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UIAKBİM resmi olarak 

hizmete girdi 
GÜNEŞ KAZDAGLI 

1996 yılınd~. ~alışmaları 
başlayan TIJBITAK Ulu
sal Akademik Ağ ve Cahit 

Aıf Bilgi Merkezi'nin açılışı 

Başbakan Mesut Yılmaz tara
fından Ankara'da yapıldı. Ca
hit Aıf Bilgi Merkezi'nin açılı
şını yapan Başbakan Yılmaz 
günümüzde artık sermayeden 
çok bilginin önemli olduğunu 
belirterek güç kavramının da 
silahla değil bilgiyle birlikte 
anıldığını söyledi. 

Yılmaz; "Dünya üzerinde 
kurulacak yeni düzende sade
ce bilgiyi üretenler bilgiye ha
kim olanlar söz sahibi olacak
tır. Diğer grupta ise bir ben
zetmeyle bilgi sömürgeleri 
haline gelmeye aday ülkeler 
olacaktır" dedi. 

Törenin açılış konuşmasını 
yapan Başbakan Yılmaz, hü
kümet olarak bu çağın dina
miğinin veri olduğunu kabul 
edip buna göre hareket etme
ye mecbur olduklarına inan
dıklarını belirterek eğitim ko
nusuna da değindi. Yılmaz bu 
konuyla ilgili olarak şunları 

söyledi: 
"Biz eğitimi en güncel ko

nu haline getirdik. Bilgi 
otoyolu altyapısını gençlere 
sunamazsak hepimizin vebal 
altında kalacağını düşünüyo

rum. Tüm üniversitelerimizin 
birbirine ve Intemet ağına 

bağlayan ULAKNET ve yeni 
adıyla Cahit Aıf Bilgi Merkezi 
Ulusal İnavasyon sistemimizin 
bilgi ihtiyacını ve bu yolla 
ekonomik katma değer oluş
turulmasına imkan sağlaya

caktır. Bugün Türkiye'nin ge
leceğin dünyasında bilgi sö
mürgeleri arasında olmayaca
ğına dair önemli işaretler gör
müş olmanın kıvancını yaşı

yorum." 
Törende TÜBİTAK'tan so

rumlu Devlet Bakanı Rüştü 

TÜBİTAK lJlusal Akademik Ağ ve Cahit Arf 

Bilgi Merkezi'nin açılışı Başbakan Mesut 

Yılmaz'ın katıldığı bir törenle yapıldı. 

Kazım Yücelen, TÜBİTAK 
Başkanı Prof.Dr. Dinçer Ülkü, 
TüBİTAK Başkan Yardımcısı 
Prof.Dr. Ahmet Üçer ve 
ULAKBİM Başkanı Doç.Dr. 
Yaşar Tonta da birer konuş
ma yaptılar. 

Konuşmalardan sonra Baş
bakan Mesut Yılmaz ilk ham
leyle büyük satranç ustası Ev
genli Vasiukuv'un da katılı

mıyla ulusal akademik ağ 

üzerinde oynanan bir simülta
ne satranç karşılaşmasını da 
başlattı. 

Gantek'in sponsorluğunda 

Türkiye Zeka Vakfı ve Türki
ye Satranç Federasyonu tara
fından düzenlenen karşılaş

maya yurtiçi ve yurtdışından 
toplam 11 oyuncu katıldı. Ay
rıca Türkiye Zeka Vakfı ve 
Türkiye Satranç Federasyonu 
Başkanı Emrehan Halıcı Baş
bakan Yılmaz'a bir satranç ta
kımı da armağan etti. 

Bilindiği gibi ULAKBİM, 
Haziran 1996'da Türkiye ça
pında tüm eğitim ve araştırma 
kuruluşlarını birbirine bağla

yacak hızlı bir Ulusal Akade
mik Ağ kurmak ve bütün üni
versitelerimizi yüksek hızlarla 
bu ağa bağlamak üzere çalış
malara başladı. Aralık 96'da 

tüm üniversitelerin ULAKNET 
bağlantı donanımlarının satın 

alınması için ihaleye çıkıldı ve 
ULAKNET omurgası 29 Nisan 
1997'den itibaren çalışmaya 

başladı. Türkiye'nin en büyük 
lntemet ağı olan ULAKBİM'in 
altyapı çalışmaları için ise TÜ
BİTAK 1 milyon dolar, Türk 
Telekom da 1 trilyon lira tuta
rında yatırım yaptı. 1996 yılın
da çalışmaları başlayan 

ULAKBİM'den 64 üniversite
nin 94 birimi yararlanıyor. 

ULAKNET omurga yapısının 9 
ilde 19 gelişmiş ATM santra
liyle ve birbirlerine 34 Mbps 
ile bağlanan Ankara-İstanbul
İzmir üçgeninden oluştuğunu 
belirten yetkililer uç bağlantı 
sayısının da 100 üzerinde ol
duğunu kaydettiler. Omurga
nın yurtdışı bağlantı kapasite
si ise 3 Mbps. 
ULAKBİM'de ağ a[2.cılığıyla 

elektronik bilgi ve belge hiz
metleri sağlama yönünde de 
çalışmalar yürütülüyor. Bir İs
rail şirketi olan InterBit'in eği
tim ve danışmanlık desteğiyle 
Java programlama dili ve ağ 
bilgi işlem teknolojisinin kul
lanılacağı "Java Geliştirme 

Merkezi" oluşturulmasının ka
rarlaştırıldığı da öğrenildi. 


