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UIAKBİM için yakında 
ihaleye çıkılacak 

GÜNEŞ KAZDAGLI 

lusal Akademik Ağ 

U ve Bilgi . Merkezi'nde 
(ULAKBIM) özellikle 

üniversiteleri ve araştırma 

kurumlarını birbirine bağla
yacak olan Akademik Ağ ile 
ilgili topoloji çalışmaları de
vam ediyor. Bu konuda veri ·· . 
iletişim şirketleriyle çözüm 
önerileri üzerinde görüşme
lerin yapıldığı ve söz konu
su çalışmalar sonuçlandık

tan sonra gerekli donanım 
alımı için illaleye çıkılacağı 
öğrenildi. Konu hakkında 

görüştüğümüz ULAKBİM 
Müdürü Doç.Dr. Yaşar Ton
ta, üniversitelerin Akademik 
Ağ bağlantılarını önce 64 
Kbit/s olarak düşündükleri

ni; ancak daha fazla ola
nağın söz konusu olduğunu 

ve bağlantılarda ATM tekno
lojisinin kullanılacağını söy
ledi. 1996 yılının sonuna ka
dar bütün üniversiteleri Aka
demik Ağ'a bağlama konu

sunda kararlı olduklarını ve 
Ağ'ın topolojisi ile ilgili çalış

maların devam ettiğini de 
beliıten Tonta daha sonra şu 
bilgileri verdi: 

"Topoloji ile ilgili çalışma
lar yakında tamamlanacak. 
Bu arada çeşitli veri iletişim 
şirketleriyle görüşüp orıların 

da konuyla ilgili çözüm öne
rilerini alıyoruz. Burılar so
nuçlandığında 53 üniversite 
için gereken modem, yön
lendirici ve PC sayısını belir
leyip, ·ihaleye çıkacağız. İha
lenin tutarı henüz tam olarak 
belli değil. Aynca Tf ile Bil
kent Üniversitesi'ne kadar 
gitmiş olan fiberoptik kablo
nun YÖK binasına kadar çe
kilmesi konusunda da görüş
melerimiz devam ediyor. 
İhaleye çıkıp alım yapıldık
tan sonra, teknik ekip üni
versiteleri belirlenen nokta
lardan omurgaya bağlaya

cak." 

ULAKBİM Danışma 
Kurulu belirlendi 

Öte yandan, 2 yıl görev 
yapacak olan ULAKBİM Da
nışma Kurulu üyeleri ele bel
li oldu. 

YÖK ve TÜBİTAK Başka
nı'nın ortak kararıyla belirle
nen ve 9 kişiden oluşan Da
nışma Kurulu şu üyelerden 
oluşuyor: 

Cengiz Anık (Türk Tele
kom A.Ş Genel Müdürü), 
Prof.Dr. Erol Arkun (Bilkenl 
Ünivet~itesi Rektör Yardım-

ULAKBiM Başkanı Yaşar 
Tonta. 

cısı), Doç.Dr. Ufuk Çağlayan 
(Boğaziçi Üniversitesi Bilgi
sayar Mühendisliği Bölü
mü), Prof.Dr. Emre Harman
cı (İTÜ Bilgisayar Mühendis
liği Bölümü), Doç.Dr. Bü
lent Karasözen (ODTÜ Kü
tüphane ve Dokümantasyon 
Dairesi), Prof.Dr. Fuat Öz-

tan (A.Ü. Hukuk Fakültesi), 
Prof.Dr. Aydın Öztürk (E.Ü. 

Uluslararası Bilgisayar Ens
titüsü), Prof.Dr. Yusuf Ürılü 
(Çukurova Üniversitesi Ma
lematik Bölümü) ve Prof.Dr. 
Ünal Yarımağan (H.Ü. Bilgi
sayar Bilimleri Mühendisliği 
Bölümü) 

Ayrıca, ULAKBİM Danış
ma Kumlu'nun TÜBİTAK 
Başkanı ve Bilim Kum
lu'nun verdiği yetkiler çerçe
vesinde aşağıdaki konularda 
ilke düzeyinde danışmanlık 
yapacağı da öğrenildi: 

- Merkez plarılama prog
ramının uygulanması için 
gerekli ulusal düzerılemele
rin belirlenmesi, 

- Ulusal ve uluslararası 

koordinasyonun sağlanması, 

- Günce[ bilimsel ve tek
nik gelişmelerin izlenmesi, 
değerlendirilmesi ve merke
zin işleyişine yansıtılması. 

