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1. GENEL BİLGİLER
1.1 Misyon
Üniversiteler ve araştırma kurumları arasında araştırma ve eğitim amaçlı ağlar kurmak, işletmek, bu
ağların yurt içi ve yurt dışındaki ağlarla bağlantısını sağlamak, bilgi üretimine yardımcı olacak nitelikte
bilgi teknolojileri desteği sağlamak ve bu ağ üzerinden ve/veya geleneksel yollarla ülkemizdeki
bilimsel bilgi üretimine yardımcı olacak şekilde akademik bilgi ve belge hizmetleri sunmak ve ülkenin
bilgi birikimini yansıtacak bilgi ürünleri geliştirmektir.

1.2 Vizyon
Üniversiteler ve araştırma kurumlarını birbirine bağlayan akademik ağı ulusal ve uluslararası
bağlamda etkileşimli, yüksek hızlı, yeni teknolojilere açık ve dünya standartlarında tutmak, bilgi ve
belge erişim hizmetlerini gelişen teknolojilere uyumlu şekilde ulusal çapta yaygınlaştırmak, ulusal
bilimsel bilgi ürünlerini içeren uluslararası standartlarda bilgi sistemleri geliştirmek, benzer
sistemlerle entegrasyonunu sağlamak ve küresel durumdaki e-bilgi kaynaklarına ev sahipliği yaparak
arşiv niteliğine ulaşmaktır.

1.3 Yetki, Görev ve Sorumluluklar
17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında
Kanun’un 498 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen 4 üncü maddesi ve değişik
7 nci maddesi ile 17.10.2001 tarih ve 24556 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çerçeve Yönetmeliğe
dayanılarak hazırlanmış olan “ Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ulusal Akademik Ağ
ve Bilgi Merkezi” yönetmelikle yetki, görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.
a) Kurumsal kullanıcıları birbirine ve küresel bilgisayar ağlarına bağlayan etkileşimli, yüksek hızlı
ve yeni teknolojilere açık bir bilgisayar ağı kurmak ve işletmek,
b) Bu ağın yurt dışındaki benzer ağlarla bağlantılarını sağlamak, benzer ağ işleticileri ile bilgi
aktarımı temelli işbirlikleri geliştirmek, akademik ve araştırma ağları düzeyinde Türkiye'yi
uluslararası platformlarda temsil etmek,
c) Üzerinde bilgi hizmetleri vermek için bu ağı uygun bir teknolojik düzeyde tutmak, hizmet
kalitesini ön planda tutan bir yaklaşımla ağ işletimini ve bilgi hizmetlerini sağlamak,
d) Geniş alanlı, metropoliten ve yerel bilgisayar ağı teknolojilerindeki gelişmeleri izleyerek bu ağı
günün koşullarına uygun olarak geliştirmek ve gerekli durumlarda yeni uygulama ve gösterim
ağları kurmak,
e) Bilgisayar ağlarının üretkenlik, verimlilik, esneklik ve kârlılık aracı olarak kullanılabilmesine
yönelik bilgi birikimi sağlamak,
f)

Geleneksel yöntemleri ve/veya gelişen bilgi teknolojilerini kullanarak bilgi ve belge erişim
hizmetleri sunmak,
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g) Bilgi hizmetleri ve ilgili teknolojiler konusundaki gelişmeleri izleyerek hizmetlerini günün
koşullarına uygun olarak geliştirmek ve çeşitlendirmek,
h) Bilgi hizmetlerinin ulusal ölçekte yaygınlaştırılması yolunda çalışmalar yürütmek, eşgüdüm,
paylaşım ve işbirliğine yönelik girişimlerde bulunmak,
i)

Bilgi hizmetlerini bilgisayar ağları üzerinden yaygınlaştırmak üzere, başta ağ bilgi işlem olmak
üzere, bilgi teknolojileri konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmek,

j)

Üniversiteler ve araştırma kurumlarının bilgi üretimine yardımcı olacak şekilde bilgi toplama
ve derleme çalışmalarını yürütmek, bu bilgilerin sınıflama ve düzenleme işlevlerini görmek,

k) Yurt dışındaki benzer bilgi hizmeti veren kuruluşlar ile işbirlikleri geliştirmek, Kurum'u
uluslararası platformlarda ulusal enformasyon ve dokümantasyon merkezleri düzeyinde
temsil etmek,
l)

Enformasyon ve bilgi yönetimi konularında kavramsal ve uygulama düzeyinde etkinlik
göstermek,

m) Bilgi teknolojileri ve bilgi hizmetleri konularındaki bilgi birikiminden, istek belirten kurum ve
kuruluşların yararlanmasını sağlamak üzere danışmanlık ve benzeri hizmetler sunmak,
n) Başkan ve Bilim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
o) Toplumda bilim, teknoloji ve yenilik kültürünün gelişmesine ve yerleşmesini sağlamaya,
eğitim-öğretimin niteliğinin arttırılmasına ve ülke geneline yayılmasına yönelik ulusal ve
uluslararası eğitim araştırmaları yapmak,
p) Mevcut müfredatı ve eğitim programını ihtiyaçlar doğrultusunda analiz etmek ve geliştirmek,
elde edilen sonuç ve bulguları Milli Eğitim bakanlığı ile paylaşmak,
q) Eğitim teknolojileri konusunda her eğitim düzeyinde standart veya dijital içeriklerin kullanımı
ve geliştirilmesi için araştırma, teknoloji geliştirme, uyarlama ve benzeri diğer faaliyetleri
gerçekleştirmek; uygulama yazılımları, donanım ve sistem altyapılarını oluşturmak; işletmek;
eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlamak; yurt içi ve yurt dışı kurumsal işbirlikleri yapmak,
r) Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK’e bağlı eğitim kurumlarında kullanılmak üzere içerik sağlanması
konusunda çalışmalar yapmak,
s) Açık kaynak teknolojiler üzerine araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmak; açık kaynak
teknolojiler kullanarak özgün çözümler geliştirmek,
t) İlgili Kuruluşlar’da açık kaynak teknolojilerin kullanımına destek olmak ve açık kaynak
teknolojilerin yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmak,
u) İlgili Kuruluşlar’ın mevcut sistemlerinin iyileştirilmesi ve entegre yazılımlar kullanılabilmeleri
için gerekli bilişim ve iletişim altyapılarını hazırlamak, yeni teknolojiye geçiş ve uyumlandırma
projeleri gerçekleştirmek; bu alanlarda danışmanlık sağlamaktır.
ULAKBİM, ulusal ve uluslararası eğitim alanlarında, eğitim kurumlarındaki teknolojiyi iyileştirmek,
eğitim kalitesinin yükseltmek ve eğitimin yaygınlığını ve erişilebilirliğini arttırmak amacıyla bilişim
teknoloji araçlarının etkin kullanımı için yazılım içerik, bilgi erişim modelleri, altyapı ve sistemlerin
geliştirilmesinden ve uygulanmasından sorumludur.
5

1.4 İdareye İlişkin Bilgiler
1.4.1 Fiziksel Yapı
ULAKBİM, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Binasının 2 – 4 ve 5 inci katlarında hizmet vermektedir.
1.4.2 Örgüt Yapısı
ULAKBİM teşkilatı; Yönetim Kurulu, ULAKBİM Müdürü, Proje İzleme ve Değerlendirme Ofisi, Danışma
Kurulları, Pardus Projesi, Müdür Yardımcıları, Ağ Teknolojileri Birimi, Cahit Arf Bilgi Merkezi Birimi,
Eğitim Teknolojileri Birimi, İdari Birim, komiteler, çalışma grupları ve proje ekiplerinden oluşur.
ULAKBİM teşkilatı, ULAKBİM Müdürü'nün önerisi ve Yönetim Kurulu'nun uygun görüşü ile Bilim
Kurulu tarafından değiştirilebilir. ULAKBİM organları arasındaki ilişkiler, Bilim Kurulu'nca onaylanmış
program ve bütçe çerçevesinde, Enstitü Müdürü tarafından düzenlenir.
Ağ Teknolojileri Birimi, üniversiteler ve araştırma kurumlarını birbirlerine ve global İnternete
bağlayan, etkileşimli ve yeni teknolojilere dayanan bir bilgisayar ağının kurulması ve işletilmesinden
sorumludur. Ağ Teknolojileri Birimi, ayrıca başta bilgisayar ağları olmak üzere bilgi teknolojisi desteği
sağlamak ve bilgi hizmetlerinin ağ üzerinden verilebilmesi amacıyla, bilgi teknolojileri konularında
araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmek görevlerini yerine getirir.
Cahit Arf Bilgi Merkezi Birimi, araştırıcılara basılı ve elektronik kaynakları kullanarak belge ve bilgi
sağlama hizmetleri vermekten sorumludur.
Eğitim Teknolojileri Birimi, Eğitim teknolojileri konusunda her eğitim düzeyinde standart veya dijital
içeriklerin kullanımı ve geliştirilmesi için araştırma, teknoloji geliştirme, uyarlama ve benzeri diğer
faaliyetleri gerçekleştirmek; uygulama yazılımları, donanım ve sistem altyapılarını oluşturmak;
işletmek; eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlamak; yurt içi ve yurt dışı kurumsal işbirliği yapmaktan
sorumludur.
ULAKBİM teşkilatının alt seviyesinde uzmanlık bölümleri olarak adlandırılan Araştırma-Geliştirme
Bölümleri, Destek Birimleri, Komiteler ve Proje Birimleri bulunur. Bu organların görevleri ve birbirleri
ile ilişkileri ULAKBİM Müdürü tarafından belirlenir.
İdari Birim, ULAKBİM'in mali ve idari işlerini ve insan kaynakları yönetimini, hizmetlerin kalite
yönetimini, bakım, onarım ve teknik destek işlerini, basın, halk ve kullanıcı ilişkilerini ve güvenlik
işlerini yerine getirir.
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TÜBİTAK ULAKBİM ORGANİZASYON ŞEMASI

FATİH-3 Projesi

TRUBA Danışma
Kurulu
TÜBİTAK ULAKBİM
Yönetim Kurulu

Pardus Proje
Ofisi

EBİT Projesi
Müfredat ve Ders
Kitapları Hazırlama
Projesi

Açık Kaynak
Danışma
Komitesi

ULAKBİM Müdürü

Proje İzleme
Değerlendirme
Ofisi

Müdür Yrd.
(Ağ Teknolojileri
Birimi)

Müdür Yrd.
(Cahit Arf Bilgi Merkezi
Birimi)

Müdür Yrd.
(İdari Birim)
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Müdür Yrd.
(Eğitim Teknolojileri
Birimi)

CAHİT ARF BİLGİ MERKEZİ
E- Bilgi Kaynakları
Ülkemizdeki araştırmacıların bilimsel yayın üretim ve Ar-Ge faaliyetlerini etkinleştirmek amacıyla;
ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi bünyesinde yürütülmekte olan TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL (Elektronik
Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı) projesi kapsamında 2015 yılında 12 veri tabanına abonelik
yapılmış olup veri tabanlarından 23.374 elektronik dergiye, 1.171 elektronik kitaba, 50 milyondan
fazla bibliyografik kayıda, 1.220 konferans serisi içinde 2,5 milyondan fazla konferans bildirisine ve
3.341 standarda erişim sağlanmıştır.
2015 yılında, TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL kapsamında, 177 devlet ve vakıf üniversitesi, 6 askeri yüksek
öğretim kurumu, 7 KKTC üniversitesi, 2 Kamu Araştırma Kurumu ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı 54 eğitim
ve araştırma hastanesi ile TÜBİTAK ve bağlı enstitüler olmak üzere toplam 247 kuruma ve 2,2
milyondan fazla araştırmacıya hizmet verilmiş olup Kasım 2015 sonu itibariyle veri tabanlarından 24
milyondan fazla tam metin makale indirilmiş ve öz-indeks veri tabanlarından ise yaklaşık 8 milyon
tarama yapılmıştır.
EKUAL kapsamında erişime açılan veri tabanlarının kullanımına yönelik üniversiteler ve hastanelerde
toplam Kasım sonu itibariyle 100 kullanıcı eğitimi düzenlenmiştir. Ayrıca; TÜBİTAK ULAKBİM Cahit Arf
Bilgi Merkezi ve yayıncılar işbirliği ile yedi farklı coğrafik bölgede ve üniversiteler ev
sahipliğinde bölgesel “Editör ve Yazar Eğitim Seminerleri” düzenlenmiştir. Araştırmacılar, yazarlar ve
dergi editörlerinin davet edildiği seminerlere 2 bin 750 kişi başvuru yapmıştır.
DPT yatırım projeleri içerisinde yer alan “ULAKBİM Yayın Alımı ve Elektronik Arşivleme Projesi”
kapsamında ScienceDirect ve Scopus veri tabanı içeriği satın alınmış olup 2015 yılı içerisinde ödeme
planlama çalışmaları yapılmıştır. Farklı medya ortamlarında sağlanan veri setlerine ait örnekler ve
örnek data yapıları üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Data içeriklerinin analizi, işlenmesi/indekslenmesi
ve belli bir sistem/yazılım üzerinde taranabilmesi için teknik planlama çalışmalarına devam edilmiş
olup arşivleme çözüm önerileri içerisinde geçen PORTICO, CLOCKSS, LOCKSS üçüncü parti dijital
koruma servislerinin inceleme ve değerlendirme çalışmalarına devam edilmektedir. Proje kapsamında
6,74 Milyon TL harcama yapılmıştır.
Akademik kullanıcı kitlesi ve TÜBİTAK enstitülerinin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda 2015 yılında
toplam 32 elektronik veri tabanına kurumsal abonelik yapılmış olup 2016 yılı abonelik çalışmaları
kapsamında TÜBİTAK ve bağlı enstitülerin abonelik talepleri alınarak, abonelik yenileme ve yeni
abonelik çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamında 55 veri tabanı için fiyat, içerik ve birim maliyet
değerlendirilmeleri yapılmış ve 2016 yılı için 40 adet veri tabanına abonelik yapılmasına karar
verilmiştir.
2015 yılında EKUAL ve TÜBİTAK Enstitüleri kapsamında aboneliği yapılan veri tabanları abonelik
bedelleri 95,84 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
EKUAL çalışmaları kapsamında 2016 yılı abonelik yenileme ve olası yeni aboneliklere ait içerik analiz,
istatistik, fiyat, birim maliyet, yenileme tekliflerinin değerlendirilmesi, tekliflerin müzakere edilmesi
yanı sıra veri tabanı fiyatlamalarında kullanılmak üzere tam zamanlı araştırmacı sayılarını belirlemek
üzere FTE (Full-time equivalent) çalışmaları da yapılmıştır. Ayrıca aboneliği yapılan veri tabanlarına ait
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detaylı lisanslama çalışmaları da gerçekleştirilmiştir. Tahmini 2016 yılı bütçe ve ek bütçe çalışmalarına
da devam edilmiştir.
DergiPark
Cahit Arf Bilgi Merkezi bünyesinde yürütülen DergiPark Projesi ile elektronik ortamda ulusal bilimsel
dergi barındırma ve editoryal süreç yönetimi hizmeti sunulmaktadır. DergiPark, sahip olduğu teknik
altyapı ile Ulusal Atıf Dizinine dönüşecek olan TR Dizine temel oluşturacak makale yapısına sahiptir.
Projede 2014 yılında 461 olan dergi sayısı, Aralık 2015 tarihi itibariyle 917 dergiye yükselmiştir.

