escort Computer Ka
lite ve İnsan Kaynakları Mü
dürü Ali Osman Küçük, "Tas
lağın ser
vis istas
yonunun
hizmet
kalitesini
ön plana
çıkarta
cak nite
likte ol
madığı
görülüyor. Daha çok, servi
sin fiziksel mekanı hakkında
maddeler yer alıyor" diyor
Datateknik Genel Koordina
törü Harun Maden de, "Tas
lakta net bir şekilde, 3 tane
masa bulunmalıdır, deniyor
ama orada çalışacak personel
hakkında birşey söylenmi
yor. Mekana 3 masa koydu
ğunda servis istasyonu niteli
ği kazanacak ama bordrom
personeli olacak mı, olmaya
cak mı belirtilmiyor" şeklinde
görüş bildiriyor.
Ö t e
yandan
BT yetki1 i 1 e r i,
TSE'nin
bu kadar
ayrıntıya
girmesi
nin an
lamlı ol
madığını ifade ediyorlar.
Böyle bir çalışmanın servis
lerde kaliteyi yükselteceğine
inandığını belirten HP Dona
nım Destek Müdürü Murat
Şakay, "Yine de, neden 3
adet pense anlam veremiyo
rum. Bir de servisin kurulabi-

M. TINAZ TİTİZ

Öneriler
Doğrudan BT sektöründe ithalat yapan şirketlere yönelik
hazırlanan taslak için öneriler aldık Çeşitli şirket yetkililerinden
gelen, değişik öneriler şöyle:
'Anadolu'daki servis istasyonları ayrı ele alınmalı'
Anadolu'da bulunan servis istasyonlarında bilgisayara
müdahalenin daha kısıtlı olduğunu belirten yetkililer, taslakta
tarifi yapılan her malzemenin söz konusu yerlerde olmasının
gerekli olmadığını belirtiyorlar.
'Sıcak hava üfleyicisi olmalı'
Taslakta termostatlı havyanın bulunması gerektiği belirtiliyor
Ancak, yetkililer havyanın pompalı sökücüsüyle, bilgisayarın
ana kartı üzerinde bulunanların sökülemeyeceğini, bu işlem
için sıcak hava üfleyicisinin olması gerektiğini ifade ediyorlar
'Ürünlerin teknik bilgileri sunucular üzerinde
toplanmalı'
Yetkililer, merkez servislerde ürünlere ait teknik
dokümanların, konuyla ilgili açıklayıcı bilgilerin müşterilerinin
erişebileceği bir sunucuda toplamasının yararlı olacağını
belirtiyorlar Bu sayede, 'servis istasyonu mesai dışındayken
bile, bazı sorunların çözümü mümkün olabilir' şeklinde
düşünülüyor
'Görev ve sorumluluklar belirlenmeli'
A makinesinde yeterli olan bir personel, nitelikleri farklı B
makinesinde yeterli olmayabilir. Servis istasyonlarında çalışan
teknik personelin görev tanımı ve sorumluluklarını belirten
organizasyon şeması yapılmalı.
'Raf düzeni belirlenmeli'
Hem yedek parçaların, hem de arızalı ürünlerin hem de test
yapılan cihazların konabileceği iyi bir raf düzeni olmalı
lecek yeri tarif edilmiş. Bu
bir ticari seçimdir. Gerekti
ğinde şehir dışına da kuaılabilir" şeklinde eleştirilerini
bildiriyor. Albim Genel Mü
dürü Mürşit Arpalıgil, "Servis
dediğimiz olay, eskiden ol
duğu gibi, detaylı tamirat ge
rektirmiyor. Sadece arıza tes
piti ve arızalı ürünün değişti
rilmesi için kullanılıyor, bu
kadar alete ve servis istasyo
nunun yerleşim planına ge
rek yok" diyor.
Sektörde, taslakta yer alan
ve adetleriyle belirtilen birta
kım aletlerin BT ürünlerinin
tamir ve bakımında kullanıl
madığı, televizyon gibi elekt

ronik aletlerin tamirinde kul
lanıldığı görüşü hakim. Ör
neğin osiloskop. TSE tara
fından istendiği için osilos
kop cihazı bulundurdukları
nı belirten Harun Maden,
"İstendi
ği için
elimizde
tutuyo
ruz an
cak, bug ü n e
kadar
kapağı
nı dahi açmadık. 10 tane ser
vis istasyonunun her biri için
1 tane osiloskop demek, bo
şa gitmiş ciddi bir yatırım de-

Yerel okul ağları -IIerel Okul Ağları ( Y O A ) , okulların sahip
oldukları yazılım ve bilgi birikimini
paylaşmalarına, böylece okullar, hatta y ö 
reler arasındaki olumsuz farklılıkların azal
tılmasına yarayacak biçimde kullanılabilir.

