
Tınaz Titiz'in 'Internet'i kullanmayalım' çağrısına yanıt: 

'Tepki gösterelim ama 
kullanmayarak değil' 

TBMM eski milletvetkille-

rinden Tınaz Titiz, BT/ha-

ber'in 27 Mayıs-2 Haziran 

1996 tarihli sayısındaki köşe 

yazısında Internet kullanıcı

larına protesto niteliğinde bir 

çağrıda bulundu ve tüm In

ternet kullanıcılarından, be

lirli bir süre Internet'i kullan

mamalarını istedi. Titiz çağrı-

sında, "Belirli bir tarihten iti

baren başlamak ve yetkililer 

bu konuya eğilip akılcı ka

rarlarla bugünkü caydırıcılık

tan vazgeçinceye kadar In

ternet'i kullanmama ve bunu 

bütün dünyaya ilan etmeyi 

öneriyorum" diyordu ve 

kendisinin de Internet iletişi

mini kestiğini dile getiriyor

du. 

Tınaz Titiz'in bu çağrısı 

üzerine ilk tepki TBV Başka

nı Faruk Eczacıbaşı'ndan 

geldi. Bu arada, çeşitli ke

simlerdeki Internet kullanıcı

ları, Titiz'in tepkisini haklı 

bulduklarını, ancak 'Inter

net'i kullanmamak' gibi bir 

tepki biçiminin, bu konuda 

zorla katedilen mesafeleri de 

bir anda yok edeceğini belir

terek, bunun bir anlamda 

geri adım atmak olabileceği 

yorumunu yaptılar. İnter

net in bugünkü durumuna 

mutlaka bir tepki gösteril

mesi gerektiğinin altını çizen 

Internet kullanıcıları, Inter

net kullanmamanın dışında 

basın toplantıları, eylemler, 

bilinçlendirme gibi daha 

farklı bir tepki biçimi geliş

tirilmesi gerektiği görüşünde 

birleştiler. 

(Tınaz Titiz'in çağrısına yönelik 

Internet kullanıcılarının 

yorumları sayfa 8'de) 
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Atilla Gönenli, yeniden 

Tübisad Başkanı 

Türkiye Bilgi İşlem Hizmetleri Derneği Tübisad'ın 29 Mayıs 1996 ta

rihinde yaptığı Olağan Genel Kurul toplantısı'nda, 2 yıl için görev ya

pacak yeni yönetim kurulu seçimi de yapıldı. 11 kişiden oluşan yeni 

yönetim kurulunun belirlenmesinin ardından Tübisad'ın 5 Haziran 

1996 tarihinde dernek merkezinde düzenlediği ilk yönetim kurulu top

lantısında, yönetim kurulundaki görev dağılımı belirlendi. Buna göre 

geçtiğimiz yıllarda da Tübisad Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yü

rüten Prof.Dr. Atilla Gönenli yeniden Başkan seçildi. 

Tübisad'ın yeni Yönetim Kurulu listesi şöyle: 

Prof.Dr. Atilla Gönenli (Siemens Nixdorf) Başkan 

Babür Kireç (Info Holding) Başkan Yardımcısı 

Erdem Özel (İnterpro) Genel Sekreter 

Levent Kızıltan (Koç-Unisys) Sayman 

Tamer Emrali (IBM) Üye 

Caner Öner (NCR) Üye 

Vural Yılmaz (Compucom) Üye 

Faruk Eczacıbaşı (EBİ) Üye 

Emrehan Halıcı (Halıcı Bilgi İşlem) Üye 

Murat Kasaroğlu (Link) Üye 

Tuğrul Tekbulut (Logo) Üye 

TURNET'te teminat 50 b i n d e n 5 b i n dolara mı indi? 
Türk Telekom, geçtiğimiz hafta 

başvuruda bulunan 49 servis sağla

yıcıdan sadece beş servis sağlayıcı 

kuruluşa sözleşme imzalamak üze

re bir çağn mektubu gönderdi. 

Çağrıda servis sağlayıcılardan 5 bin 

dolar tutannda teminat mektubu is

tendi. TURNET'le ilgili TT'nin attığı 

bu son adım da tartışmaya n e d e n 

oldu. Tartışmaların bir bölümü te

minat mektubunun 5 bin dolar mı, 

50 bin dolar mı olduğu noktasında. 

Beş servis sağlayıcıya gönderilen 

çağrıdaki 5 bin dolarlık teminat 

mektubu için bir görüş, TT'nin ra

kamı yanlışlıkla bir sıfırı eksik yaza

bileceği; çünkü 5 bin dolarlık temi

nat mektubunun hiçbir anlamı ol

madığı yönünde. Bir diğer görüş 

ise, 50 bin dolarlık teminat mektu

bunun, büyük tepkilere n e d e n ol

duğu; bu nedenle 5 bin dolara in

dirildiği yolunda. Tartışmanın bir 

başka noktası; çağnnın n e d e n beş 

servis sağlayıcıya yapıldığı ve bu 

servis sağlayıcıların neye göre seçil

diği. TT yetkilileri, TURNET kon

sorsiyumunun kendilerine 5 port 

verdiğini, bu nedenle beş servis 

sağlayıcı kuruluşa çağnda bulun

duklarını belirtiyorlar. Bu servis 

sağlayıcının neye göre seçildiği so

rusunun yanıtı ise henüz yok. 

IBM Türk'ün 

PC dağıtıcılarında 

sürpriz isimler 

IBM Türk, katma değerli çözüm 

ortaklarının yanı sıra bir süredir 

üzerinde çalıştığı yetkili dağıtıcılık 

yapılanmasını da tamamladı ve In

dex, Arena, Ayker ve Mikrosistem'i 

dağıtıcı olarak atadığını açıkladı. Bu 

dağıtıcılardan Arena, Ayker ve Mik-

rosistem sürpriz isimler olarak nite

leniyor. 

(Ayrıntılı haber sayfa 7'de) 

TBMM'den milletvekillerine 

'Bilgisayar istiyor musunuz?' anketi 
TBMM Başkanlığı, milletvekille

rine, bilgisayar alınması ve Inter-

net 'e bağlanmaları konusunda bir 

anket formu gönderdi. Anket for

m u n d a milletvekillerine, yapılacak 

harcamaları kimin karşılamasını is

tedikleri soruldu. Formda ayrıca 

"Bilgisayar kul lanmak istemiyo

rum" seçeneğine de yer verildi. 

(Ayrıntılı haber sayfa 6'da) 

Paul Mcmillen: 
'BT halka inemiyor' 
(Ayrıntılı yazı sayfa 34-35'te) 