Aylaragörebaşvuruyapanveaktarımıtamamlanandergisayısı
DergiParkpojesinin tüm ulusal akademik dergilere hizmet vermesi hedeflendiğinden hizmet kalitesi ve
kullanıcı memnuniyeti artırılmaya çalışılmaktadır.
2015 Yılında DergiPark'a başvuran dergilerin aktarımları ile Açık Dergi Sistemleri (OJS)'nin güvenli ve
kolay kullanımı için teknik destek verilmesi noktasında hizmet alımı yapılmıştır. Ayrıca OJS yazılımı
yerine kullanılacak daha kullanıcı dostu, esnek ve yeniden tasarlanabilir formata uygun, yine açık
kaynak kodlu yeni bir dergi yönetim sistemi yazılımı geliştirilmesi konusunda başka bir hizmet alımı
daha gerçekleştirilmiştir.
Proje kapsamında yer alan dergilerin makalelerine uluslararası bir tanımlayıcı olan DOI (Digital Object
Identifier) numarası alınması için CrossRef firması ile yapılan “Sponsor Kurum” üyeliği kapsamında
2015 yılında 240 dergi için toplam 7.913 makaleye DOI numarası alınmıştır.
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DergiParkkapsamındaalınan DOI sayıları
DergiPark ile ulusal akademik dergilerin tüm dünyada görünülürlüğünü ve kullanımını artırmaktadır.
DergiPark, Avrupa Birliği Projesi Open AIRE portalına veri sağlayıcı olarak kabul edilmiştir. 170.319
içerik ile bu portala veri sağlayan 100'den fazla ülke arasında Türkiye, DergiPark ile 11. sıradadır.
DergiPark'ta yer alan dergilerin kalitesini ve kullanımını artırmak için teknik destek sağlamanın yanı
sıra Google Analytics üzerinden dergilerin detaylı sistem analizleri alınarak önemli bilgilendirmeler ve
hatrırlatmalar dergilerle paylaşılmaktadır.
Dergilerin ihtiyaçları gözetilerek ve ileri teknolojiler kullanılarak DergiParkarayüz yenilenmiş, arama
opsiyonları geliştirilmiş ve kullanımı kolay hale getirilmiştir. DergiPark forum sayfası açılarak
kullanıcıların, editörlerin ve araştırmacıların DergiPark hizmet kalitesinin artırılmasına katkıda
bulunmaları sağlanmıştır.
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DergiPark kullanım istatistikler
TR Dizin
Araştırmacıların Türkiye adresli dergilerde yayınlanan bilimsel içeriğe erişimlerini etkinleştirmek
amacıyla, CABİM bünyesinde geliştirilmekte olan TR Dizin kapsamında yer alan veri tabanları (Tıp,
Sosyal ve Beşeri Bilimler, Yaşam Bilimleri, Hukuk, Mühendislik ve Temel Bilimler) ile TÜBİTAK Destekli
Projeler veri tabanı çalışmaları kapsamında 2015 yılı, Temmuz- Aralık ayları arasında 9.600 kayıt veri
tabanına eklenmiştir. Ayrıca, 9.609 ulusal yayın/kaynak da internetten tam metin (PDF) erişilebilir
hale getirilmiştir. Ulusal veri tabanlarının kullanım istatistiklerine göre veri tabanlarından 772.031
tarama yapılmış, 366.493 tam metin makale indirilmiştir. 215 dergi TR Dizin'de yer almak
üzere başvuruda bulunmuştur.
TR Dizin hizmetinin geliştirilmesine ve dizinde yer alacak dergilerin belirlenmesine yönelik çalışmalar
yürüten Veri Tabanları Komiteleri üyelerinin Temmuz 2015 tarihinde görev sürelerinin sona ermesi ile
yeniden görevlendirmeler gerçekleştirilmiş, TR Dizin Komiteleri Genel Toplantısı ile 2 veri tabanı
Komite toplantısı düzenlenmiştir.
TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri güncellenmiş,
güncellemeye bağlı olarak dergiler değerlendirilmiştir. Toplam 195 dergi ile yazışma yapılmıştır.
TÜBİTAK ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi tarafından, 23 Ekim 2015 tarihinde Kırgızistan-Türkiye
Manas Üniversitesi’nde, 20 Kasım 2015 tarihinde de TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde
(MAM) “Bilimsel Makale Yazma Eğitimleri” verilmiştir. MAM’daki eğitime merkez bünyesindeki
enstitülerden yaklaşık 90 araştırmacı personel, Manas Üniversitesi’ndeki eğitime ise 124 Türk ve
Kırgız akademisyen, araştırmacı katılmıştır.
TR Dizin dergilerinin 2013 ve sonrası yıllara ait makalelerinin eksik metadata bilgilerinin (Başlık,
paralel başlık, yazarlar ve kurum bilgileri, Türkçe öz, yabancı öz, sayfa, referanslar vb.) dijital olarak ya
da taranarak oluşturulmuş pdf. lerinden, metin analizi, sayfa analizi ve OCR teknikleri ile
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oluşturulması, TR Dizin’e kabul edilen dergilere ait verilerin sisteme aktarılarak veri giriş sürecinin
hızlandırılmasına yönelik olarak hizmet alımı ile hazırlanan sistem üzerinde gelişirtirmeler, testler ve
iyileştirmeler gerçekleştirilmiş, Aralık 2015 sonunda devreye alınacak şekilde TR Dizin yazılım alt
yapısında 2015 yılı için öngörülen iyileştirmeler tamamlanmıştır.
TR Dizin dergilerinin Web of Science dizinlerinde değerlendirilmek üzere önerilmesi kapsamında
yapılan anlaşma sonucu son 2 yılda kabul edilen dergilerin listesi Thomson Reuters firmasına
iletilmiştir.
Üniversitelerarası Kurul’un 31.12.2015 tarihli duyurusu ile, 2016 Ekim başvuru döneminden itibaren
geçerli olacak Doçentlik Başvuru Şartları’na ulusal makale kapsamında "ULAKBİM tarafından taranan
dergilere" puan verilmeye başlandığı bilgisi paylaşılmıştır.
Belge Sağlama
ULAKBİM Belge Sağlama Hizmetleri Birimi, araştırmacı ya da kuruluşların gereksinim duydukları
bilimsel belgeyi, ULAKBİM Ulusal Belge Sağlama Sistemi(UBSS) aracılığıyla, yurt içi ve yurt dışı
kaynaklardan sağlama işini yürütmektedir.
Sistem üzerinden istenen belgeler, yurt içinden ULAKBİM elektronik kaynaklarından ve TÜBESS
(Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi) içerisinde yer alan ilgili kütüphanelerin basılı ve
elektronik kaynaklarından sağlanmaktadır. Başvuru sahibinin isteğine bağlı olarak yurt dışından
sağlanması talep edilen belgeler ise OCLC – ILL kaynaklarından sağlanmaktadır.
Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT) ve Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi(TÜBESS) Projeleri,
DPT Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) 38. Eylem Planı olan “Entegre E-Kütüphane Sistemi”
kapsamında ULAKBİM ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan bir protokol kapsamında
ULAKBİM tarafından geliştirilmiştir.
TÜBESS, kullanıcıların akademik bilgi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ülkemizdeki bilgi
merkezlerinin kaynak paylaşımında işbirliği yapmalarını amaçlamaktadır.
TO-KAT sistemi 2009 yılında resmi olarak devreye alınmış ve 2012 yılı sonunda; Milli Kütüphane, YÖK
Ulusal Tez Merkezi ve TÜBİTAK Proje Raporlarının da içinde olduğu 141 farklı kurumdan 333
kütüphane biriminin 15.6 Milyonu (6.7 Milyon tekil kayıt) aşkın katalog kaydı sisteme dahil olmuştur.
Böylece TÜBESS’e üye olan aktif kütüphanelerle hizmete başlanmıştır.
2015 (Ocak-Aralık) yılı için yurt dışı Belge Sağlama OCLC yıllık aboneliği yapılarak OCLC kaynaklarından
tekrar yayın sağlanmaya başlanmıştır. Belge Sağlama çalışmaları kapsamında, mevcut hizmetlerin
yanısıra TÜBESS üzerinden Türkiye Adresli Tezlerden de belge sağlama hizmeti verilmeye
başlanmıştır.
2015 (Ocak-Aralık) yılında, Belge Sağlama Sistemi üzerinden kullanıcılar tarafından yapılan toplam
19.231 adet belge istek başvurusundan 13.456 adedi ULAKBİM, 176 adedi yurt dışı OCLC ILL
kaynaklarından sağlanmıştır. Ayrıca, Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi(TÜBESS)
üzerinden ULAKBİM Belge Sağlama kullanıcıları için, toplam 4.437 belge istek başvurularımızdan
2.314 adedi TÜBESS kaynaklarından sağlanmıştır.
Bibliyometrik Analiz
YÖK-ÜAK tarafından gönderilen Doçent adaylarına ait yayınların ulusal ve uluslararası indekslerdeki
durumlarına ait bilgi talepleri karşılanmıştır.
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Yabancı firmalarla (Elsevier, Thomson Reuters vb.) ürün tanıtım, geliştirme ve analiz toplantıları
yapılmıştır.
ULAKBİM EKUAL grubu talebi üzerine 2012-2014 Türkiye Adresli Yayınlar içinde Açık Erişimli
Dergilerin liste hazırlandı.
2012-2014 Sağlık Bakanlığı ve Tıp Fakülteleri olan üniversitelerin WoS ait 55 tıp bilimdalında toplam
yayın sayısı çalışılmış ve kamuoyu ile web sayfasında paylaşılmıştır.
2012-2014 Sağlık Bakanlığı EAH'ninWoS' ta yer alan yayınlarının bibliyografik künyelerinin çıkarılması
çalışması tamamlanmıştır.
2012-2014 Sağlık kurumlarına (Devlet, EAH, Askeri, Özel vb.) ait WoS indeksinde yer alan yayınlara ait
dergi performansı çalışması tamamlanmıştır.
2012-2014 Sağlık kurumlarına (Devlet, EAH, Askeri, Özel vb.) ait yayınların yayın sayısı ve etki değeri
performansı çalışması tamamlanmış kamuoyu ile web sayfasında paylaşılmıştı.
2004-2014 Üniversitelere ait Mühendislik-Ziraat-Veterinerlik ve Eczacılık Bilimlerine ait yayın
Performansı çalışması tamamlanmıştır.
2004-2014 Üniversitelere ait Tıbbi ve Temel Bilimlerde yayın performansı çalışması tamamlanmıştır.
Sağlık Bakanlığı KHB bağlı EAH, tıp fakültesi olan üniversiteler, özel hastaneler, askeri ve devlet
hastaneleri yayın performansı çalışması tamamlanmış ve kamu oyu ile web sayfası üzerinden
paylaşılmıştır.
2010-2014 yılları arasında yıllık Üniversitelerin en çok yayın ürettikleri bilim dalı çalışması yapılmıştır.
Gebze Teknik Üniversitesin’ ce talep edilen yayınlarına ait performansı çalışması tamamlanmıştır.
TÜBİTAK BTYPDB ‘ ce istenen üniversitelere ait 2013yılı yayın performansı ve dergi çalışması
tamamlanmıştır.
TÜBİTAK tarafından fonlanmış wos indeksinde yer alan yayın çalışması tamamlanmıştır.
WoS indeksinde yer alan Türkiye adresli dergilerin isimleri web sayfasında kamuoyu ile paylaşılmıştır.
2004-2014 yılları arasında ülkelere ait yayın performansı çalışması tamamlanmıştır,
Adnan Menderes Üniversitesin’ ce talep edilen yayınlarına ait performansı çalışması tamamlanmıştır.
Scopus veri tabanında yer alan Türkiye adresli yayın verileri kamu oyu ile web sayfasından
paylaşılmıştır.
TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT)
2015 yılında UBYT Programı için toplam 19438 başvuru yapılmıştır. Bu başvurulardan 15298 adedine
teşvik verilmiştir. Bu program çerçevesinde 9260 yayın için 10572 araştırmacı 11,000,000.00 TL teşvik
almıştır. (bk. Tablo 1)
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Tablo 1. TÜBİTAK Türkiye Adresli Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Bilgileri
Yıl