Y

Ancak bunun için, basit gibi görünen,
ama yerine getirilmediği takdirde umulan
yararın sağlanmasına engel olabilecek bir
noktaya dikkat edilmelidir. Bu nokta yal
nızca Y O A ' n ı n kullanımı açısından değil,
ezbersiz eğitim açısından da önemlidir.
Geleneksel, "öğretme"ye dayalı uygula
ma biçiminde, dersler projeler üzerine bin
dirilmiş olarak değil, çıplak dersler olarak
işlenir. Böylece öğrenciler, öğrendiklerinin
ne işe yarayacağı konusunda bir fikir sahi
bi olmazlar. Zaten ezberletmeye dayalı sis
tem de kendilerinden,"herhangi bir yolla
edinilen bilgilerin yaşam içinde nasıl kullanılacağı"nın öğrenilmesini istemez.
Ezbersiz eğitim yönteminde ise, öğren
cilerin bireysel öğrenme profilleri dikkate
alınmak suretiyle oluşturulacak "proje
grupları", kazandırılmak istenen bilgi-beceri-tutum davranışların üzerine bindirildi
ği "taşıyıcı projeler" aracılığıyla ders yapar
lar. Bireysel öğrenme, neyi niçin öğrendi
ğinin bilincinde olan bu küçük gruplar
mek" diyor. Taslakta yer
alan "1 adet bilgisayar üzeri
ne monte edilip, devre takibi
yapabilen donanım test ci
hazı'bulunmalıdır
maddesi
de yetkililer tarafından anla
şılmamış. Adı geçen cihaz,
ileri derecede elektronik
devreler üzerinde çalışanla
rın kullandığı cihaz mı, yok
sa bilgisayar bakımında kul
lanılan 'diagnostik kart' ve
bu kartla birlikte çalışan ya
zılım mı? Bu cihazın diagnos
tik kart olduğunu belirten

içinde, doğal bir süreç boyunca meydana
gelir ve öğrenci, neye yaradığını bilmediği,
bu nedenle de özgün hallere nasıl uygula
yabileceği konusunda bir fikir sahibi olma
dığı bilgileri, sınavlar sırasında geriye ver
mek üzere ödünç olarak değil, gerçekten
özümleyerek "öğrenir".
D a h a açık bir deyimle, öğrenme süreci
nin başarısı, öğrenilen bilgilerin, onlarla iş
tirak halindeki somut örneklerin (projeler)
dokuları içine emdirilmiş olup olmadığına
göre değerlendirilmelidir.
Bilgisayar Destekli Eğitim'de her bilgisa
yarın tek öğrenci tarafından değil de 2-3 ki
şilik bir "grup" tarafından kullanılması bun
dan dolayı gerekir.
Derslerin işlenmesinde anahtar sorun,
her konunun uygun bir proje üzerine bindirilebilmesidir. Proje seçimi büyük ölçüde
öğretmen, bir miktar da öğrenci katkısıyla
gerçekleştirilebilecek bir iştir ve öğretme
nin becerisi bu noktadadır.
İşte Y O A , bunu sağlamak açısından da
yararlı bir yaklaşımdır. Öğretmen ve öğren
ciler, tasarımı biraz da sanat isteyen proje
ler için birbirlerinden Y O A aracılığıyla
yararlanacaklardır.

