2

haber

1-7 Nisan 1 9 9 6 . Sayı: 61

Ulaştırma Bakanı TURNET ile ilgili ilk demecini BT/haber'e verdi

"TURNET'ten 600 bin dolar gelir bekliyoruz"
GÜNEŞ KAZDAĞLI

de bulunan Oğuz Tezmen döne

1996 yılı sonuna kadar -TURNET'in

minde Türkiye'nin Internet altyapı

Haziran ayında tam olarak hizmete

sını oluşturacak ve gelir paylaşımı

gireceği düşünülürse yaklaşık 6 ay

NAYOL Hükümetinin Ulaştır

na dayanan TURNET ihalesinin

lık dönem için- Türk Telekom (TT)

A

ma Bakanlığı görevini üstle

sözleşmesi taraflarca imzalanmıştı.

olarak TURNET'ten bekledikleri

nen DYP Zonguldak Milletve

BT/haber adına yaptığımız bu gö

gelirin 500 ile 600 bin dolar oldu

kili Ömer Barutçu, TURNET konu

rüşmede ise yeni Bakan Barutçu

ğunu söyledi.

sundaki ilk demecini BT/haber'e

ilk defa TURNET ile ilgili sorulan

verdi.

yanıtladı.

53.

Hükümet

kurulmadan

önce Ulaştırma Bakanlığı görevin

Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu,

Ulusal Internet altyapı ağı TUR
NET'in 18 Man 1996 tarihi başlan
gıç olmak kaydıyla 13 hafta sonra
hizmete gireceğini de belirten Ba
kan Barutçu, "Ancak bu süreden
önce Nisan 1996 tarihi itibarıyla ön
servis verme çalışmaları başlaya
cak" dedi. Ulaştırma Bakanı Ömer
Barutçu,

tarifelendirme ve servis

sağlayıcı kuruluşlarla ilgili olarak
ise şu bilgileri verdi:
"Internet bağlantı tarifelerini be
lirleme çalışmaları bitti; ancak tari

53. Hükümet'te Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan
Zonguldak DYP Milletvekili Ömer Barutçu ile TURNET,
Enformasyon Master Planı ve 1996 yılı içinde Bakanlığın
yapacağı BT yatırımları konularında görüştük.
Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu, 1996 yılı sonuna kadar yaklaşık 6 aylık bir dönem- Türk Telekom (TT) olarak
TURNET'ten bekledikleri gelirin 500 ile 600 bin dolar
olduğunu söyledi ve "Bugüne kadar TT'ye 48 kişi ve
kuruluş Servis Sağlayıcı olmak için resmi olmayan
başvuruda bulundu" dedi.

fe, Türk Telekom Yönetim Kurulu'nun onayını aldıktan sonra ke
sinlik kazanacaktır. Servis sağlayı
cılarla yapılacak sözleşme için ise,
yürürlükteki mevzuat ve yönetme
liklere göre düzenleme çalışmalan
devam ediyor, Aynca Türk Telekom'a bugüne kadar 48 kişi ve ku
ruluş servis sağlayıcı olma isteğiyle
resmi olmayan başvuru yapmış du
rumda."

kullanımına başlanan Internet'e ge

natörlük görevinin Bakanlığımızca

rek kamu sektöründe gerekse özel

yürütülmesi talimatı alındı. Bu tali

sektörde

talebin

giderek

artması

matla

öngörülen

çalışma

grubu

sonucu, bu hizmetin kullanımını

oluşturuldu ve çalışmalara başladı.

kolaylaştıracak

Bu amaçla da 15 Şubat ve 19 Mart

yatınmlann

yapıl

ması zorunlu hale geldi. Bu amaç

1996 tarihlerinde Bakanlığımızda

la Türk Telekom A.Ş., TURNET

toplantılar yapıldı. Bu toplantılarda

adıyla anılan proje için ihale açtı.

çalışma esaslan tespit edildi. Bu

Projenin gerçekleştirilmesi parale

esaslar dahilinde çalışmalara de

linde bu hizmetin kullanımına iliş

vam edilecek."

kin kurallar ve politikaların belir

Enformasyon Master Planı
çalışmalarına devam

lenmesi gereği de ortaya çıktı.
Internet'in

kullanımına

ilişkin

Bakanlığın bilgi
sistemleri genişletilecek

düzenlemelerin neler olması ge
Öte yandan anımsanacağı gibi

rektiğine ilişkin olarak ilk defa 23

Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu,

BT/haber'in 59. sayısında "Enfor

Ocak 1996 tarihinde Milli Güvenlik

yaptığımız görüşme sırasında ken

masyon Master Planı hazırlanıyor"

Kurulu

başlıklı haberde, Başbakan Tansu

bir toplantı düzenlendi ve bu top

Çiller imzasıyla 4 Şubat 1996 tarih

lantıda özetle şu kararlar alındı:

li bir yazıdan söz etmiş ve Çiller'in

tarafından

geniş

katılımlı

1 Koordinatörlüğünü Bakanlığı

disinin

de bilgisayar kullandığını

ve görevi süresince Bakanlığa bilgi
teknolojisi

konusunda

yatırımlar

yapacağını söyledi. Bakanlığın mü

Master

mızın yürüteceği, sekreteryasını ise

şavirlik katında bulunan sistemle

Planı'nın hazırlanması yönündeki

TÜBİTAK'ın üstleneceği bir "Enfor

rin bu yıl içinde genişletilmesinin

isteğini belirtmiştik. Bakan Barutçu

masyon Teknolojileri Master Planı"

düşünüldüğü ve yine bu yıl içinde

da bu planın hazırlanmasında ko

hazırlama grubunun oluşturulması.

Bakanlığın Internet'e bağlanacağı

Türkiye'nin

ordinatörlük

Enformasyon

görevini

da öğrenildi.

üstlenen

2. Internet'e yüklenecek bilgile

Ulaştırma Bakanlığı'nda çalışmala

rin neler olması gerektiğine ilişkin

Ayrıca Barutçu, Ulaştırma Ba

rın devam ettiğini söyledi. Bu ko

çalışmanın ise Dışişleri Bakanlığı

kanlığı görevine atandıktan sonra

nuyla ilgili sorumuzu Barutçu şöy

koordinasyonuyla gerçekleştirilme

teknik kadrosunu da oluşturmaya

le yanıtladı:

si.

başladı. Daha önce Türk Telekom

"1992 yılında TÜBİTAK ve OD-

4 Şubat 1996 tarihli Başbakanlık

TÜ'nün girişimleri ile ülkemizde

yazısıyla Master Planla ilgili koordi

A.Ş.'de çalışan Halil Eyüpoğlu'nu
danışman olarak atadı.