2007

2008

2009

2010

2011

UBYT Programınca Teşvik
Verilen Yayın Sayısı
13,453

12,272

12,879

13,139

11,342

UBYT Programınca Teşvik
Verilen Araştırmacı Sayısı 12,244

12,118

13,341

13,421

11,721

UBYT Programı
Kapsamında Verilen
Teşvik Tutarı (Milyon TL)

7,80 TL

7,84 TL 8,77 TL 8,01 TL 8,15 TL 10,06 TL

10,75 TL

2012

2013

2014

2015

11,71

10,653

11,530

9260

12,05

11,199

12,449

10572

11,50 TL

2015 yılı içerisinde BTYK’nın 29. Toplantısında Doktora tez danışmanına yönelik kalite odaklı teşvik
sisteminin geliştirilmesine, yönelik alınan karara istinaden, Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik
(UBYT) programının kapsamı genişletilmiş, öğrencisi ile birlikte yayın yapan doktora danışmanlarına
ek teşvik uygulaması 01.01.2016 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek şekilde UBYT Programı esaslarına
eklenmiştir. Bu değişikliklere uygun olarak UBYT programı başvuru ve değerlendirmeleri için
kullanılan yazılımın gerekli değişiklikleri karşılayacak şekilde güncellenmesi ve yenilenmesi süreci
esasların kabul edilmesinin ardından başlatılmıştır.
CABİM Diğer Hizmetler
ULAKBİM Açık Bilim ve Açık Erişim Çalışmaları
Tüm dünyada hızla artan yayın sayısı ve abonelik bedellerine ödenen yüksek fiyatlar açık erişimi ve
açık bilimi her geçen gün daha önemli hale getirmektedir. Başta Avrupa Birliği olmak üzere birçok
Kurum ve Kuruluş tarafından bu konuda yeni projeler başlatılmıştır. Cahit Arf Bilgi Merkezi tarafından
ulusal kapsamda verilen bilgi hizmetleri, Açık Erişim konusunun ULAKBİM için önemini ortaya
koymaktadır. Bu amaçla 2015 yılı 2. altı ayında bu konuda bazı faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
Ülkemizde de her yıl yapılan Ulusal Açık Erişim Çalıştaylarından 4.sü 19-21 Ekim 2015 tarihinde,
TÜBİTAK ULAKBİM ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Açık Erişim konusunda
dünyada yaşanan hızlı değişimi takip etmek ve bu konuda ulusal politikalar oluşturmak amacıyla
TÜBİTAK ULAKBİM tarafından Açık Bilim Danışma Komitesi ve CABİM Açık Erişim Çalışma Grubu
oluşturulmuştur.
Açık Erişim konusunda özellikle Araştırmacı ve Akademisyenlerin farkındalıklarını artırmak ve
memnuniyetlerini ölçmek için TÜBİTAK ULAKBİM tarafından bir anket düzenlenmiştir. Başta TÜBİTAK
ARBİS veri tabanında bulunan tüm araştırmacılar olmak üzere ULAKBİM' in DergiPark, TR Dizin ve
EKUAL kapsamında hizmet verdiği tüm araştırmacı ve akademisyenler ile bu anket paylaşılmıştır.
Anketten alınan sonuçlar bir rapor olarak hazırlanmış ve kamuoyu ile ULAKBİM Web sayfası
üzerinden paylaşılmıştır.
CABİM hizmetlerinin anlatıldığı web sayfalarımızın hepsi güncellenmiş ve alt yapısı daha hızlı şekilde
güncelleme yapılabilmesi için kullanılan alt yapı wordpress olacak şekilde tamamen değiştirilmiştir.
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11.00 TL

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ BİRİMİ
Eğitimde Fatih – 3 Projesi
Eğitim sisteminde olduğu gibi, bilgi ve iletişim teknolojilerinde ve aynı zamanda elektronik sanayinde
de pek çok yeniliğe yol açacak olan Eğitimde Fatih Projesi ile tablet, tahta, ağ altyapısı, öğretmenlerin
eğitimi, içerik ve sistem yazılımları gibi altı bileşen üzerinde Milli Eğitim Bakanlığımız ile ilgili
kuruluşlarımızla çalışmalar yürütülmüştür.
Eğitimde Fatih Projesi kapsamında, öğrenci ve öğretmenlerin hedeflenen faydaları elde edebilmesi
için ARGE faaliyetleri, ULAKBİM tarafından MEB ile işbirliği içerisinde yürütülmüş, izlenmiş ve
sonuçlandırılmıştır. ULAKBİM bünyesinde, proje kapsamında, MEB ile aşağıdaki işleri kapsayan iki ayrı
sözleşme imzalanmıştır.
Danışmanlık
ULAKBİM tarafından Eğitimde Fatih projesinin çeşitli aşamalarında MEB’e teknik danışmanlık hizmeti
verilmiştir. Bu kapsamda, teknoloji ve şartname danışmanlığı, proje takibi, kalite kontrol ve personel
desteği biçiminde hizmet sunulmuştur. Bu kapsamda hizmet verilen alanlar:
•
•
•
•
•

Tablet Yönetim Yazılımları Geliştirmesi ve Yönetim süreçlerinin İyileştirilmesi
Öğrenim Yönetim Sistemi Yazılımı
Etkileşimli Tahta Çizim Aracı
Etkileşimli Sınıf Yönetimi Yazılımı
Tabletler için özel bir Android sürümü hazırlanması

Şeklinde özetlenebilir.
Yazılım Desteği
Fatih projesi kapsamında, öğrenci ve öğretmenlerin hedeflenen faydaları elde edebilmesi için, farklı
işlevleri yerine getirecek birçok yazılım bileşeni üzerinde geliştirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda:
•
•
•

Tablet yönetim yazılımı (MDM)
Mobil cihazlar için PDF Okuyucu uygulaması
Etkileşimli tahta için Pardus Sürümü ve Özelleştirmeleri

Konularında yazılım faaliyetleri geliştirilmiştir. Yapılan sözleşmeler kapsamında ayrıca aşağıdaki
konularda da yazılım ve sistem hizmeti verilmesi planlanmıştır.
•
•

Tabletler için özel bir Android sürümü hazırlanması
5651 sayılı kanun çerçevesinde belirlenen logların yönetimi

Veri Merkezi
Eğitimde Fatih Projesi kapsamında kurulacak sistemler için gerekli olan Veri Merkezi hizmeti,
ULAKBİM tarafından sağlanmıştır. ULAKBİM Veri Merkezi’nde yer alan OpenStack mimarisi üzerinde
191 adet sanal sunucu MEB’in kullanımı için barındırılmıştır. Toplamda 700 Mbps’lik bir erişim
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kapasitesi, bu sunuculara tahsis edilmiştir. Bu sunucuların güvenliği, ULAKBİM Veri Merkezi’nde yer
alan güvenlik sistemleriyle sağlanmıştır.
EBİT (Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri) Kullanım Referans Modeli Projesi
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitimde kullanılması konusunda ülkemizdeki gereksinimlerin
belirlenerek, ulusal hedefler doğrultusunda içerik kaynağından son kullanıcıya kadar gerekli tüm
bileşen ve hizmetleri kapsayacak, uçtan uca örnek bir referans model tasarlanmıştır.
Diğer Projeler
TÜBİTAK BİTO bünyesinde yürütülen projelere teknik destek kapsamında fizibilite çalışmaları
yapılmıştır. Akademisyenlerin bilgi birikimi ve öğretim deneyimlerini TÜBİTAK desteği ile Türkiye’ye
açmaları ve bireysel öğrenme kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlanması amacıyla 5000 E-Ders
Projesi için açık kaynak kodlu öğrenim sistemleri üzerine çalışılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı ile BİTO
arasında yapılan sözleşme gereğince teslim edilmesi gereken Z-Kitap Editör ürünü geliştirilerek MEB’e
teslim edilmiştir. TÜBİTAK bünyesindeki E-Kitap, Z-Kitap ve diğer her türlü basılı ve dijital ürünlerin
tanıtım, satış ve stok takibinin yapılmasını sağlayacak E-Satış sistemi için açık kaynak kodlu çözümler
üzerine araştırma ve fizibilite çalışmaları yapılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığına da belirli fonksiyonları ile
teslim edilen E-Öğrenme Portali projesi için iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapılmıştır.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile
geliştirilen 3. El Erişim Cihazı Projesi kapsamında kabul çalışmalarına katılım sağlanmıştır.
Müfredat ve Ders Kitapları Hazırlama Projesi kapsamında hazırlanan İngilizce Ders kitabı için, Mobil
Android cihazlarda çalışmak üzere “İngilizce Alıştırma Uygulaması” geliştirilmiştir. Uygulamanın
amacı; çoktan seçme, boşluk doldurma, sıralama ve gruplama alıştırmaları ile öğrencinin İngilizce
öğrenme sürecine katkı sağlamaktır.
Müfredat ve Ders Kitapları Hazırlama Projesi
TÜBİTAK BİTO bünyesinde yürütülen bu proje, Nisan 2014 tarihi itibariyle ULAKBİM ETB bünyesine
geçmiştir.
İşbu sözleşme TÜBİTAK, MEB ve Bilim Sanayi Bakanlığı arasında imzalanan 14.03.2012 tarihli Eğitimde
İşbirliği Protokolünde düzenlenen AR-GE faaliyetleri kapsamında; Eğitimde İşbirliği Protokolü
gereğince gerekli çalışmaların yapılabilmesi amacıyla; 03.02.2014 tarihinde düzenleyici sözleşme ile
yenilenmiştir. TTKB’nin isteği üzerine 05.02.2015 tarihinde yeniden düzenlenen sözleşmedeki iş
kalemleri; Temel Eğitim için 13 kitap ve 8 öğretim programı, Ortaöğretim için 10 kitap ve 8 öğretim
programı olmak üzere toplam 23 kitap ve 16 öğretim programından oluşmaktadır. Sözleşmenin
toplam bedeli KDV hariç 9.790.000 TL olmuştur. Sözleşmenin bitim tarihi, bir önceki sözleşmenin
bitim tarihiyle aynı olmak üzere 31.10.2015 tir. Sözleşme gereği yapılması gereken işlerin tamamı
TTKB’ye teslim edilmiş olup TTKB’den gelecek geri dönütler beklenmektedir.
Pardus Projesi
Kurumsal 5 XFCE Masaüstü ve Kurumsal 5 XFCE İnce istemci Kararlı Sürümleri çıkarılmış ve Deniz
Kuvvetleri Komutanlığında yaygınlaştırılmaktadır.
Merkezi yönetim sistemi (Lider - Ahenk) Adalet Bakanlığı isterlerine göre revize edilmiştir.
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Merkezi kimlik yönetim sistemi (Engerek) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kullanılmaya
başlanmıştır.
Sanayi Bakanlığı göç çalışmaları bakanlığın iki biriminde ve iki ilde tamamlanmıştır. Bakanlık bilgi
işlem uzmanlarıyla beraber yaygınlaştırma safhası için takvim belirlenmiştir.
Son 30 aydır kamuya düzenli olarak her ay Pardus eğitimleri verilmektedir.
Aydın Kamu Hastaneleri Birliğinde Pilot Pardus Göçü başlatılmıştır.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde protokol imzalanmış, Bakanlık Merkez Bilgi Sistemleri biriminde göç
çalışmaları alt yapısı hazırlanması devam etmektedir.
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Merkezi pilot olmak üzere çalışmalara başlanmıştır.
Açık Kaynaklı Moodle Yazılımı üzerinden e-içerik hazırlama ve uzaktan eğitim çalışmalarına
başlanmıştır.
Libre Ofis’ in bulut üzerinde uygulanması başarılmış, ULAKBİM ortamında test kullanım altyapısı
kurulmuştur.
Türk Standartları Enstitüsü ile Pardus Sertifikasyon Çalışmaları 1. Aşama tamamlanmıştır.
Kurumsal 5 Kararlı Sürüm çıkarılmış ve yayınlanmıştır.
Kurumsal 5 İnce İstemci Sürümü çıkarılmıştır.
Merkezi yönetim sistemi (Lider-Ahenk) ikinci kararlı sürüm çıkarılmış ve Deniz Kuvvetleri
Komutanlığında (DKK) uygulanmaya başlanmıştır. D.K.K. sözleşmesi ve ilgili göç çalışmaları
tamamlanıp kabulleri yapılmıştır. D.K.K. ile yaygınlaştırma amaçlı bir protokol imzalanmıştır.
Merkezi kimlik yönetim sistemi (Engerek) ikinci kararlı sürümü çıkarılmış, DTVT entegrasyonu
yapılmıştır.
ULAKBİM Pardusgöçü idari birimler harici tamamlanmıştır.
TÜBİTAK Başkanlık ve Enstitülerin Pardus’ a göçü başlatılmıştır.
Pardus 3D sanal sınıfı pilot çalışmaları devam etmektedir.
ULAKBÜS Bütünleşik Üniversite Bilgi Sistemi yazılımının birinci safhası tamamlanmıştır.
Silahları Kuvvetlerin ihtiyaçları doğrultusunda Entegre Siber Güvenlik projesi “Ahtapot” başlatılmıştır.
5 gün süren Birinci Kamu Açık Kaynak Çalıştayı TOBB ETÜ Sosyal Tesislerinde 1000 üzerinde
katılımcıyla tamamlanmıştır.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Engerek kimlik yönetimi ile ilgili destek protokolü
imzalanmıştır.
MEB Fatih projesi için Etkileşimli Tahta sürümü tamamlandı. Sürüm ile ilgili olarak Ankara’da 2 okulda
pilot çalışmalar başladı. Okullarda kullanılan tüm değişik tahta donanımlarında çalışacak şekilde
sorunlar giderildi. Tahtalar 5 Aralık 2015’de MEB YEĞİTEK organizasyonuyla yapılan Fatih projesi
Eğitim Teknolojileri Zirvesinde MEB Bakanı Nabi Avcı Bey’e ve diğer ziayretcilere tanıtıldı.
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AĞ TEKNOLOJİLERİ BİRİMİ
Ulusal Akademik Ağ ve Ağ Servisleri
TÜBİTAK ULAKBİM 15 yılı aşkın süredir, ülkemizdeki tüm akademik kurumları birbirine ve küresel
araştırma ağlarına bağlayan Ulusal Akademik Ağ'ı (ULAKNET' i) işletmektedir. 2015 yılı Aralık ayı sonu
itibarı ile ULAKNET, Türkiye’deki tüm üniversiteler ile bunlara bağlı fakülte ve meslek yüksek
okullarını, TÜBİTAK birimlerini, Askeri Okulları, Polis Akademisini ve YÖK'ü kapsayan 216 kuruma ait
toplam 1058 birime hizmet sunmaktadır. ULAKBİM her yıl bütçesinin önemli bir kısmını bu birimlerin
noktadan noktaya devrelerini temin etmek için kullanmaktadır. Kapasiteleri 10 Mbps ile 1.3Gbps
arasında değişen bu devreler için 2015 yılında yapılan harcama 65 milyon TL'ye ulaşmıştır.
1 Ekim 2014 de 27 Gbps' ye çıkartılan ULAKNET Küresel İnternet bağlantısı kapasitesi 1 Mart – 30
Haziran 2015 tarihleri arasında 34 Gbps' ye yükseltilmiştir. 1 Temmuz – 30 Eylül 2015 arasında 25
Gbps hızına indirilen kapasite, 1 Ekim tarihinden itibaren 34 Gbps' ye çıkarılmıştır. Avrupa Akademik
Ağı GEANT bağlantısı 20 Gbps ana hat, 10Gbps yedek hat olarak devam etmiştir.

