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Uzaktan eğitim için pilot çalışma 
GÜNEŞ KAZDAĞLI 

1
996-1997 öğretim yılının baş

layacağı Eylül ayında uzaktan 

eğitim konusuyla ilgili olarak 

Hacettepe, ODTÜ ve Bilkent üni

versiteleri arasında bir pilot çalış

ma öngörülüyor. Bu çalışmada, bir 

üniversitede verilen ders üç üni

versitede de aynı anda izlenebile

cek. TÜBİTAK ile BİTAV'ın öncü

lüğünde yürütülen projenin dona

nım desteğinin ise NET AŞ tarafın

d a n sağlanacağı öğrenildi. 

Proje Yöneticisi Doç. Dr. Serhat 

Çakır, Hacettepe, ODTÜ ve Bil

kent üniversitelerinin birbirine ya

kın olması ve bu üniversiteleri bir

birine bağlanan hatlarının hızının 

2 Mgbit/s olması nedeniyle pilot 

uygulama için bu üç üniversitenin 

seçildiğini belirtti. 

Doç. Dr. Serhat Çakır, "Bu pilot 

çalışmanın ODTÜ, Hacettepe ve 

Bilkent üniversiteleri aç ıs ından 

çok fazla önemi olmayabilir. An

cak Türkiye açısından çok önemli. 

Uzaktan eğitimin aslında her dü

zeyde, çırak eğitiminden liselere, 

üniversitelere kadar birçok yerde 

kullanılacağını düşünüyoruz. Bu 

pilot uygulamada amacımız uzak-

tan eğitimi insanlara göstermek" 

dedi. 

İlk koşul, fiber optik 
hattın olması 

Uzaktan eğitimle ilgili Eylül 

ayında gerçekleştirilmesi öngörü

len pilot çalışmanın dışında, bu 

k o n u n u n yaygınlaştırılması için 

öncelikle gerekli olan altyapının 

sağlanması gerekiyor. 

İlk koşul ise, fiber optik hatlar. 

Serhat Çakır, bu konuyla ilgili ola

rak Türk Telekom'la bir çalışmala-

n olduğunu ve nerelere kadar fi

ber optik hatun döşendiğini öğ

renmeye çalıştıklannı söyledi. Bu 

çalışmalar sonrasında başka proje

ler üretilebileceğini de belirten Ça

kır, Eylül ayındaki pilot uygulama 

k o n u s u n d a ise şu bilgileri verdi: 

"Eylül ayındaki uygulamada ve

rilecek derslerin programlannın 

hazırlanmasıyla ilgili olarak bir 

grup oluşturduk ve bu grup çalış

malara başladı. Şu anda ODTÜ'de 

3-4 bölüm, Hacettepe Üniversite-

si 'nde altyapısı nedeniyle bir bö

lüm ve Bilkent Üniversitesi'nde 2-

3 bö lüm aynı anda ders alabile

cekler. Bu dersler herkesi ilgilen

direcek ortak ders olacak. Örne-

ğin, Bilim Tarihi gibi. Sınav konu

sunda da iki yol var; ya ortak sınav 

yapılacak ya da her bö lüm kendi 

sınavım kendi yapacak. Sonuçta 

b ü t ü n b u çalışma k a m u o y u n a 

uzaktan eğitim k o n u s u n d a bir f ikir 

verecek. Türkiye'nin şartlan da 

düşünüldüğünde, biz bu uygu

lamanın hızla yaygınlaşacağını 

umut ediyoruz". 

Citibank'dan Alpha 
sistemleriyle kredi 
uygulaması 

C
itibank, son yıllarda hızla geli

şen bireysel bankacılık paza

n n d a önemli adımlar atmaya 

hazırlanıyor. Bireysel bankacılığın 

önemli uygulamalanndan biri o lan 

kredi kartlan uygulamasını geçtiği

miz aylarda başlatan Citibank, söz 

k o n u s u operasyon için BT altyapı

sını da oluşturdu. Fotoğraflı kredi 

kartı verecek olan Citibank, kredi 

kartlan ile ilgili t ü m veri der leme, 

görüntü dahil veri işleme ve kart 

basım sistemine veri a k t a r ı m ı ve 

sistemin yönetimi dahil olmak üze

re tüm kredi kartlan uygulamalarını 

yürütmek üzere Digital'ın Alpha

Server sistemlerini seçti. Alpha plat

formunda Citibank'ın Singapur'daki 

merkezi ile ortaklaşa olarak yürütü

len bir çalışma sonucunda görüntü 

ve verinin birlikte ve hızlı bir şekil

de işlenmesi amaçlanıyor. 

Daha sonra aynı operasyonlann, 

bankanın başka ülkelerdeki uygu-

lamalan için de geçerli olacağı ön

görülüyor. 

Bankaya kurulan yapı, 233 MHz 

hızında bir adet AlphaServer 1000 

sistemi ile ağ bütünleşmesini sağ

layan Digital Pathworks for UNIX 

yazılımından oluşuyor. Sistem, is

temci/sunucu mimariye sahip. 

Hacettepe, ODTÜ ve Bilkent Üniversiteleri arasında 

uzaktan eğitim konusunda Eylül ayında bir pilot 

çalışmanın başlatılacağı öğrenildi. Netaş'ın donanım 

açısından destekleyeceği bu projede, bir üniversitede 

verilen ders ya da seminer diğer üç üniversitede de aynı 

anda izlenebilecek. 

TÜBİTAK ile BİTAVın öncülüğünde yürütülen bu projenin 

sorumlusu olan Doç. Dr. Serhat Çakır, "Bu pilot çalışmayla 

uzaktan eğitimi insanlara göstermiş olacağız. Bunun 

ODTÜ, Bilkent ve Hacettepe Üniversiteleri için belki çok 

fazla önemi yok ama Türkiye açısından çok önemli. Böyle 

bir olanağın çıraklık eğiliminden liselere ve üniversitelere 

kadar kullanılabileceğini düşünüyoruz" dedi. 


