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~'Türkiye' de lnternet'' 
Konferası'nın · sonuçları 

I
V Türkiye"de lnternet" Konferansı yapıldı. Daha önce 
Bilkent, Yeditepe ve ODTU'de yapılan konferansın bu 
sene evsahipliğiııi İstanbul Teknik Üniversitesi, 

ana sponsorluğunu da SIEMENS/SIMKO yaptı. Ulaş
tırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un açılışını yaptı
ğı konferansta 7 paralel salonda toplam 30 oturum yapıl
dı. 14 Panel/Çalışma grubu, 15 eğitim semineri, 70 aka
demik bildiri sunuldu. 

çeşitli standartlar, kaynak paylaşunı ve web eğitimi konu
şuldu. Kütüphanecilik çalışma grubunda, kütüphanecili
ğin mesleki sorunları tartışıldı ve bilgi hizmetleri politika-
ları konuşuldu. • 

lnternet'te Türkçe 

Konferansta en fazla ragbet gören konu E-Ticaret 
oldu: Hukuki altyapıdan, teknik altyapıya, Türkiye' de ya
şanan deneylerden, ne yapılması gerektiğine ilişkin otu
rumlar ilgiyle izlendi. Eğitim oturumlarında farklı görüş
leri içeren bildiriler sunuldu. 

lnternet konferanslarının önemli bir misyonu da ln
ternet için teknisyen yetiştirmektir. Bu amaçla 2 tane 3 sa
atlik kullanıcı eğitimi, kriptografı ve ag güvenliği konula
rında 3'er saatlik eğitim, yoğun bir Linux ve kütüphane
cilere yönelik Web üretimi eğitimi yapıldı. Elektronik tica
retin teknik altyapısına yönelik kurslara talep yoğundu. 

Aralarında temelde Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) 
sorgulayan görüşlerden, değişik teknolojik yaklaşımları , 

pratikte yaşanarıları arılatan bildiriler de vardı. 
TBV'nin Yeni Öt'.jrenim Modeli ve Eğitimde Bilişim 

Teknolojileri Raporu paralelinde, BDB projesinin temeli
ne donanım yazılım ve et'.)itim metodolojisi açısından 
bakmaya çalışan ''Eğitimde Mo.del Arayışları" çalış
ma grubu/paneli oldukça hararetli tartışmalara sahne ol
du; görtışıer arasında larklılıklar ortaya çıktı. 

İnternet ve Hukuk oturumunda lnternet'de işle
nen suçlarla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bildiri
si ile "felekom Hukuku ve Rekabef' başlıklı çalışma gru
bu ilgiyi çekti. 

Sağlıkla ilgili 4 oturum vardı. Herkesin bundan 
sonra da ilgisini çekeceğini düşündüğümüz çalışma 
grubu/panel ise "lnternetin Toplumsal ve Bireysel Saglı
ga Etkileri" konusuydu. 

Geniş bir katılım olan, kütüphanecilere yönelik 
bir dizi oturumda elektronik kütüphaneler, otomasyon, 

--··········· ········--NETSCAPE 
COMMUNICATOR 4.7 
lnternet tarayıcısı olarak Netscape'i 
kullanıycrsaruz yeni sürümler sizi 
sevindirebilir. Comınunicator 4.5 
yeni çıkarken sürüm 4. 7 yeni özellik
lerle ortaya çıkıyor. Smart Browsing 
özelli\')i güçlendirildi. Daha önce 
lnternet adresi yazdıt'.)ınız yere yaza
ca~z anahtar sözcükler ile hemen 
arama başlatılabiliycrdu. Şimdi bu 
olanak geliştirilmiş. Yazdı~z 
sözcügün bir domain adı olup 
olmadığına bakılıyor; öyleyse oraya 
ba~lanılıycr, de\')ilse o anahtar 
sözcükler için arama başlatılıyor. 
Yeni sürümü denemek isterseniz, 
wwwdowrıload.com'dan alabilirsiniz. 

E-POSTAYA SES EKLEME 
OLANAKLARI 
Gelişen bilgisayarda ses teknolojisin
den yararlanıp e-posta notlarınıza 
ses ekleyebilirsiniz. Bunun için 
gereken şey Windows 95, bilgisayar
da mikrofon, hoparlör ve bir yazılım. 
lnternet'ten alaca~z ücretsiz bir 
yazılım olan Sonicmail 

konuşmalarınızı e-postaya 
yerleştiriycr. Alıcırıızda 

Rea!Networks'un Rea!Player yazılımı 
olması gerekiyor. Sonicmail'i 
wwwdowrıload.com adresinden ala
bilirsiniz. 

ARAŞTIRMAYA 
KATILMAK 
İSTER MİSİNİZ 
National Geographic Society ve bazı 
bilim adamaları modern toplumla 
ilgili bazı araştırmaları lnternet 
üzerinden yapıycrlar. Survey 2000 
adı verilen bu araştırmada yer 
de\')iştirme, müzik, edebiyat ve yiye
cekler konusundaki tercihler soru
luyor. Bu araştirmaya olabildiğınce 
çok kişinin kaU!ması arzu ediliyor. 
Siz de katkıda bulunmak isterseniz 
aşağıdaki adreslere gidin: 
16 yaşından büyükler 
http://survey2000.nationalgeograph
ic.com/survey2000/index.html 
5 ile 16 yaşa arasındakiler 
http://survey2000.nationalgeograph
ic.com/survey2000/l<ids.htırıl 

Araştırmada yer cie\')iştirmenin toplu
luk anlayışımızı nastl etkiledi\')i, 

kültürel zevklerimizi nasıl 
de\')iştirdi\')i, bölgesel farklıların yeri
ni küresel kültürlere bıralop bırak
madığı, insanların coğrafik topluluk
larını meslek, iş yeri veya lnternet 
gibi kavrarrılarla de\')iştirip 
de\')iştirrrıedikleri incelenecek. 
Sonuçlar 
www.nationalgeographic.com 
adresinde yayınlanacak. 