2015 yılı içerisinde ULAKNET kullanıcıları tarafından iletilen 500'ün üzerindeki yeni hat, hız arttırımı, IP
aralığı tahsisi gibi başvuruları değerlendirilerek, talepler karşılanmıştır.
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ULAKNET kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gören ve misafir olarak gittikleri kurumlarda kablosuz ağa
kişisel bilgisayarları üzerindeki ayarları değiştirmeden bağlanmalarına olanak sağlayan, eduroam servisinin
kapsamı genişlemeye devam etmektedir. 2015 yılı sonu itibariyle eduroam Türkiye federasyonuna kayıtlı
kurum sayısı 94'e ulaşmıştır. Türkiye eduroam servisi 850 farklı lokasyonda toplam 9026 erişim
noktasıüzerinden sunulmaktadır.

ULAKNET-2 Projesi
2009 yılından itibaren ULAKNET-2 Projesi adı altında, Kalkınma Bakanlığı desteği ile yürütülen ve ULAKNET'
i kademeli olarak kendi fiber-optik altyapısına sahip bir araştırma ve eğitim ağına dönüştürmeyi amaçlayan
çalışmalar 2015 yılında da sürdürülmüştür. TÜBİTAK ULAKBİM tarafından şehiriçi (Ankara, Eskişehir, Konya
ve İstanbul) güzergahlarda kurulan fiber optik altyapısının uzunluğu 200 km'ye ulaşmıştır.
Konya ilinde kurulu bulunan altyapının mevcut üniversitelerin yeni birimlerini kapsayacak şekilde
genişletilmesi çalışmaları 2015 yılı Nisan ayında tamamlanmıştır. Ayrıca yeni kurulan Konya Gıda ve Tarım
Üniversitesi'nin altyapıya dahile dilmesi çalışmaları yürütülmüş olup 2016 yılı ilk yarısında devreye
alınması planlanmaktadır. İstanbul Göztepe de bulunan Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi'nin
bağlantısı için servis saplayıcı üzerinden fiber optik altyapı tedarik edilmiş, devreye almak için gerekli olan
elektrik ve iklimlendirme altyapısında iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Konya'da kurulu bulunan
altyapı için bakım onarım hizmeti alınmış, Eskişehir ve Ankara'daki altyapıları için çalışmalar
yürütülmüştür. Bu kapsamda ihtiyaç halinde kullanılmak üzere 12km kablo tedarik edilmiştir. Ayrıca İzmir'
de bulunan ve ULAKNET ağına dahil olan eğitim ve araştırma kurumları arasında fiber optik altyapı
kurulabilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile görüşmeler/yazışmalar sürdürülmüştür.
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Uzaktan Eğitim Hizmetleri Projesi
Proje kapsamında Üniversiteler, Uzaktan Eğitim Enstitüleri ve TÜBİTAK Birimleri’ nin uzaktan eğitim ve ekonferans ihtiyaçları için gerekli olan yüksel kapasiteli altyapının sağlanması amaçlamaktadır. 2015 yılı
içerisinde:
Ankara Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
TÜBİTAK TEYDEB
Süleyman Demirel Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
hizmetten faydalanmıştır. 2015 yılı içinden sanal sunucular üzerinden verilen servislerin bulut ortamına
taşınması için çalışmalarda bulunulmuş ve Süleyman Demirel Üniversitesi ile Sakarya Üniversitesi’ nin
servislerinin tamamı, Ankara Üniversitesi servislerinin bir bölümü bulut ortamından hizmet verecek hale
getirilmiştir. 2016 yılı içinde verilen servislerin tümünün bulut ortamından sağlanması hedeflenmektedir.
Türk Ulusal e-Bilim e-Altyapısı (TRUBA)
TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından 2003 yılından itibaren faaliyetlerini
sürdüren Yüksek Başarımlı ve Grid Hesaplama Merkezi, aktif olarak kullanılan toplam teorik hesaplama
gücü 200 Tflops’a ulaşan hesaplama gücü ile tüm ülkedeki araştırma gruplarına hesaplama ortamı
sağlamayı amaçlayan ulusal bir merkez olarak hizmet vermektedir.
Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı, bireysel olarak çalışmalarını yürüten tüm araştırmacıların, TÜBİTAK ARDEB
tarafından desteklenen bilimsel projelerin, hesaplama ve depolama ihtiyacı duyan kamu ve özel
kurumların kullanımına açıktır. Farklı jenerasyonlarda işlemci ailelerinden hesaplama ortamı bulunan
merkezde, toplam 4 PByte boyutunda veri depolama alanı bulunmaktadır.
Mevcut merkezin kaynakları, Kalkınma Bakanlığı tarafından TRUBA Güçlendirme Projesi (TRUBA)
kapsamında 2012-2017 yılları arasında desteklenmekte olup, esas olarak Türkiye'de çalışmalarını yürüten
araştırmacılarının, yürütülmekte olan ulusal ve uluslararası projelerin yüksek başarımlı hesaplama, dağıtık
hesaplama ve bilimsel veri ambarı ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir. Proje, 2008-2011 yılları
arasında DPT tarafından desteklenen TR-Grid Araştırma e-Altyapisinin Güçlendirilmesi (TR-GridReIS)
projesinin geliştirilmiş devamı niteliğindedir.
TRUBA kaynaklarından faydalanan bireysel araştırmacı sayısı 2015 yılı içerisinde 1290’a yükselmiştir.
Kayıtlı araştırmacılar, 118 adetten fazla araştırma ve kamu kurumuna ve farklı 48 ayrı disipline bağlı olarak
çalışmalarını sürdürmüşlerdir.
Bireysel araştırmacılar haricinde merkezimiz, 2015 yılında başlamış 5 adet yeni ARDEB projesi, devam
eden 10 adet ARDEB projesi ve 7 adet tamamlanan ARDEB projesinde hesaplama ve depolama kaynağı
ihtiyacını karşılamak üzere kullanılmaktadır. 2015 yılı itibariyle toplam desteklenen proje sayısı 32’ye
yükseltilmiştir.
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TÜBİTAK ULAKBİM ve farklı kamu kurum ve kuruluşları arasında imzalanan protokoller kapsamında 2015
yılında gerçekleşen ve geçmiş dönemlerden sürdürülen projelerin hesaplama ve depolama altyapısı
sağlanması TRUBA kapsamında TÜBİTAK ULAKBİM tarafından desteklenmektedir:
- AFAD ile yapılan işbirliği kapsamında “Türkiye Deprem Veri Merkezi” projesi:T.C Başbakanlık
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, ülkemizde çeşitli kurum/kuruluş, üniversiteler
ve araştırma merkezleri tarafından kurulan tüm sismik istasyonlarından gelen verilerin bir merkezde
toplanması, düzenlenmesi, saklanması ve kullanıcılar ile paylaşılması amacıyla AFAD Türkiye Deprem Veri
Merkezi kurulmuştur. AFAD TDVM’ne gelen tüm veriler, TRUBA hesaplama kaynakları kullanılarak bu
alandaki uluslararası standartlara çevrilerek, TRUBA depolama kaynaklarında saklanmakta ve paylaşıma
sunulmaktadır. Tüm veriler hem AFAD kaynaklarında hem de TRUBA kaynaklarında saklanmaktadır. AFADTDVM sayesinde araştırmacıların çalışma yapmaları için gereken verilere ulaşması sağlanarak, bilimsel
çalışmalardaki rekabet ve kalite artması ve buna bağlı olarak sismolojik problemlerin çözümlerinde
yenilikler sağlaması hedeflenmektedir.
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan işbirliği kapsamında “Ortofoto Üretimi” projesi:Doğal
Afet Sigortalar Kurumu(DASK) tarafından ihalesi yapılmış olan ve Teknik Koordinatörlüğü Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Gerçek (True) Ortofoto
ve Coğrafi Veri Üretim İşi” projesi gerçekleştirilmektedir. Proje kapsamında uçaklarla fotoğraf çekimi
yapılan ~40.000 km2lik alanın ham verileri, TRUBA depolama kaynaklarında saklanmaktadır. İşlenerek,
ortofoto üretimi için gereksinin duyulan üçüncü seviye veriler elde edildikten sonra, ham veriler teyp
kartuşlarına yedeklenmektedirler. Üretilen üçüncü seviye veriler, TRUBA hesaplama ve yüksek başarımlı
depolama kaynakları kullanılarak işlenerek ortofoto üretimi gerçekleştirilmektedir.
- CERN tarafından yönetilen Yüksek Enerji Fiziği deneyleri:Ülkemiz ile CERN arasındaki ilişkinin
çerçevesini belirleyen TAEK-CERN İşbirliği Anlaşması 14 Nisan 2008 tarihinde Cenevre'de imzalanmıştır.
2005 yılından itibaren dahil olunan EGEE projeleri kapsamında CERN deneylerinde ortaya çıkan verilerin
işlenmesi ve saklanması için TRUBA kaynakları Tier-3 Merkez olarak hizmet etmiştir. 2008 yılında
imzalanan işbirliği çerçevesinde, TRUBA kaynakları arasında işletilen iki site CMS ve ATLAS deneyleri için
Tier-2 Merkez olarak hizmet vermeye başlamıştır.
TRUBA, aylık ortalama 5.5 milyon çekirdek saat kullanımı ile 2015 yılında hizmetlerine devam etmiş olup,
proje boyunca toplamda 203 milyon çekirdek saatten fazla iş çalıştırılmıştır. Araştırmacılar tarafından 2015
yılı içerisinde 58 adet SCI yayını yapılmıştır. Bu yıl içerisinde 12 adet tez tamamlanmış, 10 adet tez
çalışması sürdürülmektedir. Toplam proje boyunca 241 SCI yayın, 27 bildiri, 40 tez çalışması kullanıcılar
tarafından altyapı imkanları kullanılarak gerçekleştirilmiş olarak bildirilmiştir.

İstatistik

Miktar

Toplam Çekirdek Sayısı

10.000+

Toplam Teorik Tflops

200 Tflops

Toplam Depolama Alanı

4PByte
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Kayıtlı kullanıcı sayısı

1290

Toplam Kullanım (2015)

66 milyon çekirdek saat (Hesaplama)

SCI yayın sayısı (2015)

58

Tez sayısı (2015)

12+10

Desteklenen ARDEB Projeleri

10

Desteklenen Ulusal Topluluklar

•

Sismoloji (TDVM Projesi)

•

Ortofoto Üretimi (Çevre Bakanlığı)

•

Yüksek Enerji Fiziği (CERN Tier-2)

•

Biyoenformatik Platformu (ELIXIR)

