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T sözleşmesi 
imzalandı 

GÜNEŞ KAZDAGLI 

T
ürk Telekom A.Ş. CTD 
ile TURNET !.halesini 
kazanan ODTU-Sprint

SatKo konsorsiyumu arasın
da yaklaşık 3 aydır devam 
eden sözleşme ile ilgili çalış

malar tamamlandı ve sözleş

me TT Yönetim Kurulu'nca 
onaylandı. Türkiye'nin Inter
net altyapısını oluşturacak 

olan TURNET sözleşmesiyle 
ilgili imza töreni ise 1 Mart 
1996 tarihinde Ankara'da ya
pıldı. 

Başta Servis Sağlayıcı ol
mak isteyen kuruluşlar ol
mak üzere kamuoyunun 
merakla beklediği konu, 
sözleşmenin tamamlanma
sıyla birlikte açıklanacak 

olan ücretlendirmeydi. OD
TÜ Bilgi İşlem Daire Baş
kanlığı 'ndan Kürşat Çağıltay 

kiralık hatlarda üzerinden 
geçirilen trafikten bağımsız 

ve trafik bazlı olmak üzere 2 
ayrı kategoride ücretlendir
meye gidildiğini söyledi. Al
dığımız bilgiye göre ücret
lendirmeler şu şekilde ola
cak: 

Türkiye Internet omurgasını oluşturacak olan 

TURNET ile ilgili sözleşme Türk Telekom AŞ. 

Cm Yönetim Kurulu'nda görüşüldü ve 

onaylandı. 1T ile Sprint-ODTÜ-SatKo 

konsorsiyumu arasında sözleşmeyle ilgili imza 

töreni ise 1 Mart 1996 tarihinde yapıldı. 

Sözleşmenin imzalanmasıyla beraber 

kamuoyunun merakla beklediği ücretlendirmeler 

de belli oldu. Tarifelendirmede ücretler bağlantı 

şekline göre de değişiyor. 

• 64 Kbit'lik bir 
hatla bağlanan ve 
limitsiz kullanım 

opsiyonunu seçen 
bir kuruluş aylık 

yaklaşık 6 bin dolar 
ödeyecek. Eğer bu 

kuruluş trafik bazlı 

kullanımı seçerse 
aylık ödeyeceği 

miktar 3 bin dolar. 
Aylık ücretsiz kulla
nım hakkı dolduk

tan sonra MB başı
na yurtdışı için 1.5 
dolar, yurtiçi trafiği 

için ise 25 cent öde
mesi gerekiyor. İs
teyen kuruluşlar 64 
Kbit'den daha dü
şük hatlar da kirala
yabilecekler. Bu 
hatların ücretleri 

daha düşük olacak. 
• Kişisel dial up 

bağlantının aylık 

ücreti 30 dolar. Bu 
ücretin içinde 10-15 
saatlik ücretsiz kul
lanım hakkı olacak. 
Bu hakkı dolduran 
kullanıcı saat başına 
1.5 dolar ödeyecek. 

• X.25 bağlantısı
nın aylık ücreti ise 
300 dolar. 

Akademik kuru
luşlara da TURNET 
bağlantısında bir 

ayrıcalık getiriliyor. Bu kuru
luşlara Intemer bağlanrıları 

için yüzde 20, kiralık hat fi
yatlarında da yüzde 50 ora
nında indirim yapılacağı öğ
renildi. 

Ne ı.aınaıı hizmete 
girecek? 

İstanbul , Ankarn ve İz
mir'in 2 Mbit hızla birbirleri-

ne bağlandıkları, yurtdışı çı

kışlarının 512 Kbir'Jik hatlar
la İstanbul ve Ankara'dan 
yapılacağı TURNET konfigü
rasyonunun Haziran içinde 
hizmete girmesi bekleniyor. 
Ancak daha fazla zaman 
kaybetmemek için konsorsi
yum ellerinde bulunan mev
cut cihazlarla TURNET hiz
metini hemen vermeyi plan
lıyor. Bu plana göre Ankara 

SatKo: Biz varken sansür olmaz 

Sun Microsystems ve Gantek'in e~sahip
liğinde 27 Şubat 1996 tarihinde Istan

bul'da düzenlenen Intemet konferansına 
SatKo'dan Hasan Çolakoğlu da konuşma

cı olarak katıldı. Çolakoğlu, konuşması
nın ardından katılımcıların yoğun soru 
yağmuruna tutuldu. Konferansa katılanla
rın en çok merak ettikleri konular ise, 
TURNEf'in ücret politikası ile tekel olgu
su idi. Katılımcılar ayrıca, son dönemde 
gündemde olan Intemet'te sansür konu
sunda da Çolakoğlu'na konsorsiyumun 
yaklaşımını sordular. Hasan Çolakoğlu, 

konsorsiyumun sansür gibi bir uygulama
sı olmayacağını belirterek, "Biz olduğu
muz sürece Türkiye'de lntemet sansür 
edilemez" dedi. 

Çolakoğlu'nun Türkiye'de Intemet ko
nulu konuşmasında, TURNET'in 2-3 hafta 
içinde İstanbul ve Ankara'da sınırlı ola
rak, 3 ay içinde de tam kapasite olarak 
hizmete açılacağını belirtti. Ücretlendir
menin de, sözleşmelerinde Türk Telekem 
ile yapılacağını söyleyen Çolakoğlu, üc
retlerin üçer aylık belirleneceği ve sözleş
melerin de bu şekilde yapılacağını ifade 
etti. Hasan Çolakoğlu ayrıca, şu anda 
lntemet hizmeti veren (IBM gibi) ya da 
verecek olan (SuperOnline gibi) servis 
sağlayıcıların yurtdışı bağlantılarını 

TURNET üzerinden yapmak zorunda 
olduklannı da söyledi. Çolakoğlu, bunu 
da Türkiye'de iletişim hizmetlerinin şu 
anda Türk Telekom'un tekelinde 
olmasına bağladı. 

ve İstanbul arası 2 
Mbit, yurtdışına çıkışı 
da SatKo'nun uydu 
hattı üzerinde 256 ya 
da 512 Kbit olacak. 
İsteyen herkese de 
64 Kbit'lik kiralık hat 
hemen verilecek. 

En geç Haziran 
ayında tam kapasite 
hizmete girmesi dü
şünülen TURNET'in 
erişim hızlarının ge
rektiğinde artırılması 

yoluna gidileceği de 
yetkililer tarafından 

belirtiliyor. Aynca İs
tanbul, Ankara ve İz
mir'den oluşan yurti
çi üçgenine yine ta
lepler doğrultusunda 
başka iller de ekle

nebilecek. 
Öte yandan, Türk 

Telekom'un TURNEf 
hizmete girdikten 

sonra yurtdışı hattı 

olan ve bu hatlar 
üzerinden Internet 
hizmeti veren kuru
luşlara karşı yasal 
yaptırımlar uygulama 
yoluna gidebileceği 

de öğrenildi. Bilindiği 
gibi TT bir süre önce 
bu tür hizmet veren 
kuruluşlara gönderdi
ği bir yazıyla uyarıda 
bulunmuştu. 


