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TÜRK�YE BB�L�MSEL VVE TTEKN�K AARAÞTlRMA KKURUMU
ULUSAL AAKADEM�K AAÚ VVE BB�LG� MMERKEZ�

YÖNETMEL�Ú� ((*) 

B�R�NC� BBÖLÜM
Genel HHükümler

Amaç vve KKapsam

Madde 11. Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araßt�rma
Kurumu (TÜB�TAK) bünyesinde, Ankara�da Yüksekö¤retim Kurulu
Binas��nda yerleßik,  k�sa ad� �ULAKB�M� olan TÜB�TAK Ulusal
Akademik A¤ ve Bilgi Merkezi�nin Çerçeve Yönetmelik�le düzenlenmiß
olan hususlar d�ß�nda kalan teßkilatlanmas� ve görevleri ile çal�ßma usul
ve esaslar� düzenlenmektedir.

Dayanak

Madde 22. Bu Yönetmelik, 17/7/1963 tarihli ve 278 say�l� Türkiye
Bilimsel ve Teknik Araßt�rma Kurumu Kurulmas� Hakk�nda Kanun�un
498 say�l� Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen 4 üncü
maddesi ve de¤ißik 7 nci maddesi ile Çerçeve Yönetmeli¤e dayan�larak
haz�rlanm�ßt�r.

Tan�mlar

Madde 33. Bu Yönetmelikte geçen tan�mlardan:

Kurum : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araßt�rma
Kurumu�nu  (TÜB�TAK),

Bilim KKurulu : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araßt�rma
Kurumu Bilim Kurulu�nu, 

Baßkan : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araßt�rma
Kurumu Baßkan��n�, 

(*) Çerçeve Yönetmelik 17.10.2001 tarih ve 24556 say�l� Resmi Gazete�de
yay�mlanm�ßt�r.
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ULAKB�M : TÜB�TAK Ulusal Akademik A¤ ve Bilgi
Merkezi�ni,

Yönetim KKurulu : Ulusal Akademik A¤ ve Bilgi Merkezi
Yönetim Kurulu�nu, 

ULAKB�M MMüdürü : Ulusal Akademik A¤ ve Bilgi Merkezi
Müdürü�nü,

Dan�ßma KKurulu : Ulusal Akademik A¤ ve Bilgi Merkezi
Dan�ßma Kurulu�nu,

Çerçeve YYönetmelik : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araßt�rma
Kurumu Baßkanl�¤�na Do¤rudan Ba¤l�
Enstitülerin Kuruluß ve �ßletmesine �lißkin
Çerçeve Yönetmeli¤i

ifade eder.

�K�NC� BBÖLÜM

ULAKB�M�in AAmaç, ��lke vve GGörevleri

ULAKB�M�in AAmaç vve ��lkeleri

Madde 44. ULAKB�M, üniversiteler ve araßt�rma kurumlar�n�n
etkinli¤ini ve üretkenli¤ini art�r�c� bilgi gereksinimlerinin
karß�lanmas�nda, do¤rudan ya da dolayl� olarak  baßta bilgisayar a¤lar�
olmak üzere, bilgi teknolojisi deste¤i ile bilgi ve belge erißimi hizmetleri
ile teknolojik kolayl�k sa¤lamay� hedeflemektedir.

Bu genel yaklaß�m do¤rultusunda ULAKB�M�in amac�, üniversiteler
ve araßt�rma kurumlar� aras�nda bilgisayar a¤� kurmak, ißletmek, bilgi
üretimine yard�mc� olacak nitelikte bilgi teknolojileri deste¤i sa¤lamak,
bu a¤ üzerinden ve/veya geleneksel yollarla ülkenin bilgi birikimini
yans�tacak ve bilgi üretimine yard�mc� olacak bilgi hizmetleri
sunmakt�r.

ULAKB�M�in GGörevleri

Madde 55. ULAKB�M�in görevleri ßunlard�r :

a) Kurumsal kullan�c�lar� birbirine ve küresel bilgisayar a¤lar�na
ba¤layan etkileßimli, yüksek h�zl� ve yeni teknolojilere aç�k bir
bilgisayar a¤� kurmak ve ißletmek,
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b) Bu a¤�n yurt d�ß�ndaki benzer a¤larla ba¤lant�lar�n� sa¤lamak,
benzer a¤ ißleticileri ile bilgi aktar�m�  temelli ißbirlikleri
gelißtirmek, akademik ve araßt�rma a¤lar� düzeyinde
Türkiye�yi uluslararas� platformlarda temsil etmek,

c) Üzerinde bilgi hizmetleri vermek için bu a¤� uygun bir
teknolojik düzeyde tutmak, hizmet kalitesini ön planda tutan
bir yaklaß�mla a¤ ißletimini ve bilgi hizmetlerini sa¤lamak,

