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BAKANIN SUNUŞU 
Ülkemizde son yıllarda bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında uygulanan doğru politikalar 

ve bu politikaların uygulanmasını sağlayan siyasi kararlılık sayesinde Ar-Ge ve yenilik 

faaliyetlerindeki gelişim, dikkat çeken ve takdir edilen bir seviyeye ulaşmıştır. 

TÜBİTAK, Bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında yenilikçi, paylaşımcı, yönlendirici ve 

katılımcı anlayışıyla, toplumumuzun her kesiminin yaşam kalitesinin çağdaş uygarlık 

düzeyine kavuşmasına hizmet eden, yarım asrı geçen tecrübesi sayesinde ülkemizin 

Bilim, Teknoloji ve Yenilik (BTY) alanında geldiği konumda öncü rol oynayan ve alanında 

uluslararası etkinliğe sahip örnek bir kurumdur. 

TÜBİTAK, ülkemiz önceliklerini de gözeterek BTY alanında, bilim insanlarına, özel sektör, 

üniversiteler ve kamu sektörüne destekler sağlamakta, merkez ve enstitülerinde diğer 

kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde önemli çalışmalar yürütmekte, ülkemizin dışa 

bağımlılığını azaltıcı programlar geliştirerek Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik 

ekosistemine önemli katkılarda bulunmaktadır. TÜBİTAK tüm bu faaliyetlerini önümüzdeki 

yıllarda da "TÜBİTAK Stratejik Planı (2018-2022)" ile belirlenen amaç ve hedefleri de 

gözeterek gerçekleştirmeye devam edecektir. 

TÜBİTAK, üst politika belgelerine uyumlu olarak 2018-2022 Yılları Stratejik Planını 

oluşturma çalışmalarına devam etmekte olup bu döneme ilişkin amaç ve hedeflerini 

ortaya koymuştur. Ayrıca, oluşturulan hedeflerin gerçekleştirilmesi için yapılması gereken 

faaliyetler ve her bir faaliyet için de ölçülebilir performans göstergeleri belirlenmiştir. 

Program, önceki yıllarda gerçekleştirilen performans denetimi sonuçları dikkate alınarak 

hazırlanmış olup, program dahilinde 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

ile kamu kaynaklarının kullanılmasında stratejik planlama ve performans esaslı 

bütçeleme ilkeleri, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu ön plana çıkartılmıştır. 

TÜBİTAK 2018 Yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür 

eder, programın başarı ile uygulanarak ülkemize hayırlı olmasını dilerim. 

Dr. Faruk ÖZLÜ 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
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BAŞKANIN SUNUŞU 

TÜBİTAK, bilim, teknoloji ve yenilik yoluyla, toplumumuzun ekonomik, sosyal ve 

çevresel yaşam kalitesinin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasına paylaşımcı, 

yönlendirici ve katılımcı yaklaşımlarla hizmet ederek, dünya ile rekabet edebilen bir 

Türkiye için çalışmalarını sürdürmektedir. 

TÜBİTAK; bu program ile Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl hedefleri doğrultusunda 

hazırlanan 2023 vizyonuna ulaşması için rekabet gücümüzü artırma konusunda katkı 

vaat eden ve değer üretme potansiyeli taşıyan Ar-Ge ve yenilik projelerinin teşvik 

edilmesine, araştırma sonuçlarının ticari ürün ve hizmete dönüşümüne öncelik vererek 

gerçekleştireceği faaliyetlerle büyük katkı sağlayacaktır. 

TÜBİTAK; aynı zamanda merkez ve enstitüleri, yapılan ve yapılacak olan Ar-Ge 

çalışmaları, Ar-Ge destek programları, geliştirdiği bilim, teknoloji ve yenilik politikaları, 

burs olanakları, uluslararası düzeydeki çalışmaları, bilim ve toplum faaliyetleri ve popüler 

bilim yayınlarıyla ülkemizin bilim ve teknoloji alanında bir cazibe merkezi haline 

gelmesinde önemli bir role sahiptir. 

BTY alanında yapılan çalışmalar, Türkiye'nin Ar-Ge ve yenilik göstergelerine de olumlu 

olarak yansımıştır. Geçmiş son on yıla baktığımızda ülkemiz, 2006 yılında, 8,4 milyar TL 

(2015 sabit fiyatlarıyla) olan Ar-Ge harcamasını 2015 yılında 22,1 milyar TL'ye (2015 

sabit fiyatlarıyla) yükseltmiştir. 

GSYİH'den Ar-Ge'ye ayrılan pay yine 2006 yılında %0,60 iken, 2015 yılında %1,06 

değerine ulaşmıştır. Ulusal bilim, teknoloji ve yenilik atılımımızın bir sonucu olarak en 

büyük artış özel sektör tarafından sağlanmıştır. Öte yandan tam zaman eşdeğer 

araştırmacı sayımız 2006 yılında 43 bin iken 2015 yılında 95 bine ulaşmıştır. 

TÜBİTAK bu faaliyetlerini, üst politika belgeleriyle uyumlu olarak hazırlanmakta olan 

TÜBİTAK 2018-2022 Stratejik Planı kapsamında belirlenen amaç ve hedefler 

doğrultusunda, kararlı ve disiplinli çalışma anlayışıyla yerine getirecektir. 
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TÜBİTAK 2018 Yılı Performans Programı TÜBİTAK 2018-2022 Stratejik Planının birinci 

uygulama yılını kapsamaktadır. Söz konusu Programda 6 adet stratejik amaca bağlı 

olarak 19 adet performans hedefi, bu hedeflere ulaşabilmek amacıyla 52 adet faaliyet ve 

performans hedeflerini ölçmek amacıyla 234 adet performans göstergesi belirlenmiştir. 

2018-2020 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Mali Planda faaliyetlerin ve performans 

hedeflerinin gerçekleştirilmesi için 3.265.696 TL bütçe tahsis edilmesi öngörülmüştür. 

Kurumumuz 2018 Yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçenlere 

teşekkür eder, programı uygulayacak tüm Kurum çalışanlarına başarılar dilerim. 

Prof. Dr. Ahmet Arif ERGİN 

TÜBİTAK Başkanı 
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I. GENEL BİLGİLER  

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

Kurum, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu adı altında, 24 Temmuz 1963 tarih 

ve 11462 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 278 sayılı Kanun ile 

kurulmuştur. 31 Temmuz 2008 tarihli ve 5798 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ise, 

13 Ağustos 2008 tarih ve 26966 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. 

12 Temmuz 2012 tarihinde 28351 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6353 nolu "Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 

278 sayılı Kuruluş Kanun'un bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. 

Kuruluş Kanunu'nun 1. Maddesine göre TÜBİTAK'ın kuruluş amacı; "Türkiye'nin rekabet 

gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak için; toplumun her kesimi ve ilgili 

kurumlarla iş birliği içinde, ulusal öncelikler doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları 

geliştirmek, bunları gerçekleştirecek alt yapının ve araçların oluşturulmasına katkı 

sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini özendirmek, desteklemek, koordine 

etmek, yürütmek; bilim ve teknoloji kültürünün geliştirilmesinde öncülük yapmak"tır. 

TÜBİTAK tüzel kişiliğe, idarî ve malî özerkliğe sahip, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığıyla ilgili bir kurumdur. 

TÜBİTAK'ın Kurulması Hakkında Kanun'da TÜBİTAK'ın görevleri aşağıdaki şekilde 

belirtilmektedir: 

a) Bilimsel ve teknolojik alanlarda, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, 

koordine etmek, izlemek, yapmayı özendirmek ve yapmak; bu amaçla program ve 

projeler geliştirmek; 
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b) Türkiye'nin bilim ve teknoloji politikalarının saptanmasında Hükümete yardımcı olmak; 

"Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu"na sekretarya görevi yapmak; 

c) Ülkemizin bilim ve teknolojiye, buluş ve yeniliğe dayalı rekabet gücünün 

yükseltilmesine, ekonomik ve sosyal gelişmesine, ülke güvenliğine, insan ve çevre 

sağlığına katkı sağlamaya dönük stratejik alanlarda araştırmalar yapmak ve yaptırmak, 

teknoloji alt yapısını güçlendirmek amacıyla merkezler ve enstitüler kurmak; 

d) Kurum bünyesinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yapan merkezlerde, 

enstitülerde ve birimlerde geliştirilen teknolojilerin üretimde ve ihtiyaç duyulan alanlarda 

kullanılmasını, tanıtılmasını veya bunlardan daha kolay yararlanılmasını sağlamak için 

gerekli ortamları ve yönetim yöntemlerini hazırlamak ve bu teknolojilerin ülke 

ekonomisine, sınaî ve sosyal gelişmeye katkıda bulunacak ticari değerlere dönüşmesini 

sağlamak, bu amaçla ilgili Bakanın onayı üzerine şirket kurmak, kurulmuş şirketlere 

ortak olmak; 

e) Kamu ve özel sektörün teknolojik araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerine etkin 

katılımını sağlayacak teşvik ve destek sistemlerini geliştirmek ve uygulamak; erken 

aşamadaki gelişme potansiyeli olan buluşların ticarileştirilmesi amacıyla faaliyet 

gösteren tüzel kişi ve fonları desteklemek, ayrıca bu amaçla ilgili Bakanın onayı üzerine 

şirket kurmak, kurulmuş şirketlerde imtiyazlı pay sahibi olmak; kamu ve özel sektörün 

araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri sonucu elde edecekleri çıktıların ticari değere 

dönüştürülmesini desteklemek; sanayinin üniversite ve araştırma kurum ve kuruluşları 

ile iş birliği yapmasını sağlayacak programlar geliştirmek ve bu iş birliğinin somut hale 

dönüşebileceği ortamlar oluşturmak; bu alanlarda girişimciliği desteklemek; fikri ve sınaî 

haklara ilişkin destek vermek; bu bentte sayılan amaçlarla Bilim Kurulu tarafından 

belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda teminatlı veya bir defaya mahsus olmak 

üzere teminat alınmaksızın, hibe niteliğinde ve/veya geri ödemeli destekler vermek ve 

ön ödemede bulunmak; 

f) Türkiye'nin taraf olacağı bilimsel ve teknolojik yardım ve işbirliği anlaşmalarının 

hazırlanması ve müzakeresinde Hükümete yardımcı olmak ve bu anlaşmaların izlenme 

ve uygulanmasında 244 ve 1173 sayılı kanunlar çerçevesinde görev almak; 
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g) Görev alanına giren faaliyetlerle ilgili yerli ve yabancı araştırma kurumları ve 

araştırıcılarla her türlü bilimsel ve teknik işbirliği yapmak ve bu kurumlara, gerekirse üye 

olmak; uluslararası bilimsel ve teknik anlaşmalara Türkiye adına taraf olmak; 

h) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kongre, seminer, kolokyum gibi 

bilimsel toplantıları desteklemek, düzenlemek ve bunlara katılmak; 

ı) Ülkemiz genelinde bilim ve teknoloji kültürünün geliştirilmesinde öncülük yapmak; bu 

amaçla Kurumun ilgi ve faaliyet alanlarında Türkçe ve yabancı dillerde süreli ve süresiz 

yayınlar yapmak, çoklu ortamlarda doküman ve belge oluşturmak ve bu tür yayınları ve 

etkinlikleri desteklemek; 

i) Dokümantasyon, bilgi sistemleri, bilgi bankaları, veri tabanları, kütüphane ve arşiv gibi 

bilimsel ve teknolojik destek birimleri kurmak, mevcut ulusal ve uluslararası yapı ve 

sistemlerle iş birliği yapmak; araştırma ve eğitim kuruluşları arasında araştırma ve eğitim 

amaçlı elektronik haberleşme hizmeti verecek ağlar kurmak, işletmek ve bu ağların yurt 

içi ve yurt dışındaki ağlarla bağlantısını sağlamak; 

j) Bilim adamlarının, araştırıcıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için olanaklar 

sağlamak; bu amaçla ödüller vermek, öğrenim ve öğrenim sonrasında üstün başarısıyla 

kendini gösteren gençleri izleyerek onların yetişme ve gelişmelerine yardım etmek ve bu 

amaçla burslar vermek, yarışmalar düzenlemek ve yayınlar yapmak; 

k) Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri aktarmak, bu alanlardaki yönetsel bilgi ve becerilerin 

artırılmasına yönelik danışmanlık hizmeti vermek, eğitimler yapmak ve yaptırmak; 

I) Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve görevlerin yerine getirilebilmesi ile 

ilgili her türlü faaliyetlerde bulunmak ve gerekli parasal desteği sağlamak. 
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"Kurum, sayılan görevlerini yerine getirmek amacıyla, kuluçka merkezi, teknoloji 

merkezi, teknoloji transfer ofisleri, proje geliştirme ve bilgi aktarım merkezleri, bilim 

merkezi, bilim parkı ve benzerlerini kurmak ve desteklemek, yurt dışı irtibat büroları 

kurmak, destek programları oluşturmak, iş birliği ağları ve kümelenme faaliyetlerini 

desteklemek, proje pazarı, bilim fuarı, yarışma ve benzeri etkinlikleri düzenlemek ve 

desteklemek, ödül, burs ve teşvik ikramiyesi vermek, Bilim Kurulu tarafından 

belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda teminat alınmaksızın hibe ve/veya kredi 

olarak sermaye desteği vermek ve ön ödemede bulunmak ve yukarıda belirtilen 

görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili her türlü faaliyette bulunmak ve gerekli desteği 

sağlamak yetkisini haizdir. 
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B- Teşkilat Yapısı 

TÜBİTAK Organizasyon Şeması Şekil 1'de verilmiştir. 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve 

Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun'un 4 üncü maddesine göre 

TÜBİTAK'ın en üst karar organı Bilim Kuruludur. Bilim Kurulu, ondört üye ile Başkan ve 

iki Başkan Yardımcısı dahil onyedi üyeden oluşur. Başkan, Kurumun ve Bilim Kurulu'nun 

Başkanıdır. 

TÜBİTAK Başkanlık 

TÜBİTAK Başkanlığı, Başkan ve dört Başkan Yardımcısı ile Genel Sekreterden 

oluşmaktadır. TÜBİTAK Başkanlığında 2017 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla Başkana bağlı 

dört Başkan Yardımcısı ve bir Genel Sekreter bulunmaktadır. 

TÜBİTAK Merkez ve Enstitüleri, faaliyetlerine göre TÜBİTAK Ar-Ge ve Ar-Ge Kolaylık 

Birimleri olarak yapılandırılmıştır. 

Ar-Ge Birimleri 

• Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) 

• Bilişim ve Bilgi Güveliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (TÜBİTAK BİLGEM) 

• Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) 

• Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) 

• Ulusal Metroloji Enstitüsü (TÜBİTAK UME) 

• Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜBİTAK TÜSSİDE) 

Ar-Ge Kolaylık Birimleri 

• Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (TÜBİTAK ULAKBİM) 

• TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TÜBİTAK TUG) 

• Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı (TÜBİTAK BUTAL) 
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C- Fiziksel Kaynaklar 
TÜBİTAK Başkanlık, merkez ve enstitüler faaliyetlerini farklı illerdeki yerleşkelerinde 

yürütmektedir. 

TÜBİTAK Başkanlık, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK-

SAGE), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK-UZAY), Ulusal Akademik Ağ 

ve Bilgi Merkezi (TÜBİTAK-ULAKBİM) Ankara'da, Marmara Araştırma Merkezi 

(TÜBİTAK-MAM), Bilişim ve Bilgi Güveliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi 

(TÜBİTAK-BİLGEM), Ulusal Metroloji Enstitüsü (TÜBİTAK-UME), Türkiye Sanayi Sevk 

ve İdare Enstitüsü (TÜBİTAK-TÜSSİDE) Kocaeli/Gebze'de, Bursa Test ve Analiz 

Laboratuvarı (TÜBİTAK-BUTAL) Bursa'da ve TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TÜBİTAK-

TUG) Antalya'da faaliyetlerini yürütmektedir. Bu birimlere ilişkin fiziksel kaynak verileri 

aşağıda sunulmaktadır. 

C.1-Varlıklara İlişkin Bilgiler 

Kapalı Bina ve Arazi Alanları 

TÜBİTAK Başkanlık, Merkez ve Enstitülerine ait kapalı bina ve arazi alanları bilgileri 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

2017 yılında idarenin kullanımında olan; 

*•2 < S o £ O < § * S £ = İ  ?  S  * 5  §  *  ö  *  >  ^  I C S * .  ^  c  «  . 2  s  - < S Z. <Q < M £ » => < 

Kapalı 
Bina 
Alanı 
000 m2) 

xazi Alanı 

1000 m2) 

KAYNAK < < " < ••= C3 < T'CO T JU Q * * .T * .T £ % 2 2 * ••§ 3 ^ ^ 2 CO ı RI CÛ CO M ÇO ^ < < M < CÛ 3 <R M O 
S  - S  |  ?  G  |  T  . T  O 3  OM  |  Î P ,  
M L= O O :=! O 2 | 

21,1 6,19 126,1 75 43,3 16,2 30,5 42,7 13,7 6,4 5,4 4,8 4,5 12,7 408,59 

3,5 7.950 2.912 15,7 - 14 585 25 11.505,2 
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2018 yılında planlanan; 

Kapalı 
Bina 
Alanı 

(1000 m2) 

Arazi Alanı 

(1000 m2) 

2 S s . . ® ?! .. ^ aj ;§• 
Z Z m 

IL I * S D * Uı * > JJJ < ^ S 
KAYNAK < < 5 İ * § 2 £8 £ " § S 5 5 G £ JÎ * M S < I J 

Y £ £| T .T S S S S § 2 ^ S5 S3 ! MU * 
< <2 m k  m  co ı -  ı -  ı -  â  m 1-31-  S ıu 2  * £ 
m mŞ o ' f ' ' ' Î- H o 5 ' £ a S < 

21,1 6,19 159,2 82,5 43,3 16,2 30,5 50,50 13,7 7* 5,4 4,8 4,5 12,7 457,6! 

3,5 7.950 2.912 15,7 - 14 585 25 11.505 

Bazı bölümlerin YÖK'e bırakılması nedeniyle m2 bilgisi revize edilmiştir. 

Teknik Donanım 

TÜBİTAK Başkanlık, Merkez ve Enstitülerine ait teknik donanım bilgileri aşağıdaki 

tabloda verilmiş olup, projelere ait olan ve bu kapsamda kullanılan malzemeler toplama 

dahil edilmemiştir. 

2017 yılında idarenin kullanımında olan; 

Masaüstü 
Bilgisayar 

Dizüstü 
Bilgisayar 

*: S S 0 
•  S  *  S  §  *  1 1 1  *  *  * 5 * .  E  S  
Z  * £A * .£•§ £S Z 2 DONANıM ^ < G O < 

X. LU * * < • < uı < 
•t Ui 1- O H 
m to m < 'm 
00 0 C/5 0 
1- 1- 1- 1-

UY .T 0 = -T 00 O « O ^ O J O M S P < M I-00 Mı-ı-ı- ı— 1-3 1- S TM O =3 O 
(-

921 1.459 3.998 681 19 1.361 510 197 120 76 9,342 

471 765 2.810 202 122 341 271 222 16 41 5,261 

Yazıcı 245 362 684 8* 3 205 47* 72 79 7 1.712 

Fotokopi 42 87 52 37" 1 14 14 12 1 4 264 
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Donanım 
o> < 
m 

* < 
t 'm o 

* s 
~ o £0 _j 
:2 m 

LU 
S 
D 
* < 
m o 

^ UJ 
£-.t m m c o o o H \— 

* 
< LU 
iz o CD < 
o W 

X. * < >  <  
.T < .T 03 N M 
O O 

I * _1 m < < 
* H < OÛD 
J a m  D H 

O => 
I 
* < 
H 
m 
a 

D. 
O f-

Faks 21 17 22 78 

Telefon Hat 
Sayısı 

3 PRI 
+ 34 

PSTN 
73 30 18 30 30 30 12 266 

*Sadece yazıcı özelliği var 
"Yazıcı, fotokopi ve tarayıcı olarak 3 özellik birden var. 

2018 yılında planlanan; 

Donanım 
uy < 
m 

* < H 
m o 

<ı 
m _ı 
:2'm 

LU 
s 

< 
t— 
m o 

* LU * * S * < O < LD < >- < m 
•t * 

< 
•t tfj 1- CD t. < < m 

•t * 1-
m c o m < m N CÛ < Cû o o o (O o = O _l o 1- I- 1- I- H 3 

< 
13 

O 3 K 
* < 
'm o I-

2 < 
L 

O 

Masaüstü 
Bilgisayar 

Dizüstü 
Bilgisayar 

950 1.470 4 199 741 25 1.450 583 

500 770 2.901 232 119 365 374 

20 
0 

23 
0 

146 80 9 844 

16 45 5 552 

Yazıcı 

Fotokopi 

Faks 

260 380 697 

23 17 

16 150 48 75 85 

30 

1.726 

50 95 52 43" 1 16 10" 14 1 4 286 

1 84 

Telefon Hat 
Sayısı 

4 PRI 
+ 22 

PSTN 
73 30 17 60 

*Sadece yazıcı özelliği var 
"Yazıcı, fotokopi ve tarayıcı olarak 3 özellik birden var. 

17 30 12 8 306 
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Taşıtlar 

TÜBİTAK Başkanlık, Merkez ve Enstitülerine ait taşıt bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiş 

olup, projelere ait olan ve bu kapsamda kullanılan taşıtlar ve araçlar toplama dahil 

edilmemiştir. 

2017 yılında idarenin kullanımında olan; 

Taşıt 

Kiralık 
Taşıtlar 

Kuruma Ait 
Taşıtlar 

2018 yılında planlanan; 

Taşıt 

Kiralık 
Taşıtlar 

Kuruma Ait 
Taşıtlar 

z 
S 
</> < 
m 

* 
< LU .FE O M < o w ı-

*  ̂>• 
5 a o = 
t--

* S 
< M •T * CÛ < O _J 

-P-
CO 3 
o m 

3 ı 
* < K" 
'M O l— 

Q. O h-

17 32 37 17 119 

36 15 74 

_ı 
z 

yy 
< 
m 

s < s 
v 
< 

m o 

<£ 
»S 
!E'm 

LU S 3 
* < 
'm 
:3 

* LU < O 
•T </} 
M C O 
:3 O H H 

* 
< Ui 
.t o 
co < O « ı-

£ >" •t < 
m N 
o 3 

* 
< m 
•t ^ 
S3 
I- 3 

m < 

m 3 
•3 m 

O 
3 

< * v; 
< 

m :3 

S CL O 

17 32 37 21 126 

36 17 10 77 
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Tesisler 

TÜBİTAK Başkanlık, Merkez ve Enstitülerine ait tesis bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiş 

olup, Gebze Yerleşkesinde bulunan TÜSSİDE'ye ait tesisler eğitsel faaliyetler 

çerçevesinde kamu kurum-kuruluşlarının yanısıra özel sektörde yer alan firmalara da 

tesis kullanımı ve konaklama hizmeti sunmaktadır. 

2017 yılında idarenin kullanımında olan; 

^ S UJ 
^ < s =j s * S 3 * NJ X , 
z V  ̂LLl V 2İ .9 < <J 

Tesis < < ~ O < ~ ~ t-x 2: m _ı 2: CÛ V ) OÛD -t o •=: ~ o o o m < m T— ® CÛ ı— ı— H 
m o o ı- ı-

Misafirhane 

Lojman Sayısı 

Kreş 

Lokal 

16 Yataklı 44 Yataklı 

147 

1 

(100 Öğrenci 
Kapasiteli) 

1 

32 
Yataklı 19 Yataklı 33 Yataklı 

Eğitim Tesisi 227 Yataklı* 

(*) Proje kapsamında varılan anlaşma gereği her bir oda iki yatak kapasiteli olarak düzenlenmiş 
olup, projenin sonlanması nedeniyle Eğitim Tesisinde bulunan oda sayısı esas alınarak yatak 
kapasitesi yeniden düzenlenerek 2018 yılı planlaması yapılmıştır. 
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2018 yılında planlanan; 

Tesis 

Misafirhane 

Lojman Sayısı 

Kreş 

Lokal 

Eğitim Tesisi 

z < 
* <y> 
< 
m 

16 Yataklı 

S < 
5 
< 
t m o I-

44 Yataklı 

147 

1 (100 
Öğrenci 

Kapasiteli) 

~ O 
CÛ _L 

:P'm 

32 
Yataklı 

LU 
5 
D 
* < 
"m o H 

19 Yataklı 

 ̂LU 
<-9 
•t CO m co o o h- H -

137 Yataklı* 

m D p m 

33 Yataklı 

(*) Konaklamalı eğitim de verilen Enstitümüzde 137 yatak kapasiteli "Eğitim Tesisi" bulunmaktadır. Bu 

sayının 105 yatak kapasitesi ana binada, 32 yatak kapasitesi ise apart olarak kullanılan binalarda 

bulunmaktadır 
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C.2- Bilişim Sistemine İlişkin Bilgiler 

Bilgi İşlem Birimleri 

Kurumumuzda Bilgi İşlem faaliyetleri Başkanlıkta Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Merkez ve 

Enstitülerde ise bünyelerindeki Bilgi İşlem Birimleri tarafından yürütülmektedir. 

Başkanlık Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, TÜBİTAK Başkanlık bilişim teknolojilerinin 

geliştirilmesi, bilişim altyapılarının oluşturulması ve idame ettirilmesi faaliyetlerine ilişkin 

her türlü iş ve işlemlerden sorumludur. Başkanlık Bilgi işlem Daire Başkanlığı iş 

uygulama yazılı envanterinde kayıtlı, geliştirilmiş, geliştirilmekte olan ve bakımı 

sürdürülen 98 adet uygulama bulunmaktadır. 

Merkez ve Enstitülerdeki Bilgi İşlem Birimleri, kendi iç ihtiyaçlarının karşılanması ve ilgili 

Merkez ve Enstitünün yürüttüğü iç ve dış projelere bilgi işlem desteği sağlanmasıyla 

görevlidirler. 

C.2.1 İdarenin Bilişim Sistemi 

BAŞKANLIK 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB), TÜBİTAK Başkanlık ve bağlı birimlerin bilişim 

teknolojileri ihtiyaçlarına yönelik olarak her türlü altyapı, yazılım geliştirme, donanım 

sağlanması, teknik destek, bilgi güvenliği, süreç takibi ve bilişim teknolojileri konularında 

çalışmaktadır. Bu kapsamda e-posta servisi, ağ alt yapısı, insan kaynakları yönetimi, 

evrak ve arşivleme işleri, Kurum içi/dışı duyuru ve bilgilendirmeler gibi idari süreçlerin 

sayısallaştırılmasının yanı sıra TÜBİTAK'ın sağladığı burs ve desteklerden faydalanma 

isteyen dış kullanıcılar için program başvuru, değerlendirme ve izleme süreçlerinin 

sayısallaştırılması çalışmaları BİDB tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, TÜBİTAK 

tarafından hazırlanan ve yayımlanan elektronik ve basılı yayımların hazırlık, satış ve 

stok süreçleri; TÜBİTAK'ın düzenlediği etkinlikler çerçevesinde ihtiyaç duyulan bilişim 

teknolojileri ihtiyaçları da yine Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır. 
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Bu kapsamda BİDB tarafından gerçekleştirilen belli başlı faaliyetler ve gerçekleştirilmesi 

planlanan işler aşağıda verilmiştir. 

Ağ ve Sistem 

2017 yılında, depolama ünitelerine ait yazılımlar güncellenmiş, e-posta kullanıcı lisans 

sayıları arttırılmış ve bina genelinde kullanılan ağ tasarımının iyileştirilmesi için 

çalışmalar gerçkleştirilmiştir. TÜBİTAK Başkanlık ve bağlı birimlere ait fiziksel ve sanal 

sunucular ile mevcut sistemlerin bakımı, idamesi, yedeklenmesi ve güçlendirilmesi 

çalışmaları da gerçekleştirilmiştir. Başkanlık ve müştemilatlarda yer alan bilişim 

sistemleri için Felaket Kurtarma Merkezi sistemi kurulmuştur. 

ULAKBIM'de idame edilen Zimbra (e-posta) ve EBYS sistemleri, yedekleri alındıktan 

sonra yeni depolama sistemine taşınmıştır. Yeni depolama sistemi de fiziksel olarak 

Başkanlık'ta idame edilen sistem odasına taşınmıştır. 

TÜBİTAK Başkanlık birimleri çalışanlarına ağ ve cihazlara yönelik teknik destek ve 

yazılım desteği sağlanmıştır. Ayrıca, Başkanlık BİDB bünyesinde kullanılmakta olan 

lisanslı uygulamalara ait güncelleme ve satın alma işleri yapılmıştır. 2017 yılında sunucu 

sanallaştırılması faaliyetlerine devam edilmiş, web sitelerinin üzerinde koştuğu 

sunuculara ve koşan sistemlere yönelik güncellemeler gerçekleştirilmiştir. Ek olarak 

sunucu odasının bakım ve idamesi de gerçekleştirilmiştir. 