HAYAT KURTARAN 
2 YÖNLÜ ÇAGRI CİHAZI 
Bir toplantıya gitmek üzere yola 
çıktı~zda bazı gerekli b ilgileri 
yanınıza almadı~zı farkederseniz, 
dönmek için zaman da ycksa, çift 
yönlü çağı'ı cihazı Palm Il1 sizi kur
tarabilir. Gereken tek şey mesaj yol
layıp yanıtı almanızı sağlayan yazılım. 

Bearrılink adlı yazılım PalmPilot'a bir 
not yazmanızı, mesajı ofisinize ışınla
manızı ve yanıtı almanızı sağlıyor. 

Her şey bir iki dakika içinde olabiliy
or. BeamLink yaztlımıru www.down
load.com adresinden alabilirsiniz. 
Fiyatı 49.95 $. 

Hazırlayan: Nezihe Bahar 

Konferansa kayıtlı olan herkese Linux!furkuaz CD ve kı
tabı dağıtıldı. Konferans öncesinde 2 günlük yoğun Linux 
eğitimine ek olarak konferans sırasında verilen linux ve 
lnternet servisleri yönetimi eğitimine talep yoğundu. 

lnternet' de Türkçe yazışmanın ve genelde Türkçe 
bilişimin sorurılarının tartışıldığı oturumda: TBWJ'BDfI'U
SADtrRUUG'un desteği ile yeni oluşan Türkçe Bilişim 
Grubu yapılması gerekerıler konusunda konferans katı
lımcılarına bilgi verdi. 

8 ulke dışından gelen araştırmacı ve bir o kadar 
Türkiye'den araştırmacı lnternet'in global görüntüsü ve 
teknolojik boyutlarını tartışan yer yer teknik içerikli b ildi
riler sundu. 

Akademik ağ oturumunda mevcut Ulaknet ağı ve 
üzerinde verilen/plarılanan hizmetler irdelendi. Şubat 

99'da Akademik Hesaplama konusunda bir konferans 
yapılması kararlaştırıldı. Buna ek olarak üç büyük kentin 
dışında kalan üniversitelerimizde bulunan yöneticilerle 
lnternetin alt yapısı ve etkin kullanımı konusunda çeşitli 
toplantılar yapılması fikri benimsendi. 

Bu oturumda, üniversitelerin yapılan tüm akade
mik çalışmaları, lnternet üzerinden 
halka sunması ilkesi benimsendi. 
Bu kapsamda, master ve doktora 
çalışmalarının kurumsal webe yer
leştirilmesinin, mezuniyet için şart 
sayılması gündeme geldi. YÖK'e 
bu yönde bir öneri götürülmesi ka
rarlaştırıldı. 

Yeniden yapılanma 
Konferansın önem verdiği konuların 
başında ise yeniden yapılanma ge
liyordu. Türkiye'de lnternetin kısa, 
orta ve uzun vadeli sorunlarını ma
saya yatırma, çeşitli taraflar arasın
da işbirliği ve koordinasyon ortamı 
ve b ir ortak vizyon yaratma çabası 
ile 3 oturumda, DNS, teknik boyutta 
örgütlenme ve Ulusal boyutta örgüt
lenme tartışıldı. Bu tartışmalarda 
servis sat'.)layıcıları, donanım ve ya

zılım grupları ve bilişim basınının köşe yazarları yoktu. 
DNS yönetimine yardımcı olacak en azından bir danışma 
kurulu veya hakerrıler kurulu oluşturulmasına karar veril
di. Teknik örgütlenme oturumunda haber grupları, proxy, 
yörılendirme için ilgili teknik elemarılardan oluşacak ça
lıştayların kurulmasına karar verildi. Milletvekilleri Ali 
Talip Özdernir ve İlyas Yılmazyıldız'ın katıldığı, 'U
lusal Boyutta Örgütlenme'de ise, Telekom'un özelleşme
si, rekabete açılması ve lnternet için kurumsal yapılanma 
konuşuldu. "Türkiye Internet Kurumu" kurulması 
önerildi. Özerk, ve katılımcı mekanizmalarla, kamu, özel 
sektör, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin de karar 
mekanizmasına ve fınansmanına katıldı(jı bir yapılanma 
önerildi. 

Kurumsal yapılanma hayata geçinceye kadar, ln
ternet Üst Kurulu'nun görev yapması fikri benimsendi. 
TBMM Bilgi Teknolojileri grubuna sunulmak üzere; 

1) lnternetin önünü açmak için, Anayasa ve mevcut 
yasalarda yapılması gerekerılerin tespiti, 

2) Mevcut mevzuat icinde neler yapılabilir konu
sunun araştırılması için bir çalışma grubu kuruldu. 

Konferansa 730 kişi kayıt oldu, fırına sunumları da
vetlileri ile b irlikte katılımcı sayısının 1200 civarında ol
dugu söylenebilir. 

Kapanış oturumu olarak düzerılenen 'Turkiye lnter
netini Turtışıyor" adlı forumda, konferansın degerlendir
mesi yapıldı ve izleyiciler Türkiye lnterneti'ne genel ba
kışlarını dile getirdiler. 

Gelin, beraberce, Turkiye lnternetini büyütelim.• 

Mustafa Akgül 
Yürütme Kurulu Adına 
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