Kamu ihaleleri:
Bitmeyen sorun

Bu sayıda...
• Tursoft Yönetim Kurulu
Toplantısı yapıldı
(Sayfa 4)
• AT&T Private Notworks,
Türkiye'ye ağırlık veriyor
(Sayfo9)
• Çelebi Havayolları
otomasyona geçiyor
(Sayfa 10)
• ABD'de yabana beyin

5886 sayılı Devlet İhale Yasası,

konuşulan sorunların başında gelen

53. Hükümetin gündeminde ise,

kısıtlaması
(Sayfa 12)

Ankara'da hem kamu kurumlarının

kamu alımları ve mevcut yasayla ilgili

yolsuzluklann önlenmesiyle ilgili

hem de bilgi teknolojisi şirketlerinin

olarak hem 'alıcı' hem de 'satıcılarla

olarak alınacak tedbirlerin arasında söz

bitmeyen sorunları arasında yer alır.

görüştük. 'Alıcı' ve 'satıcı'lar yaşadıkları

konusu yasanın değiştirilmesi de var.

• Soft Bilgi İşlem,
çalışmalarına başladı

Binbir zorlukla yapılan alışverişten,

sorunlan, sıkıntılan dile getirdiler. 5886

Şimdi Ankara'daki bilişimciler bu

genellikle alıcıyı da satıcıyı da tam

sayılı Devlet İhale Yasası'nın yeterli

değişiklik sırasında yaşanan sorunlann

olarak memnun etmek mümkün

olduğu görüşünü savunanların yanı

çözülmesi için kendi seslerine de kulak

• Büişim'96 programı

değildir.

sıra bu yasanın değiştirilmesi

verilmesini istiyorlar.

belirlendi

Bilgi teknolojisi sektöründe en fazla

(Ayrıntılı yazı sayfa 14-l7de)

gerektiğini söyleyenler de oldu.

Bilgisayar promosyonuna

Dizi-Yazı..

Bilgi Teknolojilerinin
Bugünü ve Yarını
BT/haber'in önümüzdeki sayısında "Bilgi

Teknolojilerinin Bugünü ve Yarını" başlıklı dizi-yazı başlıyor. Empa A.Ş. Teknik Genel Mü
dür Yardımcısı Türker Cambazoğlu'nun hazır
ladığı dizi-yazı BT sektörü profesyonellerinin
olduğu kadar, bu teknolojileri takip etmek isteyen tüm yöneticilerin ilgisini çekecek.
Haftaya...

dizüstü

(lap-

zenlenen

Promosyon

Kam-

panyaları

rına tepki büyüyor. Demok

bu

ratik Sol Parti İstanbul Millet

bir takım düzenlemeler geti

tür kampanyalara ilişkin

rildiğini de hatırlattı.

Turkcell'in Türkiye çapındaki tüm noktaları

Ö t e yandan, Türkiye Bili

na ilişkin B T / h a b e r ' e bir açık

şim D e r n e ğ i ( T B D ) B a ş k a n ı

nın birbirine yerel ve geniş alan ağlarıyla

lama yaptı. Aktaş, açıklama

Dr. Ali Arifoğlu da,

bilgisa-

bağlanması olarak tanımlanabilecek bu pro

sında, Sanayi ve Ticaret B a 

yarlann teknik özelliklerinin

jede amaçlanan, ofislerarası bilgi alışverişinin sağlanması, müşteri hiz

kanlığının 9 O c a k 1 9 9 6 tarih

halen tam olarak açıklanma

metlerinin ve kayıtlann takibi, konuşmaların takibi ve GSM şebekesinin

ve 2 2 5 1 8 sayılı Resmi G a z e -

dığını söyledi.

kontrolü. Turkcell, yeni ofisler açıldıkça bu ofislerin de bilgisayar ağına

te'de yayınlanan "Yazılı Basın
Tarafından

(Ayrıntılı haberler

Dü

sayfa

4 ve

6'da)

"Fiyat savaşının içinde biz de varız"
IBM Türk'ün PC Bölümünün yeni

ayı içinde işlemeye başlayacağını söy

Müdürü Atilla Kayahoğlu, 1996 yılında

leyen Atilla Kayahoğlu, dağıtıcı sayısı

PC pazannda oldukça iddialı ve agre-

nın ve hangi şirketlerin dağıtıcı olaca

sif politikalar izleyeceklerini belirterek,

ğının henüz kesinlik kazanmadığını,

"Eğer PC pazannda konu fiyat savaşı

ancak dağıtıcı sayısının en fazla 4 adet

ise, o fiyat savaşının içinde biz de va-

olacağını belirtiyor.

nz" diyor. Yeni kanal yapısının Mayıs

Bilkent'te videokonferans
sistemiyle eğitim veriliyor
Bilkent Üniversitesi, video konferans sistemiyle eğitime başladı. İşlet
me ve Ekonomi Bölümü öğrencilerine her hafta ABD'de konusunda uz
man 3 profesör videokonferans sistemi ile ders anlatıyor. Bilkent Üniversitesi'nde ve New York'ta oluşturulan sınıflarda dersler etkileşimli
Bilkent Üniversitesi'nde videokonferansla ilgili çalış

malar 1995 yılının Aralık ayında başladı ve ilk ders 28 Şubat 1996 tari

(Ayrıntılı

Turkcell'de son zamanlarda oldukça kap
samlı bir bilgisayar ağı projesi yürütülüyor.

IBM Türk PC Bölüm Müdürü Atilla Kayahoğlu:

hinde verildi.

birbirine bağlıyor

ile İlgili Tebliğ" ile

sında bilgisayar promosyonu

Kuruluşları

olarak yapılıyor.

sayfa)

şubelerini ağlarla

t o p ) bilgisayar promosyonla-

vekili Prof.Dr. Ziya Aktaş, ba

(Arka

Turkcell tüm

tepkiler sürüyor...
Gazetelerin

(Sayfa 22)

haber sayfa 6'da)

(Ayrtntıh haber sayfa 3'te)

InternetHTML'lesek de mi
saklasak?
HTML Web'in ana yapı taşı.
Web' in Internet'te gittikçe yaygın
laşması, Web sayfalan oluşturmaya
yarayan HTML diline olan ilgiyi de
artırıyor.

(Ayrmtıh haber sayfa 18-19da)

bağlanmasını öngörüyor.

(Ayrıntılı haber sayfa 2de)