d) Geniß alanl�, metropoliten ve yerel bilgisayar a¤�
teknolojilerindeki gelißmeleri izleyerek bu a¤� günün
koßullar�na uygun olarak gelißtirmek ve gerekli durumlarda
yeni uygulama ve gösterim a¤lar� kurmak,

e) Bilgisayar a¤lar�n�n üretkenlik, verimlilik, esneklik ve kârl�l�k
arac� olarak kullan�labilmesine yönelik bilgi birikimi
sa¤lamak,

f) Geleneksel yöntemleri ve/veya gelißen bilgi teknolojilerini
kullanarak bilgi ve belge erißim hizmetleri sunmak,

g) Bilgi hizmetleri ve ilgili teknolojiler konusundaki gelißmeleri
izleyerek hizmetlerini günün koßullar�na uygun olarak
gelißtirmek ve çeßitlendirmek,

h) Bilgi hizmetlerinin ulusal ölçekte yayg�nlaßt�r�lmas� yolunda
çal�ßmalar yürütmek, eßgüdüm, paylaß�m ve ißbirli¤ine
yönelik girißimlerde bulunmak,

�) Bilgi hizmetlerini bilgisayar a¤lar� üzerinden yayg�nlaßt�rmak
üzere, baßta a¤ bilgi ißlem olmak üzere, bilgi teknolojileri
konular�nda araßt�rma ve gelißtirme çal�ßmalar� yürütmek, 

i) Üniversiteler ve araßt�rma kurumlar�n�n bilgi üretimine
yard�mc� olacak ßekilde bilgi toplama ve derleme çal�ßmalar�n�
yürütmek, bu bilgilerin s�n�flama ve düzenleme ißlevlerini
görmek, 

j) Yurt d�ß�ndaki benzer bilgi hizmeti veren kurulußlar ile
ißbirlikleri gelißtirmek, Kurum�u uluslararas� platformlarda
ulusal enformasyon ve dokümantasyon merkezleri düzeyinde
temsil etmek,
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k) Enformasyon ve bilgi yönetimi konular�nda kavramsal ve
uygulama düzeyinde etkinlik göstermek,

l) Bilgi teknolojileri ve bilgi hizmetleri konular�ndaki bilgi
birikiminden, istek belirten kurum ve kurulußlar�n
yararlanmas�n� sa¤lamak üzere dan�ßmanl�k ve benzeri
hizmetler sunmak,

m) Baßkan ve Bilim Kurulu taraf�ndan verilen di¤er görevleri
yapmak.

ÜÇÜNCÜ BBÖLÜM

Teßkilat vve KKurullar

ULAKB�M TTeßkilat� 

Madde 66. ULAKB�M teßkilat�; Yönetim Kurulu, Dan�ßma Kurulu,
ULAKB�M Müdürü, Müdür Yard�mc�lar�, A¤ Teknolojileri Birimi, Cahit
Arf Bilgi Merkezi Birimi, �dari Birim, komiteler, çal�ßma gruplar� ve
proje ekiplerinden olußur. ULAKB�M teßkilat� ULAKB�M Müdürü�nün
önerisi ve Yönetim Kurulu�nun uygun görüßü ile Bilim Kurulu
taraf�ndan de¤ißtirilebilir. ULAKB�M organlar� aras�ndaki ilißkiler, Bilim
Kurulu�nca onaylanm�ß program ve bütçe çerçevesinde, Enstitü
Müdürü taraf�ndan düzenlenir. 

A¤ Teknolojileri Birimi, üniversiteler ve araßt�rma kurumlar�n�
birbirlerine ve global Internet�e ba¤layan, etkileßimli ve yeni
teknolojilere dayanan bir bilgisayar a¤�n�n kurulmas� ve ißletilmesinden
sorumludur. A¤ Teknolojileri Birimi, ayr�ca baßta bilgisayar a¤lar�
olmak üzere bilgi teknolojisi deste¤i sa¤lamak ve bilgi hizmetlerinin a¤
üzerinden verilebilmesi amac�yla, bilgi teknolojileri konular�nda
araßt�rma ve gelißtirme çal�ßmalar� yürütmek görevlerini yerine getirir. 

Cahit Arf Bilgi Merkezi Birimi, araßt�r�c�lara bas�l� ve elektronik
kaynaklar� kullanarak belge ve bilgi sa¤lama hizmetleri vermekten
sorumludur. 

�dari Birim, ULAKB�M�in mali ve idari ißlerini ve insan kaynaklar�
yönetimini, hizmetlerin kalite yönetimini, bak�m, onar�m ve teknik
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destek ißlerini, bas�n, halk ve kullan�c� ilißkilerini ve güvenlik ißlerini
yerine getirir. 

