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Yazılıma 3 . 5 hektar
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ODTÜ tarafından çalışmaları yürütülen

M. SİNAN OYMACI
Trio Ç ö z ü m e v i Yönetici Ortağı

Ülkemizde
rın

kadar uzun uzun, gazetelerin bilgisayar

hızla

farkediyor

kampanyaları hakkında yazmam, çok il

musunuz? İnsanlığın geçmişine baktığım

ginç oldu galiba. Kendimiz söyleyip, ken

da, toplam geçen zaman dilimi içerisinde,

dimiz dinliyoruz.

üzerimize geldiğini

çalışmalan

bir

yandan devam ederken Orta

eknoloji ile içiçe yaşıyoruz ve ne kadar

T

kurulmasına ilişkin

yasa

Teknoloji ve biz

teknoparkla-

Doğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ) teknoparkla ilgili
çalışmalarına hız verdi. OD
TÜ arazisi üzerinde kurula
cak olan teknopark içinde

keşiflerin yapıldığı, çağların değiştiği, top

Bilgi teknolojisi ile ilişkili derneklerin,

lum yaşantısının sürekli değişime uğradığı

yazılım sektörüne 3-5 hek

gerekirse ilanlar yardımı ile tüketicileri bu

ve tüm bunların kısa sürelerde gerçekleşti

tarlık bir bölümün ayrıldığı

konuda bilinçlendirmesi gerekmektedir.

öğrenildi.

rildiği tarihleri gözünüzde canlandırmaya

Konu hakkında görüştü

*****

çalışın.
Her an bir gelişmeyle karşı karşıyayız.

T o y Story - Oyuncaklar Dünyası" filmi

Kimse elindeki mevcut ürünle yetinmiyor.

ni, çocuklarınızla birlikte izlemenizi öneri

Sürekli yeniyi arayış devam ediyor. Belki

rim.

Interpro

geçen

hafta,

bu

filmi

de, elindeki ile yetinmeme, hep daha iyiyi

CAD/CAM ile de birleştirerek, özel gösteri

arama, daha mükemmele ulaşma, insanoğ

mini sağladı.

lunun doğasında mevcut.
Teknolojiyi

kendi

W o o d y ile Buzz Lightyear filmin başro-

yararımıza

kullana

lündeler. Bunları tanımıyor

olabilirsiniz.

teknoparkta 3.5 hektarlık bir alanın yazılım parkı
kurulması için ayrıldığı öğrenildi. Teknoparkla
ilgili olarak fizibilite çalışması tamamlanmadan
ODTÜ Yönetim Kurulu karanyla yazılım için
3.5 hektarlık alanın ayrılmasının nedeninin ise,
yazılım sektöründen gelen yoğun talep olduğu
belirtiliyor.

ğümüz ODTÜ Rektör Danış
mam Prof.Dr. Nevzat Özgü

da yer alacak olan yazılım

nokta, 'gerçekten böyle bir

ven, teknoparkla ilgili fizibi

şirkederi için kriterlerin be

şirket mi, yoksa kendisine

lite çalışmalarının tamamlan

lirlendiği de öğrenildi. Nev

bina yapacak bir yer mi an-

mak üzere olduğunu söyle

zat Özgüven, belirlenen kri

yor?' sorularının yanıtı. Bu

di. Fizibilite çalışmalan ta

terlerle ilgili olarak şu bilgi

teknik seçim, teknoparkların

mamlanmadan,

leri verdi:

olan

kurulacak

teknoparkta

başarıya ulaşması için çok

yazılım

"Bizim en önemli kriteri
miz, gerçekten üniversite ile

içerisinde 5 yıl burada otu

önemli.

Biz üniversitemiz

iyiyi arama

Belki de bir süre sonra, bazı filmlerde baş

mız gerekli. Ondan sonra, bizi izleyecekle

sektörü için 3-5 hektarlık bir

rol oyuncularını değil, bilgi teknolojisi ile

rin neler yapabileceğini tahmin edebiliriz.

ilgilenen grafikerleri, animasyoncuları, se

alanın ayrıldığını da belirten

işbirliğine girme isteğinde ve

rup kendi işini yapan bir şir

Özgüven, "Üniversite Yöne

gereğinde

keti kesinlikle istemeyiz."

tim Kurulu'nun böyle bir ka

teknopark içinde yer alması.

rar almasının nedeni, yazı

Yani, üniversite içerisinde

içerisinde yer alacak olan
yazılım

rak, çevreye önem vererek,

naryo yazarlarını, yönetmenleri görmeye

*****

başlayacağız.

