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Rektörler Bilim Kurulu 
kararları için toplandi 

Bilim ve Teknoloji GÜNEŞ KAZDAGLI rulması, 

Yüksek Kurulu'nda 

biraraya gelen rektörler, 

toplantıda Ulusal 

Enformasyon Altyapısı 

ve Telematik Hizmetler 

Ağı Ana Planının 

hazırlanması ile Ulusal 

Akademik Ağ ve Bilgi 

Merkezi'nin kurulması 

karanru aldılar. 

Bilişim 

Projeleri 
Envanteri 
çıkartılıyor 

T ürkiye Bilişim Derne
ği (TBD) çatısı altın

da kamudaki bilişim pro
jelerinin envanterinin çı

karılmasına yönelik bir 
çalışma başladı. TBD Ka
mu Bilgi İşlem Yönetici
leri Birliği 'nin bir alt gru
bu olarak çalışmalara 

başlayan b~imciler ön
celikle kamudaki b~im 
projelerinin genel bir fo
toğrafını görmek istedik
lerini belirttiler. 

Bu çalışmayla kamu 
kuruluşlarında yürütülen 
projelerde dış kredi kul
lanımı , hibe yardımlar, 

projele rin başlangıç ve 
bitiş tarihi, projede kaç 
kişinin çalıştığı, projenin 
başarısı, eğer proje başa
rısız olmuşsa bunun ne
denleri, projelerde BT 
kullanımı gibi soruların 

yanıtları aranacak. 

R
ektörler, Bilim ve Tek
noloji Yüksek Kuıu

lu'nca alınan kararlar 
için biraraya geldi. 25 Ağustos 
1997 tarihinde Başbakan Me
sut Yılmaz'ın başkanlığında 

toplanan Bilim ve Teknoloji 
Yüksek Kurulu bilindiği gibi 
"Türkiye Bilim ve Teknoloji 
Politikası" dokümanını onayla
mıştı. Daha sonra yeni politika 
dokümanının öngördüğü ve 
acil olarak yapılması gereken 
konularda 29 değişik karar 
alındı ve bu kararlar 29 Eylül 
1997 tarih ve 61 sayılı Başba
kanlık genelgesiyle ilgili mer
cilere iletildi. 

İşte Bilim ve Teknoloji Yük

sek Kurulu'nca alınan kararla

rın büyük bir bölümünün ha
yata geçirilmesinde üniversite

lerin önemli destek ve katkıla
n gerektiğinden rektörler tek
rar biraraya geldi. Devlet Baka

nı Rüştü Kazım Yücelen'in açı

lış konuşması yaptığı toplantı

ya TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. 

Dinçer Ülkü ile YÖK Başkanı 
Prof.Dr. Kemal Gürüz de katıl

dı. Toplantıda ele alınan ve 

üniversiteleri doğrudan ilgilen
diren Bilim ve Teknoloji Yük

sek Kurulu kararlan şunlar: 

Ulusal Enformasyon 
Altyapısı ve Telematik 

Hizmetler Ağı Ana Planının 
hazırlanması, 

Ulusal Akademik Ağ ve 
Bilgi Merkezi'nin kurul

ması, 

Beyin gücü kaynakları
nın yönetimine ilişkin 

mevzuat düzerılemeleri, 

Sosyal ve beşeri bilim
ler alanındaki araştırma-

ların desteklenmesi teşviki, 

Ulusal Ar-Ge bütçesi 
oluşturulması, 

Çok amaçlı operasyonel 
uydu yer istasyonu ku-

Kurum 

Uluslararası ortak araş

tırma projelerinde Tür
kiye'nin yer alabilmesi için 
gerekli fon desteğinin sağ
lanması ve yol gösterici ek 
mekanizmalar geliştirilmesi, 

Türkiye'de biyoteknolo
ji/gen mühendisliği ça

lışmalarında düzerıleyici ku
ralların belirlenmesi, 

Enerjinin etkin kullanı-
mı ve yenilenebilir/ çev

re dostu enerji kaynakların
dan yararlanma teknolojileri 
alanına yönelik ulusal politi
kaların belirlenmesi, 

Genel olarak çevre dos
tu teknolojiler ve çevre 

yönetim teknolojileri alanına 

yönelik ulusal politikaların 

belirlenmesi, 

Deniz bilimleri, deniz
lerden ve denizaltı zen

ginliklerinden yararlanma 
teknolojileri alanına yönelik 
ulusal politikaların belirlen
mesi, 

Ulusal doğa tarih müze
si, 

Bilim ve teknoloji mer
kezleri kurulması , 

Kamuya açık Intemet'e 
erişim mekarılarının teş-

viki (Intemet kıraathaneleri) 

Üniversite-Sanayi ortak 
araştırma merkezleri 

kurulması. 

Söz konusu maddeler ara
sında toplantıda en fazla 
üniversite ve sanayinin ortak 
araştırma merkezleri kurma
sı üzerinde durulduğu öğre
nildi. Üniversite ve sanayiyi, 
sanayicilerin ortak hedefleri 
kapsamında doğrudan bira
raya getirmenin önemli bir 
aracı olarak görülen üniver
site-sanayi ortak araştırma 

merkezlerinin aynı zamanda 
bilim dünyasının birikimleri
ni de ekonomik faydaya dö
nüştüreceği de belirtildi. 

Kapsam 

İstanbul Üniversitesi 28 adet bilgisayar, 25 adet lazer 

yazıcı, 4 adet nokta vuruşlu yazıcı 

satın alınacak. 

MSB Dış Tedarik 

Dairesi Bşk. 

İzmir Konak Belediye 

Başkanlığı 

O ndokuz Mayıs 

Üniv. Rektörlüğü 

MEB Bilgisayar Eğitimi 

Mali yönetim bilgi sistemi 

satın alınacak. 

Bilgisayar donanım malzemesi ve 

yazılım ürünleri satın alınacak. 

1 adet komple Entegre hastane 
otomasyon sistemi satın alınacak. 

Bilgisayar yazılımı, bakımı, eğitimi ve 
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Bunun için biraraya 
gelen grup öncelikle bir 
soru formu hazırlığı içeri
sinde. Soru formları ka
mu kuruluşlarına iletilip 
yanıtlan alındıktan ve 
belli bir düzenleme yapıl

dıktan sonra envanter 
TBD'ye iletilecek. Çalış-· 

ma sonrasında ise proje
lerin neden başarısız ol
duğu sorusunun yanıtı 

aranırken projelerin ger
çekleşme sürecinde yaşa
nan sonınların çözümü 
için de kamuoyu oluştu
rulmaya çalışılacak. 

ve Hizmetleri Gen. Müd. işletim desteği hizmetleri saun alınacak. J< 

T.C. Boğaziçi Üniv. Bilgisayar sistemleri, işistasyonları ve 
Rektörlüğü yazıcılar satın alınacak. 