Yönetim KKurulu

Madde 77. Yönetim Kurulu aßa¤�da belirtilen üyelerden olußur:

a) TÜB�TAK Baßkanl�k Temsilcileri (iki kißi),

b) En az biri bilgi teknolojileri, veri iletißimi ve bilgisayar a¤lar�,
biri de bilgi hizmetleri ve bu hizmetlerin bilgi teknolojileri
yoluyla sunulmalar� konular�nda uzman ve deneyimli toplam
dört kißi,

c) ULAKB�M Müdürü.

(a) ve (b) bendlerindeki üyeler Bilim Kurulu�nca seçilir. Bilim
Kurulu, üyelerden birini Yönetim Kurulu Baßkan� olarak belirler.
Enstitü Müdürü d�ß�ndaki üyelerin görev süresi iki y�ld�r. �ki y�l sonunda
üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Boß olan üyelikler için ayn�
usulle yeni üye seçilir. 

Dan�ßma KKurulu 

Madde 88. Dan�ßma Kurulu, ULAKB�M Müdürü�nün önerisi ve
Yönetim Kurulu�nun onay� ile Bilim Kurulu�nca iki y�l süre için seçilen,
bilgi teknolojileri ve bilgi hizmetleri konular�nda bilgi ve deneyim sahibi
ya da ULAKB�M�in kullan�c�lar�n� temsil edecek nitelikte, en az yedi
üyeden olußur. Dan�ßma Kurulu toplant�lar�na ULAKB�M Müdürü
baßkanl�k yapar. 

Dan�ßma Kurulu aßa¤�daki görevleri yerine getirir:

a) ULAKB�M�in bilgi teknolojileri ve bilgi hizmetleri
konular�ndaki çal�ßmalar� ile ilgili kullan�c� gruplar�n�n
beklentileri  aras�nda uyum sa¤lamak amac�yla, ULAKB�M
çal�ßma ve hizmetlerinin iyileßtirilmesi ve çeßitlendirilmesi
konular�nda görüßler olußturmak, 

b) ULAKB�M çal�ßma program�n�n uygulanmas� için gerekli
ulusal düzenlemeler ve eßgüdüm konular�nda politika
önerileri olußturmak ve Yönetim Kurulu�na sunmak, 
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c) Bilgi toplumunun temel bileßenleri olan fiziksel altyap�,
ißletme ve hizmet modelleri, hukuksal yap�lanma ve benzeri
konularda politika önerileri olußturmak ve Yönetim
Kurulu�na sunmak, 

d) ULAKB�M�in görev alan� içinde strateji ve vizyon belirleme,
orta ve uzun vadeli planlar haz�rlama çal�ßmalar�n� yürütmek
amac�yla komiteler olußturulmas�n� Yönetim Kurulu�na
önermek,

e) Yönetim Kurulu taraf�ndan belirlenen konularda
incelemelerde bulunmak ve öneriler haz�rlamak.

ULAKB�M MMüdür YYard�mc�lar�

Madde 99. Müdür Yard�mc�lar�, kendileri için belirlenen alanlarda
yeterli bilgi ve deneyime sahip kißiler aras�ndan ULAKB�M Müdürü�nün
önerisiyle Baßkan taraf�ndan atan�rlar. Atama usullerindeki yöntemle
görevden al�nabilirler. 

Müdür Yard�mc�lar�, ULAKB�M Müdürü�ne karß� sorumlu olarak,
organizasyonda kendilerine ba¤l� birimleri gelißtirici öneriler
olußtururlar, bu birimlerdeki çal�ßmalar� koordine ederler ve bunlar�n
ULAKB�M program�na uygun bir ßekilde yürütülmesini sa¤larlar. 

Komiteler, ÇÇal�ßma GGruplar� vve PProje EEkipleri

Madde 110. Yönetim Kurulu, ULAKB�M Müdürü veya Dan�ßma
Kurulu�nun önerisi ile, ULAKB�M�in görev alan� içinde strateji ve vizyon
belirleme, orta ve uzun vadeli planlar haz�rlama çal�ßmalar�n� yürütmek
amac�yla komiteler olußturur.

ULAKB�M Müdürü, ULAKB�M�in görev alanlar� içindeki planlama,
uygulama, araßt�rma ve gelißtirme çal�ßmalar�n� yürütmek amac�yla
çal�ßma gruplar�; TÜB�TAK d�ß� kurum ve kurulußlarca desteklenen
projelerde görev almak üzere proje ekipleri olußturur.

Komiteler, çal�ßma gruplar� ve proje ekiplerinde görev alacak
ULAKB�M personeli ile gerek duyuldu¤u takdirde, ULAKB�M d�ß�ndan
görevlendirilecek personelin nitelikleri ULAKB�M Müdürü�nce
belirlenir. 
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DÖRDÜNCÜ BBÖLÜM

Son HHükümler

Yürürlük

Madde 111. Bu Yönetmelik Çerçeve Yönetmeli¤in Resmi Gazete�de
yay�mland�¤� tarihte yürürlü¤e girer.

Yürütme

Madde 112. Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araßt�rma Kurumu Baßkan� yürütür.