Gazete kampanyalarının ne kadar hızlı
değiştiğini gördünüz mü? Bir anda, "bilgi
sayar gibi bilgisayar" vermeye başladılar.
Ancak, yeni bir nokta ortaya çıktı. Daha
önce verdikleri cihazlarda uyguladıkları,
sadece kupon biriktirmekle bu iş olmaz,
"Aylık Katılım Payı"nda bulunmanız gere
kiyor, düşüncesi devam ediyor. Bunun için
Amerikan Doları talep ediyorlar. Ödemeyi
yaparken, belli bir kurdan Türk Lirasına çe
viriyorlar. Bu durumda, 8 ay sonra, kaç do
lar ödemiş olarak bilgisayar sahibi olacağı

Bu kampanyaların bence gözden kaçırı
lan bir başka yönü var. Kişileri tasarrufa yö
neltiyor. Taksitle bilgisayar sahibi oluyor
sunuz,

ayrıca her gün bir gazete alarak,

gazete okuma oranını

yükseltiyorsunuz.

bulunmasından

ğun talep. Bu talep de gös

beklentisinin olması lazım.

malısınız. İnanılmaz bir teknoloji kullanıl

terdi ki, yazılım için tekno

Bu beklenti de üniversite ile

mış. Gerçi, çok az da olsa bazı sahnelerde

Olurluk çalışması sonrasın

park oldukça uygun bir ça

ortak araştırmalar yürütmek

birtakım sorunlar olmuyor değil. Bir bütün

daki iş planıyla daha da net

lışma" dedi. Söz konusu tek

olmalı. Onun için rutin hiz

olarak ele alındığında güzel.

leşecek olan yöntem şöyle:

noparkta kurulacak olan ya

met yapan şirketler değil,

Büyük

zılım bölümünde yer almak

gerçekten araştırma-geliştir-

den, ODTÜ Geliştirme Vak-

isteyen şirketlerden de resmi

me yapan şirkederin ya da

fı'na altyapı ve mekan için

başvurular

bu şirkederin araştırma ge-

katkıda bulunmaları istene

liştirme yapan bölümlerinin

cek. Bu anlamda bir katkısı

Hele, kurşun askerlerin öne çıktığı sah
neler muhteşem. Üşenmeyin
man

olacağınızı

gidin, piş

zannetmiyorum.

Yalnız,

önceden ikaz edeyim. "Çizgi filme de, gidi
lir mi?" demeyin.
*****
Hipocrates'tan alınma bir sözle haftayı
noktalayalım. "Hayat kısa, sanat uzun, fır
sat durmaz, tecrübe de bazen aldatıcıdır.
Hastanın tedavisi için yalnız hekimin gere
ğini yapması yetmez. Buna hastanın ken
disinin ve çevre koşullarının da yardımcı
olması gerekir."

için, biraz hesap yaparak, eşe dosta biraz

cıların yardımcı olması gerektiğini anımsat

soru sorarak, karar vermekte fayda var.

mıyor mu?

göre, benim bu

tirme Vakfı aracılığıyla yürü
tülen teknopark çalışmasın-

şirketleri

için

iki

farklı yöntem düşünülüyor.

yazılım

şirketlerin

üniversitede olmasını istiyo

olamayacak

ruz. Başvuru formundaki so

mevlerinin binaları ise, üni

rulardan bizim varacağımız

versite katkısıyla yapılacak.

küçük

yazılı-

MERNİS'e 59 milyar TL ödenek
GÜNEŞ KAZDAĞLI

MERNİS'e bu yıl 59 milyar ayrılması bilişimciler

Yaklaşık

tarafından "Nihayet siyasiler de bu projenin

20 yıllık bir geç-

misi olan MERNIS projesi ayağa kaldırılıyor.

önemini anladılar" biçiminde yorumlandı.

Vatandaşlık İşleri Genel Mü-

le de desteklenmesi gereki

Menteşe ile MERNİS konu

E-mail: sinanoym@anadolu.net

dürlüğü tarafından yürütülen

yor. 1 Eylül 1974 tarihinde

sunda yapılan bir görüşme

Merkezi Nüfus İdaresi Siste

yürürlüğe giren 1587 sayılı

yer almıştı. Bu görüşmede

mi (MERNİS) için bütçeye 59

Nüfus Kanunu ile gündeme

Menteşe, projenin tamam

milyar lira ödenek kondu.

