Kamu, hükümetin
kurulmasını bekliyor

• Kamu kuruluşları 1996'ya oldukça kötü girdi. Her yıl
özellikle yılın son 3 ayındaki alımlar seçimler nedeniyle
yapılamazken, 1996 yılı da umutla başlamadı. Yaşanan
hükümet krizi ve buna bağlı olarak 1996 yılına ait kesin
bütçenin, dolayısıyla da Yatırım Programı'nın yayınlanmaması
kamu kuruluşlarının tam anlamıyla elini kolunu bağladı.

• Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın bir yılını şimdiden bu
nedenlerle kaybedildiğini belirten Kamu Bilgi İşlem Merkezi
yöneticileri, "Hükümetin bir an önce kurulmasını bekliyoruz.
Daha önce başlayan ya da 1996 yılı içinde başlatmayı
düşündüğümüz bütün projeler şimdi beklemede. Dolayısıyla
kamuda hiç bir şey yapılamıyor" görüşünü savundular.
(Ayrıntılı haber sayfa 3'te)

HABITAT'ın BT projesi,
1 ay daha gecikiyor
Türkiye'nin uluslararası arenada adını duyurması
açısından oldukça önemli sayılabilecek HABITAT II
için sürdürülen hazırlıklar ne yazık ki, BT sistemleri
kısmında beklenen ölçüde ilerlemiyor. Aralık ayı için
de sonuçlanması beklenen iletişim ve bilgisayar sis
temleri ihalesi henüz bir çözüme bağlanmadı. HABI
TAT II Proje Koordinasyon Birimi yetkilileri, iletişim
altyapısı ihalesinin Ocak ayı ortalarında, bilgisayar sistemleri ihalesinin ise
Ocak sonu, Şubat başında sonuçlanacağım belirtiyor. Böylelikle BT sistem
leri projesi, 1 ay daha gecikmeye uğramış oluyor. Proje koordinasyon yet
kilileri ise BT şirketlerinin, Ocak ayı sonu itibarıyla HABITAT II için BM söz
leşmesi dahilindeki tüm şartları yerine getirmeyi taahhüt ettiklerini, dolayı
sıyla bir gecikmenin söz konusu olmayacağını dile getiriyor. Bununla birlik
te, BM sözleşmesi dahilindeki BT projesinin, HABITAT II Zirvesi'nin çok kü
çük bir bölümünü oluşturduğu, bunun dışında kusursuz bir etkinlik için çok
daha kapsamlı bir projenin ele alınması gerekliliği de göz ardı edilemeyecek
bir başka konu.
(Ayrıntılı haber sayfa 10'da)

Düşman kardeşler:
OS/2Warp,
Windows 95
IBM ile Microsoft'un evliliğinin
bitmesi ile, OS/2 IBM'de, DOS ve
Windows ise Microsoft'ta kaldı. Ve,
o gün bugün bu düşman kardeşler
arasındaki kavga bitmedi.
Özellikle OS/2'nin Warp, Windows'un da 95 uyarlamaları ile bu
kavganın kısa dönemde kolay kolay

sona ermeyeceği de ortaya çıktı.
Bu iki kardeşi kendi bilgisayarı
üzerinde buluşturup, banştıran arkadışımız Altuğ Özgenlik, OS/2 Warp
ve Windows 95'in birbirlerine göre
artı ve eksilerini sizler için yazdı...

(Ayrıntılı yazı
sayfa 29-31-32'de)

Artık, yazılım da
bir ihracat ürünü
Başbakanlık Dış Ticaret
Müsteşarlığı tarafından 6
Ocak 1996 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sektörel
Dış Ticaret Statüsü'ne İlişkin
tebliğde, yazılım da bir ihra
cat ürünü olarak belirtiliyor.
Tebliğe göre aynı üretim
dalındaki küçük ve orta öl
çekli şirketlerin ihracat sek
törü içinde bir organizasyon
alünda toplanarak dünya
pazarlarına açılmaları, dış ti
carette uzmanlaşmaları ve
daha etkin faaliyet göster
melerini sağlamak amacıyla
şirketlere 'Sektörel Dış Tica
ret Şirketi' statüsü verilmesi
öngörülüyor. Sektörel Dış
Ticaret statüsü kazanan dal
lardan biri de yazılım.

(Ayrıntılı haber
sayfa 8'de)

15 Ocak'ta TURNET servise açılacak
Türk Telekom A.Ş. Genel Mü
dür Yardımcısı ve Yönetim Kuru
lu Üyesi Cengiz Anık, Türkiye'de
Internet altyapısını oluşturacak
omurganın -kısa adıyla TURNET'in- 15 Ocak 1996 tarihinde
servise verileceğini belirtti. Anık,
"Şu anda konsorsiyumla ufak te

fek sorunlar olduğu için TURNET
servise verilemedi. Ancak söyle
diğimiz tarihten vazgeçmiş deği
liz" dedi.
Hatırlanacağı gibi, TURNET
ihalesini ODTÜ-Sprint-Satko kon
sorsiyumu kazanmıştı. ODTÜ Bil
gi işlem Merkezi Müdürü Dr. Atti-

la Özgit ise, Türk Telekom ile
sözleşme üzerinde çalıştıklarını,
anlaşamadıkları bir takım nokta
lar olduğunu, ama bu sorunların
çözümleneceğini ümit ettiğini
söyledi.

(Ayrıntılı haber
sayfa 12'de)

