
■ New York’daki Dünya Ticaret Merkezi kule-
lerinin y›k›lmas› ile beraber güven de y›k›ld›:
Amerikal›lar›n yenilmezliklerine olan güveni,
mümessillerin uçufl emniyetine olan güven-
leri, ekonominin gelece¤ine olan güven. Geri-
leme korkusu ve flüphesi yay›l›yor ve her fley-
den önce IT alan›ndaki felaket haberleri ve
karanl›k tahminler art›yor.

Sald›r›lardan iki haf-
ta sonra IT devleri Gate-
way, Sun Microsystems
ve Compaq yöneticileri
ve analistler kazançla-
r›n düfltü¤ü konusunda
benzer sonuçlar ç›kard›-
lar: IT alan› çirkin sald›-
r›lardan çok önce y›p-
ranm›fl olmal›; müflteri-
leri daha da asabi hale
getiren sald›r›lar, gele-

ce¤inden emin olamayanlar›n sat›n almaktan
vazgeçmesine neden oldu.  Scott McNeally,
Sun Microsystems’in CEO’su, firmas›n›n geçi-
ci çeyrek de¤erlerini baz alarak “IT alan› ha-
len gergin ama iyileflme aflamas›nda” aç›kla-
mas›n› yapt›. “Bu nedenle 11 Eylül olaylar›
hepimizi etkiledi.” McNeally, tasarruf tedbir-
lerini uygulayabilmek için yaklafl›k 3.900 çal›-
flan›n›n Sun Microsystems ile ilifli¤ini kese-
cek.

Bu y›k›mdan etkilenmeyenlerin bafl›nda
as›l pazar› hizmet olan IBM geliyor. PC üreti-
cisi Dell ve a¤ üreticisi Cisco da etkilenme-
yenler aras›nda yer al›yorlar. Hatta sonuncu-
su bu sald›r›lardan karl› bile ç›kabilir: New

York’un yeni bir a¤a ihtiyac› var. Bu Cisco için
100-150 milyon dolarl›k bir sat›fl anlam›na
geliyor.

‹flten ç›karmalar için bu bir kazanç sa¤la-
mazken, firmalar›n suçu teröre yüklemesi da-
ha kolay bir yol teflkil ediyor: Compaq, sorun-
lar›n bir k›sm›n›n kendisinden kaynaklanma-
s›na ra¤men farkl› kay›plar› da sald›r›lara
yüklüyor. Böylece PC üreticisi, notebook’lar
için 1.4 milyon AC adaptörü piyasadan geri
almak zorunda. Üretici “Burada 1.4 milyon
AC adaptörün geri al›nmas› ifllemi için sadece
5 ar›za durumu söz konusu olmas›na ra¤-
men, bu durum Compaq ve adaptör üreticisi
aç›s›ndan yang›n tehlikesine potansiyel risk
ortaya ç›kar›yor” aç›klamas›n› yapt›. De¤ifltir-
me ifllemi müflterilere fiyat aç›s›ndan yans›-
t›lmazken, Compaq oldukça büyük bir yükün
alt›na giriyor. Donan›m pazar›ndaki küçük
kar oranlar›na karfl› bir fiyasko. Piyasadaki fi-
yat savafllar›yla da kar marjlar› düflmeye de-
vam ediyor. Pazar pay›ndaki savafl sald›r›lar-
dan çok daha önce bafllam›flt›.

Microsoft’un yeni tan›t›m yeri

Buna ra¤men IT alan› sadece yak›nm›yor, sin-
yal de veriyor: Microsoft yeni iflletim sistemi
Windosw XP’nin tan›t›m›n› “New York’un
Kalbinde” yapt›¤›n› aç›kl›yor. Microsoft flefi
Bill Gates tan›t›m yeri de¤ifliminin nedeni
olarak “Vali Giuliani, New York’u ifl için aç›k
olarak görmek istedi¤ini söyledi – Bu iste¤i
yerine getiriyoruz” aç›klamas›n› yapt›. Böyle-
ce Bill Gates yeni iflletim sisteminin tan›t›m›-
n› politik bir platforma tafl›d›: “Bu de¤iflim
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Bir Konu ‹ki Görüfl:
Standart karfl›laflt›rmalar›