Veritabanları 

Veritabanlarının günlük, aylık ve yıllık periyodik bakım çalışmaları 2017 yılı itibariyle de 

düzenli olarak yapılmış, bakım çalışmaları gerçekleştirilmiş ve sorunlar tespit edilerek 

düzeltilmiştir. Veritabanları üzerinde düzenli olarak felaket senaryolarının tatbiki 

uygulanmıştır. Yazılımcıların ihtiyaç duyduğu yeni veri tabanı test ortamları 

hazırlanmıştır. Raporlama altyapısı için gerekli veri ambarı ortamı ve ETL süreçleri 

yenilenmiştir. Tüm bu ortam ve süreçler için yedekleme ve güvenlik altyapıları 

oluşturulmuştur. 
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Merkez ve MİS veri tabanları, bulundukları fiziksel sunucudan yeni sanal sunucuya 

taşınmıştır. Veri tabanı versiyonları yükseltilmiştir. Fiziksel olan SİPAHİ sunucusu 

kapatılmıştır. Yeni makinede İş Zekası için "ODI agent" kurulumu ve ayarları yapılmıştır. 

Merkez veritabanının "standby" veritabanı da yeni bir sanal makine de tekrardan 

kurulmuştur. TYBS projesi kapsamında yazılımcılar için içi boş olacak şekilde yeni bir 

test veritabanı kurulmuştur. 

EBYS veri tabanında sürüm güncellemesi sonrası oluşan yavaşlık konusunda yüklenici 

firmayla çalışmalar yapılmış ve hızlandırmak için yeni geliştirmeler devreye alınmıştır. 

İKYS, MKYS, BAYS ve SAP 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda idame ettirilen İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi 

(İKYS), Mali Kaynaklar Yönetim Sistemi (MKYS), Bilimsel Aktiviteler Yönetim Sistemi 

(BAYS) ve SAP sistemlerinin bakım ve güncellemeleri 2017 yılında da yapılmıştır. 

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS): İKYS'de bazı tabloları beslemesi için özlük 

bilgileri ve izin bilgileri girişleri İKYS'de yapılmaya devam edilmiştir. Tahakkuk kısmında 

sadece işe iade bordroları İKYS sisteminden alınmakta, diğer tüm tahakkuk işlemleri 

SAP-HR sisteminden yapılmaktadır. 

Bilimsel Aktiviteleri Yönlendirme Sistemi (BAYS): Değişen Araştırma ve Yayın Etiği 

Kurulu (AYEK) BAYS tarafında yeni ekranlar ve raporlar yapılmıştır. 

Sanayi Projeleri Veri Yönetim Sisteminde TEYDEB tarafından desteklenen projelerin 

takibi ve ödeme işlemleri yapılmaya devam edilmiştir. Projelerin takibi ve ödemelerin 

aksamaması için gerekli güncellemeler yapılmıştır. 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği 

Programında mevzuat değişiklikleri nedeniyle ekranlarda geliştirmeler yapılmış ve yeni 

raporlar hazırlanmıştır. 

Bilim İnsanı Destekleme Programı Veri Yönetim Sisteminde yeni eklenen destek 

programları için ve devam eden destek programları için gerekli güncellemeler yapılmaya 

devam edilmiştir. Burs ve Etkinlik Destekleri Programları için izleme ve ödeme işlemleri 

BAYS tarafında yapılmaya devam etmiştir. 

15 



Desteklenen Projeler Veri Yönetim Sistemine UİDB destek programları da dâhil 

edilmiştir. Online alınan Seyahat Desteği programı için aktarım ekranları yapılmıştır. 

Mali Kaynaklar Yönetim Sistemi (MKYS): Birimler tarafından Ödeme Emri Belgesi, 

Harcama Talimat Formu çıktıları MKYS den alınmaya devam etmiştir. Danışman, 

izleyici, Grup Yürütme Komitesi, Danışma Kurulu, dış danışman vb. kişilere yapılan 

ödemeler MKYS de ARDEB ve TEYDEB tarafından yapılmaya devam etmiştir. 

UİDB Seyahat Öncesi Desteği kapsamında başvuru aktarım, izleme ve sorgulama 

ekranları yapılmıştır. Ödemeler için Çeşitli Ödemeler Bordrosu ve banka listesi 

oluşturulmuştur. 

Banka ödeme listelerinin çalışılan bankaya otomatik olarak gönderilmesi için gerekli 

geliştirmeler yapılmıştır. 

SAP: SAP-HR Modülünde 2017 yılında da uyarlama ve geliştirmeler devam ettirilmiştir. 

Bununla beraber İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'nın istek ve taleplerine destek 

hizmeti verilmeye devam edilmektedir. 

İKYS kullanımı yalnızca 2015 öncesinde işten ayrılmış personellerin verilerine erişim 

amacıyla kullanılmaktadır. Yeni veri girişi yapılmamaktadır. SAP- HR sistemi ile eş 

zamanlı yürütülmeye devam etmiştir. Mevzuatta yapılan değişiklikler SAP sisteminde 

güncellenmektedir. Eski sistemde herhangi bir güncelleme yapılmamaktadır. 

2017 yılı içerisinde iş birimlerinin talepleri doğrultusunda yeni raporlama programları 

oluşturulmuştur. 

ARDEB Proje Başvuru Sistemi (PBS) 

e-ARDEB projesi, ARDEB'e sunulmakta olan proje önerileri için başvuruların alınması 

ve değerlendirilmesini amaçlayan bir kapsama sahiptir. 
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2017 yılında Bilim ve Toplum Daire Başkanlığın iş süreçleri kapsamında 4004, 4005 ve 

4007 destek programları ile UİDB taraındafından yürütülen ERA-NET programı ARDEB 

Proje Başvuru Sistemine entegre edilmiştir. Yine UİDB süreçleri doğrultusunda, Ortak 

Başvuru Sistemi çerçevesinde Karşı Ülke Temsilcileri için gerekli ekranlar hazırlanmıştır. 

Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı'na ait destek programlarının Ön Değerlendirme 

sistemine entegrasyonu gerçekleştirilmiştir. 

ARDEB PBS ve Ön Değerlendirme sisteminin ARBİS entegrasyonu da 2017 yılında 

gerçekleştirilen işlerdendir. Ayrıca programlara ait Çağrılanlar bazında başvuru 

adımlarının tanımlanabilmesi için gerekli geliştirmeler de yapılmıştır. Ek olarak, PBS 

sisteminde EBYS ile entegre çalışan bölümlerde hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler 

gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında da sisteme yönelik bakım ve idame çalışmaları 

yürütülmüş, dış kullanıcılara ve birim çalışanlarına destek verilmiştir. 

ARDEB Proje Takip Sistemi (PTS) 

ARDEB Proje Takip Sistemi, desteklenmesine karar verilen ARDEB projelerinin 

gelişme/sonuç raporlarını ve projelerle ilgili taleplerin çevrim içi takibini yapabilmek 

amacıyla geliştirilmiştir. Geliştirme ve bakım işleri BİDB tarafından sürdürülen iş 

uygulaması kapsamında 2017 yılında talep değerlendirme sürecinde 

Danışman/Raportör rolü için birimler tarafından talep edilen düzenlemeler yapılmış, 

Dosya Servisi uygulaması entegre edilerek veritabanlarındaki dosyalar bu servise 

aktarılmış, yazışma modülü roller kapsamında düzenlenerek iyileştirmeler 

gerçekleştirilmiş, Mali Denetlemeler ve Sözleşmeler Müdürlüğü transfer ekranlarında 

iyileştirmeler yapılmış ve raporlar ve proje detay sayfalarının sistemdeki roller 

kapsamında iyileştirilmesi sağlanmıştır. YÖK ile TÜBİTAK arasında yapılacak olan veri 

paylaşımı kapsamında, ARDEB verilerini gösteren sorgular oluşturulmuştur. Yenilenen 

ARBİS sistemiyle entegrasyon da sağlanmıştır. 2017 yılında da sisteme yönelik bakım 

ve idame çalışmaları yürütülmüş, dış kullanıcılara ve birim çalışanlarına destek 

verilmiştir. 
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Panel Yönetim Sistemi (PYS) 

Destek Programları ve Burslar kapsamında yapılan panellere ait iş akışlarının yönetildiği 

sistemdir. 2017 yılında, 2204-A ve 2204-B programları sisteme eklenmiştir. H2020 

çerçevesinde sağlanan destekler kapsamındaki süreçlerle ilgili düzenlemeler UİDB'nin 

talepleri doğrultusunda sisteme yansıtılmıştır. Ödemelere yönelik olarak fiş kesme 

özelliği geliştirilmiş ve eklenmiştir. TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu süreçlerine 

ait kısıtlar ve kontrollerle ilgili düzenlemeler PYS'ye yansıtılmıştır. Sistemin bakım ve 

idamesi yapılmış, süreçlerde ve yönetim şemalarında yapılan değişiklikler sisteme 

yansıtılmış, birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda raporlar ve sorgular oluşturulmuştur. 

BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e^BİDEB) 

Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı tarafından yürütülen eğitim bursu, araştırma 

bursu ve etkinlik desteklerine yönelik programların başvuruları e-BİDEB, BİDEB Başvuru 

ve İzleme Sistemi, üzerinden alınmaktadır. 

2017 yılında 3 burs/destek programının başvuru süreçleri ve 4 burs/destek programının 

da izleme süreçleri e-BİDEB'e dahil edilerek elektronik ortama taşınmıştır. Yenilenen 

ARBİS sistemi ile entegrasyon sağlanmış, e-BİDEB'in 7 modülü bu kapsamda 

güncellenmiştir. Ayrıca, mevcut destek programlarının bakımı ve idamesi yapılmaya 

devam edilmiştir. 

TEYDEB Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) 

PRODİS projesi, TEYDEB'e sunulmakta olan proje önerilerinin ve ilgili form ve raporların 

elektronik ortamda alınması, değerlendirilmesi ve izlenmesi gibi TEYDEB süreçlerini 

elektronik ortama taşımayı amaçlayan bir e-dönüşüm projesidir. 

2017 yılında, Hakem Atama Sürecinde puanlı/puansız atanmasına yönelik süreç 

değişiklikleri sisteme aktarılmıştır. 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme 

ve Yenilik P.D.P Değerlendirme Süreci değişiklikleri ile Çağrı Kararlarının Yönetilmesine 

ilişkin süreçlerdeki değişiklikler sisteme entegre edilmiştir. KOSGEB, Gümrük Ticaret 

Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığfndan sağlanan web servislerin test çalışmaları 
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yapılmıştır. Türk Patent Enstitüsünden sağlanan serviste yapılan değişiklikler sisteme 

entegre edilmiştir. Toplantı Kararlarının Olur alınmasına Yönelik süreç geliştirimleri 

sisteme aktarılmıştır. Yasaklı YMM lerin yasaklarının kaldırılmasına yönelik sistem 

düzenlemeleri yapılmıştır. Yeni ARBİS sistemi ile PRODİS sistemi entegrasyonu 

tamamlanıp devreye alınmıştır. 

Elektronik imza ile proje gönderim süreci için gerekli geliştirimler yapılmış olup test 

aşamasındadır. Süreçte bazı değişikliklere gidilmesi planlanmaktadır. E-imza alt 

yapısının servis tabanlı kullanılmasına yönelik geliştirimlere başlanmış olup uygulama 

test aşamasındadır. 

Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında kullanıcı bilgilerinin tek bir yerde (ARBİS 

sisteminde) toplanması sağlanmış olup PRODİS sistemi entegrasyonu tamamlanmıştır. 

2017 yılında da sisteme yönelik bakım ve idame çalışmaları yürütülmüş, dış kullanıcılara 

ve birim çalışanlarına destek verilmiştir. 

Dosya Servisi 

Tüm iş uygulama yazılımları tarafından kullanılabilecek bir dosya deposu (file repository) 

uygulaması olan TÜBİTAK Dosya Servisi uygulamasının bakımı ve idamesi yapılmıştır. 

Bilim ve Toplum D.B. Bilim Fuarları Başvuru Sistemi 

Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından yürütülen programların elektronik ortama 

taşınmasına yönelik olarak geliştirilen sistemdir. 4006 kodlu destek programının hali 

hazırda elektronik olarak alındığı sisteme 2017 yılında ikinci aşama başvuru programı 

yapısal iyileştirmeler yapılmış, 4004, 4005 ve 4007 kodlu destek programlarının başvuru 

sistemine entegre edilmes çinse çalışmalara başlanmıştır. 

Bilim ve Toplum D.B. Akademik Dergiler 

Akademik dergilerinin yayımlanmasını ve yönetilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan 

iournals.tubitak.gov.tr uygulamasında baş editör yardımcısı rolü ve yetkilendirme ekranı 

eklenmiştir. 
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Bilim ve Toplum D.B. Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi 

Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi, Akademik Dergiler Müdürlüğü tarafından 

çıkarılan 12 akademik dergi için makale kabul ve değerlendirmesinin elektronik ortamda 

gerçekleşmesini sağlamak; yazar adı, makale başlığı veya anahtar sözcüklerle 

taranabilmesine imkân vermek amacıyla oluşturulmuş web uygulamasıdır. 2017 yılında 

bakım ve idame işleri yapılmıştır. 

e-Satış Sistemi 

Bilim ve Toplum Dairesi Başkanlığı'nın basılı ve dijital ürünlerinin satışının yapıldığı 

sistemin bakım ve idamesine devam edilmiş sistemde personele yönelik indirimlerin 

uygulanabilmesi için geliştirmeler devreye alınmıştır. 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) 

Kurum içi ve kurum dışı evrak süreçlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi 

amacıyla TÜBİTAK Başkanlık, Merkez ve Enstitülerde kullanılmakta olan EBYS 

uygulamasının bakımı, idamesi ve iyileştirilmesi çalışmaları 2017 yılında da yapılmaya 

devam edilmektedir. Tüm TÜBİTAK geneli kullanıcıların EBYS ile ilgili sorunları, ek 

talepleri değerlendirilerek çözümlenmesi sağlanmakta, kullanıcıların ihtiyaçları 

doğrultusunda eğitimler düzenlenmektedir. 

İş Zekâsı 

Kurumun 2017 yılı rapor ve istatistik ihtiyaçları kapsamında Başkanlık birimlerinden 

gelen analiz, kumanda tablosu, kullanıcı eğitimleri, teknik destek ve model oluşturulması 

isteklerine cevap verilmiştir. İş Zekâsı sisteminde gerekli bakımlar ve iyileştirmelerde 

yapılmıştır. 
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TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi (TYBS) Projesi 

TÜBİTAK Başkanlık birimleri faaliyetlerini gerçekleştirirken sunulan hizmetlerin etkin ve 

etkili olması amacıyla çeşitli otomasyon uygulamaları ve yazılımlar kullanmaktadırlar. 

Kullanılan yazılımların zaman içerisinde iyileştirme ihtiyaçlarının artması, tamamen 

birbirleri ile ve dış kurumlarla entegre yazılımların Kurum'da uygulanan süreçlerdeki 

değişiklikleri ve yeni teknolojiler ışığında Kurum birimlerinin yeni yazılım ihtiyaçlarının 

ortaya çıkması nedeniyle, Kurum bünyesinde bütüncül bir otomasyon altyapısına 

geçilmesi öncelikli bir ihtiyaç durumundadır. 

TYBS Projesi ile TÜBİTAK bünyesinde yürütülen iş süreçlerine ait uygulamaların Alt 

Sistem(ler) olarak tanımlanıp birbirleri ile entegre olacak şekilde tasarlandığı bütüncül bir 

bilgi sisteminin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Proje kapsamında, kullanıcı veritabanı olarak Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) yerine 

düşünülen uygulama, yeni ARBİS olacak şekilde güncellenmiş, kullanıcı dostu 

(responsive) yeni arayüzü tasarlanmış ve ek fonksiyonlarının eklenme çalışmaları 

tamamlanarak kullanıma alınmıştır. Kullanıma alınmasının ardından BAYS ve eski 

ARBİS'deki veriler yeni sisteme aktarılmış, BAYS'ta yer alan kuruluşlarla ARBİS'te yer 

alan kuruluşların eşleştirilmesi için ilgili ekranlar geliştirilmiştir. Mevcut İş Uygulama 

Yazılımlarının bu kapsamda ARBİS veri tabanına yaptıkları eşleşmeler belirlenmiş ve 

gerekli entegrasyonlar yapılmıştır. 

Yenilenen ARBİS'in dış paydaşların veri servisleri ile entegrasyon yürütülmüştür. Bu 

kapsamda YÖK'e ait YÖKSİS sistemine uygun olarak veri alanları düzenlemeleri 

yapılmaya başlanmış, YÖK webservisleri alan gereksinimleri belirlenmiş, açılan web 

servislerinin testleri yapılmıştır ve entegrasyon çalışmaları da devam etmektedir. 
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TYBS projesinin dış kaynak ile yapılması durumundaki senaryolar belirlenmiş, bu 

senaryoların maliyetleri hakkında çalışma yapılmıştır. Bu kapsamda PPM, IDM, ODM, 

ESB gibi altyapı teknolojileri konusunda analizler yapılmıştır. Yapılan çalışmalar 

sonucunda oluşturulan Teknik Şartname üzerinden hizmet alımı ihalesi yapılmış; dış 

kaynak ve BİDB çalışanlarının ortak çalışacakları bir yöntem kararlaştırılarak ihaleye 

çıkılmıştır. Yapılan ihale sonucunda 2017 Şubat ayında başlatılan proje kapsamında, 

Firma ve BİDB'nın katılımıyla iş birimleriyle analiz görüşmeleri yapılarak gereksinimler 

çıkartılmış ve tasarım çalışmaları tamamlanarak yazılımların üretilmesine başlanmıştır. 

Üretilen dokümanlarında yer alan süreçlerin ve anlatımların doğruluğu iş birimleriyle 

yürütülen çalışmalarla kontrol edilerek gerekli onaylar alınmıştır. Mayıs 2017 itibariyle, 

görevlendirilmiş 15 BİDB personeli Firma tarafından sağlanan Proje Lokasyonunda 

çalışmaya başlamıştır. 

Diğer Sistemler, Altyapı Uygulamaları ve Bilgi İşlem İşleri 

2017 yılında da Rol ve Vekalet, E-imza, İzin, İş Talep Sistemi, Bilge gibi iş 

uygulamalarının bakım ve idamesi BİDB tarafından gerçekleştirilmiştir. Diğer kamu 

kurumları ve kuruluşlarıyla yapılan veri alışverişi konulu protokoller çerçevesinde mevcut 

web servis alt yapısı genişletilmiştir. 

2017 yılında iş birimlerinden BİDB'na iletilen tüm iş uygulama yazılımlarına yönelik 

iyileştirme ve geliştirme talepleri kapsamında gereksinim tanımlama ve gereksinim 

analizi çalışmaları yapılmış, TÜBİTAK Başkanlık genelinde yürütülen "Bürokrasinin 

Azaltılması ve Mevzuatın Sadeleştirilmesi" çalışması için de bilişim süreçleri 

kapsamında destek sağlanarak protokol çalışmalarına katılım sağlanmıştır. Ayrıca 

yaygın bilişim standartları çerçevesinde bilgi işlem süreçlerinin değerlendirmesi 

yapılmıştır. 
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TÜBİTAK İletişim Merkezi süreçleri kapsamında analiz çalışmaları gerçekleştirilerek 

Gereksinim Tanımlama Dokümanı oluşturulmuş ve Teknik Şartname hazırlanmıştır. 

Kurum Dışı WebServis, veri paylaşım çalışmaları koordine edilerek raporlanmış ve Milli 

Eğitim Bakanlığı veri paylaşımı için protokol taslağı hazırlanmıştır. Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu kapsamında uyulacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla analiz 

çalışmalarına başlanmıştır. Proje Yönetim Standartlarına uyum ve sertifika çalışmaları 

kapsamında Uygulama Envanteri güncellenmiş ve Bilgi Notu formatında raporlanmıştır. 

SAGE 

SAGE'nin ana faaliyetlerinde kullanılan bilişim altyapıları ve bilişim sistemlerinin bakımı, 

idamesi ve geliştirilmesi çalışmaları Bilgi İşlem ve Bilgi Güvenliği Birimi tarafından 

gerçekleştirilmektedir. 

Ayrıca, TÜBİTAK Başkanlık ve Enstitülerin hizmetine sunulan TÜBİTAK İş Başvuru 

Sistemi SAGE tarafından geliştirilmiş ve SAGE tarafından yönetilmektedir. 

Kurum içi ve Kurum dışı evrak süreçlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi 

amacıyla Başkanlık EBYS sistemi kullanılmaktadır. SAGE bünyesinde idame ettirilen ve 

SAGE'nin ihtiyaçları çerçevesinde üzerlerinde yazılım geliştirme çalışmaları 

gerçekleştiren İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS) ile Mali Kaynaklar Yönetim 

Sistemi (MKYS) de 2017 yılında kullanılmaya devam edilmiştir. 

SAGE'nin proje ve ürün geliştirme faaliyetleri çerçevesinde PLM (Product Lifecycle 

Managemet) için Teamcenter; Katı modelleme için Unigraphics NX, Catia; Analiz 

çalışmaları için Fluent, Patran, Nastran, Ansys, LS-Dyna, LS-PrePost, Autodyn, PS3D, 

Split-X , Tarvac, Tecplot, Matlab; Gereksinim yönetimi için Doors; Elektronik tasarım için 

Xilinx Vivado, Quartus, Altium Designer, Cadence; çizimler için AutoCAD, SolidCNC; 

İstatistiki modelleme için SAS JMP programları kullanılmaktadır. Bu programların bakım 

ve idame işleri de Bilgi İşlem ve Bilgi Güvenliği Birimi tarafından gerçekleştirilmiştir. 
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UZAY 

UZAY'ın proje ve kurumsal faaliyetlerinde kullanılan bilişim altyapıları ve bilişim 

sistemlerinin bakımı, idamesi ve geliştirilmesi çalışmaları Bilgi Teknolojileri Grubu 

tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) : Kurum içi ve Kurum dışı evrak süreçlerinin 

elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla TÜBİTAK Başkanlık, Merkez ve Enstitülerde 2 

Ocak 2013 tarihinden itibaren Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) uygulaması 

kullanılmaktadır. Bu kapsamda TÜBİTAK UZAY Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nde 

aktif olarak EBYS kullanılmaktadır. 

Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi : İnsan Kaynakları, Mali Kaynaklar, Üretim ve 

Depolama Yönetimi, Proje Yönetimi gibi İdari ve Kurumsal iş süreçleri SAP sistemi 

üzerinden yürütülmektedir. İş süreçlerinin sayısal ortamda gerçekleştirilmesini 

sağlanarak denetlenebilirlik ve raporlama hızını artırmakta, süreçlerin standart biçimde 

akmasını sağlayarak iş gücü kazancı oluşturulmaktadır. 

Doküman Yönetim Sistemi : Kurumsal ve Projelere ait bütün dokümanlar Microsoft 

SharePoint Altyapısı kullanılarak geliştirilmiş olan Doküman Yönetim Sistemi üzerinde 

sürümleri ile birlikte saklanmaktadır. Doküman Yönetim Sistemi ile birlikte projelerde 

oluşturulan dokümanların, proje çalışanları tarafından eş zamanlı olarak düzenlenmesi 

sağlanarak, aynı dokümanın farklı yerlerde oluşturulmasının ve projelerde oluşan 

doküman karmaşasının önüne geçilmektedir. 

Eğitim ve Kaynak Yönetim Sistemi : Microsoft SharePoint altyapısı kullanılarak 

geliştirilmiş olan eğitim ve kaynak yönetim sistemi; eğitim materyallerinin herkesin 

erişebileceği bir altyapı üzerinde saklandığı, planlanan ve gerçekleştirilen eğitimlerin 

takibinin yapılabildiği e eğitim planı oluşturulurken katılımcı sayısını belirlemek amacıyla 

eğitim anketlerinin yapılabildiği sistemdir. Bu sistemde ayrıca personelin yetkinlik 

seviylerine göre kaynak planının çıkartılması için oluşturulan yetkinlik yönetim modülüde 

mevcuttur. 
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Bu modül ile personelin yetkinliklerini ölçme ve değerlendirme, bu ölçümler ile 

oluşturulacak yetkinlik havuzunu gelecek projelerde personel görevlendirmelerinde 

kullanılması sağlanmaktadır. 

Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemleri : Enstitü'nün gerçekleştirmiş olduğu projeler 

kapsamında oluşan ihtiyaçlara yönelik proje kapasitesine uygun Yüksek Başarımlı 

Hesaplama sunucu kümeleri bulunmaktadır. 

Ürün ve Uygulama Yaşam Döngüsü Araçları : Projeler kapsamında geliştirilen 

ürünlerin ve uygulamaların gereksinim analizi, tasarımı ve test gibi sistem mühendisliği 

süreçlerinin yürütüldüğü IBM JAZZ ve ARASPLM sistemleri kullanılmaktadır. 

Versiyon Kontrol Sistemi : Projeler kapsamında geliştirilen yazılımların merkezi olarak 

depolandığı ve versiyonlarının tutulduğu aynı zamanda ortak geliştirmelerin kolay bir 

şekilde yapılabilmesini sağlayan açık kaynak kodlu (GİT) Versiyon Kontrol Sistemi 

kullanılmaktadır. 

İş Başvuru Sistemi : Personel alımlarında ilanların elektronik ortamda oluşturulup, iş 

başvurusu yapacak kişilerden istenilen belgelerin ve bilgilerin yüklenebildiği, 

başvuranların TÜBİTAK kriterlerince otomatik değerlendirilip, sıralama yapılıp insan 

kaynakları ve TÜBİTAK İKDB tarafından istenilen formata uygun çıktı verebilen, aynı 

zamanda başvuru sahiplerini başvuru durumları hakkında e-posta ve sistem üzerinden 

bilgilendirebilen sistemdir. 

Toplantı Tutanak Sistemi : Toplantı esnasında alınan notların ve kararların dijital 

ortamda tutanak altına alınıp saklanmasını ve toplantı tutanaklarının sürekli erişilebilir 

olmasını sağlayan sistemdir. 

Servis Masası Sistemi : Enstitü çalışanların bilişim altyapısı ile ilgili sorun ve taleplerini 

bildirdiği sistemdir. 

Altyapı Destek Onarım Sistemi : Enstitü çalışanlarının tesis işletme ile alakalı arızaları 

bildirdiği sistemdir. 
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Araç Talep Sistemi : Enstitü personelinin kurum dışı organizasyon, toplantı, görevlere 

katılırken kullanıdığı kurum araçlarını istediği tarihe ve saatte talep edebilmesini 

sağlayan sistemdir. 

ULAKBİM 

Ağ ve Sistem 

ULAKBİM Yerleşkesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı eski binasının 7. ve 8. 

katlarında bulunmaktadır. ULAKNET işletim cihazları ve HPC , Grid laboratuarına ait 

olan sunucu ve diğer ekipmanlar ise YÖK binasının 2. katında yer alan iki ayrı sistem 

odasında bulunmaktadır. Yerel alan ağında VOIP ve internet erişimi için kullanılan 

anahtarlama cihazları katlarda bulunan rack'lere monte edilmiş kilitli kabinet veya 

odalarda bulunmaktadır. Katlar arası anahtarlama cihazı bağlantıları fiber optik kablolara 

vasıtası ile yapılmakta ve kat anahtarlama cihazları 2. kat sistem odasında 

bulunan toplama anahtarlama cihazında toplanmaktadır. İnternete bağlantı bu noktadan 

yedekli olarak çalışan güvenlik duvarı aracılığı ile ULAKNET Ankara yönlendiricisine 

1Gbps hız ile yapılmaktadır. 

Bilgi hizmetlerinin sunulduğu altyapı bulut ve sanallaştırma teknolojilerini kullanmaktadır. 

Depolama olarak NAS altyapısına sahip cihazlar kullanılmakta, depolama cihazlarına 

10Gbps anahtarlama cihazları üzerinden NFS ve ISCSI üzerinden 

erişim sağlanmaktadır. 

Veri Tabanları 

ULAKBİM'in faaliyetlerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu veri tabanları ve 

uygulamalar ULAKBİM sunucuları üzerine kurulmuştur. ORACLE, MySQL, MongoDB 

veritabanı yönetim sistemleri, ürün geliştirme ve hizmet programları kullanılmaktadır. 

ULAKBİM'de yürütülen projelerin ve sahip olunan kaynakların yönetimi için Atlassian 

firmasının ürünleri olan JIRA, Confluence ve Stash yazılımı kullanılmakta ayrıca 

doküman yönetim sistemi olan ownCloud kullanılmaktadır. 
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Ayrıca, Pardus ve açık kaynak kodlu alt projelerin geliştirilmesi sürecinde, TÜBİTAK 

ULAKBİM bünyesinde hizmet veren açık kaynak kodlu Git sunucusu, Redmine proje 

takip ve iş süreklilik sistemleri kullanılmaktadır. Pardus paket depoları yine OpenStack 

üzerinde kurulu sunucular ile desteklenmektedir. Pardus ve açık kaynak kodlu yazılım 

dönüşümü yapılan kurumların projelerini takip edebilmeleri için Redmine tüm kurumların 

hizmetine sunulmuştur. 

