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f UIAKBİM, Bilgi Merkezi için 
5yılda19.6 milyon dolar ayırdı 
GÜNEŞ KAZDAGLI 

Ulusal Akademik Ağ ve 
Bilgi Merkezi'nin 
(ULAKBİM) bugüne 

kadar ağırlıklı olarak Akade
mik Ağ bölümü konuşuldu 
ve tartışıldı. TÜBİTAK tara
fından çalışmaları yürütülen 
ULAKBİM'in Bilgi Merkezi 
kısmı ise bir anlamda gölge
de kaldı. Ulusal Akademik 
Ağ, üzerinde hizmet verecek 
bilim-teknoloji-sanayi politi
kalarını belirleyen bütün ku
rumların gereksinim duy
dukları bilgi ve belgeye eri
şimini sağlayacak. 

TÜBİTAK tarafından baş
latılan ve İstanbul ile Anka
ra 'da yapılan tanıtım toplan
tılarında da daha önce belirt
tiğimiz gibi ağırlıklı olarak 
ULAKBİM'in Akademik Ağ 
bölümü tartışıldı. Bilgi Mer
kezi ile ilgili dile getirilen gö
rüşler ise Akademik Ağ ve 
Bilgi Merkezi'nin aynı çatı al
tında oluşturulmasının çok 

anlamlı olmadığı . ve bunun 
merkeziyetçi bir anlayış ürü
nü olduğu kaydedildi. Tartış
ma konularından biri de, Bil
gi Merkezi'nin üniversitelere 
çeşitli yayınları izleme konu
sunda bir kısıtlamaya gidebi
leceğiydi. Ancak ULAKBİM 
yetkilileri ise, böyle bir kısıt
lama yoluna gidilmeyeceğini 
belirttiler. 

Ulusal Bilgi Merkezi'nin 
amaçlarından biri Ulusal 
Akademik Ağ üzerindeki uç 
birimlerde dağınık ve dina
mik olarak bulunan bilgi ve 
belgelere "elektronik tarama 
sistemleri" aracılığı ile ulaşıl
masını sağlamak ve ulusal 
boyutta koordinasyon göre
vini üstlenmek. Bu amaca 
yönelik olarak Merkez şu 

hizmetleri vermeyi planlıyor: 
- Bilgi teknolojileri kulla

nılarak bilginin kullanımı ve 
yaygınlaştırılmasına yönelik 
bilgi erişim, belge erişim ve 
ulusal veritabanları başlıkla
rında toplam ürün ve hiz-

metlerin sunulması, 
- İlgili kurum ve kuruluş

lar arasında eşgüdüm ve iş
birliği sağlanarak Ulusal 
Akademik Ağ üzerinde yer 
alan bilgi ve dokümantas
yon merkezlerine ilişkin po
litika ve standartların belir
lenmesi, 

- Bilgi ve belge sağlama 
hizmetlerine · ilişkin dünya
daki teknolojik gelişmelerin 
izlenmesi, kullanıcılara akta
rılması ve buna yönelik eği
tim ve danışmanlık hizmet
lerinin verilmesi, 

- Dünyadaki benzer kuru
luşlarla iletişim kurularak 
uluslararası işbirliğinin ve 
bilgi alışverişinin sağlanması. 

Öte yandan Ulusal Bilgi 
Merkezi'nin 1997'de ülke 
genelinde tam kapasite ile 
çalışır hale gelmesi de plan
lanıyor. Merkez için öngörü
len 5 yıllık bütçe ise yüzde 
81'i işletme , yüzde 19'u yatı
rım maliyeti olmak üzere 19 
milyon 625 bin dolar. 