BULUT
TÜBİTAK ULAKBİM’in amaç ve ilkeleri doğrultusunda ülkemizdeki üniversiteler, akademik kuruluşlar, kamu
kurumları, araştırma ve eğitim kurumlarının etkinliğini ve verimliliğini arttırmak üzere bilişim ve iletişim
teknolojileri alanında araştırma, teknoloji geliştirme ve uygulama faaliyetlerinde bulunmak üzere 2013
yılından itibaren ULAKBİM çatısı altında üretim seviyesinde bulut hizmeti verilmeye başlanmıştır.
ULAKBİM veri merkezinde bulunan hesaplama ve depolama kaynaklarından faydalanılarak ULAKNET
desteği ile hizmet veren bulut mimarisi, son teknolojik gelişmeler ve talep edilen ihtiyaçlar doğrultusunda
sürekli geliştirilmiş ve hizmet kalitesini ön planda tutan bir yaklaşımla, altyapıdan faydalanan kurumlara
gerekli danışmanlık hizmetlerini ve teknik altyapıyı sağlamıştır.
2015 yılı içerisinde ULAKBİM bulut altyapısında hizmet verilen kurumlara hesaplama ve depolama
kaynağının yanı sıra yük dengeleme, özel sanal ağ ve güvenlik duvarı hizmetleri verilmiştir. Platform ve
yazılım olarak servis sunulması konusunda hazırlanan şablonlar kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Bulut
altyapısında 2015 yılı ilk yarısında yürütülen dış proje sayısı T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TBS
Projesi, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı LPIS Projesi, İller Bankası İLCAS Projesi, T.C. Milli Eğitim
Bakanlığı Fatih-2 Projesi ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Projesi olmak üzere 5 olarak
gerçekleşmiştir.
Aynı zamanda T.C. Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı projesi, Pardus, DergiPark gibi çeşitli iç
projeler, bazı üniversiteler ve farklı TÜBİTAK birimlerine verilen hizmetler kapsamında toplam 32 projeye
hizmet verilmiştir. Fatih projesi EBA portalının tüm servisleri bulut üzerinde çalışmıştır.
Bahsi geçen hizmetler, toplamda 75 fiziksel sunucu, yaklaşık 3600 işlemci çekirdeği, 9 TB bellek ve 300 TB
depolama alanı kullanılarak açık kaynak kodlu OpenStack platformu üzerinden sunulmuştur.
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1 Ocak 2015– 31 Aralık 2015 tarihleri arasında 415 adet sanal sunucu tarafından toplamda yaklaşık
23.619.692 işlemci.saat kaynak kullanımı ölçülmüştür.
Eğitimde FATİH-2 Projesi
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK ULAKBİM arasında yapılan protokol gereğince, Fatih projesi
içeriklerinin ve bir çok temel servisinin hizmet verdiği Eğitim Bilgi Ağı (EBA) portalı kapsamında ihtiyaç
duyulan sunucu, depolama, ağ, internet erişimi gibi tüm kaynaklar ULAKBİM veri merkezinden
karşılanmıştır.
Bahsi geçen sunucu ve depolama kaynakları bulut altyapısı vasıtasıyla sağlanmış olup toplamda 18 fiziksel
sunucu, 196 sanal sunucu, 864 işlemci çekirdeği, 2.5 TB bellek, 14 TB disk alanı tahsis edilmiştir.
Tarım Bilgi Sistemi (TBS) Projesi
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK ULAKBİM arasında
imzalanan 1 yıllık sözleşme çerçevesinde Tarım Bilgi Sistemi projesinde ihtiyaç duyulan kaynaklar ULAKBİM
bulut platformu üzerinden sağlanmaktadır.
2014 yılı Haziran ayında yapılan ilk sözleşmeyi takiben Kasım ayında LPIS projesi için bir ek sözleşme
imzalanmış ve projeye tahsis edilen kaynak miktarları arttırılmıştır. Proje kapsamında 29 fiziksel sunucu,
129 sanal sunucu, 1131 işlemci çekirdeği, 4.5 TB bellek, 200 TB depolama alanı kullanılmıştır.
Sistemde çalışan sunucular üzerinde Çiftçi Kayıt Sistemi, tarım parsellerinin belirlenmesi, kooperatiflere ve
diğer desteklere ilişkin hizmetlerin verilmesi sağlanmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamaları ile
desteklenen tarım parselleri belirlenmekte ve parsel için en uygun destekle hizmetleri verilmektedir.
Parsellerin verimlilik haritaları ve muhasebe işlemleri yapılmaktadır.
İller Bankası Coğrafi Arşiv Bilgi Sistemi (İLCAS) Projesi
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı İller Bankası A.Ş. ile TÜBİTAK ULAKBİM arasında imzalanan 1 yıllık
sözleşme kapsamında Coğrafi Arşiv Bilgi Sistemi projesi altında ihtiyaç duyulan kaynaklar bulut platformu
üzerinden sağlanmaktadır.
2014 yılı Temmuz ayı içerisinde başlatılan bu proje çerçevesinde 5 adet fiziksel sunucu, 16 adet sanal
sunucu, 261 adet işlemci çekirdeği, 821 GB bellek, 60 TB depolama kaynağı projeye adanarak üretilen
coğrafi verilerin ulusal ve uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi, coğrafi veri envanterinin
merkezi sunucu üzerinde depolanması, Web tabanlı uygulamalarla bu verilerin kurum içi ve dışı
kullanıcılarla paylaştırılması ve diğer kurumların yayınlamakta olduğu veri servislerinin çevrimiçi
kullanılması işlemleri yapılmıştır. Proje 3 Temmuz 2015 tarihinde sona ermiştir.
Çevre Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Projesi
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TÜBİTAK ULAKBİM arasında imzalanan 5 aylık sözleşme kapsamında
bakanlığın kentsel dönüşüm projesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kaynaklar ULAKBİM bulut
platformu üzerinden tahsis edilmektedir.
2015 yılı Temmuz ayında başlayan proje Aralık ayında son bulmuştur. Projenin uzatılması için bakanlıktan
talep alınmış, gerekli prosedürler başlatılmıştır. Projede 5 adet fiziksel sunucu, 240 işlemci çekirdeği, 1 TB
bellek, 200 TB depolama alanı tahsis edilmiştir.
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Türkiye Deprem Veri Merkezi-III (AFAD-TDVM-III)
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile yapılan protokol kapsamında, ülkemizde
dağınık halde bulunan istasyonlardan toplanan sismik verilerin dünyada belirlenmiş standartlara uygun bir
şekilde arşivlenmesi ve araştırmacıya gerçek zamanlı sunulabilmesi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, günümüze
kadar 3.5 ve üzeri şiddetinde olan depremlerin olay bazlı verisi oluşturularak araştırmacının hizmetine
sunulabilmiştir. Bunun yanında istasyonlara ait performans, ulaşılabilirlik, gap sayısı vb. istatistiki bilgiler
analiz edilerek grafikler halinde sonuçları verilebilmiştir. Aşağıda projeye ait sunulan bilgi ve veriler
rakamsal şekilde aşağıda verilmiştir.
•
•
•
•
•
•
•

Farklı 4 sismik ağa ait toplam 272 sismik istasyon verisi
2009 yılı sonrası 3.5 ve üzeri şiddette 4757 deprem bilgisi ve verisi
2013 yılı Nisan ayından bu yana farklı 231 araştırmacı tarafından 1843 adet sürekli veri isteği
2013 yılı Eylül ayından bu yana 48 farklı araştırmacı tarafından 4144 adet deprem verisi isteği
Yaklaşık 1 Milyon GCF dosyasının HPC ortamında standartlara dönüştürülmesi
Milisaniye bazında istasyonların analizi sonrası oluşturulan bilginin 17920 adet veri tabanı
dosyasında tutulması ve grafikle sunulması (rrdtool)
İstasyonlara ait toplam 10629 adet PDF ve PSD grafiğinin oluşturulması ve web üzerinden
sunulması

Projenin bu fazında istenen sistemin AFAD bünyesine taşınma işlemi gerçekleştirilmiştir.
TÜİK 6 Projesi
Türkiye İstatistik Kurumu ile TÜBİTAK-ULAKBİM arasında 26/04/2012 tarihinde imzalanan “İşbirliği
Protokolü” kapsamında ve 27/08/2012 tarihi sonrasında gerçekleştirilen Projelerde(BAK-TÜİK, TÜİK-2,
TÜİK-3, TUİK-4, TUİK-5) sağlanan hizmetlerin devamı niteliğinde olarak ULAKBİM Veri Merkezine taşınan
sistemlerin barındırılmaya devam ettirilmesi, işletilmesi, optimizasyonu, teknik destek hizmetleridir.
Türkiye İstatistik Kurumunun iç işleyişi nedeniyle yıllık olarak hazırlanan şartnameye istinaden imzalanan
sözleşmeye göre 2015 yılında gerçekleştirilecek TÜİK-6 projesi 01.01.2015 - 31.12.2015 tarih aralığını
kapsamaktadır.
TÜİK-6 Projesi kapsamında, Türkiye İstatistik Kurumu ile birlikte hedeflenen faydaların elde edebilmesi için
ARGE, teknik destek hizmetleri, danışmanlık ve geliştirme faaliyetleri ULAKBİM tarafından TÜİK işbirliği ile
yürütülmüş, izlenmiş ve sonuçlandırılmıştır. ULAKBİM bünyesinde, proje kapsamında, TÜİK ile yapılan
sözleşme gereği yerine getirilen işler aşağıda ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.
Danışmanlık & Araştırma Faaliyetleri
ULAKBİM tarafından TÜİK projesinin çeşitli aşamalarında TÜİK’ e teknik danışmanlık hizmeti
verilmiştir. Bu kapsamda, teknoloji ve şartname danışmanlığı ve personel desteği biçiminde hizmet
sunulmuştur. Bilişim altyapısının sağlıklı ve başarılı bir şekilde sunulabilmesi ve verilen hizmetlerin en az
kesinti ile sağlanabilmesi için bilişim teknolojisi süreçlerinde TÜİK’ e destek verilmiştir.
Sistemlerin daha iyi çalışabilmesi, verimliliğin artırılabilmesi, hata oranlarının düzeltilmesi ve
sistemlerin daha iyi izlenebilmesi için gerekli AR-GE faaliyetleri TÜBİTAK-ULAKBİM desteğiyle
gerçekleştirilmiştir.
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Bilişim Altyapısı İşletim ve Optimizasyon Faaliyetleri
TÜİK projesi kapsamında, paydaşların hedeflenen faydaları elde edebilmesi için, farklı işlevleri
yerine getirecek birçok yazılım ve donanım bileşenlerinin işletimi tümüyle TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından
sağlanmaktadır. Bu kapsamda çeşitli sanallaştırma platformlarında koşan 209 sanal sunucu, 22 adet
sanallaştırma ve veritabanı sunucuları üzerinden hizmet sağlanarak TÜİK’in sistem faaliyetlerine destek
sürdürülmüştür.
Ağ hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla yapılan çalışmaların ardından kenar anahtarlar, depolama
cihazı ağı anahtarları, omurga cihazları ve güvenlik duvarları yenilenmiştir.
TÜİK Sistemleri İçin Sağlanan Kapasite:
Veritabanı Sunucuları

Adet

Veritabanı Sunucu Sayısı(Fiziksel)

5

Diğer Sunucular(Sanal sunucular için)