Sözleşme ya da protokol ile dönüşüm ve destek verilen kamu kurum yetkilileri ve ilgilileri 

için açık kaynak dizin sisteminde (OpenLDAP) hesaplar açılarak ilgili kurumların 

kullanması sağlanmaktadır. 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) 

Kurum içi ve Kurum dışı evrak süreçlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi 

amacıyla Başkanlık EBYS sistemi kullanılmaktadır. 

Mali Kaynaklar Yönetim Sistemi (MKYS) 

Mali Kaynaklar Yönetim Sistemi; Muhasebe, Bütçe, Satın alma / Sipariş, Stok ve 

Demirbaş takibinin yapıldığı sistemdir. 

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi: (İKYS) 

Personel özlük, bordro tahakkuk, eğitim, izin, seyahat, performans, sicil ve terfi işleri 

takibinin yapıldığı sistemdir. 

Mevzuata bağlı ihtiyaçların ve raporlama ihtiyaçlarının karşılanması, kullanım 

kolaylığının arttırılması ve modüllerin birbirleriyle entegrasyonunun sağlanması amacıyla 

Mali Kaynaklar Yönetim Sistemi (MKYS) ve İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS) 

kullanılmaktadır. 

UBYT Online Başvuru Takip Sistemi 

Türkiye adresli uluslararası bilimsel yayınların etki ve görünürlüğünün (kalitesinin) 

artırılması amacıyla yürütülmekte olan TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel 
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Yayınları Teşvik Programı (UBYT) için başvuru, onay ve ödemeler ile ilgili işlemler 

Online Başvuru Takip Sistemi üzerinden yapılmaktadır. Bu sistem iç kaynaklar ile 

sürdürülmekte ve iyileştirilmektedir. UBYT programının sürdürülmesinde intihal 

programının (IThenticate) yanı sıra uluslararası veritabanları (WOS) ve yıllık etki ve atıf 

raporları (JCR) kullanılmaktadır. 

ULAKBİM Keşif 

Gerek EKUAL Projesi kapsamında, gerekse TÜBİTAK ve bağlı enstitüler için abone 

olunan e-bilgi kaynakları ile ULAKBİM TR Dizin ve DergiPark içeriğinin bir arada 

taranabilmesi için ULAKBİM Keşif adıyla federe/bütünleşik arama motoru sistemi 

kullanılmaktadır. Bu arama hizmeti EBSCO firması tarafından sağlanmaktadır. 

ULAKVekil 

TÜBİTAK ve bağlı enstitülerdeki araştırmacıların e-bilgi kaynaklarına kurum dışından 

erişimlerini sağlamak üzere oluşturulmuş ve ULAKVekil adı verilen proxy sunucu hizmeti 

bulunmaktadır. Bu hizmeti sağlamak için EzProxy yazılımı kullanılmaktadır. 

EKUAL 

Gerek EKUAL Projesi kapsamında, gerekse TÜBİTAK ve bağlı enstitüler için abone 

olunan e-bilgi kaynaklarına erişim sağlanabilmesi için TÜBİTAK, tüm devlet ve vakıf 

üniversiteleri, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine ait İP bilgileri admin 

hesapları aracılığıyla yayıncı sistemlerinde tanımlanmaktadır. Veri tabanı kullanım 

verileri de aynı şekilde admin hesapları aracılığıyla yayıncı sistemlerinden 

çekilmektedir. Bazı elektronik veri tabanlarına ait elektronik data setleri FTP yoluyla 

ULAKBİM sunucuları üzerine indirilmektedir. 

Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT) 

"Entegre E-Kütüphane Sistemi"nin altyapısını oluşturan ve ULAKBİM tarafından 

oluşturulan "Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT)" sistemi farklı kataloglara ve otomasyon 

sistemlerine sahip kütüphanelerin tek bir önyüzden taranabilmesine ve kayıt 

paylaşımına olanak sağlamaktadır. 
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Elektronik bilgi kaynaklarının erişim ve yayıncı bilgilerinin tutulduğu dergi yönetim 

sistemi ile, toplu katalog verisi oluşturulmaktadır. 

Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) ve Ulusal Belge 

Sağlama Sistemi (UBSS) 

İç kaynaklı olarak geliştirilmiş olan Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi 

(TÜBESS) ve Ulusal Belge Sağlama Sistemi (UBSS) ile TO-KAT içerisinde bulunan 

kaynakların basılı ve sınırlı süreli kullanıma açık olarak dijital kopyalarının ihtiyaç duyan 

kullanıcılara eriştirilmesinin sağlandığı belge sağlama hizmeti sürdürülmektedir. 

TR Dizin Sistemi 

TR Dizin hizmetinin yürütülmesinde yüklenici bir firma ile çalışılan ve geliştirme ve bakım 

ihtiyaçları iç kaynaklı olarak sürdürülmekte olan Online Dergi İzleme sistemi (ODİS) ve iç 

kaynaklı olarak geliştirilmiş olan TR Dizin - Ulusal Veri Tabanları (UVT) tarama sistemi 

bulunmaktadır. Birbirinden bağımsız olarak işlemekte olan iki sisteme, 2016 yılı 

içerisinde dış kaynaklı hizmet alımı gerçekleştirilen ve PDF'lerin otomatik olarak meta 

bilgilerine ayrıştırılarak UVT sistemine aktarılmasını sağlayan ABC sistemi dahil 

olmuştur. 2017 yılında dış kaynaklı hizmet alımı ile Ulusal Atıf Dizini yazılımı 

çalışmalarına başlanarak projenin ilk aşamasının sene sonu devreye alınması 

planlanmaktadır. İlk aşama sonucu bütünleşik bir sistem oluşacak, ODİS ve UVT 

sistemleri kullanım dışı kalacak 2018 yılı itibariyle DergiPark ve UVT arasında veri iletimi 

sağlanacaktır. Diğer kurum (YÖK, Kültür Bakanlığı vb.) sistemleri ile entegrasyon 

çalışmalarının sağlanması için yıl içerisinde çalışmalara devam edilecektir. 

DergiPark 

DergiPark, başlangıçta Açık Dergi Sistemleri (ADS) üzerinden hizmet vermeye 

başlamış, ancak dergi ve kullanıcı sayısının hızla artmasıyla birlikte ADS'nin ihtiyaçlara 

cevap vermemesi yüzünden ULAKBİM Dergi Sistemleri (UDS) adında, dergi yayımlama 

sürecinin daha kolay ve hızlı yönetmeyi sağlayan yeni bir sistem geliştirilmesi için hizmet 

alımı yapmıştır. 2017 yılı itibariyle UDS'yi kullanıma sunmuştur. 
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UDS'nin aynı zamanda TR Dizin ve Ulusal Atıf Dizin çin ölçülebilir temiz veri 

sağlanması için geliştirme çalışmaları 2018 yılında da devam edecektir. 

Bibliyometrik analizler için Thomson-Reuters firmasının "InCites" ürünü kullanılmaktadır. 

TUG 

UZAY ile ilgili faaliyetlerde kullanılan bilişim altyapıları ve bilişim sistemlerinin bakımı, 

onarımı ve geliştirilmesi çalışmaları Ulusal Gözlemevi Bilgi İşlem Merkezi tarafından 

gerçekleştirilmektedir. 

Kurum içi ve Kurum dışı evrak süreçlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi 

amacıyla Başkanlık EBYS sistemi kullanılmaktadır. 

Mali Kaynaklar Yönetim Sistemi (MKYS) ve İş Takip Sistemi kullanılmaktadır. Bu 

sistemlerde sadece web tabanlı bir sistem olan İş Takip Sistemi, Ulusal Gözlemevi Bilgi 

İşlem Merkezi sunucuları üzerinde çalışmaktadır. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi 

bünyesinde yürütülen projeler ve görevlerin daha verimli yürütülmesi, görevlerin ve 

sorumlulukların daha açık belirlenmesi için İş Takip Sistemi, proje ve kaynak yönetimi 

amacıyla kullanılmaktadır. Faaliyetlerde kullanılan diğer sistemlerin sunucuları TÜBİTAK 

Başkanlık BİDB biriminde bulunmakta; bakım, onarım ve geliştirme işleri BİDB 

tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Kayıt Takip Sistemi-sTUG Ulusal Gözlemevi bünyesinde bilgi işlem birimi tarafından 

geliştirilmiştir. 

MAM 

Kurumsal Uygulamalar 

MAM Yönetim Bilgi Sistemi; kurum iş süreçlerinden ortaya çıkan veriyi toplayan, 

saklayan, işleyen, yeni bilgi oluşturan, paylaşan ve karar vermeyi sağlayan bir sistemdir. 

Kurum iş süreçlerini ve sistemlerini yürütmek için tasarlanmış araçlar bütünüdür. 

Yönetim Bilgi Sistemi MAM'da 1997 yılından itibaren uygulanmakta ve Bilgi Hizmetleri 

bünyesinde gelişmeye ve güncellenmeye devam etmektedir. 
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Yönetim Bilgi Sisteminin temel bileşenleri aşağıda yer almaktadır: 

Proje Yönetim Sistemi: Projelerin, proje teklif aşamasından başlanarak proje tanımı, 

proje planı ve iş paketleri, proje personeli, proje bütçesi gibi bilgilerini içeren, proje 

sonuçlanıncaya değin, tüm proje durum değişikliği ve gelişim bilgilerinin izlenmesini ve 

raporlanabilmesini sağlayan bir sistemdir. Aşağıdaki temel bileşenleri içerir. 

• Proje Ön Değerlendirme 
• Teklif ve Sözleşme 
• Proje Genel Bilileri 
• Proje İş Paketi Bilgileri 
• Harcama Planı 
• Personel Planı 
• Gelir Planı 
• Planlanan/Gerçekleşen Çıktılar 
• Proje Gelişim Bilgileri 
• Proje Özet Bilgi Sistemi 

Mali Kaynaklar Yönetim Sistemi: Mali Kaynaklar Yönetim Sistemi; Muhasebe, Bütçe, 

Satınalma/Sipariş, Stok ve Demirbaş takibinin yapıldığı sistemdir. Aşağıdaki temel 

bileşenleri içerir. 

• Bütçe Bilgileri 
• Muhasebe Bilgileri 
• Satınalma ve Sipraiş Bilgileri 
• Ayniyat ve Stok Bilgileri 
• Satınalma Talep Sistemi 
• Elektronik Onay Sistemi 

İnsan Kaynakları Yönetimi Sistemi: Personel özlük, bordro tahakkuk, eğitim, izin, 

seyahat, performans, sicil ve terfi işleri takibinin yapıldığı sistemdir. Aşağıdaki temel 

bileşenleri içerir. 

• Personel Özlük Bilgileri 

• Eğitim Bilgileri 
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• izin Bilgileri 

• Bordro Bilgileri 

• Performans Yönetim Sistemi 

• işe Alım Sistemi 

• Stajyer Bilgi Sistemi 

Endüstriyel Hizmet Sistemi: Endüstriyel Hizmetleri için gelen numunelerin barkodlu 

olarak takip edilmesi ve analizlerin izlenmesinin yapıldığı sistemdir. 

Müşteri Yönetim Sistemi: Kurum müşteri bilgilerinin takip edildiği sistemdir" 

İş Geliştirme Takip Sistemi: Müşteriler ile planlanan ve gerçekleşen faaliyet bilgilerinin 

girilmesini ve raporlanın alınmasını sağlayan sistemdir. 

Stratejik Planlama Sistemi: Enstitülerin stratejik hedefleri, performans ölçütleri ve 

eylem planlarının takip edildiği sistemdir. 

İş Akış Yönetim Sistemi: Kurumsal iş süreçlerinin takibinin yapıldığı sistemdir. 

Aşağıdaki temel bileşenleri içerir. 

• Fazla Mesai 
• Yeni Belge/Belge Değişiklik 
• Sonuçlanan Projenin Mali Durumu 
• Yurtiçi Görev Yolluk 
• Toplantı Salonu Rezervasyon 
• Matbaa İş Talebi 
• Kütüphane iş Talebi 
• Taşıt Talebi 
• İnsan Kaynakları Birimi iş Talebi 
• Arşiv iş Talebi 
• Güvenlik ve Sivil Savunma Birimi İş Talebi 
• İlişik Kesme Çizelgesi 
• Taşınır Teslim İşlemleri 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), TÜBİTAK Başkanlık tarafından kurulan 

sistem üzerinden yürütülmektedir. 
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Kurumsal Altyapı: 

MAM bilgi sistemi ağ altyapısına yıldız şeklindeki topoloji ile fiber optik kablolar 

üzerinden ethernet teknolojisi kullanılmıştır. Merkezde 750 GB backplane kapasiteli 

omurga switch ve buna bağlı uç switchler ile kurumun ağ iletişimi gerçekleştirilmektedir. 

MAM'ın internet bağlantısı ULAKNET bilgi ağı üzerinden gerçekleştirilmektedir. MAM 

internet çıkış hizmeti Metro Ethernet teknolojisi ile verilmektedir. Bilgi güvenliği kurumsal 

anlamda sağlanmaktadır. 

Bilgi Hizmetleri Sistemlerinin üzerinde bulunduğu sunucu teknolojisi sanallaştırma 

üzerine kurulmuştur. Sanallaştırmaya teknolojisine uygun; sunucu, depolama ve fiber 

bağlantı altyapısı ile sistemlerin yedekleme altyapıları oluşturulmuştur. 

Kurulmuş olan bu alt yapıyla, MAM'da yaklaşık 1000 kullanıcı, intranet ve internet 

üzerinden verilen kurumsal uygulamalar ve diğer hizmetleri kurumun kullanım kaynak ve 

kurallarına istinaden kullanmaktadır. 

UME 

Kurumsal Ağ Altyapısı: 47 uç ve bir merkez ağ anahtarı ile fiber optik omurga üzerinde 

yıldız topoloji ile hizmet veren yerel ağ bulunmaktadır. Bu ağ üzerinden kullanıcılara Bilgi 

İşlem kaynaklarına erişim hizmeti verilmektedir. UME laboratuvarlarında çeşitli ölçüm 

sistemi ve düzeneklerine bağlı bilgisayarlar ise bu ağ sisteminin dışında hizmet 

vermektedir. 

Kullanılan Kurumsal Uygulama Yazılımları: 

Kurum içi ve Kurum dışı evrak süreçlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi 

amacıyla Başkanlık EBYS sistemi kullanılmaktadır. 

Personel Özlük Bilgileri, Bordro-Tahakkuk İşlemleri, Eğitim Bilgileri ve Performans-Sicil 

ve Terfi İşlemleri için İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS) kullanılmaktadır. 
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Muhasebe işlerinin takibi, cari hesapların takibi, stok ve demirbaşların takibi, sipariş ve 

satınalma işlemleri ile bütçe raporlamalarının takibi için Mali Kaynaklar Yönetim Sistemi 

(MKYS) kullanılmaktadır. 

İş Uygulamaları Yönetim Sistemi (İUYS): UME içerisindeki iş akışlarının ve süreçlerin 

elektronik ortamda yürütülmesi, takibi ve yönetimi için kullanılan sistemdir (kullanıcı 

portalı ve eBA platformu). 

Endüstriyel Hizmetler Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS): UME tarafından verilen tüm 

endüstriyel hizmetlerin, firmanın başvurusundan hizmetin tamamlanmasına kadarki tüm 

süreçlerde takibini yapan ve süreç adımları içerisinde yer alan faaliyetleri otomatize 

ederek hizmet kalitesini artırmaya yönelik bir sistemdir. 

İnteraktif Sipariş Takip Sistemi (İSTS): Müşteri firmaların hizmet başvuru taleplerini 

interaktif ortamdan yapabilmesini sağlayarak başvuru süresini azaltan, firmaların 

başvuru taleplerinin durumunu takip edebildikleri, geriye dönük olarak UME'den aldıkları 

hizmetlerle ilgili bilgilere ulaşabildikleri, müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini 

artırmaya yönelik bir uygulamadır. 

Performans Yönetim Sistemi (PYS): UME personelinin performansının belirli kriterlere 

göre amirleri tarafından değerlendirilmesi ve bu değerlendirmeler neticesinde personelin 

performans puanının hesaplanmasını sağlayan, BTP-TGP ve Ar-Ge hizmet gelir 

dağılımlarının ilgili esas, yönetmelik ve yöntemlere göre dağılımının yapılabilmesine 

yardımcı olacak şekilde yönetime raporlama yapabilen bir uygulamadır. 

Staj Başvuru Sistemi: Staj başvuru sürecinin elektonik ortamda yürütüldüğü interaktif 

bir sistemdir. 

Kalite Yönetim Sistemi: (QDMS): UME'de uygulanan ISO/EN 17025 Kalite Sistemini 

yönetmek üzere; Kalite Dokümanları, Müşteri Şikayetleri, Düzeltici / Önleyici Faaliyetler 

(iyileştirme faaliyetleri), Denetim/İç Tetkik, Genel Aksiyon, Yönetimin Gözden Geçirme 

faaliyetlerinin yönetildiği bir sistemdir. 
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BİLGEM 

BİLGEM Ocak 2015 itibari ile 40 civarında eski yazılım sistemini kapatarak ERP 

(Enterprise Resource Planning; Kurumsal Kaynak Planlama), BPM (Business Process 

Management; İş Süreç Yönetimi) ve ESB ile kurgulanan yeni nesil bir altyapıya 

geçmiştir. Bu sistemler ile ilgili uyarlama ve iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. 

2017 yılında sistemlerin güncel teknolojiler ile sağlanması için Dotnet Core kullanılmaya 

başlanmıştır. BPM süreçlerinin kullanıcı yüzlerinde kullanıcı deneyiminin artırılması için 

çalışma başlatılmıştır. 

Kullanıcıya güvenlik nedeni ile ayrı iki ağda hizmet verilmektedir. 

BUTAL 

İnsan Kaynaklan Yönetim Sistemi (İKYS), SAP ve Mali Kaynaklar Yönetim Sistemi 

(MKYS) 

TÜBİTAK Başkanlık ve diğer birimler arasında koordinasyon ve birlikteliğin sağlanması 

amacıyla Personel özlük, bordro tahakkuk işleri için İKYS, SAP ve Muhasebe, Bütçe, 

Satın alma / Sipariş, Stok ve Demirbaş işleri için MKYS kullanılmaktadır. 

Endüstriyel Hizmetler Yönetim istemi (EHYS) 

BUTAL bünyesindeki laboratuvar ve muayene hizmetleri süreçlerinin kontrolü ve kalite 

yönetim sistem araçlarının yönetimi için kullanılmaktadır. 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) 

Kurum içi ve kurum dışı evrak süreçlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi 

amacıyla Başkanlık EBYS sistemi kullanılmaktadır. 

Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) 

BUTAL çalışanları, stajyer ve ziyaretçilerin Kuruma giriş ve çıkışlarının takibi için 

kullanılmaktadır. 
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TÜSSİDE 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) 

Kurum içi ve kurum dışı evrak süreçlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilerek evrak 

akış süreçlerinin hızlanmasını, evrak arama işlemlerinin kolaylaşmasını sağlamak 

amacıyla Başkanlık EBYS sistemi kullanılmaktadır. 

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS) ve Mali Kaynaklar Yönetim Sistemi 

(MKYS) 

Kanunlara ve mevzuatlara uygunluk çerçevesinde TÜBİTAK Başkanlık ve diğer birimler 

arasında koordinasyon ve standartlaşmanın sağlanması amacıyla İKYS ve MKYS 

kullanılmaktadır. 

Bu doğrultuda TÜSSİDE tarafından da mali ve insan kaynakları süreçlerinin sayısal 

ortamda gerçekleştirilmesi, modüllerin birbirleriyle entegrasyonunun sağlanması 

amacıyla İKYS ve MKYS kullanılmaktadır. 

Bahsi geçen sistemlerin kullanılmaları, denetlenebilirlik ve raporlama hızlarını 

arttırmakta, süreçlerin standart biçimde akmasını sağlamakta ve iş gücü artışına sebep 

olmaktadır. 

- İzin Takip Sistemi (İTS) 

Enstitüde bulunan ve bulunmayan personelin tespiti ve bu bilginin çalışanlarla 

paylaşılması amacıyla TÜSSİDE içinde geliştirilmiş bir sistemdir. İki modülden 

oluşmaktadır. 

Modüllerden bir tanesi İzin ve Görev kayıtlarını baz alarak hangi personelin ne gerekçe 

ile hangi gün enstitüde olmayacağını bir takvim üzerinde göstermektedir. Bu şekilde 

enstitü ve proje faaliyetleri ile ilgili planlamalar daha sağlıklı bir şekilde yapılabilmektedir. 
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Sistemin bir diğer modülü ise günlük Enstitü giriş kartlarının (HID) kayıtları ile izin sistemi 

ve görev girişlerindeki kayıtları karşılaştırarak ilgili günde hangi personelin enstitüde 

olduğunu, hangi personelin hangi gerekçe ile enstitü dışında olduğunu ya da olacağı 

konusunda saatlik, günlük, haftalık ve aylık bazda bilgi vermektedir. 

Söz konusu sistem aynı zamanda bir personelin her hangi bir izin ya da görev girişi 

yapmadığı ve enstitüye de giriş yapmadığı durumlarda İnsan Kaynakları birimin gerekli 

takibi yapmasını sağlamaktadır. 

- Araç Takip Sistemi (ATS) 

Enstitü tarafından kullanılmakta olan araçların göreve gidişlerinin daha etkin bir şekilde 

planlanabilmesi ve görevlerin kayıt altına alınabilmesi amacıyla TÜSSİDE içinde 

geliştirilmiş bir yazılım ve sistemdir. 

Kurum araçlarının talep edildiği bir ekran, onay ekranı ve araçların görev planlamalarını 

gösteren bir takvim uygulamasından oluşmaktadır. 

Takvim uygulaması üzerinde hangi aracın, hangi gün, hangi saatlerde ve nerede 

görevde olduğu görülebilmektedir. Buna göre talep planlaması yapılarak araç talepleri 

konusunda çakışma yaşanmasının önüne geçilmektedir. 

-TÜSSİDE Bütünleşik Yönetim Sistemi (TBYS) 

Enstitü ve proje faaliyetlerinin elektronik ortama aktarılarak kayıt altına alınabilmesi, bu 

doğrultuda gerekli analiz yapılabilmesi, proje ve faaliyetlerinin yürütülmesi, enstitü içinde 

kullanılan çeşitli formların otomatik oluşturulabilmesi ve raporların hazırlanabilmesi 

amacıyla TÜSSİDE tarafından geliştirilmiş bir Proje ve Enstitü faaliyetleri yönetim 

programıdır. 

Bu program sayesinde bir projenin İş Geliştirme aşamasından projenin kapanışına kadar 

tüm süreçler bu yazılım üzerinden (Kalite sistemine uygun bir şekilde) 

gerçekleştirilmektedir. Ayrıca İdari süreçler ve kalite sistemine ait işlemler de bu 

uygulama üzerinden işlemekte ve takip edilebilmektedir. 
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C.2.2 Bilişim Sisteminin Faaliyetlere Katkısı 

BAŞKANLIK 

İKYS, MKYS, BAYS ve SAP 

İKYS, MKYS, BAYS ve SAP sistemleri, TÜBİTAK'ın mali ve insan kaynakları süreçlerinin 

sayısal ortamda gerçekleştirilmesini sağlayarak denetlenebilirlik ve raporlama hızını 

arttırmakta, süreçlerin standart biçimde akmasını sağlamakta ve ayrıca iş gücü kazancı 

sağlamaktadır. 

E-İmza Sistemi 

E-imza sistemi yardımıyla bilgi ve belge akışının elektronik ortamda akışı sağlanarak 

kırtasiyecilik azaltılmakta ve bürokrasinin sadeleştirilmesine katkıda bulunulmaktadır. 

ARDEB Proje Başvuru Sistemi (PBS) 

ARDEB'e, Bilim ve Toplum DB'a ve UİDB'ye sunulmakta olan proje önerileri için 

başvuruların alınması, değerlendirilmesi, desteklenmesine karar verilen projeler için 

izleme süreçlerinin yönetilmesi ve mali işlemlerinin elektronik ortamda 

gerçekleştirilebilmesini sağlamaktadır. 

ARDEB Proje Takip Sistemi (PTS) 

Desteklenmesine karar verilen ARDEB projelerinin gelişme/sonuç raporlarını ve 

projelerle ilgili taleplerin çevrimiçi takibini yapılabilmesini sağlamaktadır. 

Panel Yönetim Sistemi (PYS) 

Destek ve Burs Programları kapsamında gerçekleştirilen panellere ait iş akışlarının 

elektronik olarak izlenebilmesi, yönetilmesini ve raporlamasını sağlamaktadır. 
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BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-BİDEB) 

Eğitim bursu, araştırma bursu ve etkinlik desteklerine yönelik programların başvuru ve 

izleme süreçleri elektronik ortamda izlenebilmesini, yönetilmesini, raporlamasını, 

verilerin ve kayıtların saklanmasını sağlanmaktadır. 

TEYDEB Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) 

TEYDEB'e sunulmakta olan proje önerilerinin ve ilgili form ve raporların elektronik 

ortamda alınması, değerlendirilmesi ve izlenmesi gibi TEYDEB süreçlerini elektronik 

ortamda gerçekleşmesini sağlar. 

UİDB Ufuk2020 Başvuru Sistemi 

UİDB'ye ait destek ve ödül programları süreçlerinin Ufuk2020 Başvuru Sistemi üzerinde 

elektronik ortamda akmasını sağlar. 

Bilim ve Toplum D.B. Bilim Fuarları Başvuru Sistemi 

Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından yürütülen 4006-Bilim Fuarları Destekleme 

Programının süreçlerinin elektronik ortama yapılmasını aşınmasını sağlar. 

Bilim ve Toplum D.B. Akademik Dergiler 

Akademik dergilerinin hazırlanması, yayımlanması, yönetilmesi ve arşivlenmesi 

faaliyetlerinin elektronik olarak gerçekleştirilmesini sağlar. 

Bilim ve Toplum D.B. Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi 

Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi, Akademik Dergiler Müdürlüğü tarafından 

çıkarılan 12 akademik dergi için makale kabul ve değerlendirmesinin elektronik ortamda 

gerçekleşmesini sağlar; yazar adı, makale başlığı veya anahtar sözcüklerle 

taranabilmesine imkân verir. 
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e-Satış Sistemi 

Bilim ve Toplum Dairesi Başkanlığının basılı ve dijital ürünlerinin satışının İnternet 

üzerinden yapılmasını sağlamaktadır. 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) 

TÜBİTAK genelinde ortak uygulamanın kullanımı ile Başkanlık, Merkez ve Enstitüler 

arası evrak akışı kolaylaşmış ve hızlanmıştır. Kurum içi ve kurum dışı evrak süreçlerinin 

elektronik ortamda gerçekleştirilerek evrak akış süreçlerinin hızlanmasını, evrak arama 

işlemlerinin kolaylaşmasını sağlamıştır. Aynı zamanda kırtasiye ve iş gücü kazancı da 

getirmiştir. 

İş Zekâsı 

Raporlama ve analiz fonksiyonlarıyla yönetim ve denetleme faaliyetlerine destek 

sunmaktadır. 

TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi (TYBS) Projesi 

Proje kapsamında geliştirilecek olan sistemin sağlayacağı önemli katkılar şunlardır: 

• Kurum hedefleri doğrultusunda gerekli yazılım geliştirme ihtiyaçları daha hızlı 

sağlanacaktır. 

• Proje kapsamında geliştirilecek uygulamalar, belirlenecek kurumsal standartlarla 

uyumlu olarak; birbirleri ile ve dış paydaş kurumların uygulamaları ile beraber 

hızlıca entegre olabilecek şekilde tasarlanacaktır. 

• TÜBİTAK bünyesinde verilen hizmetler ve üretilen veriler konsolide edilerek, 

vatandaşlarımıza, TÜBİTAK birimlerine, diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına tek 

noktadan, "bilmesi gereken" prensibine göre tanımlanmış yetkiler dahilinde 

sunulabilecektir. 
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• TÜBİTAK'ın çalışma hayatına yönelik strateji ve politikaların belirlenmesinde, 

yönetimin karar destek amaçlı bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak olan sorgulama ve 

raporlama işlevleri sunulacaktır. 

SAGE 

Yürütülen ana faaliyetlerin verilerinin oluşturulması, işlenmesi ve depolanması tamamen 

bilişim sistemlerinin altyapısı üzerinde çalışmaktadır. 

UZAY 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) : Yazışmaların standartlaşmasına, sevk, 

paraf ve onay sürelerinin kısaltılmasına, emek, zaman ve kırtasiye maliyetlerinden 

tasarruf edilmesine, sağlıklı bir şekilde arşivlenmesine olanak sağlamıştır. 

Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi : İş süreçlerinin sayısal ortamda 

gerçekleştirilmesi sağlanarak denetlenebilirlik ve raporlama hızını artırmakta, süreçlerin 

standart biçimde akmasını sağlayarak iş gücü kazancı oluşturulmaktadır. 