Maden, "Bu kartı PC'ye taktı
ğınızda, PC'deki arıza, kart
üzerinde kodlanarak arıza
tespiti yapılıyor. Bunu ifade
etmek istemişler ama başarı
lı olamamışlar" diyor.
Aslında genel olarak, itha
lat yapan şirketler böyle bir
çalışmanın servis istasyonla
rında standartları yükseltece
ğine inanıyor. Trans Teknik
Bilgi ve İletişim Grubu Satış
Müdürü Bekir Öz ise, farklı
bir görüşü savunuyor ve
"Bu standardı almış şirketle

rin bir kategorisi olmalı ve
ihaleye katıldığında, başka
belge istenmemeli. Ancak,
böyle olmayacaktır. Kim da
ha çok belgeye sahipse, iha
lede o önceliğe sahip olacak.
Sonuç olarak şirketlere alın
ması gereken bir belge daha
eklendi." diyor.
Bunun dışında, taslakta
gözden geçirilmesi gereken
maddeler bulunduğu ve bil
gisayarın herhangi bir elekt
ronik makine gibi ele alınma
ması gerektiği vurgulanıyor.

haber
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M. SİNAN OYMACI
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Körebe

U

zun süredir yazılacak konular arasında bek
leyen, ancak, bir türlü sıra gelmeyen; "Kop
ya Yazılımlar" konusuna değinmek istiyorum.
Kopya yazılım kullanmanın zararları konu
sunda, BSA, Türkiye'de de yeterince büyük bir
kampanya yürütüyor.
Bir başka açıdan yaklaşırsak, kopya yazılım
kullanmayı, "Karanlık bir odada, gözleriniz bağ
lı, körebe oynamaya benzetiyorum". Bunun bir
istisnası var. Odayı önceden biliyorsanız, etrafı
nızda da, size yardımcı olacak yeterince arkada
şınız varsa, durum değişiyor. Herşeyi elinizle
koymuşçasına rahat bulup, kullanabiliyorsunuz.

Herhangi bir yazılımı, ticari uygulamadan, iş
letim sistemine, özel amaçlı hazırlanmış bir yazı
lımdan, sektörel bir uygulamaya kadar, orijinal
satın alıp, kullanmadığınız taktirde, yaşayacağı
nız tüm zorluklan, aksilikleri kabullenmek zo
rundasınız. Özellikle, yazılımı üreten şirketten
destek alamadığınız taktirde, çıkabilecek sorun
ların nereden kaynaklandığını tahmin etmek, de
neme yanılma yolu ile çözüme gitmek zorunda
sınız. Bu yeterince büyük bir zaman kaybını be
raberinde getiriyor.
Geçenlerde, "shareware" bir yazılımı kur
mam gerekti. Otuz gün deneme izni var ve sade
ce bir kullanıcıya hak veriliyor. Dokümanları ya
zıcıdan alıp, inceledikten sonra, kuruluş işlemine
başladım. Başlangıçta oldukça iyi gitti. Ancak, bir
süre sonra, kuruluş bitti gibi gözükmesine karşın,
çalıştıramadım. Bunun üzerine, Internet'te yaptı
ğım kısa bir araştırmada, yazılımın nasıl kurula
cağına dair, yazılımı üreten kişinin de destek ver
diği, adım adım kuruluş metodunu buldum. So
run bir anda ortadan kalktı.
Eğer, bu tür imkanlarınız varsa, işiniz kolay.
Bunlara ulaşmak için yeterince vaktiniz yoksa,
yapacağınız en güzel iş, yazılımı üreten firma ile
temasa geçmek. Size bir çözüm yolu bulacaklar
dır.
Bunu söylüyorum. Ancak, olumsuz örnekleri
ni, Türkiye'de yaşamak olası. Bir ahbabım, yurt
dışı kökenli bir yazılımı satın aldıktan sonra, Tür
kiye temsilcisinin, yazılımın kuruluş aşamasında
başarısız olduğunu yaşadı. Amaç, sadece alıp
satmak değil. Birilerinin de yeterli desteği, hem
de bilinçli olarak, deneme yanılma metodu kul
lanmadan vermesi gerekiyor. İthal eden şirketin
kendisi olmasa da, onun belirleyeceği yerler ol
mak zorunda. Eğer, bu hizmet verilemiyorsa, ni

