
Servis sağlayıcılar sözleşme taslağı hazır 

Tartışmalı taslak! 
• Türk Telekom (TT), servis sağlayı

cılar ile imzalayacağı sözleşme ve bu 

sözleşme maddeleri hakkında henüz 

kamuoyuna bir açıklamada bulunmadı. 

Ancak TT tarafından hazırlanan "TUR-

NET Servisi Servis Sağlayıcılan Sözleş

mesi" taslağı, tarifelerden sonra kamu

oyunda yeni bir tartışma daha başlata

cak nitelikte. 

• Toplam 21 maddeden oluşan söz

leşme taslağında servis sağlayıcı kuru

luşlar için oldukça ağır hükümler yer 

alıyor. Örneğin, taslağın "Servis Sağla-

yıcıların Yükümlülükleri" bölümünü 

içeren 5. maddesinde servis sağlayıcı 

olmak isteyen kuruluşlardan her an ka

yıtsız şartsız nakte çevrilecek 50 bin 

dolarlık teminat mektubu isteniyor. 

• Türk Telekom yetkilileri, üzerinde 

çalışılan sözleşme taslağının henüz ke

sinlik kazanmadığını belirterek, "Söz

leşme maddelerini TT Yönetim Kurulu 

karanndan sonra kamuoyuna açık

layacağız. 50 bin dolarlık teminat mek

tubu için ise çeşitli alternatifler 

düşünülüyor" görüşünü savundular. 

(Ayrıntılı haber sayfa 3'te) 
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Tınaz Titiz'den çağrı! 

"interneti belli bir 
süre kullanmayalım" 

BT/haber köşe yazan ve eski milletvekili 

Tınaz Titiz, TURNET ihalesinin sonuçlandırıl

masından sonra Internet kullanımının kolay-

laşıp yaygınlaşması beklentilerinin giderek 

zayıflaması ve TURNET devreye girse bile 

son kullanıcıya uygulanacak olan fiyatlar ne

deniyle tüm Internet kullanıcılarına bir pro

testo öneriyor. Tınaz Titiz "Belirli bir tarihten 

itibaren başlamak ve yetkililer bu konuya 

eğilip akılcı kararlarla bugünkü caydırıcılık

tan vazgeçinceye kadar Internet'i kullanma

ma ve bunu bütün dünyaya ilan etmeyi öne

riyorum" diyor. 

(Tınaz Titiz'in Çağrı başlıklı 

köşe yazısı sayfa 3'te) 

BT pazarında yüksek öngörüler! 
Interpro Pazar Araştırma Merkezi, Ocak-Mart 

1996 dönemine ait pazar raporunu yayınladı. 

Raporda, 1996 BT pazarının 1.3 milyar dolara 

ulaşacağı belirtiliyor. 

Raporda, 240 bin adet PC satılacağı ve bu 

satışlardan 407.5 milyon dolar gelir elde 

edilmesinin beklendiği açıklanıyor. 

(Ayrıntılı haber sayfa 9'da) 

Internet'in neresinde 
olduğumuz tartışıldı 

Ankara'da Devlet Bakanı Ali Talip Özdemir'in 

de katıldığı "Internet'in Neresindeyiz?" konulu 

açık oturum düzenlendi. Değişik görüşlerin dile 

getirildiği açık oturumda Bakan Özdemir, üni

versitelere Internet kullanımında indirim sağla

mak için çalışmalar yaptıklarını söyledi. 

(Ayrıntılı haber sayfa 2'de) 

TBMM'de Bilgi ve Teknoloji Komisyonu kurulamadı 

Bir fırsat daha kaçtı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, ay-

n bir "Bilgi ve Teknoloji" komisyo

nu kurulması yerine var olan ko

misyonun adını değiştirme karan 

aldı. Yapılan değişiklikle "Sanayi, 

Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bi

lim ve Teknoloji" komisyonunun 

adı "Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 

Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Ko

misyonu" olarak değiştirildi. 

Öneriyi duyduğunda 'Türkiye'de 

iyi şeyler de oluyor' diye düşündü

ğünü belirten Tübisad Başkanı 

Prof.Dr. Atilla Gönenli, "TBMM'de-

ki sektörümüzün temsilcileri böyle 

bir girişimi ortaya atmışlar; fakat 

yeterli altyapı sağlanamadığı için 

bu olanak elden kaçtı. Ancak, bu 

konuda bir kıvılcım yakıldı. Bun

dan sonra gerek Tübisad, gerek 

TBV, gerekse TBD olarak üzerimi

ze düşeni yapmalıyız" dedi. 

(Ayrıntılı haber sayfa 4'te) 

Kamunun 1996 
BT yatırım hedefi 
5.5 trilyon 

Kamu kurum ve kuruluşlarının 

1996 yılı bilgi teknolojisi (BT) yatı-

rım hedefi 5 trilyon 744 milyar TL. 

Kamu kuruluşlannın 1996 Yatırım 

Programı, Resmi Gazete'de yayım

landı. Bu yıl kamu kuruluşları 5 tril

yon 744 milyar liralık BT yatırımını 

toplam 62 proje için talep ettiler. 

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu 

yıl da BT yatırımlarında ilk sırayı yi

ne finans sektörü alıyor. 1996 yılı 

içinde 1 trilyon 768 milyar lira BT 

yatırımını hedefleyen kamu finans 

sektöründe en yüksek yatırım, 1 

trilyon 280 milyar lira ile Ziraat Ban

kası yapacak. 

(Ayrıntılı haber sayfa 8'de) 

1996, Pentium 
yılı olacak 

1996 yılında Türkiye PC paza-

nnda tam anlamıyla bir Pentium 

patlaması yaşanacak gibi görünü

yor. 1995 yılında satılan PC'lerin 

yüzde 25'i Pentium iken, bu yıl 

bu oranın yüzde 80-90 dolayında 

olacağı tahmin ediliyor. Bu arada 

yılın sonunda Pentium 120'nin gi

riş seviyesi bilgisayan olması bek

lenirken, 1997 yılı ile birlikte Pen-

tium'a karşı Pentium Pro'nun da 

pazannın yaratılması söz konusu. 

(Ayrıntılı haber sayfa 6-7'de) 