Doküman Yönetim Sistemi : Doküman Yönetim Sistemi ile birlikte projelerde 

oluşturulan dokümanların, proje çalışanları tarafından eş zamanlı olarak düzenlenmesi 

sağlanarak, aynı dokümanın farklı yerlerde oluşturulmasının ve projelerde oluşan 

doküman karmaşasının önüne geçilmektedir. 

Eğitim ve Kaynak Yönetim Sistemi : Eğitim planlarının gerçekçi bir şekilde yapılması 

sağlanmaktadır. Aynı zamanda alınan eğitimin değerlendirilmesi ve eğitimden alınan 

verimin artırılması sağlanmaktadır. Eğitim sistemi ile birlikte personel aldığı eğitimin 

kendisine olan katkısını somut bir şekilde ortaya koyması sağlanmaktadır. Eğitim 

sisteminden alınan çıktılarının Kaynak Yönetimi modülüne girdi olması sebebiyle kişinin 

gelişimi net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Kaynak yönetimi sayesinde projlerdeki 

adam/ay, yetenek/ay gibi değerlendirmeler yapılabilmektedir. 

Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemleri : Enstitü'nün gerçekleştirmiş olduğu projeler 

kapsamında oluşan hesaplamaların konvansiyonel sistemlere göre 8-10 kat hızlı bir 

şekilde yapılabilmesi sağlanmaktadır. 
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Ürün ve Uygulama Yaşam Döngüsü Araçları : Süreçlerin projelerde standart bir 

şekilde yürütülmesi ve bilgi kaynaklarının sürekli erişilebilir olması sağlanmaktadır. 

Versiyon Kontrol Sistemi : Projeler kapsamında geliştirilen yazılımların ortak 

geliştirmeleri kolay bir şekilde yapılabilmesini sağlanmaktadır. 

İş Başvuru Sistemi : İşe alım sürecinin baştan sona dijital ortama aktarılması, sürecin 

takip edilebilir, raporlanabilir olmasını ve doğru sonuçların alınması sağlanmaktadır. 

Toplantı Tutanak Sistemi : Ensititü çalışanlarının ve yönetimin toplantılarda alınan 

kararlara kolay bir şekilde erişebilmesi sağlanmaktadır. 

Servis Masası Sistemi : Enstitü çalışanların bilişim altyapısı ile ilgili sorunlarının ve 

talpelerinin hızlı bir şekilde yerine getirilmesi sağlanmaktadır. 

Altyapı Destek Onarım Sistemi : Enstitü çalışanlarının tesis işletme ile alakalı 

arızalarını hızlı şekilde giderilmesi sağlanmaktadır. 

Araç Talep Sistemi : Araç takibinin aksatılmadan yapılabilmesine ve aynı görev yerine 

gidecek personelin farklı araçlar kullanmak yerine tek bir araçta toplanarak 

gönderilmesine katkı sağlamıştır. Aynı zamanda göreve giden personelin birim amiri bu 

sistem üzerinden bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. 

ULAKBİM 

EBYS, yazışmaların standartlaşmasına, sevk, paraf ve onay sürelerinin kısaltılmasına, 

emek, zaman ve kırtasiye maliyetlerinden tasarruf edilmesine, sağlıklı bir şekilde 

arşivlenmesine olanak sağlamıştır. 

MKYS, Kapsamlı Yetkilendirme Modülü ile uygulama yazılımlarını kullanacak 

kullanıcıların görev tanımları ve sorumluluklarına göre kullanıcı grupları oluşturularak, 

sadece yetkisinin olduğu alt sistemler ve yazılım birimlerini (formlar, raporlar, sorgular) 

görebilmektedir. MKYS, masraf yeri bazında, alıcı ya da satıcı türüne, muhasebe fiş 

türüne, satın alma türüne, kod tablolarına göre kayıt bazında ve kullanıcı gruplarına göre 

yetkilendirme yapılabilmesini sağlamaktadır. 
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Dış destekli ve TARAL projelerinin gelir ve gider bütçelerinin ekonomik kodlara göre 

takip edilebilmesi sağlanmıştır. Satın alma sürecinde teklif toplama ve siparişlerin 

verilme aşamasından, alınan mal/hizmetin faturasının gelme aşamasına kadar izlenmesi 

sağlanmıştır. 

İKYS, personele ilişkin tüm bilgilere birim, görev, kadro, öğrenim durumu, çalışma 

durumu, türü, grubu, öğrenim durumu, derece, kademe vb. tek bir ekrandan yetkiler 

doğrultusunda ulaşılabilmesine gerektiğinde değişiklik yapılabilmesine, sorgulanmasına 

ve rapor alınmasına olanak sağlamaktadır. 

Birimler bazında kullanılan diğer sistemler hizmetlerin daha hızlı ve katma değerli olarak 

yürütülmesi anlamında ULAKBİM'e katkılar sunmaktadır. 

TUG 

• EBYS ile E-imza kullanılarak kurum içi ve kurum dışı (Kayıtlı Elektronik Posta ile) 

evrak akışı daha hızlı gerçekleşmektedir. 

• MKYS ile kurumsal olarak mali ve taşınır kayıt bilgiler tutulmakta ve bu bilgilerin takibi 

kolaylıkla yapılabilmektedir. 

• İş Takip Sistemi ile iş ve projelerin verimli bir şekilde yönetilmesi ve sorunların 

çözümüne ilişkin kurumsal hafıza oluşturulmaktadır. 

• TUG Stok Kayıt ve Takip Sistemi-sTUG ile kurum içi malzemelerin kayıt altına 

alınması ve birimler arasında malzeme transferinin izlenmesi sağlanmakta, 

faturaların birim bazında takibi yapılmaktadır. 

MAM 

Kurumda yürütülen çalışmalar bilişim sistemine direk bağlı olduğundan sistemin güvenli, 

ihtiyaca cevap verebilecek kapasiteye sahip, sürekli güncel tutulması yapılan 

çalışmaların başarısını olumlu etkilemektedir. Bütün yapılan işlemler ve bilgiye ulaşmak 

İnternet alt yapısı kullanılarak çok çabuk ve ucuz bir şekilde yapılmaktadır. 
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Web ortamında Enstitülerimizin ülkemizde ve dünya üzerinde tanıtımı her an en güncel 

bilgilerle yapılmaktadır. 

Yönetim Bilgi Sistemi ile kurumun ana faaliyetleri ile ilgili tüm işlemleri yürütülmekte ve 

raporlar bu sistemler üzerinde oluşturulmaktadır. Projeler ile ilgili birçok bilgi Yönetim 

Bilgi Sistemlerinde depolanmakta ve bu bilgiler sürekli ulaşılabilir ve işlenebilir bir şekilde 

tutulmaktadır. Kullanıcılara ait verilerin saklanması için dosya sunucuları oluşturularak, 

düzenli yedekleri alınmaktadır. Ayrıca bilgilerin güvenliği kullanılan modern cihaz ve 

yazılımlarla sağlanmaktadır. Etkin bir iletişim, bilgi depolama, bilgi paylaşımı, bilgi 

işleme amaçlı yeni yatırım ve alt yapı geliştirme etkinlikleri kurumun ihtiyaçlarına uygun 

olarak sürdürülmektedir. Gizlilik gerektiren projeler için internet harici ağlar oluşturulup 

bilgi güvenliği sağlanmaktadır. 

UME 

UME'de mevcut bilişim sistemleri, bilginin sürekli üretilmesi, güncellenmesi, saklanması 

ve paylaşılmasını sağlamaktadır. Bu şekilde kurum çalışanlarının bilgiye hızlı, kolay ve 

güvenli bir şekilde ulaşımı hedeflenmektedir. Bilişim sistemleri kurumsal bir hafızanın 

oluşmasına katkı sağlayarak, kurum faaliyetlerinin daha etkin, kolay ve hızlı 

planlanabilmesi/gerçekleştirilebilmesini sağlamasının yanında karar alıcılara planlama, 

denetleme ve organizasyon işlemleri için zamanında ve gerekli enformasyon için destek 

sağlar. Ayrıca müşteri memnuniyeti artırma adına bilişim sistemleri altında yer alan tüm 

alt sistemler (yazılım/donanım) önemli bir görev üstlenmektedir. 

Bilişim Sistemleri UME'de gerçekleştirilmekte olan projelere de doğrudan destek vererek 

projelerin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olmaktadır. 
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BİLGEM 

Entegre bir sisteme geçilmesi ile birlikte projelerin takibi konusunda yöneticilere daha 

doğru veriler sağlanmaya başlamış, proje yönetimi, satınalma, insan kaynakları ve mali 

süreçlerde genel verim artışı gözlenmiştir. Kurum kültürü ve olgunluk seviyesindeki 

artışa katkı sağlanmaktadır. Ayrıca 2017 yılında satınalma sürecindeki tesellüm 

zaptı ve muayene kabul komisyon evraklarının elektronik imzalanarak süreçlerin 

hızlandırılmasını sağlayacak e-dönüşüm projesi başlatılmıştır. 

BUTAL 

Kullanılan bilişim sistemi, numune kabul, personel görevlendirme, test/analiz, onay ve 

raporlama süreçlerini kontrol edilmesine olanak sağlamakta ayrıca laboratuvara gelen 

numune sayısı, analizi yapılan parametre sayısı, Müşteri talep sayısı, tekrarlayan ve 

yeni müşteri sayısı vb. ölçütlerin online izlenebilmesine olanak sağlamaktadır. 

TÜSSİDE 

EBYS, İKYS, MKYS gibi Başkanlık ve bağlı birimlerce kullanılan yazılımlar TÜSSİDE 

tarafından da kullanılmaktadır. Bu yazılımlar ile kanunlara ve mevzuatlara uygunluk 

çerçevesinde TÜSSİDE'de yürütülen faaliyetler kayıt altına alınmış olmaktadır. Bu 

şekilde verimin artması ile birlikte raporlama ve süreçlerin analizleri konusunda da fayda 

sağlanmaktadır. 

İzin Takip Sistemi (İTS) sayesinde Personelin enstitüde olup olmama durumu saatlik, 

günlük, haftalık ve aylık olarak takip edilebilmektedir. Bu şekilde, Kurum içi ve dışı 

gerçekleştirilecek olan toplantı ve faaliyetlerin planlaması daha sağlıklı bir şekilde 

yapılabilmektedir. 

Araç Takip Sisteminin kullanılması ile birlikte kurum tarafından kullanılmakta olan 

araçların görevlendirmeleri kayıt altına alınabilmekte ve araç kullanımları ile ilgili 

planlamaları daha etkin bir şekilde planlanabilmektedir. 
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C.2.3 Karşılaşılan Sorunlar 

BAŞKANLIK 

• TÜBİTAK Başkanlık birimleri arasındaki iletişim ve haberleşme iyileştirilebilir. 

Ortak kullanılan bilişim altyapıları ve uygulamaları üzerinde gerçekleşen ve diğer 

birimlerin sistemleri etkileyecek konularda, ilgili kişilerle haberleşmeden/birim 

görüşlerine başvurmadan güncelleme talep edilebilmektedir. 

s Bilişim süreçlerine dair oluşturulmaya çalışılan standardizasyon çabaları birimler 

tarafında dirençle karşılanmaktadır. Yazılım geliştirme çalışmalarının 

etkinleştirilebilmesi için kaynak yönetimi yapılabilmesi şarttır. İnsan ve zaman 

kaynağının planlanabilmesi için yıllık iş yüklerinin ya da en azından 4-6 aylık iş 

yüklerinin hesaplanıp planlanabilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda birimlerden 

BİDB'den ilgili faaliyet dönemi boyunca talep edecekleri kapsamlı işlerin 

bildirilmesi faydalı olacaktır. Standardizasyonun sağlanabilmesi için BİDB'in 

getirdiği standart iş akış süreçlerine ve sürelerine de uyum sağlanması 

gerekmektedir. 

• Bilişim süreçlerine yönelik işler tasarlanırken bilgi güvenliği tanımlamaları da 

yapılmalıdır. Kimin hangi bilgiye erişebileceği, kimlerin görev ve yetki alanlarının 

bu verilere erişmeye uygun olmadığını talep sahibi birim net biçimde 

tanımlayabilmelidir. 

SAGE 

Donanım arızaları, yedeklenecek verilerin boyutlarının sürekli büyümesi ve yedekleme 

periyotlarının uzaması. 

46 



UZAY 

Kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla oluşturulan sistemlerin etkili bir şekilde 

yürütülebilmesi amacıyla Bilgi Teknolojileri Grubu altında çalışacak bilgi güvenliği 

personeline ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak bu ihtiyacın giderilmesi için alınması gereken 

personel yada personellerin işe alım süreçlerinden dolayı ilgili personelin istihdam 

edilmesinde güçlük çekilmektedir. 

ULAKBİM 

İKYS ve MKYS sistemlerinde zaman zaman bağlantı sorunları yaşanmaktadır. İKYS 

yeni yüklendiği için bütün modülleri henüz kullanılmaya başlanmadı. 

Ayrıca SAY2000 sisteminde de aynı sorunlar meydana gelmektedir. 

Yıllık olarak izin hak edişleri ve izin kullanılmaları hala kağıt üzerinden yapılmaktadır. 

Bunun sisteme aktarımı yapılmalıdır., 

Ücretsiz izin almış personele ilişkin genel sağlık sigortası primi hesaplatması ve SSK e-

bildirge kayıtları oluşturması, 

Proje personeline ilişkin kadroların da hizmet gruplarına göre izlenmesi gerekmektedir. 

İstenenler ve karşılaşılan sorunlar yukarıda yazılan maddelerdir. Zaman zaman bilişim 

sistemlerinin kullanımı sırasında karşılaşılan sorunlar (hatalı ekonomik koddan harcama 

talimatı düzenlenmesi, ekonomik kod ile uyumlu olmayan taşınır alımı başlatılması gibi) 

gene bilişim sisteminin olanakları ile düzeltilebilmektedir. 
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MAM 

Bilgi Hizmetleri ve Sistem yönetimi Birimi, Yönetim Bilgi Sistemi, Sistem ve Ağ Altyapısı, 

Bilgisayar ve Yazıcı desteği ile ilgili tüm çalışmaları 13 bilişim personeli ile yürütmekte ve 

bu hizmeti yaklaşık 1.000 MAM personeline vermektedir. Bu sebeple personel ihtiyacı 

bulunmaktadır. 

UME 

UME'de yeterli sayıda bilişim personeli olmaması ve eleman alımında yaşanan sıkıntılar 

nedeniyle UME Bilgi İşlem Altyapısı ile ilgili sistemlerin idame ettirilmesi için gereken 

bakım, güncelleme, verimliliği artırma ve yenileme çalışmaları aksamakta, hatta zaman 

zaman yerine getirilememektedir. 

BİLGEM 

Kurumsal Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan çalışmalarda Strateji, Süreç İyileştirme 

ve ERP çalışmaları "Değişim Yönetimi" ile uygulandığı takdirde daha verimli sonuçlar 

elde edilebilir. Geçmişte bu bölüm projeye dâhil edilmediğinden gelecekte mutlaka 

yeniden iyileştirme ihtiyacı oluşmuştur. 

TÜSSİDE 

Mevcutta kullanılan birçok bilgi sistemi ve uygulaması BİLGEM tarafından host 

edilmekte ve güvenliği sağlanmaktadır. Bu sebepten dolayı herhangi bir yazılıma ya da 

internet sitesine bir düzenleme yapılmak istendiği zaman güvenlik ile ilgili kaygılardan 

dolayı bu çok kolay olmamakta ve zaman alabilmektedir. 
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C.2.4 Program Döneminde Sistemde Planlanan Değişiklikler 

BAŞKANLIK 

İKYS, MKYS, BAYS ve SAP 

Bir sonraki faaliyet döneminde İKYS, MKYS ve BAYS sistemlerinin SAP platformu 

altında toplanarak teknolojik altyapılarının standartlaştırılması hedeflenmektedir, İKYS 

sistemi kısmî olarak SAP üzerine aktarılmıştır. 

TÜBİTAK Yönetim BilgiSistemi (TYBS) Projesi 

İKYS, MKYS, BAYS ve SAP üzerinde işleyen süreçler dışındaki tüm faaliyetlerin TYBS 

projesi kapsamında elektronik ortamda modüler yapıda tek bir platform üzerinde 

koşması planlanmaktadır. TYBS'nin etkin hale gelmesiyle e-ARDEB, e-BİDEB, e-

TEYDEB, UİDB ve Bilim ve Toplum DB'a hizmet veren iş uygulamalarının yanı sıra İş 

Talep Sistemi, İzin Talep Sistemi, Panel Yönetim Sistemi vb. altyapı ve yan destek 

uygulamaları da kullanımdan kaldırılacaktır. Bu faaliyet döneminde TYBS Projesinin 

hizmet alımıyla sağlanacak kısımları için satın alma çalışmalarının gerçekleştirilmesi, 

TYBS ye yönelik analiz ve planlama çalışmalarının tamamlanarak uygulamanın 

geliştirilmeye başlanması planlanmaktadır. 

SAGE 

Kullanılan sistemlerin güncel versiyonlarına terfi edilmesi planlanmaktadır. 

UZAY 

• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulum çalışması devam etmektedir. Bu kapsamda 

ISO 27001 Sertifikasının alınması hedeflenmektedir. 

• Bilgi Teknolojileri Grubu altında Bilgi Güvenliğ ekibi kurulması ve bu ekibin 

Enstitünün stratejik hedefleri doğrultusunda özgün güvenlik politikalarının 

geliştirilmesinin sağlanması hedeflenmektedir. 

49 



• Girişimleri başlatılan Gebze Yerleşkesinde verilerimizin bir kopyasının duracağı 

Felaket Kurtarma Merkezi kurulması hedeflenmektedir. 

ULAKBİM 

Yeni dönemde kurumsal süreçlerin daha iyi işleyebilmesi açısından, açık kaynak kodlu 

bir yazılımın hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Bu yazılım ile satınalma süreçleri ve 

bununla ilişkili olarak bütçe, muhasebe ve gerçekleştirme süreçlerinin sorunsuz olarak 

çalıştırılması planlanmaktadır. 

Ayrıca kullanıcıların kendi mal hizmet taleplerini sistemden girebilmeleri, talepleri ile ilgili 

sipariş ve satın alma durumlarını takip edebilmeleri, üzerlerindeki zimmetli demirbaşları, 

kullandıkları tüketim malzemelerini, özlük bilgilerini sorgulayabilecekleri değişikliklerin 

yapılması planlanmaktadır. 

TUG 

Toplam kalite yönetimi çalışmaları başlatılarak diğer enstitülerde kullanılmakta olan 

yazılımların incelenmesşi ve bu doğrultuda MKYS yerine daha verimli ve etkin kullanılan 

yazılımların kuruma kazandırılması planlanmaktadır. 

MAM 

2018 yılında Manuel takip edilen iş uygulamalarının elektronik ortama aktarılması, ağ, 

sunucu ve sistem altyapılarında donanımsal ve yazılımsal güncelleştirmeler yapılması, 

Yönetim Bilgi Sisteminde ve diğer kurumsal uygulamalarda güncellemeler ve yeni 

ilaveler yapılması, vb. çalışmalar planlanmaktadır. 

UME 

2018 yılı içerisinde mevcut ağ altyapısı ve aktif ağ cihazlarının güncel ihtiyaç ve 

teknolojilere göre revize edilmesi, İKYS ve MKYS sistemleri ile yönetilen süreçlerle ilgili 

yeni oluşan ve değişen ihtiyaçların karşılanmasına yönelik güncellemeler yapılması, 

Laboratuvar ve birimler tarafından kullanılan yazılım ve donanımların imkanlar dahilinde 

yenilenerek güncelleştirilmesi planlanmaktadır. 
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BİLGEM 

• BPM de proje yaşam döngüsü süreçlerinin modellenmesi ve uygulamaya 

alınması, (2017 yılında yeni süreçlerin hayata geçirilmesi için çalışmalar devam 

etmektedir.) 

• Kimlik yönetim sisteminin (IDM) devreye alınması, 

• Doküman ve Belge yönetim sisteminin devreye alınması, 

• PPM (Proje Portföy Yönetimi) uygulamasının devreye alınması, 

• ERP verileri ile Stratejik Planlama ve Bütçe modüllerinin alınıp entegre edilmesi, 

• 10 Gigabit ağ omurgasına geçilmesi, 

• İP Kamera Video Analiz Sistemi kurulması, 

• İleri seviye İK fonksiyonları uyarlaması (Yetkinlik temelli performans, kariyer, 

eğitim ve yedeklilik), 

• ISO 20000 ve 27001 yeterlilik aşamasına gelinmesi, 

• Tüm Bilgem personelinin yetkinlik bilgilerinin toplanması için 2017 yılında yeni bir 

çalışma başlatılmıştır. 

TÜSSİDE 

Enstitünün kablolu ve kablosuz İnternet altyapısının yenilenmesi tamamlanma 

aşamasına gelmiştir. Bu kapsamda network altyapısı Gigabit hızına çıkarılıp Accees 

Pointier ile kablosuz internet yayını devreye alınmıştır. 

Yeni alt yapı ile birlikte kurum personeli ve katılımcılar için (çift SSID yayınlanarak) farklı 

erişim ve yetkilendirmelere sahip iki farklı internet yayını kablosuz olarak yapılmaktadır. 

Ayrıca, kanuni gereklilikleri sağlayacak şekilde internete girecek kişilerin kimlik bilgilerini 

takip edecek bir sistem kurulması planlanmaktadır. 
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C.2.5 E-Devlet Uygulamaları 

TÜBİTAK'a ait www.turkive.gov.tr web adresi üzerinden kimlik doğrulama hizmeti olarak 

Gezgin Portal Girişi hizmeti sunulmaktadır. 

Bunun dışında 2017 yılında, Kurumumuza ait internet sitesi üzerinden sunulan hizmetler 

ise şu şekildedir: 

- Akademik Dergiler Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi 

- ARDEB Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) 

Proje Başvuru Sistemi 

- ARDEB Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı (1010) Proje Başvuru Sistemi 

- ARDEB Hızlı Destek Programı (1002) Proje Başvuru Sistemi 

- ARDEB Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (3501) Proje 

Başvuru Sistemi 

- Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) Başvuru ve İzleme Sistemi 

- Çevrimiçi Dergi Abonelik Sistemi 

- Kamu Sertifikasyon Merkezi 

- Panel Yönetim Sistemi (PYS) 

- PARDUS 

- Transfer Takip Sistemi (TTS) 

- TEYDEB Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) 

- Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi CABİM Başvuru 

- Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi ULAKBİM Başvuru 
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D- İnsan Kaynakları 

İnsan Kaynakları Politikası 

Kurumun görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan 

kaynaklarının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, 

yetiştirilmesi, özlük işlerinin takibi ve insan kaynaklarına ilişkin iş tanımlarının 

güncellenmesi, ücret yönetimi, eğitim planlaması, performans yönetimi, kariyer yönetimi 

gibi çalışmaların objektif kriterlere uygun olarak gerçekleştirilmesi insan kaynakları 

politikasının hedefidir. 

Kurumun faaliyet alanları kapsamında yürütülen program ve projeler Ülkemiz açısından 

stratejik öneme haiz olduğundan, üstlenilen bu görevler ancak istihdam ettiği nitelikli 

personel eliyle yerine getirilebilmektedir. Bu doğrultuda, Başkanlık, Merkez ve 

Enstitülerimizde yürütülmekte olan program ve projelere mevzuatımız çerçevesinde 

eleman alımları yapılmaktadır. 

TÜBİTAK Hizmet Grupları ve Dereceler Cetveline göre TÜBİTAK personeli beş ana 

grupta toplanmış olup, kadro unvanları aşağıda sıralanmıştır. 

Y Grubu (Yönetim): Başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, merkez başkanı, 

destek programları başkanı, grup koordinatörü, hukuk hizmetleri başkanı, TTO başkanı, 

merkez başkan yardımcısı, enstitü müdürü, destek programları başkan yardımcısı, 

enstitü müdür yardımcısı, laboratuvar müdürü, danışman, hukuk müşaviri, iç denetim 

birimi başkanı, daire başkanı, iç denetim birimi başkan yardımcısı, iç denetçi ve 

müdürden oluşmaktadır. 

AG Grubu (Araştırma): Başuzman araştırmacı, uzman araştırmacı, araştırmacı, 

bilimsel programlar başuzmanı, bilimsel programlar uzmanı ve bilimsel programlar 

uzman yardımcısından oluşmaktadır. 

A Grubu (Teknik ve Destek): Başuzman, uzman, uzman yardımcısı, başmühendis, 

mühendis, avukat, patent vekili, müdür yardımcısı ve birim sorumlusundan oluşmaktadır. 
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B Grubu (Hizmet): Koruma güvenlik amiri, başteknisyen, uzman teknisyen, teknisyen, 

memur, yönetici asistanı ve hemşireden oluşmaktadır. 

C Grubu (Yardımcı Hizmet): Başşoför, şoför, aşçı, usta, garson ve dağıtıcıdan 

oluşmaktadır. 

Kurumda, 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla 4.810 personel görev yapmaktadır. Bu 

personelin %57'si kadrolu, %43'ü proje personeli olarak çalışmaktadır. Personelin 

%16'sı TÜBİTAK Başkanlıkta, %84'ü ise Ar-Ge ve Ar-Ge Kolaylık Birimlerinde görev 

yapmaktadır. 

2007 yıl sonu ve 30 Eylül 2017 yılı itibarıyla, insan kaynağının çalışma alanlarına göre 

dağılımı Şekil 2'de, eğitim grubuna göre dağılımı ise Şekil 4'te verilmektedir. Şekil 2'de 

belirtilen Yönetici personel sayısı, Y Grubu personelini; Araştırmacı personel sayısı, AG 

Grubu personelini; Ar-Ge Destek personeli sayısı, A Grubu ile B Grubu Araştırma 

Teknisyeni personelini; Diğer Destek personeli sayısı ise, B ve C Grubu personelini 

içermektedir. 

2007 yıl sonu ve 30 Eylül 2017 yılı itibarıyla, Kurum personelinin çalışma alanlarına ve 

eğitim grubuna göre karşılaştırmalı yüzde dağılımı ise Şekil 3 ve Şekil 5'te verilmektedir 
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Şekil 5. İnsan Kaynağının Eğitim Durumuna Göre Dağılımı (2007 - 2017 Eylül) 

Kurum personeline ilişkin ortalama çalışma süresi, devir oranı, araştırmacı personel 

sayısı, vb. bilgiler aşağıda sunulmuştur. 

2007 ve 2017 (Eylül) Yılı İtibariyle TÜBİTAK İnsan Kaynağına İlişkin Bilgiler 

2007 2017 (Eylül) 
Açıklama1 Kadrolu Proje Toplam Kadrolu Proje Toplam 

Çalışan Sayısı (A) 2.302 938 3.240 2.749 2.061 4.810 
Ortalama Çalışma 

Süresi (Yıl) 9,8 2,1 7,5 12,2 4,1 8,7 

İşe Giren Sayısı (B) 253 392 645 178 268 446 

İşten Çıkan Sayısı (C) 193 205 398 158 251 409 

Devir Sayısı (D=B+C) 446 597 1043 336 519 855 

Devir Oranı (D/A) (%) 19% 64% 32% 12% 25% 18% 

Araştırmacı Sayısı2 (E) 982 674 1.656 1.370 1.400 2.770 

Ar-Ge Destek Personeli 
Sayısı3 (F) 506 195 701 683 478 1.161 

Araştırma Personeli 
Oranı [(E+F)/A] (%) 65% 93% 73% 75% 91% 82% 

1 Bu tablodaki veriler, TÜBİTAK Başkanlık, Merkez ve Enstitülerdeki tüm insan kaynaklan bilgileri 
kullanılarak hesaplanmıştır. 
2 AG Personeli sayısını ifade etmektedir. 
3 A Grubu Personeli sayısı ve B Grubu Araştırma Teknisyeni Personel sayısını ifade etmektedir. 
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E- Diğer Hususlar 

TÜBİTAK bünyesinde yer alan birimlerin bütçe büyüklükleri, ilgili yıl bütçe kanunları ile 

belirlenmektedir. 2018 yılında ödenek tahsis edilen destek birimleri ile ana hizmet 

birimleri bütçe kanunlarında yer alan kurumsal kodları ile birlikte aşağıda sunulmuştur. 