Kapasite

Sanallaştırma Altyapısında Kullanılan Sunucu Sayısı

17

Depolama Aygıtları

Kapasite

Disk Boyutu

150 TB

Minimum IOPS

10.000

Yedekleme Aygıtları

Kapasite

Disk Boyutu

40 TB

Sistemlerin yedeklenmesi, bakımı, güncellenmesi ve veri kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra, hizmetlerin
daha iyi verilebilmesi için optimizasyon faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
Veri Merkezi
TÜİK’in iç işleyişinde ihtiyaç duyduğu bilişim altyapısının yanı sıra kamuya sunulan hizmetlerin
gerçekleştirilebilmesi için gerekli hesaplama, depolama ve güvenlik birimlerinin tümü TÜBİTAK-ULAKBİM
tarafından sağlanan veri merkezi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Hâlihazırda TÜİK’in bir sistem odası
bulunmamaktadır. İhtiyaç duyulan barındırma faaliyeti süresince enerji sistemleri, iklimlendirme sistemleri
ve gerek duyulan bakım-onarım, yenileme işlemleri TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından sağlanmıştır. Toplamda
5 kabinle hizmet sunulmaktadır.
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AB PROJELERİ
EngagingtheResearchCommunitytowards an Open ScienceCommons (EGI-Engage) Projesi
EGI-Engage projesi 30 ülkeden 70'den fazla kurumu içeren, Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen
bir proje olarak Mart 2015 tarihinde başlamıştır. TÜBİTAK ULAKBİM olarak ilgili projenin ortakları arasında
yer almaktayız. İlgili proje açık bilim alanlarında Avrupa omurgasında yer alan hesaplama veri depolama,
iletişim alanlarındaki federe altyapılarının gelişimlerini hızlandırmayı hedeflemektedir. Projenin ilk fazında
mevcut hesaplama ve bulut kümelerimizle belirli sanal organizasyonlara destek verilmektedir. Ayrıca EGIPay-for-Use aktivitesi içerisinde yer alınmaktadır.
GovernmentsENabledwith IPv6 (GEN6) Projesi
GovernmentsENabledwith IPv6 (GEN6) projesi ( http://www.gen6-project.eu ) 1 Ocak 2012 – 30 Mayıs
2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş toplam 6 milyon € bütçeli bir Avrupa Birliği ICT PSP projesidir.
Projede Almanya, Hollanda, İspanya, Portekiz, Slovenya, Lüksemburg, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti,
Güney Kıbrıs’tan toplam 19 paydaş ile Türkiye’den TÜBİTAK ULAKBİM ve TURKSAT olmak üzere toplam 21
paydaş yer almıştır.
Projenin temel amacı Avrupa Birliği ülkelerindeki kamu bilişim altyapıları ve e-devlet, e-kimlik benzeri
servislerin IPv6 desteğinin verilmesidir. Proje kapsamında bilişim altyapısı ve uygulamalarından bir veya
birkaçı pilot olarak seçilmiş ve bu altyapılara IPv6 desteği verilmiştir. Projenin bir diğer amacı, servis ve
altyapılara IPv6 desteği verilirken elde edilen deneyimin diğer uygulamalara örnek olacak şekilde
belgelenerek kazanılan bil-yap bilgisinin yeni yöntem, kılavuz, en iyi uygulama örnekleri üretmek için
kullanılmasıdır. Proje’nin Türkiye ayağında, TÜRKSAT tarafından www.turkiye.gov.tr üzerinden verilen edevlet hizmetine IPv6 desteği verilmiştir. Proje kapsamında tek bir ülkede gerçekleştirilecek pilot
uygulamaların yanında, birden fazla ülke tarafından kullanılan servis ve altyapılara da IPv6 desteği
verilmiştir.
TÜBİTAK ULAKBİM GEN6 projesinde toplam proje adam ayının %64’ünü oluşturan “Ulusal IPv6 Pilot
Çalışmaları” iş paketinin liderliğini üstenmiştir. Proje ile TÜBİTAK ULAKBİM; Türkiye’deki IPv6 geçişinde
izlediği öncü rolünü sürdürmüştür.
Proje final gözden geçirme toplantısı 21-22 Mayıs 2015 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilmiştir. Proje
gözden geçirmesi akabinde proje sonlandırılması için gerekli idari ve mali işlemler tamamlanmış ve proje
başarılı bir şekilde bitirilerek sonlanmıştır.
Pan-EuropeanResearchandEducation Network (GÉANT) Projeleri
Avrupa Akademik ve Araştırma Ağı GÉANT, sahip olduğu benzersiz coğrafi yayılım, yüksek bant genişliği,
yenilikçi hibrit ağ teknolojileri ve kullanıcı odaklı hizmet yelpazesi ile araştırma alanında gerçek anlamda
küresel iş birliği imkanı sağlayan dünyanın en gelişmiş uluslararası ağı olma özelliğini taşımaktadır.
TÜBİTAK ULAKBİM, 2004 yılından bu yana Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen.GÉANT ağının
işletilmesini ve üzerinde araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütülmesini sağlayan projelerde yer
almaktadır. 2015 yılının ilk yarısında GÉANT3Plus projesi tamamlanmış ve projenin devamı niteliğınde olan
GN4 projesi başlamıştır. GÉANT3Plus projesi kapsamında NfSen eklentisi olan ve flow kayıtları ile farklı
ağlar üzerinde ortak tehdit analizi yapılmasına olanak sağlayan NfQuery geliştirilmiştir. Kurumumuz, GN4
projesi kapsamında ise ağ güvenliği servisleri geliştirilmesi alanındaki çalışmalarında görev almakta olup,
bu alandaki çalışmalar takip edilmiştir.
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1.4.3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Veri Tabanı
Veri tabanlarının günlük, aylık ve yıllık periyodik bakım çalışmaları 2015 yılında da düzenli olarak yapılmış,
mevcut ana veri tabanının büyümesi nedeni ile oluşan sorunlara karşı teknik önlemler alınmış, bakım
çalışmaları gerçekleştirilmiş, dokümantasyon ortamı yenilenmiş, tam envanter bilgisi çıkarılmış, geniş
kapsamlı performans iyileştirme çalışmalarında bulunulmuş ve sorunlar tespit edilerek düzeltilmiştir.
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
Kurum içi ve kurum dışı evrak süreçlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla 2013 yılından
itibaren kullanılmakta olan EBYS uygulaması için kullanıcı desteği verilmiş, kurum organizasyonundaki
değişiklikler ve gelen talepler doğrultusunda gereken konfigürasyon değişiklikleri yapılmıştır. Elektronik
ortamda kurum dışına evrak gönderilmesi ve alınmasını sağlayacak olan Kayıtlı Elektronik Posta hesabının
EBYS ile entegre bir şekilde kullanımını sağlamaya yönelik çalışmalar sürdürülmüştür.
1.4.4 İnsan Kaynakları
Kurumumuzda, 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle 145 personel görev yapmaktadır. Bu personelin %53.79’u
kadrolu, %46.21‘ i proje personeli olarak çalışmaktadır. TÜBİTAK Hizmet Grupları ve Dereceler Cetveline
göre TÜBİTAK personeli beş ana grupta toplanmış olup kadro unvanları aşağıda sıralanmıştır.
Y Grubu (Yönetim): Enstitü müdürü, enstitü müdür yardımcısı.
AG Grubu (Araştırma): Başuzman araştırmacı, uzman araştırmacı, araştırmacı.
A Grubu (Teknik ve Destek): Başuzman, uzman, uzman yardımcısı, müdür yardımcısı.
B Grubu (Hizmet): Koruma güvenlik amiri, başteknisyen, uzman teknisyen, teknisyen, şef, memur.
C Grubu (Yardımcı Hizmet): Memur, dağıtıcı.
2015 yılı insan kaynağının çalışma alanlarına göre dağılımı Şekil 2, eğitim grubuna göre dağılımı ise Şekil
4’te verilmektedir.
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TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT)
Uluslararası Toplantılar Düzenlemek (Çalıştay / Konferans / Seminer / Komisyon Toplantıları)
TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması
Eğitim Araştırmaları
Etkinlikler (Panel, Konferans ve Çalıştaylar)

1.4.6 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Yüksek Öğretim Binasında yerleşik olan TÜBİTAK ULAKBİM’ in “TÜBİTAK Başkanlığına Doğrudan Bağlı
Merkez ve Enstitülerin Yönetim Kurullarının Toplantı ve Çalışma Usulüne İlişkin Esaslar” ile düzenlenmiş
hususlar dışında kalan teşkilatlanması ve görevleri ile çalışma usul ve esasları “Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Yönetmeliği” nde belirtilmiştir.
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TÜBİTAK ULAKBİM 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren 5018 sayılı Kanun’ un kapsamına alınmıştır. 5018 sayılı
Kanun ile beraber, TÜBİTAK Başkanlık tarafından 2006 yılında uygulanmaya başlanan Harcama Talimatı ve
Ödeme Emri Belgesi üzerindeki ön mali kontrol işlemlerine 2015 yılında da devam edilmiştir. Ön mali
kontrol uygulaması Başkanlık Mali Hizmetler Daire Başkanlığı (İç Kontrol Müdürlüğü) tarafından yerine
getirilmektedir.
5018 sayılı Kanunun 31. Maddesinde Harcama Yetkililiği ile ilgili olarak ise; Harcama Yetkilileri Hakkında
Genel Tebliğ’de (Seri No:1) TÜBİTAK için özel düzenleme bulunmaktadır ve bu özel düzenleme üst
yöneticiye harcama yetkililerini belirleme yetkisi tanımaktadır. TÜBİTAK bu yetkiyi 2014 yılında da, bugüne
kadar olduğu gibi, Tebliğ’deki düzenlemelere paralel şekilde kullanmıştır. Gerçekleştirme görevlisi ise ilgili
birimin harcama yetkilisinin kararıyla belirlenerek görevlendirilmiştir.
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2. AMAÇ VE HEDEFLER
2.1. İdarenin Amaç ve Hedefleri
Stratejik Amaçlar
Stratejik Amaç 1. Ulusal Hedefler Doğrultusundaki Ar-Ge Faaliyetlerini Artırmak
Stratejik Hedef 1.2. Ülkemizin Önemli İhtiyaçlarına Çözüm Üreten Projeler Geliştirmek
Stratejik Hedef 1.7. BTY e-Altyapılarının Gelişmesini Sağlamak

2.2 Temel Politikalar ve Öncelikler
Bu planda TÜBİTAK’ın çalışma alanına ilişkin temel politika öncelikleri ve tedbirler şunlardır:
•
•
•

Uluslararası düzeyde rekabetçi ve yüksek katma değerli yeni sektörler, ürün ve markalar ortaya
çıkaracak Ar-Ge ve yenilik programlarının hayata geçirilmesi,
Temel ve sosyal bilimlerde yetkin araştırmacıların yetiştirilmesinin desteklenmesi, üniversiteler ve
kamu kurumları bünyesinde bu alanlardaki araştırmaların sayısı, niteliği ve etkinliğinin artırılması,
Kamu tedarik sisteminin yeniliği, yerlileşmeyi, çevreye duyarlılığı, teknoloji transferini ve yenilikçi
girişimciliği teşvik edecek şekilde iyileştirilmesi,
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3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
3.1 Mali Bilgiler
3.1.1 Bütçe Uygulama Sonuçları
2015 yılında Maliye Bakanlığı SAY2000i sisteminde yer alan muhasebe kayıtlarına göre hazırlanan mali
raporlar aşağıda sunulmuştur.
3.1.2 Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

TABLO 1.

31.12.2015 YILI GİDER DAĞILIMI (TL)

01. Personel Giderleri

8.240.505

02. SGK Devlet Primi Giderleri

1.426.800
139.615.950

03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
04. Faiz Giderleri
05. Cari Transferler

11.266.223

06. Sermaye Giderleri

13.287.113

07. Sermaye Transferleri
TOPLAM

11.723.679
185.560.270

TABLO.2 31.12.2015 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI (TL)
Planlanan (P)

31.12.2015
Gerçekleşen (G)

Gerçekleşme Oranı
(%) (100XG/P)

Gelir Bütçesi
Hazine Yardımı

159.086.000

162.000.000

101,83

9.149.000

11.475.525

125,43

75.000

49.214

65,62

9.024.000

11.216.092

124,29

50.000

210.219

420,44

168.235.000

173.475.525

103,12

01. Personel Giderleri

9.577.000

8.240.505

86,04

02. SGK Devlet Primi Giderleri

1.728.000

1.426.800

82,57

127.564.000

139.615.950

109,45

05. Cari Transferler

11.201.000

11.266.223

100,58

06. Sermaye Giderleri

18.165.000

13.287.113

73,15

Dış Kredi
Bir Önceki Yıldan Devir
Özgelir
Yayın Gelirleri
Faaliyet Gelirleri
Diğer Gelirler
Toplam Gelir
Gider Bütçesi

03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
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07. Sermaye Transferleri

11.723.679

Toplam Gider

168.235.000

185.560.270

110,30

TABLO.3 GELİR KARŞILAŞTIRMA TABLOSU (TL)
31.12.2014 Yılı

31.12.2015 Yılı

Değişim Oranı (%)

Gerçekleşen Gelir (A)

Gerçekleşen Gelir (B)

(100xB/A)-100

Gelir Bütçesi
Hazine Yardımı
Bir Önceki Yıldan
Devir
Özgelir

169.451.043

162.000.000

16.887.274

11.475.525

-32,05

44.087

49.214

11,63

15.687.164

11.216.092

-28,50

Diğer Gelirler

1.156.023

210.219

-81,82

Toplam Gelir

186.338.317

173.475.525

Yayın Gelirleri
Faaliyet Gelirleri

-4,40

-6,90

TABLO.4 GİDER KARŞILAŞTIRMA TABLOSU (TL)

Gider Kalemleri
01. Personel Giderleri
02. SGK Devlet Primi Giderleri

31.12.2014 Yılı
Gerçekleşen Gider
(A)
7.245.156

31.12.2015 Yılı
Değişim Oranı (%)
Gerçekleşen
Gider (B)
(100xB/A)-100
8.240.505
13,74

1.225.888

1.426.800

16,39

132.385.345

139.615.950

5,46

05. Cari Transferler

11.829.466

11.266.223

-4,76

06. Sermaye Giderleri

14.383.508

13.287.113

-7,62

07. Sermaye Transferleri

14.212.588

11.723.679

-17,51

181.281.951

185.560.270

2,36

03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Toplam Gider
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Tablo.5 31.12.2015 YILI GELİR BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ (TL)
GELİR
EKONOMİK
KOD

PLANLANAN GELİR

03.1.1.01

Şartname, Basılı Evrak, Form
Satış Gelirleri

03.1.2.19

Etüt ve Proje Gelirleri

03.1.2.99

Diğer Hizmet Gelirleri

04.2.1.01

75.000

31.12.2015
GERÇEKLEŞEN GELİR
49.214
10.249.104

9.024.000

966.988

Hazine Yardımı

141.186.000

144.100.000

04.2.2.01

Hazine Yardımı

17.900.000

17.900.000

05.1.9.03

Mevduat faizleri
Tanımlanamayan Diğer Çeşitli
Gelirler

50.000

111.105

05.9.1.99

TOPLAM

99.114
168.235.000

173.475.525
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TABLO.6 31.12.2015 YILI 2.DÜZEY EKONOMİK KOD BAZINDA BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ
(TL)
BİRİNCİ
DÜZEY

İKİNCİ
DÜZEY

01

AÇIKLAMA
PERSONEL GİDERLERİ

BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ

31.12.2015
ÖDENEĞİ

31.12.2015
HARCAMA

9.577.000

8.417.000

8.240.505

334.000

274.000

263.708

1

MEMURLAR

3

İŞÇİLER
SOSYAL GÜVENLİK
KUR..DEV.PRİMİ GİD.

9.243.000

8.143.000

7.976.797

1.728.000

1.528.000

1.426.800

3

İŞÇİLER

1.728.000

1.528.000

1.426.800

127.564.000

142.394.000

139.615.950

2

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE
MALZEME ALIM.

