
Servis sağlayıcılar isyan etti 

Taslak, tek taraflı! 
• Türk Telekom'un Internet servis 

sağlayıcı şirketlere ilişkin oluşturduğu 

'TURNET Servisi Servis Sağlayıcılar Söz

leşmesi' taslağı, kamuoyunda yine bü

yük yankılar uyandırdı. Uzun süredir 

Türkiye BT sektörünün gündeminden 

inmeyen Internet, TURNET tarifesi, 

TT'nin tekel olması gibi tartışmalı ko

nulara, servis sağlayıcılar için oluşturu

lan taslak da katıldı. 

• Taslak, servis sağlayıcı kuruluşlar 

için yeni ve ağır yükümlülükler getiri

yor. Kamuoyundaki tartışmalann bir 

devamı niteliğindeki taslak konusunda 

tepkilerini dile getiren servis sağlayıcı 

kuruluşlar, TT'nin bazı istek ve yakla

şımlarını makul karşıladıklarını; ancak 

hemen tüm maddelerin TT lehine ha

zırlandığını ve maddelerin tek taraflı 

oluşturulduğunu ileri sürüyorlar. 

• Servis sağlayıcıların itiraz ettikleri 

maddeler arasında 50 bin dolarlık temi

nat mektubu, tavan ücretlerde getirilen 

sınırlandırma, servis sağlayıcıların 

abonelerini denetleme zorunluluğu ve 

Internet'te tek adresin TURNET olması 

yer alıyor. Servis sağlayıcıların isteği 

ise, TT ile karşılıklı oturup bir sözleş

me taslağı oluşturmak. 

(Ayrıntılı haber sayfa 4'te) 

BT alanında teknolojik 

araştırmalar artıyor 
Başta üniversiteler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları 1996 yılın

da teknolojik araştırmalar için toplam 1 trilyon 900 milyar liralık yatırım 

yapmayı hedefliyorlar. Bu yatırımın içerisinde bilgi teknolojisi alanına yö

nelik araştırmaların oram ise yüzde 1.2. BT alanında yapılacak teknolojik 

araştırmaların toplamı 146 milyar 250 milyon TL. Bu alanda en büyük ya

tırımı 29 milyar 700 milyon lira ile ODTÜ planlıyor. ODTÜ'yü 27 milyar 

300 milyon lira ile İstanbul Teknik Üniversitesi izliyor. Üçüncü sırada ise 

24 milyar 100 milyon lira ile Boğaziçi Üniversitesi yer alıyor. 

(Ayrıntılı haber sayfa 3'te) 

İlk 100 kuruluşun toplam 

donanım yatırımı 1. 4 milyar dolar 
İnterpro Pazar Araştırma Merke-

zi'nin her yıl geleneksel olarak yap

tığı "İlk 100 Bilgisayar Kullanıcısı" 

araştırması yayınlandı. Rapora göre, 

ilk 100 kullanıcının toplam dona

nım yatırımı 1.4 milyar dolar. 'İlk 

100 Bilgisayar Kullanıcısı ve 1996-

1998 Yatırım Tahminleri' raporunda 

açıklanan bilgilere göre, Ziraat 

Bankası 148.4 milyon dolar ile en 

fazla BT yatırımı yapan kuruluş. 

Donanım yatırımlanna göre ilk 10 

kuruluş, bankalardan oluşuyor. Zi

raat Bankası'nın arkasından, Ak-

bank ikinci (103-9 milyon dolar) ve 

Yapı Kredi Bankası (90 milyon do

lar) üçüncü sırada bulunuyor. 

(Ayrıntılı haber sayfa 2'de) 

Tricord'u Transteknik getiriyor 
Daha önce Wang sistemlerinin temsilciliğini yürüten Transteknik, 

Tricord Systems Inc.'in Türkiye'deki tek temsilcisi oldu. Geçtiğimiz aylarda 

ürünleri arasına kattığı Zenith Data Systems temsilciliğinden sonra 

Transteknik, şimdi de Tricord temsilciliğini aldı. 

(Ayrıntılı haber sayfa 9'da) 

Compaq Türkiye 
ofisi için 
ilk adımlar... 

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de 

ofis açma çalışmalarını başlatan 

Compaq, bu konuda nihayet somut 

adımlar attı. 1996 yılının sonbahar 

aylannda Türkiye ofisinin açılışını 

yapmayı planlayan şirketin Türkiye 

Genel Müdürü ise Mehmet Nalban-

toğlu oldu. HP Türkiye'de Katma 

Değer Katan Satıcı (Value Added 

Reseller) kanalından sorumlu Pa

zarlama Müdürlüğü görevinden 

Mart'95 tarihinde ayrılan Nalbantoğ-

lu, kısa bir süre de Exim A.Ş.'de Ge

nel Müdür olarak görev yapmıştı. 

Öte yandan Compaq, Arena dışında 

Comtec ve Promakro'yu da dağıtıcı 

olarak atadı. 

(Ayrıntılı haber sayfa 7'de) 

Reysas, Tulip 

Center'lar oluşturuyor 

(Ayrıntılı haber sayfa ll'de) 

Internet'in 

külkedisi: 

Netscape! 
(Ayrıntılı yazı sayfa 15-16'da) 

Sizlere sunduğumuz 

gazetenin kalitesini da

ha da artırmak amacıy

la, kâğıdımızı değiştir

dik. Beğeneceğinizi 

umuyoruz. 

BT/haber 

"Akdeniz Net" 
oluşturuluyor 

Türk Telekom, TURNET'i he

nüz hizmete sokamadı ama Avru

pa Komisyonu'nun desteği ile Ak

deniz ülkeleri arasında bir Inter

net ana omurgası oluşturmayı 

planlıyor. Oluşturulacak bu o-

murgada uçlardan birinin TUR

NET altyapısı nedeniyle İstan

bul'da, diğer iki ucun ise İtalya ve 

Fransa'da olması planlanıyor. 

(Ayrıntılı haber sayfa 10'da) 

Bu sayıda... 
• TÜBİTAK'tan genç 

araştırmacılara ödül 
(Sayfa 6) 

• IBM Türk Özbekistan'da 

ofis açtı 
(Sayfa 10) 

• Tübisad'ın yeni yönetim 

kurulu seçildi 
(Arka sayfa) 