Kurumsal Kod Birimler 

Destek Birimleri 

40.08.00.02 Özel Kalem Müdürlüğü 

40.08.00.04 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

40.08.00.05 İdari Hizmetler Daire Başkanlığı 

40.08.00.06 İnsan Kaynaklan Daire Başkanlığı 

40.08.00.10 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

40.08.00.24 Hukuk Hizmetleri Başkanlığı 

40.08.00.25 Kurumsal İletişim Müdürlüğü 

40.08.00.27 Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı 

Ana Hizmet Birimleri 

40.08.30.00 TEYDEB 

40.08.31.00 BİTO 

40.08.32.00 BTYPDB 

40.08.33.00 ARDEB 

40.08.34.00 UİDB 

40.08.35.00 BİDEB 

40.08.36.00 SAGE 

40.08.37.00 UZAY 

40.08.38.00 ULAKBİM 

40.08.39.00 TUG 

40.08.40.00 MAM 

40.08.41.00 UME 

40.08.42.00 BİLGEM 

40.08.47.00 BUTAL 

40.08.48.00 TÜSSİDE 

40.08.50.00 ÇAGDEB 
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II. PERFORMANS BİLGİLERİ  

A- Temel Politikalar ve Öncelikler 

2018 yılında öncelik verilecek stratejik amaçların belirlenmesinde Kurumun faaliyetlerine 

yön veren temel politikalar ve öncelikler dikkate alınmıştır. Bunlar aşağıda 

belirtilmektedir: 

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 
Bu Plan'da Kurumun çalışma alanına ilişkin temel politika öncelikleri ve Kurum 

sorumluluğundaki dönüşüm programları aşağıdaki şekilde yer almaktadır: 

• Nitelikli İnsan Gücü İçin Çekim Merkezi Programı 

o Program Hedefleri 

- Başta vatandaşlarımız olmak üzere yurtdışından ülkemize gelen nitelikli insan 

gücünün artırılması 

- Eğitim ve araştırma kurumlarında sözleşmeli çalışan yabancı araştırmacı sayısının 

artırılması 

o Programın Bileşenleri 

> Bileşen: Tanıtım, Organizasyon ve Ağ Oluşturma (TÜBİTAK) 

- Yurtdışından nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyulan alanların belirlenmesi 

- Türkiye'deki, başta araştırma olmak üzere, sanat, iş ve kültür ortamının yurtdışında 

tanıtılması 

- AB Çerçeve Programlarına katılımın artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması 

- Türkiye'nin ekonomik, tarihi, kültürel bağlarının güçlü olduğu ülkelerle AB Çerçeve 

Programlarına benzer programların geliştirilmesi 

- Öncelikli teknoloji alanlarında araştırma merkezleri ve yükseköğretim kurumlarının 

yurtdışındaki muadilleriyle işbirliği yapmaları 

- Türkiye'deki araştırma merkezlerinin yurtdışındaki araştırmacılara tanıtılması 

- Yurtdışındaki lisansüstü eğitimli vatandaşlarımızın ülkemizle ilişkilerinin canlı 

tutulması amacıyla bir iletişim ağı oluşturulması 
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> Bileşen: Destekleme Mekanizmaları Geliştirilmesi (TÜBİTAK) 

- Araştırma projelerinde sözleşmeli yabancı uzman çalıştırılmasının kolaylaştırılması 

- Bilim ve araştırma insanlarının ülkemize araştırma, ders verme ve konferans 

amaçlı ziyaret mekanizmalarının çeşitlendirilerek arttırılması 

- Yurtdışında başarı sağlamış vatandaşlarımızın araştırma, eğitim, konferans gibi 

amaçlarla ülkemizi ziyaretlerinin desteklenmesi 

- Yurtdışındaki üniversite öğrencileri ile bilim, sanat ve kültür alanlarında öne çıkan 

yüksek nitelikli insangücü için değişim, hareketlilik veya staj programlarının 

geliştirilmesi 

- Yurtdışında lisansüstü eğitim yapmış olan vatandaşlarımızın Türkiye'ye dönmelerini 

sağlamaya yönelik Ar-Ge desteklerinin yaygınlaştırılması 

> Bileşen: İş ve Yaşam Ortamının İyileştirilmesi (Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı) 

- Araştırma ve iş ortamının yurtdışından gelecek nitelikli işgücü için cazibesinin 

artırılması 

- Araştırma merkezleri çevresinde konaklama imkânlarının geliştirilmesi 

- Nitelikli yabancı uyruklu çalışanların ve ailelerinin ikamet iznine ve çalışmalarına 

ilişkin süreçlerin kolaylaştırılması ve iyileştirilmesi 

- Nitelikli yabancı uyruklu çalışanların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçişinin 

kolaylaştırılması 
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TÜBİTAK Stratejik Planı (2018-2022) 
2017 yılında hazırlanan TÜBİTAK Stratejik Planınının uygulama dönemi 2018-2022'dir. 

2018-2022 TÜBİTAK Stratejik Planında aşağıda sunulan 6 stratejik amaç yer 

almaktadır. 

• Ulusal önceliklerimiz doğrultusunda Akademik ve Kamu Ar-Ge desteklerini ülke 

çapında yaygınlaştırmak ve arttırmak, 

• Ulusal hedefler doğrultusunda Sanayi Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesine katkıda 

bulunmak, 

• Bilim, Teknoloji ve Yenilik alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine, 

geliştirilmesine katkı sağlamak ve toplumda BTY kültürünü yaygınlaştırmak, 

• BTY alanında Ulusal düzeyde etkin ve verimli politikalar oluşturulmasına yardımcı 

olmak, uluslararası işbirliğini artırmak, 

• Kurumsal yönetim ve bilişim kapasitesini iyileştirmek, 

• Milli Stratejik ve kritik alanlarda Ar-Ge yapmak, teknoloji/ürün geliştirmek, 

test/analiz ve ölçüm hizmetleri vermek, özgün çözümler ortaya koymak, 

Bu stratejik amaçlara yönelik olarak 67 strateji, 19 stratejik hedef ve 234 performans 

göstergesi belirlenmiştir. 

Orta Vadeli Program (2018-2020) 
Ülkemizin makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik 

büyüklüklerini kapsayan 2018-2020 dönemi Orta Vadeli Program Bakanlar Kurulu 

tarafından 27/09/2017 tarihli ve 30193 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de kabul edilmiştir. 

Bu Program, 2018-2020 döneminde stratejik amaçlar temelinde kamu politikaları ve 

uygulamalarını şekillendirmiş ve kaynak tahsisinin bu çerçevede belirleneceği Orta 

Vadeli Mali Plana kaynak olmuştur. 

Orta Vadeli Programın politika ve öncelikleri dikkate alınarak hazırlanan Orta Vadeli Mali 

Plan ile bütçe büyüklükleri belirlenmiş ve bu veriler Kurumumuzun 2018 Yılı Performans 

Programının oluşturulmasında kullanılmıştır. 
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Orta Vadeli Mali Plan (2018-2020) 
05/10/2017 tarihli ve 30201 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Vadeli 

Mali Plan ile 2018-2020 yılları için ödenekler belirlenmiş olup, Stratejik Plan taslağında 

yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda faaliyetler ile ilişkilendirilmiş ve bu faaliyetler 

Performans Programına dahil edilmiştir. Bu doğrultuda belirlenen 2018-2020 yılları 

ödenekleri aşağıda sunulmaktadır: 

Ekonomik Bütçe Tasarısı Bütçe 1 rahmini 
Kodu 2018 2019 2020 

01 483.180.000 525.538.000 565.713.000 

02 94.127.000 102.379.000 110.206.000 

03 336.590.000 358.469.000 379.260.000 

05 388.551.000 414.756.000 436.263.000 

06 474.630.000 548.420.000 627.548.000 

07 1.488.618.000 1.614.998.000 1.704.817.000 

Toplam 3.265.696.000 3.564.560.000 3.823.807.000 
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B- Amaç ve Hedefler 

Kurumun Misyonu 

Bilim Kurulu tarafından 11 Mart 2017 tarihinde onaylanan TÜBİTAK'ın misyonu şöyledir: 

"Bilim, Teknoloji ve Yenilik alanında Ülkemizin rekabet gücünü ve refahını 

arttırmak" 

Kurumun Vizyonu 

Kurumun ideal geleceği; toplum, diğer kuruluşlar ve siyasi otoriteler tarafından nasıl 

algılanmak istendiği; ülkemizin gelişmesine ve çağdaş ülkeler arasında yer almasına 

uluslararası standartlarda hizmet vererek nasıl katkı sağlanabileceği gibi konular dikkate 

alınarak 11 Mart 2017 tarihli 263 sayılı Bilim Kurulu kararı ile onaylanan TÜBİTAK'ın 

vizyonu aşağıda belirtilmiştir: 

" Türkiye'nin Bilim, Teknoloji ve Yenilik alanında bağımsız ve lider ülke 

olmasını sağlayacak çalışmalara öncü kurum olmak " 
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Stratejik Amaç 1. Ulusal önceliklerimiz doğrultusunda Akademik ve Kamu Ar-
Ge desteklerini ülke çapında yaygınlaştırmak ve arttırmak 

Stratejik Hedefler:  
Stratejik Hedef 1.1. Akademik (ARDEB) Destek Programlarının daha etkin, 
verimli ve hedef odaklı uygulanmasını sağlamak 

Performans Ölçüleri: 

1. ARDEB 'e yapılan proje başvuru sayısı 
2. ARDEB tarafından destek kararı verilen proje sayısı 
3. Öncelikli alanlardaki destek programına yapılan başvuru sayısı 
4. Öncelikli alanlarda destek kararı verilen proje sayısı 
5. Farklı üniversitelerden bilim insanlarının birlikte yer aldığı destek kararı verilen proje sayısı 
6. Üniversite ve özel sektörden bilim insanlarının birlikte yer aldığı destek kararı verilen proje sayısı 
7. İlgili yılda desteklenmekte olan ARDEB projelerinde görev alan bursiyer sayısı 
8. İlgili yılda desteklenmekte olan ARDEB projelerinde görev alan araştırmacı sayısı 
9. ARDEB grup çalışanı başına düşen proje sayısı 
10. Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB) tarafından planlanan ikili ve çok taraflı uluslararası 

işbirlikleri kapsamında destek kararı verilen proje sayısı 

Stratejik Hedef 1.2. Kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu alanlarda Ar-Ge 
projelerini desteklemek 

Performans Ölçüleri: 

1. KAMAG tarafından açılan çağrı sayısı 
2. KAMAG tarafından açılan çağrılara yapılan proje başvuru sayısı 
3. KAMAG tarafından destek kararı verilen proje sayısı 
4. SAVTAG tarafından açılan çağrı sayısı 
5. SAVTAG tarafından açılan çağrılara yapılan proje başvuru sayısı 
6. SAVTAG tarafından destek kararı verilen proje sayısı 

Stratejik Hedef 1.3. ARDEB projelerinin çıktılarını nicelik ve n itelik bakımından 
artırmak 

Performans Ölçüleri: 

1. ARDEB tarafından desteklenen projeler kapsamında tamamlanan doktora tezi sayısı 
2. ARDEB tarafından desteklenen projeler kapsamında tamamlanan yüksek lisans tezi sayısı 
3. ARDEB tarafından desteklenen projeler kapsamında tescil ettirilen patent sayısı 
4. ARDEB tarafından desteklenen projeler kapsamında yayınlanan makale sayısı 
5. ARDEB tarafından desteklenen projeler kapsamında yayınlanan bildiri sayısı 
6. ARDEB tarafından desteklenen projeler kapsamında yayınlanan kitap sayısı 
7. ARDEB tarafından desteklenen projeler kapsamında alınan ödül sayısı 
8. ARDEB tarafından desteklenen projeler kapsamında ortaya çıkan ürün/model/şirket sayısı 
9. ARDEB tarafından desteklenen projeler kapsamında gerçekleşen yayılım sayısı 
10. ARDEB tarafından desteklenen projeler kapsamında ortaya çıkan yeni proje sayısı 
11. Kurumlardan gelen talepler üzerine yapılan tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri sayısı 
12. AG personelinin tüm personel içindeki payı (oran) 
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Stratejik Amaç 2. Ulusal hedefler doğrultusunda Sanayi Ar-Ge kapasitesinin 
geliştirilmesine katkıda bulunmak 

Stratejik Hedefler:  

Stratejik Hedef 2.1. Sanayi (TEYDEB) Destek Programlarının daha etkin, verimli 
ve hedef odaklı uygulanmasını sağlamak 

Performans Ölçüleri: 

1. TEYDEB'e yapılan proje başvuru sayısı 
2. TEYDEB'in destek kararı verdiği proje sayısı 
3. TEYDEB'e ilk kez başvuru yapan firma sayısı 
4. O yıl içinde destek kararı verilen firmaların bulunduğu il (sayı) 
5. Uluslararası Sanayi Ar-Ge projeleri başvuru sayısı 
6. Desteklenen uluslararası Sanayi Ar-Ge projeleri sayısı 
7. 0 yıl içinde tanıtım ziyareti yapılan il sayısı 
8. TEYDEB tarafından desteklenen projeler kapsamında tescil ettirilen patent sayısı 
9. Öncelikli alanlara (1511-1515) yapılan başvuru sayısı 
10. Öncelikli alanlara (1511-1515) destek kararı verilen proje sayısı 
11. Öncelikli alanlarda Ar-Ge yenilik projelerinde yer alan araştırmacı sayısı 
12. Sanayi- Sanayi işbirliğinde destek kararı verilen proje sayısı 
13. Üniversite - Sanayi işbirliğinde destek kararı verilen proje sayısı 
14. TEYDEB bütçesinden KOBİ'lerin aldığı pay (%) 
15. Uzman başına düşen proje sayısı 
16. AG personelinin tüm personel içindeki payı (oran) 

Stratejik Amaç 3. Bilim, Teknoloji ve Yenilik alanında nitelikli insan kaynağının 
yetiştirilmesine, geliştirilmesine katkı sağlamak ve toplumda BTY kültürünü 
yaygınlaştırmak 

Stratejik Hedefler: 

Stratejik Hedef 3.1. Bilim İnsanı Destek (BİDEB) Programları Başkanlığının 
yaygınlığını ve etkinliğini artırmak 

Performans Ölçüleri: 

1. BİDEB toplam başvuru sayısı 
2. BİDEB Programları ile desteklenen toplam bilim insanı/kişi sayısı 
3. Gençlere yönelik olimpiyat ve yarışma programları kapsamında desteklenen öğrenci sayısı 
(Olimpiyatlar ve Ortaokul-Lise-Üniversite düzeyi yarışmalar) (2201-2202-2203-2204-2238-2241-2242) 
4. Gençlere yönelik olimpiyat ve yarışma programlan kapsamında başvuran öğrenci sayısı 
(Olimpiyatlar ve Ortaokul-Lise-Üniversite düzeyi yarışmalar) (2201-2202-2203-2204-2238-2241-2242) 
5. Genç bilim insanlarına verilen destek tutarı (Milyon TL) (CARİ Fiyatlarla) 
6. Ulaşılan toplam okul sayısı 
7. Tersine beyin göçü programları kapsamında desteklenen araştırmacı sayısı 
8. Araştırmacıların ulusal ve uluslararası dolaşımını destekleyen programlar kapsamında desteklenen 
araştırmacı sayısı 
9. Desteklenen yeni lisansüstü bursiyer sayısı 
10. Öncelikli alanlarda desteklenen yeni lisansüstü bursiyer sayısı 
11. Lisans öğrencilerine yönelik burs ve destek programları kapsamında desteklenen öğrenci sayısı 
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12. Bilimsel etkinliklere katılım için desteklenen kişi sayısı 
13. Desteklenen bilimsel etkinlik sayısı 
14. AG personelinin tüm personel içindeki payı (oran) 

Stratejik Hedef 3.2. Toplumda BTY kültürünü yaygınlaştırmak ve BTY 
farkındalığını artırmak 

Performans Ölçüleri: 

1. Yıl içinde desteklenmesine karar verilen yeni bilim merkezi sayısı TEYDEB'in destek kararı verdiği 
proje sayısı 

2. Bilim Toplum proje çağrıları kapsamında desteklenmesine karar verilen proje sayısı 
3. Popüler Bilim dergilerinin toplam satış adedi (1000 Adet) 
4. Toplam elektronik abone sayısı 
5. Yıl içinde baskısı yapılan yeni kitap sayısı (Stok giriş tarihine göre) 
6. Yıl içinde yeniden baskısı yapılan kitap adedi (Stok giriş tarihine göre) 
7. Yıl içinde telif sözleşmesi yapılan kitap sayısı (Sözleşme imza tarihine göre) 
8. Yıl içinde yapılan toplam kitap satış adedi (1000 adet) 
9. Popüler Bilim dergi ve kitaplarının bağış olarak dağıtılan miktarı (1000 adet) 
10. AG personelinin tüm personel içindeki payı (oran) 

Stratejik Amaç 4. BTY alanında Ulusal düzeyde etkin ve verimli politikalar 
oluşturulmasına yardımcı olmak, uluslararası işbirliğini artırmak 

Stratejik Hedefler: 

Stratejik Hedef 4.1. BTY Politikalarının ülke düzeyinde etkin olarak 
yaygınlaştırılmasına ve uygulanmasına katkıda bulunmak 

Performans Ölçüleri: 

1. BTYK kararlarının iletildiği kurum sayısı 
2. Öncelikli alanlarda planlanan ulusal ve uluslararası çağrı sayısı 
3. BTY alanında katılım sağlanan uluslararası toplantı sayısı 
4. AG personelinin tüm personel içindeki payı (oran) 

Stratejik Hedef 4.2. Avrupa Birliği programlarına katılımı arttırmak, ikili ve çok 
taraflı BTY işbirliklerini etkinleştirmek 

Performans Ölçüleri: 

1. Destek kararı verilen üniversite ve araştırma merkezlerinin yer aldığı AB proje sayısı Bilim Toplum 
Proje Çağrılarına Yapılan Başvuru Sayısı 

2. Destek kararı verilen özel sektörün yer aldığı AB proje sayısı 
3. Düzenlenen ulusal etkinlik sayısı 
4. Düzenlenen/Katılım sağlanan uluslararası çalıştay sayısı 
5. U2020 Seyahat Desteği başvuru sayısı (Açılış Tarihi 03.06.2014) 
6. MSCA IF Ön Değerlendirme Desteği başvuru sayısı (Açılış Tarihi 24.07.2014) 
7. ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Destekleri başvuru sayısı (Açılış Tarihi 15.12.2014) 
8. U2020 Koordinatörlük Destekleri başvuru sayısı (Açılış Tarihi: 06.05.2015) 
9. Ortak program ve çağrılara alınan proje başvuru sayısı 
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10. Açılan/Aktif çağrı sayısı 
11. Katılım sağlanan/ koordine edilen uluslararası kuruluşlar temsilci seyahatleri sayısı 
12. AB projeleri geri dönüş oranı 
13. AG personelinin tüm personel içindeki payı (oran) 

Stratejik Hedef 4.3. İkili ve çok taraflı uluslararası Ar-Ge işbirliklerine ülkemizin 
katılımını arttırmak 

Performans Ölçüleri: 

1. 1071 kapsamında açılan alt program sayısı (kümülatif sayı) 
2. Yıl içinde açılacak yeni çağrı sayısı Popüler Bilim Dergilerinin Toplam Net Satış Adeti (1.000 Adet) 
3. Çağrı açılacak yeni ülke sayısı 
4. Üniversite-Sanayi işbirliğine destek kararı verilen proje sayısı 
5. AG personelinin tüm personel içindeki payı (oran) 

Stratejik Amaç 5. Kurumsal yönetim ve bilişim kapasitesini iyileştirmek 

Stratejik Hedefler: 

Stratejik Hedef 5.1. TÜBİTAK Başkanlık birimlerinin faaliyetlerinin etkin, hızlı, 
güvenli ve şeffaf bir şekilde işleyişine destek olacak kurumsal altyapıyı 
oluşturmak 

Performans Ölçüleri: 

1. TÜBİTAK Başkanlık birimlerinde işe yeni başlayan personelin oryantasyon eğitimi (yapıldı: 1, 
yapılmadı:0) 

2. TÜBİTAK Başkanlıkta işe alım süresine uyum (oran) 
3. Başkanlık çalışanları için verilmesi planlanan hizmet içi eğitim sayısı 
4. Çalışan genel memnuniyeti (oran) 
5. Kurum aidiyeti düzeyi (oran) 
6. Bireysel performans sistemi kriterlerinin birimler düzeyinde belirlenmesi (oran) 
7. TÜBİTAK Başkanlık için Kurumsal performans sistemi kriterlerinin belirlenmesi (yapıldı:1, 

yapılmadı:0) 
8. TÜBİTAK iş süreçlerinin birimler düzeyinde tamamlanma/güncellenme oranı 
9. TÜBİTAK Başkanlık destekleri için ortak başvuru formu/formatı geliştirilmesi (yapıldı:1, yapılmadı:0) 
10. iç kontrol sisteminin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması (yapıldı: 1; yapılmadı:0) 
11. TÜBİTAK Başkanlık birimleri düzeyinde risk analizi çalışmasının tamamlanması (oran) 
12. TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemine geçen Başkanlık birimleri (oranı) 
13. TÜBİTAK Başkanlık kullanıcılarının bilişim sistemleri ile ilgili taleplerine çözüm sağlanma oranı 
14. Elektronik ortama aktarılan destek programı/burs başvuru, değerlendirme ve izleme süreçlerinin 

sayısı 
15. Yazılım Süreçlerinin CMMI II uyumluluğunun belgelenmesi (yapıldı: 1, yapılmadı:0) 
16. İSO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı sertifikasının alınması (yapıldı:1, yapılmadı:0) 
17. Ağ erişimlerinin IEEE 802.1x standardına uyum sağlaması (yapıldı: 1, yapılmadı:0) 
18. AG personelinin tüm personel içindeki payı (oran) 
19. Kurumsal iletişim Müdürlüğü onayı ile yaptırılan TÜBİTAK Birimleriyle ilgili haber sayısı 
20. Patent başvuru sayısı 
21. Marka başvuru sayısı 
22. TTO tarafından düzenlenen eğitim/bilgilendirme semineri sayısı 
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Stratejik Amaç 6. Milli Stratejik ve Kritik alanlarda Ar-Ge yapmak, teknoloji/ürün 
geliştirmek, test/analiz ve ölçüm hizmetleri vermek, özgün çözümler ortaya 
koymak 

Stratejik Hedefler: 

Stratejik Hedef 6.1. Ülkemizin rekabet gücünü arttırmaya yönelik bilişim ve bilgi 
güvenliği teknolojileri geliştirilmesine katkıda bulunmak 

Performans Ölçüleri: 

1. imzalanan sözleşme sayısı 
2. Yeni imzalanan sözleşme bedeli (Milyon TL) 
3. Aktif dış destekli proje sayısı 
4. Aktif dış destekli proje bütçesi (Milyon TL) 
5. Aktif dış destekli proje müşterisi (sayı) 
6. Toplam dış destekli proje geliri (Milyon TL) 
7. Geliştirilen teknoloji (sayı) 
8. Geliştirilen prototip ürün (sayı) 
9. Transfere hazır bilgi paketi (sayı) 
10. Sanayiye transfer edilen teknoloji (sayı) 
11. Verilen test, analiz, sertifikasyon ve standardizasyon hizmetleri (sayı) 
12. Kadrolu personel maliyetinin toplam personel maliyeti içindeki payı (oran) 
13. Proje personeli maliyetinin toplam personel maliyeti içindeki payı (oran) 
14. Kadrolu personel sayısının toplam personel sayısı içindeki payı (oran) 
15. Proje personeli sayısının toplam personel sayısı içindeki payı (oran) 
16. Teknoloji transferlerinden elde edilen gelirin toplam proje geliri içindeki payı (oran) 
17. Tescillenmiş patent sayısı 
18. Tescillenmiş marka sayısı 
19. Toplam kalite belgesi sayısı 

Stratejik Hedef 6.2. Ülkenin kalkınma hedefleri doğrultusunda; öncelikli, milli 
kritik olması gereken alanlarda kamu ve özel sektör ile ulusal/ uluslararası, 
yenilikçi ve uygulamaya aktarılabilecek stratejik araştırmalar yapmak ve 
teknolojiler geliştirmek 

Performans Ölçüleri: 

1. Yürürlükte olan dış destekli proje sözleşme bedellerinin toplamı (Milyon TL) 
2. Yürürlükte olan dış destekli proje sayısı 
3. Yeni ürün/prototip sayısı 
4. Yeni süreç sayısı 
5. Üniversitelerle yapılan iş birliği sayısı 
6. TÜBİTAK'a bağlı merkez ve enstitülerle yapılan iş birliği sayısı 
7. Kamu kurumları ile yapılan iş birliği sayısı 
8. Özel Sektör ile yapılan iş birliği sayısı 
9. Bilim Kurulu'ndan onay alan ticarileştirilecek ürün sayısı 
10. Ticarileştirilen ürün sayısı 
11. Ticarileştirilme geliri (Milyon TL) 
12. Kadrolu personel maliyetinin toplam personel maliyeti içindeki payı (oran) 
13. Proje personeli maliyetinin toplam personel maliyeti içindeki payı (oran) 
14. Kadrolu personel sayısının toplam personel sayısı içindeki payı (oran) 
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15. Proje personeli sayısının toplam personel sayısı içindeki payı (oran) 
16. Teknoloji transferlerinden elde edilen gelirin toplam proje geliri içindeki payı (oran) 
17. Tescillenmiş patent sayısı 
18. Toplam kalite belgesi sayısı 

Stratejik Hedef 6.3. Savunma alanında ulusal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik 
ürünler/sistemler geliştirmek 

Performans Ölçüleri: 

1. Yürürlükte olan dış destekli proje sayısı 
2. Yürürlükte olan Kalkınma Bakanlığı projelerinin sayısı 
3. Yürürlükte olan diğer dış destekli projelerinin sayısı 
4. Yürürlükte olan iç destekli projelerin sayısı 
5. Envantere girebilecek ürün sayısı 
6. Verilen endüstriyel hizmet adedi 
7. Endüstriyel hizmet toplam geliri (Milyon TL) 
8. Endüstriyel hizmet müşteri portföyü 
9. Kadrolu personel maliyetinin toplam personel maliyeti içindeki payı (oran) 
10. Proje personeli maliyetinin toplam personel maliyeti içindeki payı (oran) 
11. Kadrolu personel sayısının toplam personel sayısı içindeki payı (oran) 
12. Proje personeli sayısının toplam personel sayısı içindeki payı (oran) 
13. Teknoloji transferlerinden elde edilen gelirin toplam proje geliri içindeki payı (oran) 
14. Tescillenmiş patent sayısı 
15. Tescillenmiş marka sayısı 
16. Toplam kalite belgesi sayısı 

Stratejik Hedef 6.4. Eğitim ve araştırma e-altyapılarını gelişen teknolojileri takip 
ederek güçlendirmek, açık bilime destek sağlamak, kurumsal ihtiyaçlar için açık 
kaynak çözümler üretmek ve destek vermek 

Performans Ölçüleri: 

1. ULAKNET'e ait altyapı üzerinden bağlı bulunan birim sayısı 
2. TRUBA kayıtlı araştırmacı sayısı 
3. EKUAL veri tabanı sayısı 
4. Atıf Dizininde yer alan yayın sayısı 
5. DergiPark'ta barındırılan dergi sayısı 
6. TÜBİTAK Bilim Arşivinde yer alan yayın sayısı 
7. PARDUS dönüşüm ortağı kriterlerini sağlayan firma sayısı 
8. PARDUS Dönüşümü yapılan kurum sayısı 
9. Kadrolu personel maliyetinin toplam personel maliyeti içindeki payı (oran) 
10. Proje personeli maliyetinin toplam personel maliyeti içindeki payı (oran) 
11. Kadrolu personel sayısının toplam personel sayısı içindeki payı (oran) 
12. Proje personeli sayısının toplam personel sayısı içindeki payı (oran) 
13. Tescillenmiş marka sayısı 
14. Toplam kalite belgesi sayısı 
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Stratejik Hedef 6.5. Uzay ve havacılık alanında Ar-Ge faaliyetlerini arttırmak 

Performans Ölçüleri: 

1. Dış Destekli Ar-Ge proje sayısı 
2. Yeni uydu misyonlarına yönelik yürütülmekte olan proje sayısı 
3. Yürütülmekte olan yeni havacılık projesi sayısı 
4. Uluslararası yürütülen proje sayısı 
5. Katılım sağlanan uluslararası (fuar-çalıştay-forum-konferans) organizasyon sayısı 
6. Kadrolu personel maliyetinin toplam personel maliyeti içindeki payı (oran) 
7. Proje personeli maliyetinin toplam personel maliyeti içindeki payı (oran) 
8. Kadrolu personel sayısının toplam personel sayısı içindeki payı (oran) 
9. Proje personeli sayısının toplam personel sayısı içindeki payı (oran) 
10. Teknoloji transferlerinden elde edilen gelirin toplam proje geliri içindeki payı (oran) 
11. Tescillenmiş patent sayısı 
12. Tescillenmiş marka sayısı 
13. Toplam kalite belgesi sayısı 

Stratejik Hedef 6.6. Malzeme-tekstil, kimya-çevre, gıda ve tarım alanında yeni 
test/analiz, muayene metotları uygulamak ve geliştirmek 

Performans Ölçüleri: 

1. Gerçekleştirilen Test/Analiz sayısı 
2. Muayene Raporu sayısı 
3. Uygulamaya alınan Test/Analiz/Muayene Metodu sayısı 
4. Aktif Müşteri sayısı 
5. Hizmet başvuru sayısı 
6. Toplam kalite belgesi sayısı 

Stratejik Hedef 6.7. Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında çalışmalar yapmak ve 
bu alanlarda toplumdaki farkındalığı arttırmak 

Performans Ölçüleri: 

1. Teleskop sayısı 
2. Desteklenen gözlem projesi sayısı 
3. Uluslararası ortaklı proje sayısı 
4. Uluslararası toplantı, seminer sayısı 
5. Kadrolu personel maliyetinin toplam personel maliyeti içindeki payı (oran) 
6. Proje personeli maliyetinin toplam personel maliyeti içindeki payı (oran) 
7. Kadrolu personel sayısının toplam personel sayısı içindeki payı (oran) 
8. Proje personeli sayısının toplam personel sayısı içindeki payı (oran) 
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Stratejik Hedef 6.8. Ulusal ölçüm standartları geliştirmek ve muhafaza etmek 

Performans Ölçüleri: 

1. Birincil Seviye Ulusal Ölçüm Standardı sayısı 
2. Birincil Seviye Kalibrasyon çeşidi 
3. Yürütülen dış destekli proje sayısı 
4. Verilen kalibrasyon hizmet sayısı 
5. Verilen deney hizmeti (Adet) 
6. Verilen eğitim hizmeti (kişi.gün/yıl) 
7. TÜRKAK'a verilen danışmanlık hizmeti (kişi.gün/yıl) 
8. Diğer kuruluşlara verilen danışmanlık hizmeti (kişi.gün/yıl) 
9. Düzenlenen ulusal karşılaştırma/yeterlilik testleri sayısı 
10. Kadrolu personel maliyetinin toplam personel maliyeti içindeki payı (oran) 
11. Proje personeli maliyetinin toplam personel maliyeti içindeki payı (oran) 
12. Kadrolu personel sayısının toplam personel sayısı içindeki payı (oran) 
13. Proje personeli sayısının toplam personel sayısı içindeki payı (oran) 
14. Teknoloji transferlerinden elde edilen gelirin toplam proje geliri içindeki payı (oran) 
15. Tescillenmiş patent sayısı 
16. Tescillenmiş marka sayısı 
17. Toplam kalite belgesi sayısı 

Stratejik Hedef 6.9. Kamu ve özel sektörde kurumların/firmaların kurumsal 
kapasitesine katkı verecek ulusal öncelikli ve nitelikli projeleri en son bilimsel 
yöntem ve yaklaşımlarla gerçekleştirmek 

Performans Ölçüleri: 

1. Ulusal/Bölgesel/Sektörel boyutlu projelerin toplam projelerdeki payı (oranı) 

2. Tematik projelere yönelik yeni ürün sayısı (markalaşma, kümelenme, vb.) 

3. Ar-Ge içerikli toplam proje sayısı (Eğitimler hariç) 

4. Ulusal/Bölgesel/Sektörel proje sayısı 

5. Özel sektör ile birlikte yapılan proje oranı (Firma bazlı) 

6. Ortalama proje maliyetinden sapma oranı 

7. Kadrolu personel maliyetinin toplam personel maliyeti içindeki payı (oran) 

8. Proje personeli maliyetinin toplam personel maliyeti içindeki payı (oran) 

9. Kadrolu personel sayısının toplam personel sayısı içindeki payı (oran) 

10. Proje personeli sayısının toplam personel sayısı içindeki payı (oran) 

11. Toplam kalite belgesi sayısı 
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C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler 

C.1 - Performans Hedef ve Göstergeleri 

TÜBİTAK 2018-2022 Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflere ulaşmak amacıyla 

oluşturulan 2018 Yılı Performans Hedefleri aşağıda yer almaktadır. Performans 

göstergeleri, 2016 yılı için gerçekleşen, 2017 yılı için tahmin edilen ve 2018 yılı için ise 

Stratejik Planda yer alan göstergeler kullanılarak hazırlanmıştır. 