ADSL Modem:
Allied Data Tech. Türkiye’de

Microsoft ile ABD Anlaflt›:
Bar›fl imzalad›lar

ABD’de Görüntü Tasar›m›:
Teröre karfl› yaz›l›m

Windows XP Laptop Kilitliyor:
Dakika Bir Gol Bir
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Amerika’ya yap›lan sald›r›lar bat› dünyas›n›n tüm çevresini sarst›. Siyaset ve

ekonomi hissedilir önlemlerle tepkisini gösterdi. Hepsinden önemlisi baz›

firmalar›n kaç›n›lmaz tasarruf tedbirlerini uygulamas›n› sa¤lad›.
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Yanl›fl Alarm: IT firmalar›n›n de¤erleri sald›r›lardan sonra tekrar eski düzeylerine döndü. 
Sadece Compaq, masrafl› bir geri alma ifllemi nedeniyle s›n›fta kald›. Kaynak: Consors
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 Kalanlar esnas›nda New York’un her zaman güç ve
azim simgesi olaca¤›n› hat›rlatmak istedik.”

Compaq, United Way September 11 fonu
için 250.000 dolar ba¤›fllad› ve Amerikan K›-
z›l Haç›’n›n kullan›m›na da de¤eri yaklafl›k
750.000 dolar› bulan sunucu, PC, iPaq ve ye-
dekleme bileflenleri sundu. Bu sayede fela-
ket yard›m› için bir bilgisayar a¤› ve kay›p
kay›t sistemi kuruldu.

‹fl gezileri yerine video konferans

Firmalar da büyük oranda video konferans
sistemleri oluflturmaya veya kullanmaya ça-
l›fl›yorlar: Polycom Inc. ve PictureTel Corp.
gibi flirketler de tek tek kiflilerin veya organi-
zasyonlar›n kullanabilecekleri video konfe-
rans sistemleri haz›rl›yorlar. Bu yard›m
program› da tek bafl›na yeterli de¤il. Üretici
ve sunucular ürünlerinin etkili bir flekilde
kullan›labilmesi için uçufl korkusu olan ifl
adamlar›na alternatif olarak sunulabilmeli-
ler. IT pazar› terörün sonuçlar›n› da lehine
çevirebilir: 11 Eylül’den sonraki hafta da
Polycom’un hisseleri yüzde 37 oran›nda de-
¤er kazand›.

Bir milyoner olan ve kendini Superhacker
olarak adland›ran Kim Schmitz ise tero-
ristlerin hesaplar›n›n k›r›lmas›nda çal›flacak
elit bir hacker birli¤i kurmak istiyor.
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Terör’ün ekonomideki
artç› floklar›
Sald›r›lar›n zaten kriz yaflayan dünya IT
sektörüne çok yaramad›¤› görülüyor.
Ancak dünya çap›ndaki bu ekonomik
depremin halihaz›rda büyük bir krizin
içinde olan Türkiye’ye etkisinin çok daha

büyük olmas› bekleniyordu. Acil önlemler
ile al›nan tedbirler flimdilik ülkemizde havan›n
yumuflamas›na, iyimserli¤in yay›lmaya bafllamas›na neden
oldu. Hükümetin aç›klad›¤› KDV indirimi, bu konuda birkaç
ay önceye kadar kesinlikle uzlaflmaz görünen tavr›n›n
yumuflad›¤›na ve devletin yak›n gelecekte de ekonomiyi
canland›rmak ad›na kimi vergilerden bir süre feragat
edebilece¤inin iflareti olarak kabul edildi. Otomotiv
sektöründe KDV indirimi ile bafllayan yo¤un reklam ve
sat›fl kampanyalar›n›n baflar›s›na göre di¤er sektörlerin de
ayn› flekilde canland›r›lmas› ve ekonomi çarklar›n›n
dönmesi için benzer uygulamalar›n s›rada bekledi¤i
görülüyor. Özellikle IT sektöründe bir küçük k›v›lc›m bu
sektörde uzun süredir tetikte bekleyen yat›r›mlar›n ve
canlanman›n patlarcas›na gerçekleflmesine neden
olabilecektir.

Cem fianc›,
CHIP Haber Merkezi 




