
"Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu" TBMM'de 
• Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş

kanlığına "Bilgi ve Teknoloji Komisyo

nu" adıyla yeni bir komisyon kurulma

sı yönünde teklif verildi. DSP İstanbul 

Milletvekili Prof.Dr. Ziya Aktaş'la birlik

te 5 milletvekili tarafından verilen tekli

fin gazetemiz yayına hazırlandığı sırada 

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp bir 

karara bağlanması bekleniyor. 

• TBMM İçtüzüğü'nde değişiklik 

yapılmasına ilişkin öneri çerçevesinde 

verilen teklifte, "Sanayi, Ticaret, Enerji 

ve Tabii Kaynaklar, Bilim ve Teknoloji 

Komisyonu" adının "Sanayi, Ticaret, 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Komisyonu" 

olarak değiştirilmesi ve "Bilgi ve 

Teknoloji Komisyonu" adıyla yeni bir 

komisyon oluşturulması isteniyor. 

• Söz konusu teklifin gerekçesinde 

"20. dönem milletvekilleri olarak, 

sadece kamunun değil, özel sektörün 

ve üniversitelerin de görüşlerini 

yansıtacak, gerekli politikaları 

belirleyecek bir komisyonun TBMM'de 

oluşturulmasının onurunu ve gururunu 

paylaşalım" deniliyor. 

(Ayrıntılı haber sayfa 7de) 

Oracle Türkiye'de yönetim değişikliği 

Oracle Türkiye Genel Müdürü Nüge Gülhan, görevinden ayrılıyor. 

1 Haziran 1996 tarihi itibarıyla Nüge Gülhan'dan boşalan genel müdür

lük görevini, halen Koç-Unisys'te Genel Müdür Yardımcılığı görevini 

sürdüren Atilla Kıral üstlenecek. (Ayrıntılı haber sayfa 2'de) 

Teknopark 

yasa tasarısı 

eleştiriliyor 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sa

nayi Araştırma ve Geliştirme Genel 

Müdürlüğü'nce yürütülen "Tekno

loji Geliştirme Bölgeleri Kanun Ta

sarısı" ile ilgili çalışmalar devam 

ederken, Gebze Organize Sanayi 

Bölgesi (GOSB) yetkililerinin tasa

rıyla ilgili oldukça ciddi eleştirileri 

var. GOSB yetkililerince "Kanun ta-

sansı adeta KOSGEB, üniversite, 

TÜBİTAK gibi kuruluşlara iş imka

nı yaratmak amacıyla hazırlanmış 

izlenimini vermektedir" denilen ve 

tasan maddelerinin tek tek ele alın

dığı yazının Sanayi Araştırma ve 

Geliştirme Genel Müdürlüğü'ne ile

tildiği öğrenildi. 

(Ayrıntılı haber sayfa 3'te) 

Finans sektörü, 

ATM teknolojisine 

kapılarını açıyor 

(Ayrıntılı haber sayfa ll'de) 

Faruk Eczabaşı : 

"Türkiye, bilgi toplumu 

dönemecinde geç kalıyor" 
Brüksel'de yapılan Avrupa-Ak-

deniz Konferansı Deklerasyonu'na 

gözlemci olarak katılan Türkiye Bi

lişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıba-

şı, iletişim, araştırma ve eğitim ala

nında işbirliklerinin tartışıldığı bu 

toplantıda Türkiye yetkililerinin 

çağrılı oldukları halde bulunmama

sını, Avrupa ile bütünleşme süre

cinde ülkemiz açısından önemli bir 

kayıp olarak değerlendiriyor. 

(Ayrıntılı haber sayfa 8'de) 

Serais, finansal sistemler bölümü oluşturdu 
Müşteri portföyünün büyük bir 

bölümünü bankaların oluşturduğu 

Servus, bu sektöre daha etkin çö

züm sunmak için bünyesinde bir fi

nansal sistemler bölümü oluşturdu. 

Bankaların ödemeler ve şube ban

kacılığı uygulamalarına yönelik 

olarak yazılım ve donanım çözümü 

sunmak amacıyla da 3 şirket ile an

laşma imzaladı. Servus Genel Mü

dürü Agâh Şahin, bankalara komp

le çözüm sunmak amacıyla, şu an

da ürün yelpazelerinde bulunma

yan UNIX sistemler konusunda da 

girişimleri olduğunu belirtiyor. Şir

ket yakında HP'nin UNIX ürünleri

ni de satmaya başlayacak. 

(Ayrıntılı haber sayfa 6'da) 

Bu sayıda... 

• Simko, düşük güçlü 

KGK üretimine başladı 

(Sayfa 4) 

• AS/Com, EMC ile 

anabilgisayar pazarında 

(Sayfa 10) 

• Teröre karşı yüksek 

teknoloji 

(Sayfa 12) 

• SCO UnixWare standart 

hale getiriliyor 

(Sayfa 14) 

• internete açılan pencere: 

Web Browser 

(Sayfa 17-18) 

• Bilgi teknolojilerinin 

bugünü ve yarını 

(Sayfa 20-21) 

• Türkiye, kalite 

standartlarını yakalama 

yolunda 

(Sayfa 22) 

• Oracle iş ortağı olmak 

kolaylaştı 

(Sayfa 25) 

• Novell ve Armada, 

kullanıcıları sahte 

Novelliere karşı uyarıyor 

(Arka sayfa) 

• Albim, Mitac ile PC 

pazarında 

(Arka sayfa) 

Netaş, 1995'te 

11 milyon dolarlık 

yazılım ihraç etti 

Ar-Ge'ye yatırım yapılmayan bir 

ülkede kendilerini "teknolojik va

ha" olarak niteleyen Netaş, Ar-Ge 

yatırımlarının meyvelerini çeşitli 

şekillerde alıyor. Bunlardan biri de, 

ihracat. Netaş, 1995 yılında dona

nım ve hizmet ihracatının yanı sıra, 

11 milyon dolarlık da yazılım ihraç 

etti. Şirket, 1996 yılında da yazılım 

ihracatına devam ediyor ve en az 

aynı oranda ihracat yapmayı 

hedefliyor. 

(Ayrıntılı haber sayfa 4'te) 