2018 Yılı Performans Hedefleri: 

• ARDEB'in mevzuat, bilişim vb. altyapılarını iyileştirmek, destek programlarının 

etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik diğer tedbirleri almak 

• ARDEB'in mevzuat, bilişim vb. altyapılarının iyileştirilmesine yönelik diğer 

tedbirleri almak 

• Eğitim, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini düzenlemek 

• TEYDEB'in mevzuat, bilişim vb altyapılarını iyileştirmek, destek programlarının 

daha etkin ve verimli bir şekilde yürütmek, bu konuda yapılacak İşbirliklerinin 

artırılmasına yönelik gerekli tedbirleri almak 

• Bilim Toplum Farkındalığını Artırmaya Yönelik Faaliyetleri Yürütmek ve Bilim 

Merkezleri Desteği Vermek 

• Ulusal BTY Politikaları Önerisi Geliştirme, İzleme ve Değerlendirme Süreçlerini 

Ulusal ve Uluslarası İşbirlikleri ile Etkinleştirmek 

• AB Programları ve diğer uluslararası Ar-Ge Programlarına ülkemizin çıkarları 

doğrultusunda katılımı artırmak. 

• BİDEB'in mevzuat, bilişim vb altyapılarını iyileştirmek,nitelikli insan kaynağı 

yetiştirmeye yönelik programların daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine 

ilişkin gerekli tedbirleri almak 

• Türkiye'nin bilim, teknoloji ve yenilik politikalarıyla uyumlu, sektörler arası 

işbirliklerini teşvik eden ve ihtiyaç duyulan konularda uygun yurtdışı ortaklar ile 

işbirliğine de imkân verecek şekilde yapılan Ar-Ge ve yenilik projelerini 

desteklemek 
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TÜBİTAK Başkanlık birimlerinin faaliyetlerinin etkin, hızlı, güvenli ve şeffaf bir 

şekilde işleyişine destek olacak faaliyetlere ilişkin insan kaynakları, bilişim, iletişim 

gibi konularda kurumsal altyapı çalışmalarını yapmak ve diğer yönetsel faaliyetleri 

yürütmek. 

Ülke İhtiyaçlarına Cevap Verecek Projeleri Yürütmek Etkinliğini Sağlamak 

Ülke ihtiyaçlarına cevap verecek Uzay ve havacılık alanında Ar-Ge projeleri 

yürütmek, etkinliği sağlamak, Ar-Ge projelerinin yürütülmesine kolaylık 

sağlayacak tedbirleri almak ve bu projelerin ülke ekonomisine katkı yapmasını 

sağlamak. 

Ülkemizdeki akademik bilgi üretimini etkinleştirmek, kaliteli e-altyapı hizmetleri 

sunmak, Ulusal bilimsel yayın kalitesini artırmak ve açık bilime destek sağlamak. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında Pardus kullanımının yaygınlaştırmak ve gelişen 

firma ekosistemi ile sürdürebilirliğini ve işletilebilirliğini artırmak. 

Mevcut teleskopların geliştirilerek sürdürülebilirliğinin temini, projelerin ulusal ve 

uluslararası düzeyde artılması, uluslararası işbirliği ve bunların altyapısını teşkil 

eden daha büyük teleskopların edinilmesi. 

Ülke ihtiyaçlarına cevap verecek projeleri yürütmek, etkinliği sağlamak, Ar-Ge 

sonucunda ticarileştirilecek ürünleri teşvik etmek ve Ar-Ge projelerinin 

yürütülmesine kolaylık sağlayacak tedbirleri almak ve bu projelerin ülke 

ekonomisine katkı yapmasını sağlamak. 

Ülke ihtiyaçlarına cevap verecek metroloji ile ilgili hizmetleri sunmak, Ar-Ge 

projeleri yürütmek, teknoloji/ürün geliştirerek etkinliği sağlamak ve bu hizmet ve 

projelerin ülke ekonomisine katkı yapmasını sağlamak. 

Ülkemizin rekabet gücünü arttırmaya yönelik ar-ge projeleri yürütmek, etkinliğini 

sağlamak, bilgi, ürün ve teknoloji geliştirmek, bunların sanayi ve topluma 

aktarılması, teknoloji transferi yoluyla ülke ekonomisine katkı yapmasını 

sağlamak, sürdürülebilir kurumsal gelişimi sağlamak ve kurumu geleceğe yön 

veren bir konuma taşımak. 
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• Malzeme-tekstil, kimya-çevre, gıda ve tarım alanında yeni test/analiz, muayene 

metotları uygulamak ve geliştirmek. 

• Ülkemizdeki yönetim altyapılarının güçlendirilmesi amacıyla sürdürülebilir yönetim 

sistemleri kurmak ve Eğitim, Sağlık, Ulaştırma ve Lojistik gibi alanlarda yürütülen 

Ar-Ge içerikli Araştırma ve Danışmanlık projelerinin sayısını arttırmak. 

C-2 Faaliyetler ve Faaliyet Maliyetleri 

Faaliyetler, Kurumun görev ve yetkileri kapsamında yürütülecek hizmetler çerçevesinde 

belirlenen performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. 

2018 Yılı Performans Programına İlişkin olarak ortaya konulan hedeflere ulaşmak için 

ihtiyaç duyulan kaynaklar, yürütülecek faaliyetler ve bunların maliyetleri tespit edilerek 

belirlenmiştir. 

Faaliyet Maliyetleri tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilen maliyetler dikkate 

alınmıştır. Doğrudan ilişkilendirilen maliyetler faaliyetin gerçekleştirilebilmesi halinde 

ortaya çıkan maliyetlerdir. Faaliyetlerden vazgeçilmesi halinde bu maliyetler ortadan 

kalkacaktır. 

Faaliyet Maliyetinin tespitinde bütçe içi kaynaklar kullanılmıştır. Bütçe dışı kaynaklar 

olmadığından yer verilmemiştir. 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

idare Adı 10.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTİRMA KURUMU 

Amaç Ulusal önceliklerimiz doğrultusunda Akademik ve Kamu Ar-Ge desteklerini ülke çapında 
yaygınlaştırmak ve artırmak 

Hedef 
Akademik (ARDEB) Destek Programlarının daha etkin, verimli ve 
hedef odaklı uygulanmasını sağlamak 

Performans Hedefi 
ARDEB'in mevzuat, bilişim vb. altyapılarını iyileştirmek, destek 
programlarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik 
diğer tedbirleri almak 

TÜBİTAK genelinde yürütülen mevzuat standartlaştırma çalışmaları kapsamında ARDEB mevzuatı güncellenecektir. Destek programlarının başvuru ve izleme süreçlerinin 
hızlandırılması, sadeleştirilmesi ve daha güvenli yürütülmesi amacıyla bilişim altyapısı (başvuru formlarının çevrimiçi alınması, e-imza kullanımı vb,) güçlendirilecektir. 

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 2017 2018 
1 (TÜBİTAK ARDEB'e yapılan proje başvuru sayısı Sayı 7.829 10.000 10.000 

Akademik Ar-Ge proje başvuru sayısındaki artışlar bu gösterge ile takip edilmektedir. 

2 (TÜBİTAK ARDEB tarafından destek kararı verilen proje sayısı Sayı 888 1.200 1.800 

Desteklenen akademik Ar-Ge proje sayısındaki artış bu gösterge ile takip edilmektedir. Desteklenen proje sayısının artmasıyla doğru orantılı olarak üniversite-
üniversite ve üniversite-sanayi işbirliğinde yürütülen projeler de artmaktadır. 

3 löncelikli alanlardaki destek programına yapılan proje başvuru sayısı |sayı | 1.248| 1.650| 1.800 

Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının 
dinamiklerini gözeten Ar-Ge proje başvuru sayısı bu gösterge ile takip edilmektedir. 

4 |öncelikli alanlarda destek kararı verilen proje sayısı |Sayı | 7l] 40j 160 

Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının 
dinamiklerini gözeten Ar-Ge projelerin desteklenme sayısı bu gösterge ile takip edilmektedir. 

5 
Farklı üniversitelerden bilim insanlarının birlikte yer aldığı destek kararı 

Sayı 290 550 800 5 
verilen proie savısı Sayı 290 550 800 

Proje ekibinde farklı üniversitelerden katılımcıların bir arada yer alması esas alınmaktadır. Üniversiteler arası işbirliğinin ve bilgi paylaşımının artırılması 
amaçlanmaktadır. 

6 
Üniversite ve özel sektörden bilim insanlarının birlikte yer aldığı destek 
kararı verilen oroie savısı Sayı 38 50 75 

Proje ekibinde üniversite ve özel sektörden katılımcıların bir arada yer alması esas alınmaktadır. Üniversiteler ile özel sektör kuruluşları arasındaki işbirliğinin 
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

7 
ilgili yılda desteklenmekte olan ARDEB projelerinde görev alan bursiyer 
sayısı Sayı 3.285 3.000 3.600 

Önceki yıllara göre desteklenen bursiyer sayısının artması BTY insan kaynağının yetiştirilmesine ve desteklenmesine olumlu katkı sağlar. 

8 
ilgili yılda desteklenmekte olan ARDEB projelerinde görev alan araştırmacı 
savısı 

Sayı 1.599 550 2.700 

Önceki yıllara göre desteklenen araştırmacı sayısının artması BTY insan kaynağının yetiştirilmesine ve desteklenmesine olumlu katkı sağlar. 

9 ARDEB grup çalışanı başına düşen proje sayısı Sayı 108 85 75 

Akademik projelerin değerlendirme süreçleri ile desteklenmesi Başkanlıkça uygun bulunan projelerin, izleme ve sonuçlandırma süreçlerinin etkin şekilde 
yürütülmesi amacıyla belirlenen bir göstergedir. 

10 
Uluslararası işbirliği Daire Başkanlığı (UIDB) tarafından planlanan ikili ve 
çok taraflı uluslararası işbirlikleri kapsamında destek kararı verilen proje 
sayısı 

Sayı 76 85 180 

Bilim ve teknoloji alanında çeşitli ülkelerle hükümetlerarası ya da kurumlararası düzeyde ortak bilimsel toplantılar, uzman değişimleri, çalışma ziyaretleri gibi 
işbirliği ortamları tesis edilmektedir. 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Faaliyetler 
Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Üniversiteler, araştırma enstitüleri, kamu kurumlan ve özel sektör kuruluşlarındaki araştı rmacılara 
yönelik, ARDEB tarafından sağlanan proje destekleri (1007 programı hariç) 310.000.000,00 0 310.000.000,00 

Genel Toplam 310.000.000 0 310.000.000 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 
1 - ARDEB'in mevzuat, bilişim vb. altyapılarını iyileştirmek, destek 
programlarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik diğer tedbirleri 
almak 

Faaliyet Adı 
Üniversiteler, araştırma enstitüleri, kamu kurumları ve özel sektör 
kuruluşlarındaki araştırmacılara yönelik, ARDEB tarafından sağlanan proje 
destekleri (1007 programı hariç) 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.33.00 - ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI 

ARDEB - Akademik ve Uygulamalı Ar-Ge Destek Programı (TARAL) kapsamında yürütülecek projeler için 2018 yılında 
310.000.000.-TL harcama yapılması planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0.00 

06 Sermaye Giderleri 0,00 

07 Sermaye Transferleri 310.000.000,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 310.000.000,00 

f * Döner Sermaye 0,00 

* a e? Diğer Yurt İçi 0,00 
:3  ̂
aa Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 310.000.000,00 
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1. Amaç: Ulusal Önceliklerimiz Doğrultusunda Akademik ve Kamu Ar-Ge 

Desteklerini Ülke Çapında Yaygınlaştırmak ve Artırmak 

1.1. Hedef: Akademik (ARDEB) Destek Programlarının Daha Etkin, Verimli ve 

Hedef Odaklı Uygulanmasını sağlamak 

Performans Hedefi: ARDEB'in Mevzuat, Bilişim vb. Altyapılarını İyileştirmek, 

Destek Programlarının Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesine Yönelik Diğer 

Tedbirleri Almak 

TÜBİTAK genelinde yürütülen mevzuat standartlaştırma çalışmaları kapsamında 

ARDEB mevzuatı güncellenecektir. Destek programlarının başvuru ve izleme 

süreçlerinin hızlandırılması, sadeleştirilmesi ve daha güvenli yürütülmesi amacıyla 

bilişim altyapısı (başvuru formlarının çevrimiçi alınması, e-imza kullanımı vb.) 

güçlendirilecektir. 

Performans Göstergeleri 

- TÜBİTAK ARDEB'e Yapılan Proje Başvuru Sayısı 

Akademik Ar-Ge proje başvuru sayısındaki artış miktarı bu gösterge ile takip 

edilmektedir. 

- TÜBİTAK ARDEB Tarafından Destek Kararı Verilen Proje Sayısı 

Desteklenen akademik Ar-Ge proje sayısındaki artış miktarı bu gösterge ile takip 

edilmektedir. Desteklenen proje sayısının artmasıyla doğru orantılı olarak üniversite-

üniversite ve üniversite-sanayi işbirliğinde yürütülen projeler de artmaktadır. 

- Öncelikli Alanlardaki Destek Programına Yapılan Proje Başvuru Sayısı 

Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda 

sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini 

gözeten Ar-Ge proje başvuru sayısı bu gösterge ile takip edilmektedir. 1003-Öncelikli 

Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı kapsamındaki çalışmaları içermektedir. 

77 



- Öncelikli Alanlarda Destek Kararı Verilen Proje Sayısı 

Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda 

sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini 

gözeten Ar-Ge projelerin desteklenme sayısı bu gösterge ile takip edilmektedir. 1003-

Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı kapsamındaki çalışmaları 

içermektedir. 

- Farklı Üniversitelerden Bilim İnsanlarının Birlikte Yer Aldığı Destek Kararı 

Verilen Proje Sayısı 

Proje ekibinde farklı üniversitelerden katılımcıların bir arada yer alması esas 

alınmaktadır. Üniversiteler arası işbirliğinin ve bilgi paylaşımının artırılması 

amaçlanmaktadır. 

- Üniversite ve Özel Sektörden Bilim İnsanlarının Birlikte Yer Aldığı Destek 

Kararı Verilen Proje Sayısı 

Proje ekibinde üniversite ve özel sektörden katılımcıların bir arada yer alması esas 

alınmaktadır. Üniversiteler ile özel sektör kuruluşları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi 

amaçlanmaktadır. 

- İlgili Yılda Desteklenmekte Olan ARDEB Projelerinde Görev Alan Bursiyer 

Sayısı 

Önceki yıllara göre desteklenen bursiyer sayısının artması BTY insan kaynağının 

yetiştirilmesine ve desteklenmesine olumlu katkı sağlar. 

- İlgili Yılda Desteklenmekte Olan ARDEB Projelerinde Görev Alan 

Araştırmacı Sayısı 

Önceki yıllara göre desteklenen araştırmacı sayısının artması BTY insan kaynağının 

yetiştirilmesine ve desteklenmesine olumlu katkı sağlar. 
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- ARDEB Grup Çalışanı Başına Düşen Proje Sayısı 

Akademik projelerin değerlendirme süreçleri ile desteklenmesi Başkanlıkça uygun 

bulunan projelerin, izleme ve sonuçlandırma süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi 

amacıyla belirlenen bir göstergedir. 

- Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB) Tarafından Planlanan İkili ve 

Çok Taraflı Uluslararası İşbirlikleri Kapsamında Destek Kararı Verilen Proje 

Sayısı 

Bilim ve teknoloji alanında çeşitli ülkelerle hükümetlerarası ya da kurumlararası düzeyde 

ortak bilimsel toplantılar, uzman değişimleri, çalışma ziyaretleri gibi işbirliği ortamları 

tesis edilmektedir. 

Faaliyetler 

Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri, Kamu Kurumları ve Özel Sektör 

Kuruluşlarındaki Araştırmacılara Yönelik, ARDEB Tarafından Sağlanan Proje 

Destekleri (1007 programı hariç) 

ARDEB tarafından 1001 -Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme 

Programı, 1002-Hızlı Destek Programı, 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini 

Destekleme Programı, 1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı, 

3001-Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 3501-Kariyer Geliştirme 

Programı vb. kapsamında araştırmacılara verilen akademik proje desteklerine ilişkin 

faaliyetlerdir. 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

idare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTİRMA KURUMU 

Amaç 
Ulusal önceliklerimiz doğrultusunda Akademik ve Kamu Ar-Ge desteklerini ülke çapında 
yaygınlaştırmak ve arttırmak 

Hedef Kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu alanlarda Ar-Ge projelerini desteklemek 

Performans Hedefi 
ARDEB'in mevzuat, bilişim vb. altyapılarının iyileştirilmesine 
yönelik diğer tedbirleri almak 

TÜBİTAK genelinde yürütülen mevzuat standartlaştırma çalışmalan kapsamında ARDEB 1007-Kamu Kurumlan Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı mevzuatı 
güncellenecektir. 1007 destek programının başvuru ve izleme süreçlerinin hızlandırılması, sadeleştirilmesi ve daha güvenli yürütülmesi amacıyla bilişim altyapısı (başvuru formlarının 
çevrimiçi alınması, e-imza kullanımı vb.) güçlendirilecektir. 

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 2017 2018 
1 İKAMAG tarafından açılan çağrı sayısı Sayı 

Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözülmesi amacıyla çağrıya çıkılır. Müşteri kamu kurumların destek 
programına uygun nitelikte ihtiyaç bildirimlerinin sayısı açılacak çağrı sayısını etkiler. 

|Sayı 2 İKAMAG tarafından açılan çağrılara yapılan proje başvuru sayısı 15 201 30 

KAMAG Ar-Ge proje başvuru sayısındaki artışlar bu gösterge ile takip edilmektedir. 

|Sayı 3 İKAMAG tarafından destek kararı verilen proje sayısı 3 5] 

Desteklenen KAMAG Ar-Ge proje sayısındaki artış bu gösterge ile takip edilmektedir. Kamu kurumları tarafından tespit edilen sorunların çözümüne ve/veya 
ihtiyaçlara yönelik olarak ilan edilen çağrılara üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri ve özel kuruluşların bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve alt yapı imkanları 
kullanılarak sunulan Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. 

4I Isayı 4 İSAVTAG tarafından açılan çağrı sayısı IL 
Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözülmesi amacıyla çağrıya çıkılır. Müşteri kamu kurumların destek 
programına uygun nitelikte ihtiyaç bildirimlerinin sayısı açılacak çağrı sayısını etkiler. 

Isayı 5 İSAVTAG tarafından açılan çağrılara yapılan proje başvuru sayısı 26| 15 

SAVTAG Ar-Ge proje başvuru sayısındaki artışlar bu gösterge ile takip edilmektedir. 

Isayı 6 İSAVTAG tarafında destek kararı verilen proje sayısı lir 
Desteklenen SAVTAG Ar-Ge proje sayısındaki artış bu gösterge ile takip edilmektedir. Kamu kurumları tarafından tespit edilen sorunların çözümüne ve/veya 
ihtiyaçlara yönelik olarak ilan edilen çağrılara üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri ve özel kuruluşların bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve alt yapı imkanları 
kullanılarak sunulan Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Faaliyetler 
Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik, ARDEB tarafından 
sağlanan proje destekleri 

250.000.000,00 0 250.000.000,00 

2 
Kamu kurumlarının savunmaya yönelik Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına 
yönelik, ARDEB tarafından sağlanan proje destekleri 

200.000.000,00 0 200.000.000,00 

Genel Toplam 450.000.000 0 450.000.000 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 
2 - ARDEB'in mevzuat, bilişim vb. altyapılarının iyileştirilmesine yönelik diğer 
tedbirleri almak 

Faaliyet Adı 
Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına 
yönelik, ARDEB tarafından sağlanan proje destekleri 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.33.00 - ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI 

KAMAG - Kamu Ar-Ge Destek Programı (TARAL) kapsamında yürütülecek projeler için 2018 yılında 250.000.000.-TL 
harcama yapılması planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 0,00 

07 Sermaye Transferleri 250.000.000,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 250.000.000,00 
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Diğer Yurt İçi 0,00 
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Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 250.000.000,00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 
2 - ARDEB'in mevzuat, bilişim vb. altyapılarının iyileştirilmesine yönelik diğer 
tedbirleri almak 

Faaliyet Adı 
Kamu kurumlarının savunmaya yönelik Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının 
karşılanmasına yönelik, ARDEB tarafından sağlanan proje destekleri 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.33.00 - ARAŞTİRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI 

SAVTAG - Savunma ve Uzay Ar-Ge Destek Programı (TARAL) kapsamında yürütülecek projeler için 2018 yılında 
200.000.000.-TL harcama yapılması planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 0,00 

07 Sermaye Transferleri 200.000.000,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 200.000.000,00 

f  ̂
a a 

• £. & fr 

Döner Sermaye 0,00 
f  ̂
a a 

• £. & fr Diğer Yurt İçi 0,00 
:3 ea Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000.000,00 
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1. Amaç: Ulusal Önceliklerimiz Doğrultusunda Akademik ve Kamu Ar-Ge 

Desteklerini Ülke Çapında Yaygınlaştırmak ve Artırmak 

1.2. Hedef: Kamu Kurumlarının İhtiyaç Duyduğu Alanlarda Ar-Ge Projelerini 

Desteklemek 

Performans Hedefi: ARDEB'in Mevzuat, Bilişim vb. Altyapılarının İyileştirilmesine 

Yönelik Diğer Tedbirleri Almak 

TÜBİTAK genelinde yürütülen mevzuat standartlaştırma çalışmaları kapsamında 

ARDEB 1007-Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı 

mevzuatı güncellenecektir. 1007 destek programının başvuru ve izleme süreçlerinin 

hızlandırılması, sadeleştirilmesi ve daha güvenli yürütülmesi amacıyla bilişim altyapısı 

(başvuru formlarının çevrimiçi alınması, e-imza kullanımı vb.) güçlendirilecektir. 

Performans Göstergeleri 

- KAMAG Tarafından Açılan Çağrı Sayısı 

Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da 

sorunlarının çözülmesi amacıyla çağrıya çıkılır. Müşteri kamu kurumların destek 

programına uygun nitelikte ihtiyaç bildirimlerinin sayısı açılacak çağrı sayısını etkiler. 

- KAMAG Tarafından Açılan Çağrılara Yapılan Proje Başvuru Sayısı 

KAMAG Ar-Ge proje başvuru sayısındaki artış miktarı bu gösterge ile takip edilmektedir. 

- KAMAG Tarafından Destek Kararı Verilen Proje Sayısı 

Desteklenen KAMAG Ar-Ge proje sayısındaki artış miktarı bu gösterge ile takip 

edilmektedir. Kamu kurumları tarafından tespit edilen sorunların çözümüne ve/veya 

ihtiyaçlara yönelik olarak ilan edilen çağrılara üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri ve özel 

kuruluşların bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve alt yapı imkânları kullanılarak sunulan 

Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. 
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- SAVTAG Tarafından Açılan Çağrı Sayısı 

Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da 

sorunlarının çözülmesi amacıyla çağrıya çıkılır. Müşteri kamu kurumların destek 

programına uygun nitelikte ihtiyaç bildirimlerinin sayısı açılacak çağrı sayısını etkiler. 

- SAVTAG Tarafından Açılan Çağrılara Yapılan Proje Başvuru Sayısı 

SAVTAG Ar-Ge proje başvuru sayısındaki artış miktarı bu gösterge ile takip 

edilmektedir  

- SAVTAG Tarafından Destek Kararı Verilen Proje Sayısı 

Desteklenen SAVTAG Ar-Ge proje sayısındaki artış bu gösterge ile takip edilmektedir. 

Kamu kurumları tarafından tespit edilen sorunların çözümüne ve/veya ihtiyaçlara yönelik 

olarak ilan edilen çağrılara üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri ve özel kuruluşların bilgi 

birikimi, yetişmiş insan gücü ve alt yapı imkânları kullanılarak sunulan Ar-Ge nitelikli 

projeler desteklenmektedir. 

Faaliyetler 

Kamu Kurumlarının Ar-Ge İle Giderilebilecek İhtiyaçlarının Karşılanmasına 

Yönelik, ARDEB Tarafından Sağlanan Proje Destekleri 

Kamu kurumları tarafından tespit edilen sorunların çözümüne ve/veya ihtiyaçlara yönelik 

olarak ilan edilen çağrılara üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri ve özel kuruluşlar 

tarafından sunulan projelere sağlanan destekler kapsamında gerçekleştirilen 

faaliyetlerdir. 

Kamu Kurumlarının Savunmaya Yönelik Ar-Ge İle Giderilebilecek İhtiyaçlarının 

Karşılanmasına Yönelik, ARDEB Tarafından Sağlanan Proje Destekleri 

Kamu kurumlarının savunmaya yönelik Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının 

karşılanmasına yönelik faaliyetleridir. 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

idare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTİRMA KURUMU 

Amaç Ulusal önceliklerimiz doğrultusunda Akademik ve Kamu Ar-Ge de steklerini ülke çapında 
yaygınlaştırmak ve arttırmak 

Hedef ARDEB projelerinin çıktılarını nicelik ve nitelik bakımından artırmak 

Performans Hedefi Eğitim, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini düzenlemek 

Proje yürütücüleri, iyi proje hazırlama ve nitelikli çıktılar elde etmek konusunda bilgilendirilecektir (eğitim materyalleri, seminerler, çalıştay, konferans vb.). 