UIAKBİM'le ilgili toplantılar sürüyor 

Haber Merkezi - Türkiye'deki üniversitelerin ulusal ve 
uluslararası bilgisayar bağlantıları ile ilgili hizmetleri ver
mek ve araştırma kurumları arasında araştırmacıların bilgi 
ve belge ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla TÜBİTAK bünye
sinde oluşturulan "Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi" 
ULAKBİM ile ilgili yapılan tanıtım toplantıları devam edi
yor. İstanbul ve Ankara'da yapılan bu toplantıların üçüncü
sü 5 Temmuz'da İzmir'de gerçekleştirildi. Bir anlamda bu 
tanıtımların belli bir dönem için son turu niteliğindeki dör
düncü toplantı ise 15 Temmuz 1996 tarihinde TÜBİTAK'ta 
yapıldı. "Akademik Bilgi Altyapısı ve ULAKBİM" konulu 
konferansa üniversite ve kamu kuruluşlarından yetkililer 
katıldı. 

TÜBİTAK Feza Gürsey Salonu'nda yapılan toplantının 
ilk konuşmacısı olan TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Politika
ları Daire Başkanlığı'ndan Haluk Zontul , ulusal bilgi altya
pısından söz etti. Ulusal bilgi altyapısı konusunda Türki
ye'nin biraz geç kaldığını belirten Zontul, Ar-Ge'nin des
teklenmesi ve kamuda teşvik ve satın alma konulannın ye
niden düzenlennıesi gerektiğini söyledi. 

Toplantıda "Enformasyon Teknolojileri ve Eğitim" konulu 
bir sunuş yapan ODTÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerin
den Prof.Dr. Petek Aşkar ise Ankara'da bin öğrenci ve 250 
öğretmen a~Jsıncla yapılan bir araştırmadan söz etti. Söz ko
nusu araştırmaya göre resmi okullarda bilgisayar kullanım 
oranı yüzde 21.8. Bu oran Anadolu liselerinde yüzde 69.5, 
özel okullarda ise yüzde 83.3. Yabancı ülkelerde bilgi toplu
munun insanının nasıl yetiştirileceği yönünde araştınnalar 
yapılıp projeler geliştirildiğini de beliıten Aşkar, "Türkiye'de
ki bilgisayar destekli eğitimin amacı donanım, eğitim yazılımı 
ve öğretmen eğitimi olarak belirlendiğinde bu proje amacına 
ulaşmıştır. Eksik olan yanı koordinasyonudur" dedi. 

"Akademik Bilgi Altyapısı ve ULAKBiM" toplantısında ele 
alınan diğer konular ise şunlardı; "Üniversite-Sanayi İşbirliği 
ve Bilgi Ağları" (Mü/il Akyos, TÜBtrAK Bilim ve Teknoloji 
Politika/an Daire Başkanlığı), "ULAK-NET'e Toplumsal Bir 
Yaklaşım: iletişim Altyapılarında Rasyonalite ve Zayıf Akım 
Kuranu" (Doç. Dr. Haluk Geray, Ankara Üniv. İfeti,şim Fa
kültesi) ve "Elektronik Yayıncılık ve Akademik Kalite Dene
timi" (Prof Dr. Melin Durgııt, ODTÜ Fizik Bölümü) 

Toplanıtının ikinci bölümünde ise Ulusal Akademik Ağ 
ve Bilgi Merkezi ile ilgili olarak Merkez sorumlusu Doç.Dr. 
Yaşar Tonta bilgi verdi. ULAKBİM'den Dr. Erkan Tekman 
ise "Akademik Ağ Altyapısı , ULAK-NET" konulu bir konuş
ma yaptı. 