ye orijinal yazılım almak zorundayım diye soran
kişiler, firmalar var. Bu özellikle, yabancı köken
li yazılımlar için geçerli.
*****
Haftanın filmi, izlediğiniz taktirde, çok güle
ceğiniz; "Birdcage - Kafes". Mike Nichols'un yö
nettiği filmde, Robin Williams, Cene Hackman
başrollerde gözüküyor. Ancak, Nathan Lane ile
Dianne Wiest'de eklenmesi gerekenler arasında
lar. Elaine May'in uyarladığı film, 1978'de çevril
miş olan; "La Cage aux Folles" filminin yeni yo
rumu.
Konu, toplumda farklı görüşlere, yaşam tarz
larına sahip kişilerin, tutucu kişilere karşı nasıl
davranacaklarını görüntülemesi açısından ilginç.
Robin Williams'in oğlunun bir kız ile evlenmek
istemesi sonucunda, herşeyi kabullenmiş oğla
nın, iki ailenin karşı karşıya geleceği ortamı ya
ratmak için duyduğu sıkıntıyı, Robin Williams'in
yardımcı olabilmek için neler yapabileceğini izli
yorsunuz. Politika yapan kişilerin, topluma kar
şı görüntülemek istedikleri imajı, çocukları aracı
lığı ile nasıl vermek istediklerini görüyoruz.
Yardımlaşmayı, dayanışmayı, politikada nele
rin ön plana çıktığını, değişik yaşam tarzlarını
anlatan bir film. Bunu aktarırken son derece ko
mik bir anlatım ortaya çıkarılmış. Doyasıya güle
ceğiniz, eğleneceğiniz bir film. Sinemaya zaman
ayırmakta zorlanıyorsanız, bu filmi izleyip, çık
tıktan sonra, ayırdığınız zamana acımayacağınız
bir film.
*****
"Fabrikalarda atom bombaları yığınlarla
üretiliyor. Polisler, şehirlerde sessizce dolaşıyor.
Her tarafta yalanlar söyleniyor. Bunlara karşı,
dünya, hala güneş etrafında dönmeye devam
ediyor." İngiliz yazar, George Orwell (19031950) söylemiş.
Bazı olayları ne yaparsak yapalım, et
kilememiz olası gözükmüyor. Doğanın düzeni
kendi kuralları içerisinde yaşamını sürdürmeye
devam edecek. Çok zorlarsak, çevreye dikkat et
mezsek, gelecek
kuşakların nelerle kar
şılaşacağını tahmin etmeye gerek yok. Bizim
yaşadığımız çağda neler olduğunu görüyoruz.
Nereye kadar dayanacağını merak ederek, geriye
dönüşü zor olacak bir yola girebiliriz. Dikkatli
davranmalıyız.
İletişim
E-mail:

adresi:
sinanoym@anadolu.net
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ULAKBİM için
alımlar başlıyor
GÜNEŞ KAZDAĞLI

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi

üksek Öğretim K u a ı mu ile işbirliğine giden
ve TÜBİTAK bünyesin
de oluşturulan Ulusal Aka
demik Ağ ve Bilgi Merkezi
(ULAKBİM)'inde çalışmalar
devam ediyor. U L A K B İ M
yetkilileri önümüzdeki gün
lerde anahtarlayıcı satın al
mak için ihaleye çıkacakları
nı, ihale tutarının ise yakla
şık 1 milyon dolar olduğunu
söylediler. Türk Telekom'la
Ulusal Akademik Ağ (ULAKNETD'ın çalışması konusun
da protokol imzalamak üze
re olduklarını da belirten
yetkililer, "Protokolün imza
lanmasından sonra 20 üni
versitenin standart donanım
paketi gündeme gelecek"
dediler.

(ULAKBİM) 1996 yılı sonuna kadar hedeflerini

Y

Bilindiği gibi U L A K B İ M
Ankara, İstanbul ve İzmir il
leri dışında kalan üniversite
lere 30 Temmuz-12 Ağustos
1996 tarihleri arasında bilgi
sayar altyapıları ve Internet
bağlantılarını içeren bir an
ket uygulamış ve bu anket
sonucu
20
üniversiteye
"Standart Donanım Paketi"
sağlanması kararlaştırılmıştı.
Bu üniversitelere sağlanacak
standart donanım paketi; In
ternet sunucusu, 10-15 gra
fik yetenekli kullanıcı termi
nali, yazıcı, sunucu için ke
sintisiz güç kaynağı ve ge-

