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TÜVAKA "resmen" TÜBİTAK'a devredildi 
Bir süre önce gazetemizde yer alan Türkiye Üniversite ve 

Akademik Kurumlar Ağı'nın (TÜVAKA) TÜBİTAK'a 

devredildiği yönündeki haberlerden sonra TÜBİTAK da 

geçtiğimiz günlerde hazırladığı bir basın bülteniyle bu 

konuyla ilgili gelişmeyi kamuoyuna duyurdu. 

Haber Merkezi - Yüksek Öğre
tim Kurulu (YÖK), Türkiye Üniver

site ve Akademik Kurumlar Ağı'nı 

(TÜVAKA) TÜBİTAK'a devretti. 

YÖK ile TÜBİTAK arasında proto

kol çalışmalarının devam ettiği bu 

gelişme YÖK'ün Dokümantasyon 

Merkezi'nin işletme sorumluluğu

nu TÜBİTAK'a devretmesiyle gün

deme geldi. 

İyi planlanmış bir altyapı 

hedefleniyor 

Geçtiğimiz günlerde TÜBİTAK 

tarafından "Ulusal Akademik Ağ ve 

Bilgi Merkezi Önerisi" başlığı ile 

bir basın bülteni yayınlandı. Bül

tende TÜBİTAK'ta başlatılan Ulusal 

Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi ça

lışmalarının ileriye yönelik ve iyi 

planlanmış bir altyapıyı hedeflediği 

belirtiliyor. 5 yıllık bir zaman dili

minde gerçekleştirilmesi hedefle

nen Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi 

Merkezi'nin amacı ise şöyle tanım

lanıyor: 

"Eğitim ve araştırma-geliştirme 

yapan kişi ve kuruluşlar arasında 

Türkiye çapında bir etkileşimli ile

tişim ortamı sağlamak ve benzer 

amaçlı yurtdışı ağlarla da bağlantı

sı olacak bu ağ üzerinden eğitim 

ve araştırma ortamının birikimim 

yansıtan bilgi kaynaklarına erişim 

olanağı sunmaktır. Ulusal Akade

mik Ağın birincil amacı, ulusal kay

nakların bilgi toplama, depolama 

ve paylaşımı konularında en etkin 

şekilde kullanılacağı; kurulma ve 

gelişme aşamasındaki üniversitele

rin kurumlaşmış akademik kuru

luşlarla olan etkileşimini olası en 

üst düzeye çıkaracak elektronik bir 

ortam oluşturulmasıdır." 

Anımsanacağı gibi bir süre önce 

gazetemizde TÜVAKA'nın TÜBİ

TAK'a devredilmesine ilişkin ha

berlere ve üniversitelerin konuyla 

ilgili yorumlarına yer vermiştik. En 

sert eleştiri de Ege Üniversitesi Bil

gisayar Mühendisliği Bölümü Öğ

retim Üyesi ve TÜVAKA'nın kuru

cularından Prof.Dr. Oğuz Ma-

nas'tan gelmişti. Manas, "TÜVAKA 

Türkiye Üniversite ve Akademik 

Kurumlar Ağı'dır. Burada 'üniversi

te ve' tanımlamasının altını çizmek 

istiyorum. Demek ki, öncelikle 

üniversiteleri ilgilendiriyor. Üniver

siteler buna sahip çıkamıyor mu ki, 

kalkıp TÜBİTAK'a bağlıyoruz. Eğer 

TÜBİTAK sadece maddi destek 

sağlayacak ve yönetimi yine üni

versitelere bırakacaksa o zaman 

iyi. Bence TÜVAKA'yı yeniden üni

versitelere bağlayıp, yeni bir yapı

lanma içerisine getirip üniversiteler 

Intemet'ini ayrı olarak kurmalıyız" 

sözleriyle görüşünü dile getirmişti. 

Baysis, 

Koçfinans'ın 

otomasyon 

projesini yürütüyor 

Bayındır Grubu'na bağlı Bay

sis Bayındır Bilgi Sistemleri, 

Koçfinans'ın tüketici kredisi oto

masyonu projesini üsüendi. Koç 

Grubu'nun otomotiv ve daya

nıklı tüketim ürünlerini kredilen-

dirmek için kurduğu Koçfinans, 

kredilendirme işlemlerini bayile

ri aracılığıyla yapacak. 

Projenin tamamıyla dördüncü 

kuşak proglamlama diliyle, ger

çek zamanlı ve doğrudan erişim-

li olarak gerçekleştirileceği belir

tiliyor. Koçfinans'a özel olarak 

hazırlanan bu kullanıcı paketi

nin parametrik ve modüler yapı

sı sayesinde, bütün bayiler ve 

merkez arasındaki iş akışının 

anında gerçekleşebileceği bildi

riliyor. Koçfinans'ın bilgi biriki

mini de içeren paket, şirketin şu 

anda kullanmakta olduğu ope

rasyon ve muhasebeye yönelik 

kullanıcı pakederi ile bütünleşik 

çalışacak. 


