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Korsan Yazılım İçin Öngörülen
Para Cezaları Her Yıl
Güncelleniyor !
Korsan yazılım kullanılması ve ticareti için
öngörülen para cezaları her yıl artırılarak
uygulanıyor. 2003 yılı için cezaların alt sınırı,
korsan yazılım kullananlar için 24 milyar liraya,
satıcılar için 121 milyar liraya yükseltildi.
BSA Türkiye, yazılım korsanlığı suçları için öngörülen
para cezalarının 4421 sayılı Kanun uyarınca her yıl
artırılarak uygulandığını bildirdi. Buna göre 2003’te
korsan yazılım kullananlar için yasaların öngördüğü
para cezalarının alt sınırı 24 milyar lira, üst sınırı 121
milyar lira olarak uygulanacak. Korsan yazılım
ticareti yapanlar ise 121 milyar TL’den 365 milyar
TL’ye kadar ağır para cezası ile cezalandırılacaklar.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda 2001 yılında
yapılan değişiklikten sonra, korsan yazılım
kullananlar için 10-50 milyar lira, çoğaltan ve
satanlar için 50-150 milyar lira olarak uygulanıyordu.
Böylelikle, özellikle korsan yazılım ticareti yapan
kişiler, oldukça yüksek tutarlarda para cezalarına
mahkum olma riskiyle karşı karşıya kalacaklar.
BSA’dan yapılan açıklamada, Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu'nun 71, 72 ve 73ncü maddelerinde
öngörülen para cezalarının, 4421 sayılı "Türk Ceza
Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" gereğince, Maliye
Bakanlığı'nın her yıl sonunda belirlediği ve Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliğleri ile duyurduğu Yeniden
Değerleme Oranı dikkate alınarak artırıldığı ifade
edildi. Açıklamada, para cezalarının yanı sıra korsan
yazılım kullananlar için 2-4 sene, bu işin ticaretini
yapanlar için ise 4-6 sene arasında hapis cezalarının
da söz konusu olduğu hatırlatıldı.

Tablet PC’ler tutuldu
Araştırma kuruluşu IDG tarafından yayınlanan
veriler, 2002 yılı sonu itibariyle en çok tablet PC
satan markanın 17 bin adetle Hewlett - Packard
olduğunu, ikinci sırada ise 15 bin tablet PC satan
Fujitsu’nun geldiğini gösteriyor.

www.egetes.com.tr

Nisan 2003

USB BLUETOOTH İLE KABLOSUZ
İLETİŞİM
Usb Bluetooth ile artik 10m mesafeye kadar kablosuz
iletişim
imkanınız var. Bluetooth uyumlu cihazlarınızla
(ceptel, avuç içi bilgisayarınız, yazıcınız, pos cihazlarınız,
taşınabilir
bilgisayarlarınız)
iletişim
sağlayıp
veri
transferi yapabilir,
gerekirse
çevrenizdeki
diğer
bluetooth'lu bilgisayarlar ile kablosuz Network bile
kurabilirsiniz.USB
arabirimi
sayesinde
takması
ve
çalıştırmasi çok kolay olan bluetooth, gücünü direkt
olarak bilgisayarınızdan alır.
Çok yakında herşey kablosuz olacak...
Yaklaşık 210 gr ağırlığında, 10 m mesafeye kadar 720 K
veri transfer hızıyla çalışan Usb Bluetooth’u özellikle
Notebook saihipleri çok tercih ediyor.
En çok İnternet için Tercih
ediliyor
GPRS uyumlu, bluetooth
teknolojisine sahip cep telefonu
ile Bilgisayarınızı Usb bluetooth
ile haberleştirebiliyorsunuz.
Yani Cep telefonu üzerinden
internete çıkıyorsunuz.
Bazı mobil iletişimi sağlayan şirketler sayesinde de sınırsız
internet hizmetini ayda 5-10 Milyon gibi sembolik
ücretler ödeyerek alabiliyorsunuz