1.778.000

3.138.000

3.051.532

3

YOLLUKLAR

65.000

105.000

76.877

4

GÖREV GİDERLERİ

6.000

31.000

23.123

5

HİZMET ALIMLARI

125.344.000

138.044.000

135.483.992

6

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK
ALIM,BAKIM
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE
ONARIM GİDER

51.000

111.000

83.019

260.000

680.000

615.739

60.000

285.000

281.668

CARİ TRANSFERLER
HANE HALKINA YAPILAN
TRANSFERLER
YURTDIŞINA YAPILAN
TRANSFERLER

11.201.000

11.331.000

11.266.223

11.000.000

11.000.000

10.947.037

201.000

331.000

319.186

SERMAYE GİDERLERİ

18.165.000

21.165.000

13.287.113

1

MAMUL MAL ALIMLARI

11.200.000

11.200.000

8.522.775

3

100.000

100.000

1.300.000

1.300.000

1.198.999

7

GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
MENKUL MALLARIN BÜYÜK
ONARIM GİD.
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM
GİDERLERİ

2.215.000

2.215.000

187.271

9

DİĞER SERMAYE GİDERLERİ

3.350.000

6.350.000

3.378.068

0

11.723.679

11.723.679

1

SERMAYE TRANSFERLERİ
YURTİÇİ SERMAYE
TRANSFERLERİ

11.723.679

11.723.679

196.558.679

185.560.270

02

03

7
8
05
4
6
06

6

07

GENEL TOPLAM

168.235.000
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TABLO.7 31.12.2015 YILI EKONOMİK KOD BAZINDA BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ (TL)
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ

EKONOMİK KOD

31.12.2015
ÖDENEĞİ

31.12.2015
HARCAMA

31.12.2015
KALAN

01. Personel Giderleri

9.577.000

8.417.000

8.240.505

176.495

02. SGK Devlet Primi Giderleri

1.728.000

1.528.000

1.426.800

101.200

127.564.000

142.394.000

139.615.950

2.778.050

05. Cari Transferler

11.201.000

11.331.000

11.266.223

64.777

06. Sermaye Giderleri

18.165.000

21.165.000

13.287.113

7.877.887

0

11.723.679

11.723.679

0

168.235.000

196.558.679

185.560.270

10.998.409

03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

07. Sermaye Transferleri
TOPLAM

Tablo 8. 2014-2015 YILLARI GERÇEKLEŞEN GİDER KARŞILAŞTIRMASI (TL)
31.12.2014 YILI
GERÇEKLEŞEN
GİDER
A-

PERSONEL

B-

DİĞER CARİ

CD-

31.12.2015 YILI
GERÇEKLEŞEN
GİDER

8.471.044

9.667.305

144.214.811

150.882.173

SERMAYE
SERMAYE
TRANSFERLERİ

14.383.508

13.287.113

14.212.588

11.723.679

TOPLAM

181.281.951

185.560.270

DEĞİŞİM ORANI (%)
(100xB/A)-100
14,12
4,62
-7,62
-17,51
2,36

3.1.3 Mali Denetim Sonuçları
Kurumun hesaplarına, faaliyetlerine, süreçlerine, iş ve işlemlerine yönelik iç denetim faaliyeti 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 68’inci maddesine göre dış denetim Sayıştay Denetçileri
tarafından gerçekleştirilmiş olup hazırlanan rapor doğrultusunda düzeltmeler yapılmıştır.
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3.2 Performans Bilgileri
3.2.1 Faaliyet ve Proje Bilgileri
2015 yılında TÜBİTAK ULAKBİM bünyesinde yürütülen dış destekli proje sayısı 10’dir. Aynı zamanda 5 adet
proje, Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen proje
bütçesi 21 milyon TL’nin üzerinde olup toplamda dış destekli proje bütçesi 57 milyon TL’nin üzerindedir.
Ulusal düzeyde bilgi ve belge hizmetlerinin verilmesinin yanı sıra TÜBİTAK ULAKBİM kapsamında ealtyapıları güçlendirmek, açık kaynak kodlu uygulamaların desteklenmesi ve eğitim teknolojilerinin
geliştirilmesi konularında çalışmalar yapılmıştır.
Müfredat ve Ders Kitapları Hazırlama Projesi, Türk Milli Eğitim sisteminin çağın gerekliliğine uygun olarak
yenilenmesi ve bu doğrultuda MEB’e gerekli katkıyı sağlama amacı taşımaktadır. Projeden faydalanacak
kitle MEB bünyesinde bulunan okulların 1-12. sınıflar arasında öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır.
05.02.2015 tarihli sözleşme gereği yapılması gereken işler; temel eğitim için 13 kitap ve 8 öğretim
programı, ortaöğretim için 10 kitap ve 8 öğretim programı olmak üzere toplam 23 kitap ve 16 öğretim
programından oluşmaktadır. 2015 yılı için; 16 öğretim programı ve 23 kitap teslimatı Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanlığı (TTKB)’ye yapılmıştır.
Bunlardan Temmuz 2015 panelinden geçer puan alamayan kitaplar üzerinde istenen düzenlemeler
yapılarak Ocak 2016 tarihinde tekrar TTKB panel sistemine yüklenecektir. Bunların dışında hali hazırda
okutulan kitaplar için istenilen düzenlemeler yapılarak MEB’e teslim edilmektedir.
DergiPark Projesi kapsamında 2014 yılında 461 olan dergi sayısı, 2015 yılının sonunda 917’e yükselmiştir.
2015 yılı içerisinde UBYT Programı için toplam 19.438 başvuru yapılmıştır. Bu başvurulardan 15298'ine
yayın

teşvik

ödemesi

yapılmıştır.

Bu

program

çerçevesinde

9260

yayın

için

10572

araştırmacı 11.000.000,00TL teşvik almıştır.
2015 yılı içerisinde ULAKBİM bulut altyapısında hizmet verilen kurumlara hesaplama ve depolama
kaynağının yanı sıra yük dengeleme, özel sanal ağ ve güvenlik duvarı hizmetleri verilmiştir. Platform ve
yazılım olarak servis sunulması konusunda hazırlanan şablonlar kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Bulut
altyapısında 2015 yılı ilk yarısında yürütülen dış proje sayısı T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TBS
Projesi, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı LPIS Projesi, İller Bankası İLCAS Projesi, T.C. Milli Eğitim
Bakanlığı Fatih-2 Projesi ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Projesi olmak üzere 5 olarak
gerçekleşmiştir.
Aynı zamanda T.C. Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı projesi, Pardus, DergiPark gibi çeşitli iç
projeler, bazı üniversiteler ve farklı TÜBİTAK birimlerine verilen hizmetler kapsamında toplam 32 projeye
hizmet verilmiştir. Fatih projesi EBA portalının tüm servisleri bulut üzerinde çalışmıştır.
Bahsi geçen hizmetler, toplamda 75 fiziksel sunucu, yaklaşık 3600 işlemci çekirdeği, 9 TB bellek ve 300 TB
depolama alanı kullanılarak açık kaynak kodlu OpenStack platformu üzerinden sunulmuştur.
1 Ocak 2015– 31 Aralık 2015 tarihleri arasında 415 adet sanal sunucu tarafından toplamda yaklaşık
23.619.692 işlemci.saat kaynak kullanımı ölçülmüştür.
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Uzaktan Eğitim Hizmetleri Projesi kapsamında, Uzaktan Eğitim Enstitüleri ve TÜBİTAK Birimleri’ nin
uzaktan eğitim ve e-konferans ihtiyaçları için gerekli olan yüksel kapasiteli altyapının sağlanması
amaçlamaktadır. 2015 yılı içerisinde: Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi,
TÜBİTAK TEYDEB, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi hizmetten faydalanmıştır. 2015 yılı
içersinden sanal sunucular üzerinden verilen servislerin bulut ortamına taşınması için çalışmalarda
bulunulmuş ve Süleyman Demirel Üniversitesi ile Sakarya Üniversitesi’ nin servislerinin tamamı, Ankara
Üniversitesi servislerinin bir bölümü bulut ortamından hizmet verecek hale getirilmiştir. 2016 yılı
içersinde verilen servislerin tümünün bulut ortamından sağlanması hedeflenmektedir.
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Türkiye Deprem Veri Merkezi Projesi ile,
ülkemizde dağınık halde bulunan istasyonlardan toplanan sismik verilerin dünyada belirlenmiş
standartlara uygun bir şekilde arşivlenmesi ve araştırmacıya gerçek zamanlı sunulabilmesi
gerçekleştirilmiştir.
TÜİK projesinin çeşitli aşamalarında TÜİK’ e teknik danışmanlık hizmeti verilmiştir. Bu kapsamda, teknoloji
ve şartname danışmanlığı ve personel desteği biçiminde hizmet sunulmuştur. Bilişim altyapısının sağlıklı ve
başarılı bir şekilde sunulabilmesi ve verilen hizmetlerin en az kesinti ile sağlanabilmesi için bilişim
teknolojisi süreçlerinde TÜİK’ e destek verilmiştir. Sistemlerin daha iyi çalışabilmesi, verimliliğin
artırılabilmesi, hata oranlarının düzeltilmesi ve sistemlerin daha iyi izlenebilmesi için gerekli AR-GE
faaliyetleri ULAKBİM desteğiyle gerçekleştirilmiştir.
TÜİK’ in iç işleyişinde ihtiyaç duyduğu bilişim altyapısının yanı sıra kamuya sunulan hizmetlerin
gerçekleştirilebilmesi için gerekli hesaplama, depolama ve güvenlik birimlerinin tümü TÜBİTAK-ULAKBİM
tarafından sağlanan veri merkezi kullanılarak gerçekleştirilmektedir
BTY e-altyapılarının gelişmesini sağlamak hedefine yönelik olarak TÜBİTAK ULAKBİM kapsamında
ULAKNET-2 ve Türk Ulusal E-Bilim E-Altyapısı (TRUBA) projeleri yürütülmektedir. ULAKNET-2 projesinin
amacı, ULAKNET altyapısında artan kapasite ihtiyaçlarına uzun vadede cevap verebilmek ve yüksek hat
kiralarından kurtulabilmek için; “kapasite kiralama” yöntemi yerine, tüm dünya akademik ağlarındaki
yönelime paralel olarak “kendi fiber optik altyapısını oluşturma” stratejisini hayata geçirmektir. 2015
yılında fiber optik altyapının yeni kurumları kapsayacak şekilde genişletilmesini amaçlayan çalışmalar
devam etmiştir. Ankara ve İzmir büyükşehir sınırları içerisinde yer alan kurumların fiber optik altyapı ile
bağlantısının sağlanması için ilgili kurumlar ve servis sağlayıcılarla alternatifli modeller
değerlendirilmektedir. TÜBİTAK ULAKBİM tarafından şehiriçi (Ankara, Eskişehir, Konya ve İstanbul)
güzergâhlarda kurulan fiber optik altyapısının uzunluğu 200 km'ye ulaşmıştır.
Konya ilinde kurulu bulunan altyapının mevcut üniversitelerin yeni birimlerini kapsayacak şekilde
genişletilmesi çalışmaları 2015 yılı Nisan ayında tamamlanmıştır. Ayrıca yeni kurulan Konya Gıda ve Tarım
Üniversitesi'nin altyapıya dahil edilmesi çalışmaları yürütülmüş olup 2016 yılı ilk yarısında devreye
alınması planlanmaktadır. İstanbul Göztepe de bulunan Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi'nin
bağlantısı için servis saplayıcı üzerinden fiber optik altyapı tedarik edilmiş, devreye almak için gerekli olan
elektrik ve iklimlendirme altyapısında iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Konya' da kurulu bulunan
altyapı için bakım onarım hizmeti alınmış, Eskişehir ve Ankara'daki altyapıları için çalışmalar
yürütülmüştür. Bu kapsamda ihtiyaç halinde kullanılmak üzere 12km kablo tedarik edilmiştir. Ayrıca İzmir'
de bulunan ve ULAKNET ağına dahil olan eğitim ve araştırma kurumları arasında fiber optik altyapı
kurulabilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile görüşmeler/yazışmalar sürdürülmüştür. TRUBA
Güçlendirme projesi esas olarak Türkiye'de çalışmalarını yürüten araştırmacıların, yürütülmekte olan
ulusal ve uluslararası projelerin yüksek başarımlı hesaplama, dağıtık hesaplama ve bilimsel veri ambarı
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ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir. Proje, TR-Grid Araştırma e-Altyapısının Güçlendirilmesi (TRGridReIS) projesinin geliştirilmiş devamı niteliğindedir. 2015 yılının son çeyreğinde devreye alınan 2 Pbyte
net kapasiteli yüksek performanslı depolama kaynakları ile depolama alanı ile güçlendirilmiştir. TRUBA
Güçlendirme projesi başlangıcından 2015 yılı sonuna kadar 241 SCI yayın, 27 bildiri, 40 tez çalışması
kullanıcılar tarafından altyapı imkanları kullanılarak gerçekleştirilmiş ve desteklenen ARDEB proje sayısı
32'ye yükselmiştir. Projenin toplamında 200 milyon çekirdek saatten fazla iş çalıştırılmıştır. Kayıtlı kullanıcı
sayısı binin üzerindedir. TRUBA Danışma Kurulu, 2015 senesi içerisinde yeni üyeleri ile aktif olarak
toplantılarına başlamıştır.
Tübitak Yayınları
Bilgi ve teknolojideki hızlı gelişmeler, beraberinde öğrenme-öğretme yöntemlerinin de aynı hızla
iyileştirilmesi ihtiyacını doğurmaktadır. Bu ihtiyacın öneminin farkında olan ülkeler aynı hızla eğitimöğretim müfredatlarını, yöntemlerini gözden geçirmekte ve teknolojideki gelişmeleri bu alanlara
eşzamanlı olarak yansıtarak mevcut durumlarını iyileştirmeye çalışmaktadırlar. Ülkemizdeki
öğrenme/öğretme yöntemlerini iyileştirebilmek için de hızlı ama bir o kadar da doğru adımlarla hareket
etmek gerekmektedir. Bu bağlamda ülkemizdeki Eğitim-Öğretim sistemini iyileştirmeye yönelik atılan
önemli adımlardan bir tanesi; MEB ile TÜBİTAK arasında 14 Mart 2012’de imzalanan ve 2014 yılı itibariyle
TÜBİTAK ULAKBİM bünyesinde yürütülen “Eğitimde İşbirliği Protokolü” dür. Protokol genel itibarıyla;
“Eğitim ve Öğretimin niteliğinin artırılması için MEB’in ihtiyaçlarına yönelik Ar-Ge faaliyetlerini
kapsamaktadır. Bu protokol çerçevesinde 2015 yılı içerisinde de çalışmalara devam edilmiştir. Talim ve
Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB) tarafından onaylanan öğretim programlarına yönelik 2014 yılı içerisinde
kademeli olarak “Eğitim materyallerinin hazırlanması” çalışmalarına başlanmış ve yürütülmüştür.
2012/104 no.lu BTYK kararı altında da yer alan çalışmaların ürünleri olan eğitim materyalleri hazırlanarak
MEB’e teslim edilmiştir.
Tablo 1. TÜBİTAK Tarafından Hazırlanan Eğitim Materyalleri

1. Etap
Ders

Sınıflar

Matematik

6,7,10,11(Kitap)

Fen Bilimleri

3,4,6,7

Fizik

10,11

Kimya

10,11

Biyoloji

10,11

İngilizce

3,4,6,7,9

Zeka Oyunları

5-8(Tek Kitap)