gerçekleştirmek için çalışmalanna devam ediyor.
ULAKBİM'in yaklaşık 1 milyon dolar tutarında
anahtarlayıcı satın almak için ihaleye çıkacağı
öğrenildi. Ayrıca daha önce belirlenen 20
üniversitenin standart donanım paketi ise 1996
yılının sonuna kadar tamamlanmış olacak.
rekli yerel ağ donanımından
oluşuyor. Söz konusu dona
nım paketinin 1996 yılı so
nuna kadar üniversitelere
sağlanması hedefleniyor.
Ayrıca ULAKBİM yetkilile
ri var olan akademik ağın
yapılacak olan yeni düzenle
meler ve alımlarla yurtdışı
çıkış hızının 4 kat artırılaca
ğını belirttiler. Kısaca bu yıl
sonuna kadar sınırlı da olsa
hizmete girecek olan ULAKNET'in yurtdışı çıkışları eski
ye oranla 4 kat artmış ola
cak. Yurtdışı çıkışlarıyla ilgi
li olarak ayrıca önümüzdeki
günlerde bir modem ihalesi
nin de gündeme geleceği
öğrenildi.
Görüldüğü gibi U L A K 
BİM'in 1996 yılı sonuna ka
dar gerçekleştirmeyi hedefle
diği çalışmalar oldukça fazla.
TÜBİTAK tarafından hazırla

nan "Ulusal Akademik Ağ ve
Bilgi Merkezi Önerisi" raponında bu yıl sonuna kadar
önerilen harcama ise toplam
4 milyon 700 bin dolardı. Bu
finansmanın Yüksek Öğre
tim Kurulu'nun 1996 bütçe
sinde Yayın ve Dokümantas
yon Merkezi ve T Ü V A K A
için
ayrılan
bölümün
TÜBİTAK tarafından kullanıl
ması ile sağlanacağı, aynca
TÜBİTAK'ın Internet ve Enformatik Daire Başkanlığı'na
ayrılan 1996 bütçesinin de
yine bu yapılanmanın ilk yıl
finansmanında kullanılacağı
kaydediliyordu. Bunun yanı
sıra söz konusu raporda
Ulusal Bilgi Merkezi için
1996-2000 yıllarını kapsayan
5 yıllık dönem için yapılacak
toplam harcamanın ise 19
milyon 625 bin dolar olması
öngörülüyor.

"İkinci Türkiye'de Internet
Konferansı" yapılıyor
Konferans, 14-15 Aralık 1996 tarihinde Yeditepe Üniversitesi'nde yapılacak.

T

ürkiye'de Internet ile il
gili grupları biraraya ge
tirerek Internet'i tüm
boyutlarıyla tanıtmak, geliş
tirmek, tartışmak ve toplu
mun dikkatini olabildiğince
bu yöne çekmek amacıyla
ulusal boyutta Internet Kon
feransı düzenleniyor. "2.
Türkiye'de Internet Konfe
ransı" 14-15 Aralık 1996 tari
hinde Yeditepe Üniversite
si'nde yapılacak.
Konferansa dinleyici ola
rak katılımın yanı sıra iste
yenler bildiri sunma, eğitim
semineri verme ve tartışma
grubu/açık oturum düzenle
me gibi aktif görev alabile

cekler. Konferansta ele alına
cak ana konular ise şunlar:
"Bilgisayar ağları ve Inter
net", "TCP/IP protokoller sil
silesi", "Dünyada Internet
altyapısı", "Türkiye'de Internet'in bugünkü altyapısı ve
geliştirilmesi", "Internet do
nanım ve yazılımı", "Bilgisa
yarlaşma, ulusal bilgisayar
ağı ve enformatik altyapısı",

orta öğretimde Internet kul
lanımı", "Dış tanıtımda Internet'in etkileri", "Intemet'in
sosyal boyutları", "Intemet'in
yasal sorunları", "Internet,
demokratikleşme ve toplum
sal deneyim", "Devletin etkin
işleyişine Intemet'in etkisi",
"Internet'te siyaset ve siyasi
partiler", "Internet'te düzen
leyici kurallar".

"Internet'te var olan bilgi
kaynaklan", "Türkiye'de Internet'in örgütlenmesi, çalış
tırılması", "Internet'te tica
ret",
"Intemet'in
Ar-Ge
amaçlı kullanımı", "Internet,
kütüphanecilik,
elektronik
yayıncılık ve basın", "İlk ve

Söz konusu konferansla
ilgili daha detaylı bilgi almak
isteyenler Bilkent Üniversitesi'nden
Mustafa
Akgül
(0312/266 40 00-1237) ve
Yeditepe Üniversitesi'nden
Şebnem Baydere'yi (Tel:
0216-327 79 16) arayabilirler.