geldi. MERNİS Projesi'nin

lanmasının maliyetinin 200

1995 yılı içinde MERNİS pro

bugüne kadar yaşama geçiri

milyar lira olduğunu açıkla

lememiş olmasının en önem

mıştı. Şimdi MERNİS projesi

li nedeni ise, gerekli ödene

nin gerçekleşmesi için umut

ğin geçen yıllarda ayrılma

bütçeye konulan 59 milyar

gellenemiyor. Teknoloji de-

Grup Toplantısı'nda Genel

için de vazgeçilmez hale gel

mokrasinin tartışma ve katı

Başkan Deniz Baykal'ın yap

di.

ve

lım ortamını çeşitli yollarla

mış olduğu sunuş konuşma

YDH'den sonra Cumhuriyet

bizlere sunuyor" diyen Din

larının metni de ertesi gün

Halk Partisi (CHP) de kendi

çer, bu çerçevede CHP'nin

Internet'te kullanıcıların bil

bilgilerini Internet ortamında

de kendi bilgilerini Internet

gisine sunulacak. Zaman içe

topluma açıyor. CHP Ankara

ortammda topluma açtığım

risinde CHP tarihinin ve par

Milletvekili Ali Dinçer, bu

belirtiyor. Cumhuriyet Halk

tinin diğer çalışmalanyla ilgi

konuyla ilgili bir açıklama

Partisi'nin program ve tüzü

li bilgilerin de Internet'te yer

yaptı: "Günümüzde teknoloji

ğü partinin WWW sayfaların

alacağı öğrenildi.

ve bilgi iletişimi tüm sınırlan

da yer alıyor. Aynca her haf

CHP'nin Internet adresi

aşıyor, bilginin paylaşımı en

ta salı günleri CHP TBMM

e-mail www.cbp.org.tr

RP

başlandı.

bir

İletişim adresi:

Internet artık siyasi partiler
DYP,

edilmeye

dolayı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve

CHP de Internet'te
ANAP,

kabul

Öte yandan, ODTÜ Geliş

Size, sektörümüzdeki şirketlere kullanı

tarafından okunduğuna

Teknoparkı'nın

lım sektöründen gelen yo

Her gün, en az bir günlük gazete okuyanlar

BT/haber, genel olarak bilgi işlemciler

ODTÜ

Filmde kullanılan herşeyin bilgisayarlar

nızı hesaplayın. Bankaya her ay, aynı mik
için vadeli hesap açtırırırsanız, ne kadar

şirketlerin

aracılığı ile gerçekleştirildiğini duymuş ol

tarda dolar koyarsanız ve belli dönemler
dolarınız olacağını hesaplayın.

olan

jesiyle ilgili olarak Dünya
Bankası'nın 20 milyon dolar
lık bir kredisi de gündeme
gelmişti.
Kamu kuruluşları tarafın
dan yürütülen birçok çalış
mada anahtar proje olarak
anılan

MERNİS

Projesi'ne

1996 yılı için 59 milyar lira
ödenek ayrılması bilişimciler
tarafından da olumlu karşı
landı ve "Nihayet siyasiler de
bu projenin önemini anladı
lar" biçiminde yorumlandı.
Ancak bütçeye konulan
59 milyar TL, söz konusu

ması. Örneğin Nüfus ve Va

lira ve 20 milyon dolarlık

tandaşlık İşleri Genel Müdür

Dünya Bankası kredisinde.

lüğü 1982'den 1996'ya kadar

Proje

gerçekleştirildiği

MERNİS Projesi için devlet

takdirde Türkiye'nin sağ ve

ten toplam 145 milyar liralık

ölü toplam 110 milyon nüfus

ödenek talep etti. Ancak bu

kaydı bilgisayar ortamına ak

projeye verilen ödenek 21

tarılmış olacak. Bugüne ka

milyar lirada kaldı. 1995 için

dar yaklaşık 75 milyon kişi

ise 35 milyar lira istendi, ama

nin nüfus kaydının bilgisayar

15

alınabildi.

ortamına aktarıldığı öğrenil

1991-1995 arasında ise hiç

di. 110 milyon nüfus 910 il

ödenek ayrılmadığı öğrenil

çede kayıtlı. 600'e yalan ilçe

di.

nin kayıtlan bilgisayar orta

milyar

lira

geçtiğimiz

mına girildi. 910 ilçenin ise

yetmiyor. Yukarıda sözü edi

yıl, dönemin İçişleri Bakam

sadece 9'unda bilgisayar sis

len Dünya Bankası kredisiy-

olarak görev yapan Nahit

temleri kuruldu.

projenin

tamamlanmasına

BT/haber'de

