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I.  Merkezimizin Dünü: Elektronik Hesaplama Merkezinden BUYAMER’e (1962 – 1986) ............................... 19 
   Bu bölümde; 1962 yılında “İ.Ü. İktisat Fakültesi Elektronik Hesaplama Merkezi” olarak faaliyet göstermeye 
başlayan Merkezimizin yapmış olduğu faaliyetler, ÖSYM Sınavı/ÜGİ ve bunları hazırlayan Komisyon ve 
Başkanlıklar ile Haydar FURGAÇ Hocamızın üniversitelerdeki öğrencilerin problemleri ve çözüm yolları ile ilgili 
hazırladığı rapor, gazete yazısı, internet haberi, röportaj, vb., adı geçen ilk Merkezimizin Yönetmeliği ve 1962 – 
1986 yılları arasında Merkezimizde yöneticilik yapan Müdür ve Müdür Yardımcısı hocalarımızla ilgili bilgiler yer 
almaktadır. 
 

II.   Merkezimizin Bugünü : BUYAMER’in Yakın Geçmişi ve Bugünü (1986’den Günümüze)……………………..54 
   Bu bölümde; daha önce Merkezimizde görev yapmış tüm çalışanlarımız, çalışanlarımızdan Merkezimizdeki 
görevinden sonra önemli mevkilere gelen akademisyen ve idari personelimiz, eğitim verdiğimiz kursiyerlerimiz 
ile Merkezimizin eğitim, program, analiz, vb. desteği verdiği İstanbul Üniversitesi içerisindeki ve dışarısındaki 
kurumlar ve bu kurumlarda çalışanlar hakkında, ayrıca Merkezimizin bugün de geçerli olan Yönetmeliği ve 
1986 yılından günümüze kadar yöneticilik yapan Müdür ve Müdür Yardımcısı hocalarımızla ilgili bilgiler yer 
almaktadır. 
 

III.  Merkezimizin Geleceği: BUYAMER’in Şimdiki Halinden Geleceğe ( 2015 – Ve Halen Devam Eden)…..86 
    Bu bölümde Merkezimizin mevcut çalışanları, organizasyonu, dahil olduğu iş  süreci ve şu anda 
gerçekleştirdiği eğitim ve diğer etkinlikleri hakkında bilgiler yer almaktadır. 
 
ANILAR……………….………….….……………………………………………………..…………………………………………….………………………………..100 

Bu bölümde Merkezimizdeki icra edilen geçmiş dönemlere ait faaliyetler ile Haydar FURGAÇ ve diğer 
hocalarımız hakkında anlatılanlarla ilgili hatıra ve anı niteliğinde anlatılardan oluşan yazı, makale benzeri çeşitli 
dokümanlar yer almaktadır. 
 
RÖPORTAJLAR…………............................................................................................................................................. 
Merkezimizde bizzat kadrolu olarak çalışmış yöneticilerimiz, akademisyen ve idari personellerimiz ile paydaş 
olarak eğitim kurslarına katılmış, yüksek lisans, doktora, doçentlik çalışmaları yapmış akademisyen ve diğer 
kişiler ile bize destek vermiş kurum çalışanlarıyla yapılan röportaj metinleri yer almaktadır. 
 

FOTOĞRAFLARLA NOSTALJİ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Merkezimiz, merkezimizde icra edilen faaliyetler ve bu faaliyetleri olarak icra eden; eğitim kurslarına katılmış, 
yüksek lisans, doktora, doçentlik çalışmaları yapmış akademisyen ve idari personellerimizle alakalı anı 
niteliğindeki fotoğraflar yer almaktadır. 
 
EKLER 
Bu bölümde rapor, yönetmelik, vb. dokümanların asıl nüshaları ile Türkiye’de ve Dünyada internet, bilgisayar 
ve bilişim hakkındaki tarihçeler, diğer üniversitelerde BUYAMER’e benzer yapıda oluşturulan merkezler ile ÜGİ, 
ÖSY sınavları ve bu sınavları yapan komisyon, merkez ve başkanlıklara ait çeşitli dokümanlar yer almaktadır. 
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