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 2017 2018 

1 
ARDEB tarafından desteklenen projeler kapsamında tamamlanan doktora 
tezi savısı 

Sayı 56 45 60 

Bu gösterge; ARDEB tarafından desteklenen projelerin çıktı, sonuç ve etkilerinin nicelik ve nitelik olarak artıp artmadığının belirlenmesi amacıyla takip edilmektedir. 

2 
ARDEB tarafından desteklenen projeler kapsamında tamamlanan yüksek 
lisans tezi savısı 

Sayı 201 215 210 

Bu gösterge; ARDEB tarafından desteklenen projelerin çıktı, sonuç ve etkilerinin nicelik ve nitelik olarak artıp artmadığının belirlenmesi amacıyla takip edilmektedir. 

3 
ARDEB tarafından desteklenen projeler kapsamında tescil ettirilen patent 
savısı 

Sayı 15 25 20 

Bu gösterge; ARDEB tarafından desteklenen projelerin çıktı, sonuç ve etkilerinin nicelik ve nitelik olarak artıp artmadığının belirlenmesi amacıyla takip edilmektedir. 

4 ARDEB tarafından desteklenen projeler kapsamında yayınlanan makale 
savısı 

Sayı 683 650 700 

Bu gösterge; ARDEB tarafından desteklenen projelerin çıktı, sonuç ve etkilerinin nicelik ve nitelik olarak artıp artmadığının belirlenmesi amacıyla takip edilmektedir. 

5 
ARDEB tarafından desteklenen projeler kapsamında yayınlanan bildiri 
savısı 

Sayı 1.648 1.900 1.700 

Bu gösterge; ARDEB taraf ından desteklenen projelerin çıktı, sonuç ve etkilerinin nicelik ve nitelik olarak artıp artmadığının belirlenmesi amacıyla takip edilmektedir. 

6 ARDEB tarafından desteklenen projeler kapsamında yayınlanan kitap sayısı Sayı 16 25 20 

Bu gösterge; ARDEB tarafından desteklenen projelerin çıktı, sonuç ve etkilerinin nicelik ve nitelik olarak artıp artmadığının belirlenmesi amacıyla takip edilmektedir. 

7 İARDEB tarafından desteklenen projeler kapsamında alınan ödül sayısı Sayı 27 25 28 

Bu gösterge; ARDEB tarafından desteklenen projelerin çıktı, sonuç ve etkilerinin nicelik ve nitelik olarak artıp artmadığının belirlenmesi amacıyla takip edilmektedir. 

8 
ARDEB tarafından desteklenen projeler kapsamında ortaya çıkan 
ürün/model/sirket savısı 

Sayı 3 3 3 

Bu gösterge; ARDEB tarafından desteklenen projelerin çıktı, sonuç ve etkilerinin nicelik ve nitelik olarak artıp artmadığının belirlenmesi amacıyla takip edilmektedir. 

9 
ARDEB tarafından desteklenen projeler kapsamında gerçekleşen yayılım 
savısı (Proienin ic ve dıs basında ver alma düzevi) 

Sayı 51 85 70 

Bu gösterge; ARDEB tarafından desteklenen projelerin çıktı, sonuç ve etkilerinin nicelik ve nitelik olarak artıp artmadığının belirlenmesi amacıyla takip edilmektedir. 

10 
ARDEB tarafından desteklenen projeler kapsamında ortaya çıkan yeni 
proje savısı Sayı 19 10 15 

Bu gösterge; ARDEB tarafından desteklenen projelerin çıktı, sonuç ve etkilerinin nicelik ve nitelik olarak artıp artmadığının belirlenmesi amacıyla takip edilmektedir. 

11 
Kurumlardan gelen talepler üzerine yapılan tanıtım ve bilgilendirme 
faaliyetleri savısı 

Sayı 44 25 30 

ARDEB desteklerinin hedef kitleye etkin bir şekilde duyurulması ve bu yolla proje başvuru sayısının artırılması amacıyla hazırlanan bir göstergedir. 

12 AG personelinin tüm personel içindeki payı (oran) Yüzde 68,4 70,0 70 

ARDEB içindeki hizmet gruplarının dağılımının takip edilmesi amacıyla hazırlanan bir göstergedir. 
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Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Faaliyetler 
Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 ARDEB'e önerilen projelerin değerlendirilmesine yönelik faaliyetler 9.849.000,00 0 9.849.000,00 

2 ARDEB tarafından yürütülen diğer faaliyetler 29.621.000,00 0 29.621.000,00 

Genel Toplam 39.470.000 0 39.470.000 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 3 - Eğitim, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini düzenlemek 

Faaliyet Adı ARDEB'e önerilen projelerin değerlendirilmesine yönelik faaliyetler 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.33.00 - ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI 

Önerilen ve desteklenen projeler için yapılacak danışma kurulu, panelist, hakem, izleyici ve dış danışman ödemeleri için 2018 
yılında 9.849.000.- TL harcama yapılması planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 7.502.000,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.347.000,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 0,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 9.849.000,00 

ö1 

O « 

S. 

Döner Sermaye 0,00 ö1 

O « 

S. Diğer Yurt İçi 0,00 
:3 
ca Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 9.849.000,00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 3 - Eğitim, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini düzenlemek 

Faaliyet Adı ARDEB tarafından yürütülen diğer faaliyetler 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.33.00 - ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI 

Önerilen ve desteklenen projeler için yapılacak personel, cari ve işletme giderleri için 2018 yılında 29.621.000.- TL harcama 
yapılması planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 22.954.000,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 4.736.000,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 366.000,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 1.500.000,00 

06 Sermaye Giderleri 65.000,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 29.621.000,00 
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Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 29.621.000,00 
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1. Amaç: Ulusal Önceliklerimiz Doğrultusunda Akademik ve Kamu Ar-Ge 

Desteklerini Ülke Çapında Yaygınlaştırmak ve Artırmak 

1.3. Hedef: ARDEB Projelerinin Çıktılarını Nicelik ve Nitelik Bakımından Artırmak 

Performans Hedefi: Eğitim, Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetlerini Düzenlemek 

Proje yürütücüleri, iyi proje hazırlama ve nitelikli çıktılar elde etmek konusunda 

bilgilendirilecektir, (eğitim materyalleri, seminerler, çalıştay, konferans vb.) 

Performans Göstergeleri 

- ARDEB Tarafından Desteklenen Projeler Kapsamında Tamamlanan Doktora 

Tezi Sayısı 

Bu gösterge; ARDEB tarafından desteklenen projelerin çıktı, sonuç ve etkilerinin nicelik 

ve nitelik olarak artıp artmadığının belirlenmesi amacıyla takip edilmektedir. Doktora tezi 

sayısındaki değişimi göstermektedir. 

- ARDEB Tarafından Desteklenen Projeler Kapsamında Tamamlanan Yüksek 

Lisans Tezi Sayısı 

Bu gösterge; ARDEB tarafından desteklenen projelerin çıktı, sonuç ve etkilerinin nicelik 

ve nitelik olarak artıp artmadığının belirlenmesi amacıyla takip edilmektedir. Yüksek 

Lisans tezi sayısındaki değişimi göstermektedir. 

- ARDEB Tarafından Desteklenen Projeler Kapsamında Tescil Ettirilen Patent 

Sayısı 

Bu gösterge; ARDEB tarafından desteklenen projelerin çıktı, sonuç ve etkilerinin nicelik 

ve nitelik olarak artıp artmadığının belirlenmesi amacıyla takip edilmektedir. Patent 

sayısındaki değişimi göstermektedir. 
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- ARDEB Tarafından Desteklenen Projeler Kapsamında Yayınlanan Makale 

Sayısı 

Bu gösterge; ARDEB tarafından desteklenen projelerin çıktı, sonuç ve etkilerinin nicelik 

ve nitelik olarak artıp artmadığının belirlenmesi amacıyla takip edilmektedir. Yayınlanan 

makale sayısındaki değişimi göstermektedir. 

- ARDEB Tarafından Desteklenen Projeler Kapsamında Yayınlanan Bildiri 

Sayısı 

Bu gösterge; ARDEB tarafından desteklenen projelerin çıktı, sonuç ve etkilerinin nicelik 

ve nitelik olarak artıp artmadığının belirlenmesi amacıyla takip edilmektedir. Yayınlanan 

bildiri sayısındaki değişimi göstermektedir. 

- ARDEB Tarafından Desteklenen Projeler Kapsamında Yayınlanan Kitap 

Sayısı 

Bu gösterge; ARDEB tarafından desteklenen projelerin çıktı, sonuç ve etkilerinin nicelik 

ve nitelik olarak artıp artmadığının belirlenmesi amacıyla takip edilmektedir. Yayınlanan 

kitap sayısındaki değişimi göstermektedir. 

- ARDEB Tarafından Desteklenen Projeler Kapsamında Alınan Ödül Sayısı 

Bu gösterge; ARDEB tarafından desteklenen projelerin çıktı, sonuç ve etkilerinin nicelik 

ve nitelik olarak artıp artmadığının belirlenmesi amacıyla takip edilmektedir. Ödül 

sayısındaki değişimi göstermektedir. 

- ARDEB Tarafından Desteklenen Projeler Kapsamında Ortaya Çıkan 

Ürün/Model/Şirket Sayısı 

Bu gösterge; ARDEB tarafından desteklenen projelerin çıktı, sonuç ve etkilerinin nicelik 

ve nitelik olarak artıp artmadığının belirlenmesi amacıyla takip edilmektedir. 

Ürün/Model/Şirket sayısındaki değişimi göstermektedir. 
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- ARDEB Tarafından Desteklenen Projeler Kapsamında Gerçekleşen Yayılım 

Sayısı (Projenin İç ve Dış Basında Yer Alma Düzeyi) 

Bu gösterge; ARDEB tarafından desteklenen projelerin çıktı, sonuç ve etkilerinin nicelik 

ve nitelik olarak artıp artmadığının belirlenmesi amacıyla takip edilmektedir. Yayılım 

sayısındaki değişimi göstermektedir. 

- ARDEB Tarafından Desteklenen Projeler Kapsamında Ortaya Çıkan Yeni 

Proje Sayısı 

Bu gösterge; ARDEB tarafından desteklenen projelerin çıktı, sonuç ve etkilerinin nicelik 

ve nitelik olarak artıp artmadığının belirlenmesi amacıyla takip edilmektedir. Ortaya 

çıkan yeni proje sayısındaki değişimi göstermektedir. 

- Kurumlardan Gelen Talepler Üzerine Yapılan Tanıtım ve Bilgilendirme 

Faaliyetleri Sayısı 

ARDEB desteklerinin hedef kitleye etkin bir şekilde duyurulması ve bu yolla proje 

başvuru sayısının artırılması amacıyla hazırlanan bir göstergedir. 

- AG Personelinin Tüm Personel İçindeki Payı (Oran) 

ARDEB içindeki hizmet gruplarının dağılımının takip edilmesi amacıyla hazırlanan bir 

göstergedir. 

Faaliyetler 

ARDEB'e Önerilen Projelerin Değerlendirilmesine Yönelik Faaliyetler 

Proje başvurularının bilimsel değerlendirme sürecine yönelik gerçekleştirilen 

faaliyetlerdir. 

ARDEB Tarafından Yürütülen Diğer Faaliyetler 

Tanıtım ve bilgilendirme etkinlikleri vb. diğer tüm faaliyetleri içermektedir. 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Amaç Ulusal hedefler doğrultusunda Sanayi Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak 

Hedef 
Sanayi (TEYDEB) Destek Programlannın daha etkin, verimli ve hedef odaklı uygulanmasını 
sağlamak 

Performans Hedefi 

TEYDEB'in mevzuat, bilişim vb altyapılarını iyileştirmek, destek 
programlarının daha etkin ve verimli bir şekilde yürütmek, bu 
konuda yapılacak İşbirliklerinin artırılmasına yönelik gerekli 
tedbirleri almak 

Ar-Ge faaliyetlerinin artışını sağlamak amacıyla Kuruluş Kanunu çerçevesinde kuruluşun türüne ve araştırma konusuna b ağlı olarak çeşitli destek programlarının oluşturulması 
hedeflenmiştir. 

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 2017 2018 
1 İTÜBİTAK TEYDEB'e yapılan proje başvuru sayısı Sayı 3.200 3.000 5.000 

Ar-Ge ve Yenilikçilik Proje Sayısını ve İşbirliklerini Artırma hedefinin ölçülebilir performans göstergesi olarak önerilen proje sayıları esas alınmıştır. 

2 İTÜBİTAK TEYDEB'in destek kararı verdiği proje sayısı Sayı 1.000 1.125 1.900 

Ar-Ge ve Yenilikçilik Proje Sayısını ve İşbirliklerini Artırma hedefinin ölçülebilir performans göstergesi olarak destek kararı verilen proje sayısı esas alınmıştır. 

3 İTÜBİTAK TEYDEB'e ilk kez başvuru yapan firma sayısı Sayı 1.000 1.000 1.400 

Ar-Ge ve Yenilikçilik Proje Sayısını ve İşbirliklerini Artırma hedefinin ölçülebilir performans göstergesi olarak ilk kez proje başvurusu yapan firma sayısı esas 
alınmıştır. 

Isayı | 4 |o yıl içinde destek kararı verilen firmaların bulunduğu il (sayı) 47 55 

Ar-Ge ve Yenilikçilik Proje Sayısını ve İşbirliklerini Artırma hedefinin ölçülebilir performans 
sayısı esas alınmıştır. 

göstergesi olarak o yıl içinde destek kararı verilen firmaların bulunduğu 

" M 5 | Uluslararası Sanayi Ar-Ge projeleri başvuru sayısı Isayı 70 100 

Ar-Ge ve Yenilikçilik Proje Sayısını ve İşbirliklerini Artırma hedefinin ölçülebilir performans göstergesi olarak o yıl içinde yapılan uluslararası Sanayi Ar-Ge projeleri 
başvurularının sayısı esas alınmıştır. 

6 [Desteklenen uluslararası Sanayi Ar-Ge projeleri sayısı |Sayı | 451 jşE 50 

Ar-Ge ve Yenilikçilik Proje Sayısını ve İşbirliklerini Artırma hedefinin ölçülebilir performans göstergesi olarak o yıl içinde desteklenen uluslararası Sanayi Ar-Ge 
projelerinin sayısı esas alınmıştır. 

Isayı 7 |Q yıl içinde tanıtım ziyareti yapılan il sayısı 25! 33 

Ar-Ge ve Yenilikçilik Proje Sayısını ve İşbirliklerini Artırma hedefinin ölçülebilir performans göstergesi olarak o yıl içinde d tanıtım ziyareti yapılan il sayısı esas 
alınmıştır. 

TEYDEB tarafından desteklenen projeler kapsamında tescil ettirilen patent 
savısı  

Sayı 20 25 45 

Ar-Ge ve Yenilikçilik Proje Sayısını ve İşbirliklerini Artırma hedefinin ölçülebilir performans göstergesi olarak o yıl içinde TEYDEB tarafından desteklenen projeler 
kapsamında tescil ettirilen patent sayısı esas alınmııştır. 

Isayı 9 |Öncelikli alanlara (1511-1515) yapılan başvuru sayısı 467 7501 1.300 

hedefinin ölçülebilir performans 

10 löncelikli alanlarda (1511-1515) destek kararı verilen proje sayısı |Sayı 

Ar-Ge ve Yenilikçilik Proje Sayısını ve İşbirliklerini Artırma 
başvuru sayısı esas alınmıştır. 

göstergesi olarak o yıl içinde öncelikli alanlara (1511-1515) yapılan 

124| 158 434 

Ar-Ge ve Yenilikçilik Proje Sayısını ve İşbirliklerini Artırma hedefinin ölçülebilir performans göstergesi olarak o yıl içinde öncelikli alanlarda (1511-1515) destek 
kararı verilen proje sayısı esas alınmıştır. 

11 Öncelikli alanlarda Ar-Ge yenilik projelerinde yer alan araştırmacı sayısı Sayı 45.325 49.000 50.000 

Ar-Ge ve Yenilikçilik Proje Sayısını ve işbirliklerini Artırma hedefinin ölçülebilir 
yer alan araştırmacı sayısı esas alınmıştır. 

12 | Sanayi- Sanayi işbirliğinde destek kararı verilen proje sayısı 

performans göstergesi olarak o yıl içinde öncelikli alanlara Ar-Ge yenilik projelerinde 

~T 601 Isayı 100| 120 
Ar-Ge ve Yenilikçilik Proje Sayısını ve İşbirliklerini Artırma hedefinin ölçülebilir 
verilen proje sayısı esas alınmıştır. 

performans göstergesi olarak o yıl içinde Sanayi- Sanayi işbirliğinde destek kararı 

~ı 2201 13 j Üniversite - Sanayi işbirliğinde destek kararı verilen proje sayısı |Sayı 25 35 

Ar-Ge ve Yenilikçilik Proje Sayısını ve İşbirliklerini Artırma hedefinin ölçülebilir 
verilen proje sayısı esas alınmıştır. 

performans göstergesi olarak o yıl içinde Üniversite- Sanayi işbirliğinde destek kararı 

1 |Yüzde 14 İTÜBİTAK TEYDEB bütçesinden KOBİ'lerin aldığı pay (%) 641 64 65 

Ar-Ge ve Yenilikçilik Proje Sayısını ve işbirliklerini Artırma hedefinin ölçülebilir performans göstergesi olarak o yıl içinde TÜBİTAK TEYDEB bütçesinden KOBİ'lerin 
aldığı pay (%) esas alınmıştır. 
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151Uzman başına düşen proje sayısı |Sayı | 143| 150| 155 

Ar-Ge ve Yenilikçilik Proje Sayısını ve İşbirliklerini Artırma hedefinin ölçülebilir performans göstergesi olarak o yıl içinde TÜBİTAK TEYDEB Uzmanı başına düşen 
proje sayısı alınmıştır. 

16 |AG personelinin tüm personel içindeki payı |Yüzde | 431 451 45 

Ar-Ge ve Yenilikçilik Proje Sayısını ve İşbirliklerini Artırma hedefinin ölçülebilir performans göstergesi olarak o yıl içinde TEYDEB AG personelinin tüm personel 
içindeki payı esas alınmıştır. 

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Faaliyetler 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Ar-Ge ve Yenilikçilik Destek Faaliyetleri 471.382.000,00 0 471.382.000,00 

2 Özel Sektöre Verilen Ar-Ge Desteklerini Oluşturmaya ve Yönetmeye Yöne lik Süreçlere İlişkin 
Faaliyetler 35.081.000,00 0 35.081.000,00 

Genel Toplam 506.463.000 O 506.463.000 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 
4- TEYDEB'in mevzuat, bilişim vb altyapılarını iyileştirmek, destek 
programlarının daha etkin ve verimli bir şekilde yürütmek, bu konuda yapılacak 
İşbirliklerinin artırılmasına yönelik gerekli tedbirleri almak 

Faaliyet Adı Ar-Ge ve Yenilikçilik Destek Faaliyetleri (TARAL) 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.30.00 - TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI 

TEYDEB - Sanayi Ar-Ge Destek Programı (TARAL) kapsamında yürütülecek projeler için 2018 yılında 471.382.000.- TL 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 0,00 

07 Sermaye Transferleri 471.382.000,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 471.382.000,00 

B
üt

çe
 D

ış
ı 

K
ay

na
k Döner Sermaye 0,00 

B
üt

çe
 D

ış
ı 

K
ay

na
k 

Diğer Yurt İçi 0,00 

B
üt

çe
 D

ış
ı 

K
ay

na
k 

Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 471.382.000,00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 
4- TEYDEB'in mevzuat, bilişim vb altyapılarını iyileştirmek, destek 
programlarının daha etkin ve verimli bir şekilde yürütmek, bu konuda yapılacak 
İşbirliklerinin artırılmasına yönelik gerekli tedbirleri almak 

Faaliyet Adı 
Özel Sektöre Verilen Ar-Ge Desteklerini Oluşturmaya ve Yönetmeye Yönelik 
Süreçlere İlişkin Faaliyetler 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.30.00 - TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI 

TEYDEB bünyesindeki destek programlan kapsamında yürütülen projelerin başvuru, izleme ve sonuçlandırma süreçlerinde 
personel, danışmanlık, mal ve hizmet alımları vb. cari gider harcamaları için 2018 yılında 35.081.000.- TL harcama yapılması 
planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 18.634.000,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 3.214.000,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13.178.000,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 55.000,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 35.081.000,00 

B
üt

çe
 D

ış
ı 

K
a

yn
a
k Döner Sermaye 0,00 

B
üt

çe
 D

ış
ı 

K
a

yn
a
k 

Diğer Yurt İçi 0,00 

B
üt

çe
 D

ış
ı 

K
a

yn
a
k 

Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 35.081.000.00 
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2. Amaç: Ulusal Hedefler Doğrultusunda Sanayi Ar-Ge Kapasitesinin 

Geliştirilmesine Katkıda Bulunmak 

2.1. Hedef: Sanayi (TEYDEB) Destek Programlarının Daha Etkin, Verimli ve Hedef 

Odaklı Uygulanmasını Sağlamak 

Performans Hedefi: TEYDEB'in Mevzuat, Bilişim vb. Altyapılarını İyileştirmek, 

Destek Programlarının Daha Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütmek, Bu Konuda 

Yapılacak İşbirliklerinin Artırılmasına Yönelik Gerekli Tedbirleri Almak 

Ar-Ge faaliyetlerinin artışını sağlamak amacıyla Kuruluş Kanunu çerçevesinde kuruluşun 

türüne ve araştırma konusuna bağlı olarak çeşitli destek programlarının oluşturulması 

hedeflenmiştir. 

TÜBİTAK'ın özel sektöre yönelik, araştırmayı, teknoloji geliştirmeyi ve yeniliği 

hedefleyen destek programları; Teknoloji ve Yenilik Desek Programları Başkanlığı'nın 

(TEYDEB) öncülüğünde; bilimsel ve teknolojik bilgiyi ürüne, sürece, yönteme veya 

sisteme dönüştürülmesine zemin hazırlar. Bu yolda özel sektör firmalarının yapacağı 

teknoloji ve yenilik odaklı ArGe proje önerilerini değerlendirir, izler ve geri ödemesiz 

olarak destekler. 

TÜBİTAK; 1995-2001 yılları arasında, tek destek programı ile bu çalışmaları 

yürütmekteydi. Sistem, 2003 yılından itibaren yeni programları yapısına eklemeye 

başlamıştır. TEYDEB 2007 yılına geldiğimizde; ArGe projelerine başlamak ve yürütmek 

isteyen KOBİ'lere yeni bir destek dizayn etmiş ayrıca uluslararası ortak projelere olanak 

sağlayan desteğini de hayata geçirerek önemli bir sıçramaya imzasını attı. Proje 

başvurularına ve hibe desteğe de yansıyan bu dinamizm, 2011 ve 2012 yıllarından 

itibaren daha da çeşitlenerek güçlenmiştir. Zamanla yenilikçilik ve girişimcilik 

ekosistemini, üniversite-sanayi işbirliğini, ulusal öncelikli alanlarda ArGe yeteneğini, 

patent tescillerini ve patentlerin ticarileşmesini, uluslararası düzeyde öncül teknolojilere 

dayalı ArGe laboratuvarlarını geliştirmeye yönelik destek programların da devreye 

girmesiyle yola devam edildi. Günümüzde TEYDEB faaliyetlerini, 13 farklı destek 

programı çerçevesinde yürütmektedir. 
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Performans Göstergeleri 

- TÜBİTAK TEYDEB'e Yapılan Proje Başvuru Sayısı 

Sanayi (TEYDEB) Destek Programlarının daha etkin, verimli ve hedef odaklı 

uygulanmasını sağlamak hedefinin ölçülebilir performans göstergesi olarak önerilen 

proje sayıları esas alınmıştır. TEYDEB tarafından yürütülmekte olan destek programları 

kapsamında 2018 yılında; 5.000 proje başvurusu yapılması öngörülmektedir 

- TÜBİTAK TEYDEB'in Destek Kararı Verdiği Proje Sayısı 

Sanayi (TEYDEB) Destek Programlarının daha etkin, verimli ve hedef odaklı 

uygulanmasını sağlamak hedefinin ölçülebilir performans göstergesi olarak destek kararı 

verilen proje sayısı esas alınmıştır. TEYDEB tarafından yürütülmekte olan destek 

programları kapsamında 2018 yılında; 1.900 proje için destek kararı verilmesi 

öngörülmektedir. 

- TÜBİTAK TEYDEB'e İlk Kez Başvuru Yapan Firma Sayısı 

Sanayi (TEYDEB) Destek Programlarının daha etkin, verimli ve hedef odaklı 

uygulanmasını sağlamak hedefinin ölçülebilir performans göstergesi olarak TEYDEB 

Destek Programlarına ilk kez başvuru yapan firma sayısı esas alınmıştır. TEYDEB 

tarafından yürütülmekte olan destek programları kapsamında 2018 yılında; 1.400 

firmanın ilk kez başvuru yapması öngörülmektedir. 

- O Yıl İçinde Destek Kararı Verilen Firmaların Bulunduğu İl (Sayı) 

Sanayi (TEYDEB) Destek Programlarının daha etkin, verimli ve hedef odaklı 

uygulanmasını sağlamak hedefinin ölçülebilir performans göstergesi olarak TEYDEB 

Destek Programlarına o yıl içinde destek kararı verilen firmaların bulunduğu il sayısı 

esas alınmıştır. TEYDEB tarafından yürütülmekte olan destek programları kapsamında 

2018 yılında; destek kararı verilen firmaların bulunduğu il sayısının 55 olması 

öngörülmektedir. 
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- Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Başvuru Sayısı 

Sanayi (TEYDEB) Destek Programlarının daha etkin, verimli ve hedef odaklı 

uygulanmasını sağlamak hedefinin ölçülebilir performans göstergesi olarak Uluslararası 

Sanayi Ar-Ge projeleri (1509 kodlu program) kapsamına yapılan proje başvuru sayısı 

esas alınmıştır. TEYDEB tarafından yürütülmekte olan 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge 

Projeleri Destekleme Programı kapsamında; 2018 yılında 100 proje başvurusu 

yapılması öngörülmektedir. 

- Desteklenen Uluslararası Sanayi Ar-GTProjelerrsayısı 

Sanayi (TEYDEB) Destek Programlarının daha etkin, verimli ve hedef odaklı 

uygulanmasını sağlamak hedefinin ölçülebilir performans göstergesi olarak Uluslararası 

Sanayi Ar-Ge projeleri (1509 kodlu program) kapsamında desteklenen başvuru sayısı 

esas alınmıştır. TEYDEB tarafından yürütülmekte olan 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge 

Projeleri Destekleme Programı kapsamında; 2018 yılında 50 proje için destek kararı 

verilmesi öngörülmektedir. 

- O Yıl İçinde Tanıtım Ziyareti Yapılan İl Sayısı 

Sanayi (TEYDEB) Destek Programlarının daha etkin, verimli ve hedef odaklı 

uygulanmasını sağlamak hedefinin ölçülebilir performans göstergesi olarak TEYDEB 

Destek Programlarının farkındalığını ve tanınırlığını artırmak için yıl içinde tanıtım 

ziyareti yapılan il sayısı esas alınmıştır. Bu hedef kapsamında; 2018 yılında 33 ile 

tanıtım ziyareti yapılması öngörülmektedir. 

- TEYDEB Tarafından Desteklenen Projeler Kapsamında Tescil Ettirilen 

Patent Sayısı 

Sanayi (TEYDEB) Destek Programlarının daha etkin, verimli ve hedef odaklı 

uygulanmasını sağlamak hedefinin ölçülebilir performans göstergesi olarak TEYDEB 

Destek Programları kapsamında tarafından desteklenen projeler kapsamında tescil 

ettirilen patent sayısı esas alınmıştır. 
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Bu hedefe yönelik olarak TEYDEB Destek Programlarınca desteklenen projeleri 

kapsamında firmaların 2018 yılında 45 adet patent tescili gerçekleştireceği 

öngörülmektedir. 

- Öncelikli Alanlara (1511-1515) Yapılan Başvuru Sayısı 

Ulusal hedeflerimiz doğrultusunda belirlenen öncelikli alanlar çerçevesinde çıkılan 

çağrılarda destek verilen projelerin bütçesi ölçülebilir performans göstergesi olarak 

belirlenmiştir. Öncelikli alanlar kapsamında 1511-TEYDEB Öncelikli Alan Destekleri 

programı ile 1515-TEYDEB Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleri Programı yer 

almaktadır. Performans göstergesi kapsamında; 2018 yılında iki programa toplamda 

1.300 proje başvurusu yapılması öngörülmektedir. 

- Öncelikli Alanlara (1511-1515) Destek Kararı Verilen Proje Sayısı 

1511 -Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile ulusal stratejik hedef ve 

politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda; hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir 

sonuçları olan; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi/iyileştirilmesi, 

ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici 

yeni tekniklerin geliştirilmesi, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında 

yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. 