Yazarlık ve Yazma
Becerileri
Bilim uygulamaları

5
6

Kitap
Türü
Ders
Kitabı
Ders
Kitabı
Ders
Kitabı
Ders
Kitabı
Ders
Kitabı
Ders
Kitabı
Ders
Kitabı
Ders
Kitabı
Ders
Kitabı
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Şekil 1. Hazırlanan Eğitim Materyalleri
Temel ve orta öğretim seviyesindeki İngilizce öğretim sistemi üstüne araştırmalar yaparak alternatif
öğretim modelleri geliştirme üzerine Ar-Ge çalışmalarının yapılması:
Dilbilgisine dayalı yabancı dil öğretim sistemi yerine daha etkin bir öğretim yöntemi hazırlanması üzerinde
çalışmalar yürütülmüştür. Ülkemize en uygun İngilizce öğretim modelinin belirlenmesi için alanlarında
uzman akademisyenlerin ve öğretmenlerin yer aldığı bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu doğrultuda;
İngilizce 9-12. sınıflar için öğretim programı taslağı TTKB’ye sunuldu. Aralık 2014’te program TTKB
tarafından onaylanmıştır. Bu doğrultuda hazırlanan 9. sınıflara yönelik eğitim materyalleri 2015 yılında
MEB’e teslim edilmiştir.
TTKB tarafından onaylanan “2-8 öğretim programına yönelik kademeli olarak “Eğitim materyallerinin
hazırlanması” çalışmaları yürütülmüştür. Bu doğrultuda hazırlanan 3,4,6 ve 7. sınıflara yönelik eğitim
materyalleri 2015 yılında MEB’e teslim edilmiştir.
Konuşma-anlama-dinleme odaklı, özgün şarkılar, kes-yapıştır, boyama, eşleştirme, zeka oyunları ve elişi
gibi aktivitelerin yer aldığı bu modelde, üç boyutlu animasyonlar da kullanılmıştır.
Müfredata uygun dijital içeriklerinin geliştirilmesi ve hazırlanması için Ar-Ge çalışmalarının yapılması, bu
kapsamda E-Ders (video) uygulamaları ile içerik zenginleştirilmesi:
Eğitimde yeni teknolojilerin kullanılması amacıyla ‘e-ders’ uygulaması üzerinde çalışmalar devam etmiştir.
Z-kitap uygulamaları için MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü(YEĞİTEK) ile görüşmelerde
bulunulmuş, yeni bir sözleşme yapılarak sürecin sürdürülmesi hususunda görüş birliğine varılmıştır. MEB
Yeğitek ile yapılan görüşmeler sonucunda Z-kitap yerine kazanımları küçük parçalara ayıran, bu parçaların
üzerinden öğrenmeyi kolaylaştıran ve daha zevkli hale getirecek olan öğrenme adımları işi için yeni bir
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sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılacak olan 14.000 adet öğrenme adımı modelleri tamamlanıp MEB Yeğitek’
e teslim edilecektir. Teslim edilen öğrenme adımları EBA portalde yayınlanacaktır.
MEB İhtiyaçları Doğrultusunda Protokol Kapsamında 2015 yılında Yürütülen Diğer Faaliyetler:
Protokol çerçevesinde; takvime uygun olarak Hayat Bilgisi 1-3 öğretim programı, Türkçe 1-8 öğretim
programı, Matematik 1-4 öğretim programı, Teknoloji Tasarım Dersi öğretim programı, Coğrafya 9-12
Dersi öğretim programı, Tarih 9-12 Dersi öğretim programı, Edebiyat-Dil ve Anlatım 9-12 Dersi öğretim
programı, İletişim ve Sunum Becerileri Dersi öğretim programı, Düşünme Eğitimi Dersi öğretim programı,
Çevre ve Bilim Dersi öğretim programıve Sosyal Bilgiler 4-7 öğretim programı taslak çalışmaları
tamamlanarak TTKB’ye teslim edilmiştir. Bunlardan Teknoloji Tasarım Dersi öğretim programı, Coğrafya 912 Dersi öğretim programı, Tarih 9-12 Dersi öğretim programı, İletişim ve Sunum Becerileri Dersi öğretim
programı, Düşünme Eğitimi Dersi öğretim programı için TTKB’den geri dönüt beklenmektedir. Bunların
dışındaki diğer programlar TTKB tarafından onaylanarak yayınlanmıştır. Ayrıca; Fen Liseleri için İleri Fizik
Dersi öğretim programı, İleri Kimya Dersi öğretim programı, İleri Biyoloji Dersi öğretim programı, İleri
Matematik Dersi öğretim programı hazırlama çalışmaları, akademisyen, öğretmen ve uzmanlar tarafından
oluşturulan çalışma gruplarınca hazırlanıp TTKB’ye teslim edilmiş ve onaylanmıştır. TTKB kurul kararı ile
İleri olan isimler Fen Lisesi olarak değiştirilip yayınlanmıştır.
3.2.2 Performans Sonuçları Tablosu
Stratejik Hedef

Sıra Performans Ölçüleri

Ülkemizin Önemli İhtiyaçlarına Çözüm Üreten
Projeler Geliştirmek
Hedef

Gerçekleşen

Gerçekleşme
Durumu

18

15

Hedefe
Ulaşılamadı

1

TÜBİTAK Ar-Ge Birimleri1 Tarafından Yürütülen Aktif
Dış Destekli Proje Sayısı

2

TÜBİTAK Ar-Ge Birimleri Tarafından Yürütülen Aktif
Dış Destekli Projelerin Toplam Tutarı† (Milyon TL)

51,2

57,8

Hedefe
Üzerinde

3

TÜBİTAK Ar-Ge Birimlerinin Aktif Ar-Ge Müşterisi
Sayısı

12

12

Hedefe Ulaşıldı

Stratejik Hedef
Sıra

Performans Ölçüleri

BTY e-Altyapılarının Gelişmesini Sağlamak
Hedef

Gerçekleşen

Gerçekleşme
Durumu

1

Doğrudan Fiber Optik Erişimiyle ULAKNET’e Bağlı
Olan Kurum Sayısı

30

25

Hedefe
Ulaşılamadı

2

Türk ulusal e-Bilim e-Altyapısından (TRUBA)
Yararlanan Araştırmacı Sayısı

775

1290

Hedefin
Üzerinde
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3.2.3 Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Sıra

1

Performans Göster
geleri

Açıklamalar

Sorumlu
Birim

2015 Yıl
Sonu
Hedeflenen
Gösterge
Düzeyi

TÜBİTAK Ar-Ge Birimleri
Tarafından Yürütülen Aktif
Dış Destekli Proje Sayısı

Yıl içinde
yürürlükte olan
aktif dış destekli
proje (Kalkınma
Bakanlığı, TARAL
vb.) sayısı

Ar-Ge
Birimleri

18

2015 Yıl
Sonu
Gerçekleşme

Gerçekleşme
Durumu
(%)

15

83%

Değerlendirme: Hedefi gerçekleştirememede yürütülen projeler sonrasında müşteri kurumun talebi üzerine plan
dahilinde olmayan alt projelerin başlatılamaması neden olmuştur.

2

TÜBİTAK Ar-Ge Birimleri
Tarafından Yürütülen Aktif
Dış Destekli Projelerin
Toplam Tutarı

Yıl içinde
yürürlükte
yürürlükte olan
aktif dış destekli
projelerin (fatura
kesilen projeler,
Kalkınma
Bakanlığı, TARAL
vb.) sözleşme
bedellerinin
toplam tutarı
(Milyon TL)

Ar-Ge
Birimleri

51,2

57,8

111%

Değerlendirme: Ar-Ge Birimleri tarafından yürütülen aktif dış destekli proje bütçesi, 2015 yıllarında enstitü proje
portfolyolarına katılan yeni projeler ile hedeflenen değerinde gerçekleşmiştir. Fatih-3 Projesi içerikleri kapsayan
sözleşme, Aralık 2015 sonu itibariyle yapılmasından kaynaklanmaktadır.

3

TÜBİTAK Ar-Ge
Birimlerinin Aktif Ar-Ge
Müşterisi Sayısı

Ar-Ge
Ar-Ge hizmeti
Birimleri/Arverilen farklı aktif
Ge Kolaylık
müşterilerin sayısı
Birimleri

12

12

100%

Değerlendirme: Performans ölçütü kapsamında hedefin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır. Hedef kapsamında
öngörülen müşteri ile aktif çalışma sağlanmıştır.

4

Doğrudan Fiber Optik
Erişimiyle ULAKNET’e
Bağlı Olan Kurum Sayısı

Yılsonu itibarıyla
doğrudan fiber
optik erişimiyle
ULAKNET’e bağlı
olan kurum sayısı

ULAKBİM

30

25

83%
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Değerlendirme: Performans ölçütü kapsamında hedefin altında gerçekleşme sağlanmıştır. Hedefin altında
gerçekleşme sağlanmasının nedeni Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kurulu bulunan altyapıya
bakım ve onarım hizmeti alımı çalışmasının ESTRAM ile tamamlanmamış olmasıdır.

5

Türk ulusal e-Bilim eAltyapısından (TRUBA)
Yararlanan Araştırmacı
Sayısı

Yıl sonu itibarıyla
Türk Ulusal eBilim eAltyapısından
(TRUBA)
yararlanan
araştırmacı sayısı

ULAKBİM

775

1290

166%

Değerlendirme: Performans ölçütü kapsamında hedefin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır. Bu sonuçta TRUBA'dan
yararlanan araştırmacı sayısındaki artışın ivmelendirilmesi için altyapı tanıtım faaliyetleri düzenlenmesi etkili
olmuştur. Performans göstergesinin hedeflenen düzeyin üzerinde gerçekleşmesinde akademik araştırmalarda “ High
Computing Performance (HPC)” altyapıların ihtiyacın giderek artması ve TRUBA’ nın bu ihtiyaca yönelik Türkiye’ deki
sayılı merkezlerden biri olması etkili olmuştur.

3.2.4 Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
Projelerin hedeflenen yolda ilerleyip ilerlemediğinin değerlendirilmesi için “Aylık Proje İlerleme Raporu”
(APİR) hazırlanmaktadır. Proje İlerleme Raporunda projenin iş adımlarına uygun ilerleyip ilerlemediği,
karşılaşılan sorunlar ve proje başarıları yazılmaktadır. Proje İlerleme Raporları her ay hazırlanmakta ve bu
raporların özetleri üst yönetime her ay sunulmaktadır.
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4. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
4.1 Üstünlükler
−
−
−
−
−
−
−
−

Paydaşlar ve diğer kurum ve kuruluşlar nazarında etkin ve saygın bir imaja sahip olması
Bilim, teknoloji ve yenilik politikaları geliştirmede yeteneğe ve deneyime sahip olması
Güvenilir ve tecrübeli bir kurum olması
Alanında deneyimli, kaliteli ve nitelikli insan kaynağına ve iyi bir altyapıya sahip olması
Uluslararası alanlarda işbirliğine açık bir kurum olması
Geniş bir alanda bilgi birikimine sahip olması
Ulusal hedeflere ulaşmadaki istek ve motivasyon
Bilim ve teknoloji alanındaki uluslararası temsil yetkisine sahip olması

4.2 Zayıflıklar
−
−
−
−
−
−

Bölümler/birimler arası bilgi alışverişinin gelişmeye açık olması
Kurum faaliyetlerinin etkisini ölçmeye yönelik çalışmalarının yetersiz olması
Projeler arasında iletişimi, bilgi paylaşımını, tecrübenin tekrar kullanılabilirliğini sağlayacak
mekanizmaların tam olarak oturmamış olması
Diğer ilgili kamu kurumları ile işbirliğinin geliştirilememiş olması
Kurumsal insan kaynakları politikasının yetersiz olması (çalışanların yurtdışı kariyer imkanının
olmaması vb.)
Yetişmiş beyinler için yeterince cazibe merkezi olamamak

4.3Değerlendirme
Kurumsal kabiliyet ve kapasite değerlendirildiğinde TÜBİTAK’ın paydaş kurumlar nezdinde etkin ve saygın
imajının yanısıra bilim, teknoloji ve yenilik politikaları geliştirmede yeteneğe ve deneyime sahip olması,
alanında deneyimli, nitelikli insan kaynağına sahip bir kurum olması ve siyasi iradenin Ar-Ge’ye verdiği
önemin, dolayısıyla ayrılan kaynağın artması TÜBİTAK’ın üstün yönleri olarak göze çarpmaktadır. Öte
yandan Ar-Ge ihtiyaç sahiplerine ulaşmada yaşanan sıkıntılar ve kurumsal başarıların kamuoyunda
yeterince anlatılamaması ise gelişmeye açık yönler olarak değerlendirilmiştir.

43

5. ÖNERİ VE TEDBİRLER
2015 yılında TÜBİTAK ULAKBİM faaliyetlerini 2013-2017 TÜBİTAK Stratejik Planında yer alan amaçlar
doğrultusunda yürütmüş olup 2015 Yılı Faaliyet Raporu bu plan baz alınarak hazırlanmıştır.
1. Ulusal Hedefler Doğrultusundaki Ar-Ge Faaliyetlerini Artırmak
2. Girişimcilik ve Yenilikçilik Faaliyetlerinin Gelişmesini Tetiklemek
3. BTY İnsan Kaynağının ve Toplumda BTY Yetkinliğinin Geliştirilmesine Katkı Yapmak
İlgili stratejiler gözetilerek stratejik hedeflere ulaşmak için gerekli çalışmalar yapılmış, faaliyet ve projeler
bunlar doğrultusunda belirlenmiştir. 2015 yılında Stratejik Planda yer alan hedefler doğrultusunda 3
performans ölçüsü başarılı, 2 performans ölçüsü gelişmeye açık olarak değerlendirilmiştir. Önümüzdeki
dönem için performans ölçülerinin yakın takibine ve hedeflere ulaşılmasıyla ilgili proaktif bir yaklaşımla
izlenmesine devam edilecektir.
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