1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı ile; Türk bilim insanlarının 

araştırma niteliklerinin yükseltilmesi ve Ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında 

küresel çekim merkezi olmasının sağlanması amaçlanmaktadır. 

Söz konusu performans hedefi kapsamında; 2018 yılında iki program ile toplamda 434 

proje için destek kararı verilmesi öngörülmektedir. 

- Öncelikli Alanlarda Ar-Ge Yenilik Projelerinde Yer Alan Araştırmacı Sayısı 

Sanayi (TEYDEB) Destek Programlarının daha etkin, verimli ve hedef odaklı 

uygulanmasını sağlamak hedefinin ölçülebilir performans göstergesi olarak, TEYDEB 

Destek Programları kapsamında öncelikli alanlarda (Bilgi ve İletişim Teknolojileri, 

Makine-İmalat, Enerji, Otomotiv, Savunma, Gıda, Sağlık ve Su) yıl içerisinde proje 
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başvurusu yapan firmaların Ar-Ge birimlerinde çalışan toplam personel sayısı esas 

alınmıştır. Bu hedefe yönelik olarak; TEYDEB Destek Programlarınca yıl içerisinde 

öncelikli alanlarda proje başvurusu yapan firmaların 2018 yılında toplamda 50.000 Ar

Ge personeli istihdam edeceği öngörülmektedir. 

- Sanayi-Sanayi İşbirliğinde Destek Kararı Verilen Proje Sayısı 

Sanayi (TEYDEB) Destek Programlarının daha etkin, verimli ve hedef odaklı 

uygulanmasını sağlamak hedefinin ölçülebilir performans göstergesi olarak, TEYDEB 

Destek Programlarınca desteklenen sanayi-sanayi ortaklığında yürütülen proje sayısı 

esas alınmıştır. Bu hedefe yönelik olarak; TEYDEB Destek Programlarınca yıl içerisinde 

desteklenen ortak yürütülen sanayi-sanayi işbirliği proje sayısının 2018 yılında 120 adet 

olacağı öngörülmektedir. 

- Üniversite - Sanayi İşbirliğinde Destek Kararı Verilen Proje Sayısı 

Sanayi (TEYDEB) Destek Programlarının daha etkin, verimli ve hedef odaklı 

uygulanmasını sağlamak hedefinin ölçülebilir performans göstergesi olarak, TEYDEB 

Destek Programlarınca desteklenen üniversite-sanayi ortaklığında yürütülen proje sayısı 

esas alınmıştır. Bu hedefe yönelik olarak; TEYDEB Destek Programlarınca yıl içerisinde 

desteklenen ortak yürütülen üniversite-sanayi işbirliği proje sayısının 2018 yılında 35 

adet olacağı öngörülmektedir. 

- TÜBİTAK TEYDEB Bütçesinden KOBİ'lerin Aldığı Pay (%) 

Sanayi (TEYDEB) Destek Programlarının daha etkin, verimli ve hedef odaklı 

uygulanmasını sağlamak hedefinin ölçülebilir performans göstergesi olarak, TEYDEB 

Destek Programlarınca desteklenen projelerde TÜBİTAK TEYDEB bütçesinden 

KOBİ'lerin aldığı pay esas alınmıştır. Bu hedefe yönelik olarak; TEYDEB Destek 

Programları kapsamında TÜBİTAK TEYDEB bütçesinden KOBİ'lerin aldığı payın 2018 

yılında % 65 olacağı öngörülmektedir. 
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- Uzman Başına Düşen Proje Sayısı 

Sanayi (TEYDEB) Destek Programlarının daha etkin, verimli ve hedef odaklı 

uygulanmasını sağlamak hedefinin ölçülebilir performans göstergesi olarak, TEYDEB 

Destek Programları kapsamında yapılan proje başvurularını değerlendiren TEYDEB 

Uzmanı başına düşen proje sayısı esas alınmıştır. Bu hedefe yönelik olarak; TEYDEB 

Destek Programları kapsamında 2018 yılında uzman başına düşen proje sayısının 155 

olacağı öngörülmektedir. 

- AG Personelinin Tüm Personel İçindeki Payı(Oran) 

Sanayi (TEYDEB) Destek Programlarının daha etkin, verimli ve hedef odaklı 

uygulanmasını sağlamak hedefinin ölçülebilir performans göstergesi olarak, TEYDEB 

Destek Programları kapsamında çalışan AG kadrosunda çalışan personel sayısının 

oranı esas alınmıştır. Bu hedefe yönelik olarak; TEYDEB Destek Programları 

kapsamında 2018 yılında AG kadrosunda çalışan sayısının tüm TEYDEB personel 

içerisindeki payının %45 olacağı öngörülmektedir. 

Faaliyetler 

- Ar-Ge ve Yenilikçilik Destek Faaliyetleri 

TÜBİTAK TEYDEB Destek Programları kapsamında paydaşlara (özel sektör-girişimci ve 

üniversitelerin) Ar-Ge ve Yenilikçilik Projeleri kapsamında TÜBİTAK TEYDEB tarafından 

TARAL bütçesinden yapılan hibe destek ödemeleridir. 

- Özel Sektöre Verilen Ar-Ge Desteklerini Oluşturmaya ve Yönetmeye Yönelik 

Süreçlere İlişkin Faaliyetler 

TÜBİTAK TEYDEB Destek Programları kapsamında, TEYDEB tarafından Ar-Ge ve 

yenilikçilik faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında yapılan değerlendirme-izleme, tanıtım-

etkinlik, personel gideri vb. harcama kalemlerini ifade etmektedir. 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

idare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTİRMA KURUMU 

Amaç 
Bilim, Teknoloji ve Yenilik alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine, 
geliştirilmesine katkı sağlamak ve toplumda BTY kültürünü yaygınlaştırmak 

Hedef 
Bilim İnsanı Destek (BİDEB) Programlan Başkanlığının yaygınlığını ve etkinliğini 
artırmak 

Performans Hedefi 

BİDEB'in mevzuat, bilişim vb altyapılarını iyileştirmek,nitelikli 
insan kaynağı yetiştirmeye yönelik programların daha etkin 
ve verimli bir şekilde yürütülmesine ilişkin gerekli tedbirleri 
almak 

İlköğretim çağından başlayarak başarılı öğrencileri genç yaşlarda tespit ve teşvik etmek, ülkenin ihtiyaç duyduğu araştırmacı yetiştirilmesine katkı sağlamak, araştırmacı 
dolaşımını desteklemek, tersine beyin göçünü teşvik etmek, bilimsel çalışmaları yaygınlaştırmaya yönelik programların daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak 
amacıyla programların yeniden gözden geçirilmesi, mevzuatın sadeleştirilmesi ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalar yapmak. 

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 2017 2018 
1 BİDEB toplam başvuru sayısı Sayı 41.793 46.530 70.000 

Bilim,Teknoloji ve insan kaynağının yetiştirilmesi adına fon sağlamak, bu anlamda tanımtım faaliyetleri yürütmek ve bilim insanı yetişitirilmesi konusunda temel 
bir kuruluş olmak 

2 BİDEB programları ile desteklenen toplam bilim insanı/kişi sayısı |Sayı 18.653 12.415 24.000 

Bilim, teknoloji ve insan kaynağının (BT-İK) yetiştirilmesi ve BT-İK'nın nitelik ve nicelik olarak artırılmasına katkı sağlamak 

3 
Gençlere yönelik olimpiyat ve yarışma programları kapsamında desteklenen 
öğrenci sayısı (Olimpiyatlar ve Ortaokul-Lise-Üniversite düzeyi yarışmalar) 
(2201-2202-2203-2204-2238-2241-2242) 

Sayı 134 438 600 

Gençlerin Ar-Ge alanlarına yönlendirilmesi ve bilimsel merakın artılması ve teşvik edilmesi 

4 
Gençlere yönelik olimpiyat ve yarışma programları kapsamında başvuran 
öğrenci sayısı (Olimpiyatlar ve Ortaokul-Lise-Üniversite düzeyi yarışmalar) 
(2201-2202-2203-2204-2238-2241-2242) 

Sayı 19.355 27.190 24.000 

Gençlere yönelik yürütülen programların ülke genelinde tüm illerde tanınırlığının artırılması 

5 Genç bilim insanlarına verilen destek tutarı (Milyon TL) ( Cari Fiyatlarla) Milyon TL 6,2 7,5 8 

Genç bilim insanlarının BİDEB programları kapsamında yaptıkları çalışmaların finanse edilmesi 

6 | Ulaşılan toplam okul sayısı Sayı 2.556 4.815 5.000 

Gençlere yönelik programların ülke genelinde yayngınlaştırılması 

7 Tersine beyin göçü programları kapsamında desteklenen araştırmacı sayısı Sayı 44 35 100 

Tersine beyin göçünün teşvik edilerek araştırmacıların tekrar ülkemize kazandırılmasına katkı sağlamak 

8 
Araştırmacıların ulusal ve uluslararası dolaşımını destekleyen programlar 
kaDsamında desteklenen araştırmacı savısı 

Sayı 770 750 2.000 

Ulusal ve uluslararası araştırmacı dolaşımının desteklernerek bilimsel etkileşimin artınlması ve dünya genelinde yapılan bilimsel çalışmalara ilişkin bilgi birikiminin 
artırılması 

9 Desteklenen yeni lisansüstü bursiyer sayısı Sayı 250 430 1.500 

Araştırmacı insan gücünün nitelik ve nicelik yönünden geliştirilmesine katkı sağlamak 

10 | Öncelikli alanlarda desteklenen yeni lisansüstü bursiyer sayısı Sayı 60 100 400 

Öncelikli alanlarda insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlamak 

11 
Lisans öğrencilerine yönelik burs ve destek programları kapsamında 
desteklenen öğrenci savısı 

Sayı 1.462 1.200 1.700 

Temel ve sosyal bilimlerde araştırmacıların yetiştirilmesi amacıyla gençlerin bu alanlara yönlendirilmesi ve bu alanda yapılan araştırma faaliyetlerinin nitelik ve 
nicelik olarak artırılması 

12 | Bilimsel etkinliklere katılım için desteklenen kişi sayısı Sayı 594| 320 900 

Ulusal ve uluslararası kongre, seminer, kollokyum gibi bilimsel toplantılara katılacak araştırmacılara destek sağlamak 

102 



131 Desteklenen bilimsel etkinlik sayısı |Sayı | 1551 195İ 200 

Yurt içinde ulusal ve uluslararası kongre, seminer, kollokyum gibi bilimse etkinlikleri düzenleyecek araştırmacılara detsek sağlamak 

14 |AG personelinin tüm personel içindeki payı (oran) |Yüzde [ 5,00[ 24,141 15,00 

BİDEB'in faaliyetlerinin yürütülmesinde görev alan personelin içerisinde AG personelinin yüzdesinin izlenmesini sağlamak 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Faaliyetler 
Bütçe (TL) Bütçe Dışı Toplam (TL) 

BİDEB'in yaygınlığını ve etkinliğini artırmaya ilişkin olarak yapılan personel, danışmanlık ve 
diğer giderler 11.255.000,00 0 11.255.000,00 

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Kültürünü Haiz İnsan Kaynağının Nicelik ve Nitelik Bakımından 
Artırılmasına Yönelik Olarak Verilen Burs ve Destek Harcamaları 164.224.000,00 0 164.224.000,00 

Genel Toplam 175.479.000 0 175.479.000 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 
5- BİDEB'in mevzuat, bilişim vb altyapılarını iyileştirmek,nitelikli insan kaynağı 
yetiştirmeye yönelik programların daha etkin ve verimli bir şekilde 
yürütülmesine ilişkin gerekli tedbirleri almak 

Faaliyet Adı 
BİDEB'in yaygınlığını ve etkinliğini artırmaya ilişkin olarak yapılan personel, 
danışmanlık ve diğer giderler 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.35.00 - BİLİM İNSANI DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI 

BİDEB tarafından sağlanan burs ve destek programlarına ilişkin olarak yapılacak personel ödemeleri ile mal ve hizmet alımları 
için 2018 yılında 11.255.000.- TL harcama yapılması planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 6.761.000,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 953.000,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.541.000,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 0,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 11.255.000,00 
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k Döner Sermaye 0,00 
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Diğer Yurt İçi 0,00 

B
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ı 
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Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 11.255.000,00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 
5- BİDEB'in mevzuat, bilişim vb altyapılarını iyileştirmek,nitelikli insan kaynağı 
yetiştirmeye yönelik programların daha etkin ve verimli bir şekilde 
yürütülmesine ilişkin gerekli tedbirleri almak 

Faaliyet Adı 
Bilim, teknoloji ve yenilik kültürünü haiz insan kaynağının nicelik ve nitelik 
bakımından artırılmasına yönelik olarak verilen burs ve destek harcamaları 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.35.00 - BİLİM İNSANI DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI 

BİDEB - Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Programı (TARAL) ile diğer cari burs ve destek programları kapsamında 
desteklenen öğrencilere verilen burslar için 2018 yılında 164.224.000.- TL harcama yapılması planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0.00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 110.606.000,00 

06 Sermaye Giderleri 0,00 

07 Sermaye Transferleri 53.618.000,00 

08 Borç verme 0.00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 164.224.000,00 
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Diğer Yurt İçi 0,00 

B
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ı 
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Yurt Dışı 0.00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 164.224.000,00 
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3. Amaç: Bilim, Teknoloji ve Yenilik Alanında Nitelikli İnsan Kaynağının 

Yetiştirilmesine, Geliştirilmesine Katkı Sağlamak ve Toplumda BTY Kültürünü 

Yaygınlaştırmak 

3.1. Hedef: Bilim İnsanı Destek (BİDEB) Programları Başkanlığının Yaygınlığını ve 

Etkinliğini Artırmak 

Performans Hedefi: BİDEB'in Mevzuat, Bilişim vb Altyapılarını İyileştirmek,Nitelikli 

İnsan Kaynağı Yetiştirmeye Yönelik Programların Daha Etkin ve Verimli Bir 

Şekilde Yürütülmesine İlişkin Gerekli Tedbirleri Almak 

İlköğretim çağından başlayarak başarılı öğrencileri genç yaşlarda tespit ve teşvik etmek, 

ülkenin ihtiyaç duyduğu araştırmacı yetiştirilmesine katkı sağlamak, araştırmacı 

dolaşımını desteklemek, tersine beyin göçünü teşvik etmek, bilimsel çalışmaları 

yaygınlaştırmaya yönelik programların daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini 

sağlamak amacıyla programların yeniden gözden geçirilmesi, mevzuatın sadeleştirilmesi 

ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalar yapmak. 

Performans Göstergeleri 

- BİDEB Toplam Başvuru Sayısı 

Bilim, teknoloji ve insan kaynağının yetiştirilmesi adına fon sağlamak, bu anlamda 

tanıtım faaliyetleri yürütmek ve bilim insanı yetiştirilmesi konusunda temel bir kuruluş 

olmak. 

- BİDEB Programları ile Desteklenen Toplam Bilim İnsanı/Kişi Sayısı 

Bilim, teknoloji ve insan kaynağının (BT-İK) yetiştirilmesi ve BT-İK'nın nitelik ve nicelik 

olarak artırılmasına katkı sağlamak. 

- Gençlere Yönelik Olimpiyat ve Yarışma Programları Kapsamında 

Desteklenen Öğrenci Sayısı (Olimpiyatlar ve Ortaokul-Lise-Üniversite 

Düzeyi Yarışmalar) (2201-2202-2203-2204-2238-2241-2242) 
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Gençlerin Ar-Ge alanlarına yönlendirilmesi ve bilimsel merakın artırılması ve teşvik 

edilmesi. 

- Gençlere Yönelik Olimpiyat ve Yarışma Programları Kapsamında Başvuran 

Öğrenci Sayısı (Olimpiyatlar ve Ortaokul-Lise-Üniversite Düzeyi Yarışmalar) 

(2201 -2202-2203-2204-2238-2241 -2242) 

Gençlere yönelik yürütülen programların ülke genelinde tüm illerde tanınırlığının 

artırılması. 

- Genç Bilim İnsanlarına Verilen Destek Tutarı (Milyon TL) ( Cari Fiyatlarla) 

Genç bilim insanlarının BİDEB programları kapsamında yaptıkları çalışmaların finanse 

edilmesi. 

- Ulaşılan Toplam Okul Sayısı 

Gençlere yönelik programların ülke genelinde yaygınlaştırılması. 

- Tersine Beyin Göçü Programları Kapsamında Desteklenen Araştırmacı 

Sayısı 

Bu şekilde araştırmacıların tekrar ülkemize kazandırılmasına katkı sağlamak. 

- Araştırmacıların Ulusal ve Uluslararası Dolaşımını Destekleyen Programlar 

Kapsamında Desteklenen Araştırmacı Sayısı 

Ulusal ve uluslararası araştırmacı dolaşımının desteklenerek bilimsel etkileşimin 

artırılması ve dünya genelinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi birikiminin artırılması. 

- Desteklenen Yeni Lisansüstü Bursiyer Sayısı 

Araştırmacı insan gücünün nitelik ve nicelik yönünden geliştirilmesine katkı sağlamak. 

- Öncelikli Alanlarda Desteklenen Yeni Lisansüstü Bursiyer Sayısı 

Öncelikli alanlarda insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlamak. 
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- Lisans Öğrencilerine Yönelik Burs ve Destek Programları Kapsamında 

Desteklenen Öğrenci Sayısı 

Temel ve sosyal bilimlerde araştırmacıların yetiştirilmesi amacıyla gençlerin bu alanlara 

yönlendirilmesi ve bu alanda yapılan araştırma faaliyetlerinin nitelik ve nicelik olarak 

artırılması. 

- Bilimsel Etkinliklere Katılım İçin Desteklenen Kişi Sayısı 

Ulusal ve uluslararası kongre, seminer, kolokyum gibi bilimsel toplantılara katılacak 

araştırmacılara destek sağlamak. 

- Desteklenen Bilimsel Etkinlik Sayısı 

Yurt içinde ulusal ve uluslararası kongre, seminer, kolokyum gibi bilimse etkinlikleri 

düzenleyecek araştırmacılara destek sağlamak. 

- AG Personelinin Tüm Personel İçindeki Payı (Oran) 

BİDEB'in faaliyetlerinin yürütülmesinde görev alan personelin içerisinde AG personelinin 

yüzdesinin izlenmesini sağlamak. 

Faaliyetler 

BİDEB'in Yaygınlığını ve Etkinliğini Artırmaya İlişkin Olarak Yapılan Personel, 

Danışmanlık ve Diğer Giderler 

BİDEB tarafından sağlanan burs ve destek programlarına, personel ödemeleri ile mal ve 

hizmet alımları için yapılacak faaliyetlerdir. 

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Kültürünü Haiz İnsan Kaynağının Nicelik ve Nitelik 

Bakımından Artırılmasına Yönelik Olarak Verilen Burs ve Destek Harcamaları 

BİDEB - Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Programı (TARAL) ile diğer cari burs ve 

destek programları kapsamında desteklenen öğrencilere verilen burslar için yapılacak 

faaliyetlerdir. 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

idare Adı j40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Amaç Bilim, Teknoloji ve Yenilik alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine, geliştirilmesine 
katkı sağlamak ve toplumda BTY kültürünü yaygınlaştırmak 

Hedef Toplumda BTY kültürünü yaygınlaştırmak ve BTY farkındalığını artırmak 

Performans Hedefi Bilim Toplum Farkındalığını Artırmaya Yönelik Faaliyetleri 
Yürütmek ve Bilim Merkezleri Desteği Vermek 

Toplumda Bilim ve Teknoloji ferkındalığını arttırarak özellikle gençlerde bilime olan merakın arttırılması 

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 2017 2018 
1 |YiI içinde desteklenmesine karar verilen yeni bilim merkezi sayısı Sayı 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5.4'üncü maddesinde bilim 
merkezlerinin desteklenmesi görevi Daire Başkanlığımıza verilmiştir. Bu nedenle yıl içinde desteklenmesine karar verilen yeni bilim merkezi sayısı performans 
göstergesi olarak belirlenmiştir. 

Bilim Toplum proje çağrıları kapsamında desteklenmesine karar verilen 
proje savısı  Sayı 6.076 5.813 7.000 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5.3'üncü maddesinde bilim ve 
toplum alanına yönelik projelere destek verme görevi Daire Başkanlığımıza verilmiştir. Bu nedenle bilim toplum proje çağrıları kapsamında desteklenmesine karar 
verilen proje sayısı performans göstergesi olarak belirlenmiştir. 

3 | Popüler Bilim dergilerinin toplam satış adedi (1000 Adet) İSayı 2.093 2.500 2.600 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5.1'inci maddesinde süreli 
yayıncılık alanında popüler bilim dergileri yayımlama görevi Daire Başkanlığımıza verilmiştir. Bu nedenle popüler bilim dergilerinin toplam satış adedi performans 
göstergesi olarak belirlenmiştir. 

4 İToplam elektronik abone sayısı İSayı 32.000 30.000 
Popüler Bilim Dergileri basılı ve elektronik ortamda hazırlanmaktadır. Bu nedenle elektronik abone sayısı da gösterge olarak konulmuştur. 

5 IYıl içinde baskısı yapılan yeni kitap sayısı (Stok giriş tarihine göre) İSayı 200| 106 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5.2'inci maddesinde popüler 
bilim kitapları yayımlama görevi Daire Başkanlığımıza verilmiştir. Bu nedenle yıl içinde baskısı yapılan yeni/yeniden kitap sayısı performans göstergesi olarak 
belirlenmiştir. 

6 | Yıl içinde yeniden baskısı yapılan kitap adedi (Stok giriş tarihine göre) İSayı 35 1401 70 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5.2'inci maddesinde popüler 
bilim kitapları yayımlama görevi Daire Başkanlığımıza verilmiştir. Bu nedenle yıl içinde baskısı yapılan yeni/yeniden kitap sayısı performans göstergesi olarak 
belirlenmiştir. 

Yıl içinde telif sözleşmesi yapılan kitap sayısı (Sözleşme imza tarihine 
göre)  Sayı 107 80 

Popüler Bilim Kitabı yayımlama sürecinde önemli bir adım olan telif sözleşmesi, bir sonraki dönemde basılabilecek kitap sayısına önemli bir etken olduğu için yıl 
içinde telif sözleşmesi yapılan kitap sayısı performans göstergesi olarak belirlenmiştir. 

8 |Yıl içinde yapılan toplam kitap satış adedi (1000 adet) İSayı 544 6401 625 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5.2'inci maddesinde popüler 
bilim kitapları yayımlama görevi Daire Başkanlığımıza verilmiştir. Bu nedenle yıl içinde yapılan toplam kitap satış adedi performans göstergesi olarak belirlenmiştir. 

Popüler Bilim dergi ve kitaplarının bağış olarak dağıtılan miktarı (1000 
adet)  Sayı 1.500 1.800 

Popüler bilim Dergilerinin dağıtımdan iade olanları ile Popüler Bilim Kitaplarının bir kısmı bağış olarak dağıtılabilmektedir. Bu nedenle Popüler Bilim dergi ve 
kitaplarının bağış olarak dağıtılan miktarı performans göstergesi olarak belirlenmiştir. 

10 |AG personelinin tüm personel içindeki payı (oran) İYüzde 17| 15 
Nitelikli personel sayısının arttırılması için performans göstergesi olarak konulmuştur. 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Faaliyetler 
Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Bilim ve teknoloji farkındalığını artırmaya yönelik faaliyet gerçekleştirmek ve bilim 
merkezleri kurmak (TARAL) 55.000.000,00 0 55.000.000,00 

2 Popüler Bilim Yayınlarının basım, tanıtım ve dağıtımına ilişkin faaliyet giderleri 6.818.000,00 0 6.818.000,00 

3 Toplumda bilim kültürünü arttırmaya yönetlik diğer faaliyetler 24.965.000,00 0 24.965.000,00 

Genel Toplam 86.783.000 0 86.783.000 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 
6 - Bilim Toplum Farkındalığını Artırmaya Yönelik Faaliyetleri Yürütmek ve 
Bilim Merkezleri Desteği Vermek 

Faaliyet Adı 
Bilim ve teknoloji farkındalığını artırmaya yönelik faaliyet gerçekleştirmek ve 
bilim merkezleri kurmak (TARAL) 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.31.00 - BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI 

BİTO - Bilim ve Teknoloji Farkındalığını Artırma Programı (TARAL) kapsamında yürütülecek projeler için 2018 yılında 
55.000.000.- TL harcama yapılması planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0.00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 0.00 

07 Sermaye Transferleri 55.000.000,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 55.000.000,00 

f * 
Döner Sermaye 0,00 

a « 
a « Diğer Yurt İçi 0,00 
:= Ü 
CO Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 55.000.000,00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 6 - Bilim Toplum Farkındalığını Artırmaya Yönelik Faaliyetleri Yürütmek ve 
Bilim Merkezleri Desteği Vermek 

Faaliyet Adı Popüler Bilim Yayınlarının basım, tanıtım ve dağıtımına ilişkin faaliyet giderleri 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.31.00 - BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI 

Popüler Bilim Yayınlarının basım, tanıtım ve dağıtımına ilişkin faaliyetleri kapsamında 2018 yılında 6.818.000.- TL harcama 
yapılması planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.588.000,00 

04 Faiz Giderleri 0.00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 2.230.000,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 6.818.000,00 

2" ^ 
O a 

<L1 = 

Döner Sermaye 0,00 2" ^ 
O a 

<L1 = Diğer Yurt İçi 0,00 

ca Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 6.818.000,00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 
6 - Bilim Toplum Farkındalığını Artırmaya Yönelik Faaliyetleri Yürütmek ve 
Bilim Merkezleri Desteği Vermek 

Faaliyet Adı Toplumda bilim kültürünü arttırmaya yönetlik diğer faaliyetler 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.31.00 - BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI 

Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesindeki destek programları kapsamında yürütülen projelerin başvuru, izleme ve 
sonuçlandırma süreçlerinde personel, danışmanlık, mal ve hizmet alımları vb. cari gider harcamaları için 2018 yılında 
24.965.000.- TL harcama yapılması planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 14.661.000,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 2.480.000,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.824.000,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 0,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 24.965.000,00 
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Diğer Yurt İçi 0,00 

B
üt

çe
 D

ış
ı 

K
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Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 24.965.000,00 
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3. Amaç: Bilim, Teknoloji ve Yenilik Alanında Nitelikli İnsan Kaynağının 

Yetiştirilmesine, Geliştirilmesine Katkı Sağlamak ve Toplumda BTY Kültürünü 

Yaygınlaştırmak 

3.2. Hedef: Toplumda BTY Kültürünü Yaygınlaştırmak ve BTY Farkındalığını 

Artırmak 

Performans Hedefi: Bilim Toplum Farkındalığını Artırmaya Yönelik Faaliyetleri 

Yürütmek ve Bilim Merkezleri Desteği Vermek 

Toplumda Bilim ve Teknoloji farkındalığını arttırarak özellikle gençlerde bilime olan 

merakın arttırılması. 

Performans Göstergeleri 

- Yıl İçinde Desteklenmesine Karar Verilen Yeni Bilim Merkezi Sayısı 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı 

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5.4'üncü maddesinde bilim 

merkezlerinin desteklenmesi görevi Daire Başkanlığımıza verilmiştir. Bu nedenle yıl 

içinde desteklenmesine karar verilen yeni bilim merkezi sayısı performans göstergesi 

olarak belirlenmiştir. 

- Bilim Toplum Proje Çağrıları Kapsamında Desteklenmesine Karar Verilen 

Proje Sayısı 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı 

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5.3'üncü maddesinde bilim ve toplum 

alanına yönelik projelere destek verme görevi Daire Başkanlığımıza verilmiştir. Bu 

nedenle bilim toplum proje çağrıları kapsamında desteklenmesine karar verilen proje 

sayısı performans göstergesi olarak belirlenmiştir. 
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- Popüler Bilim Dergilerinin Toplam Satış Adedi (1000 Adet) 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı 

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5.1 'inci maddesinde süreli yayıncılık 

alanında popüler bilim dergileri yayımlama görevi Daire Başkanlığımıza verilmiştir. Bu 

nedenle popüler bilim dergilerinin toplam satış adedi performans göstergesi olarak 

belirlenmiştir. 

- Toplam Elektronik Abone Sayısı 

Popüler Bilim Dergileri basılı ve elektronik ortamda hazırlanmaktadır. Bu nedenle 

elektronik abone sayısı da gösterge olarak konulmuştur. 

- Yıl İçinde Baskısı Yapılan Yeni Kitap Sayısı (Stok Giriş Tarihine Göre) 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı 

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5.2'nci maddesinde popüler bilim 

kitapları yayımlama görevi Daire Başkanlığımıza verilmiştir. Bu nedenle yıl içinde baskısı 

yapılan yeni/yeniden kitap sayısı performans göstergesi olarak belirlenmiştir. 

- Yıl İçinde Yeniden Baskısı Yapılan Kitap Adedi (Stok Giriş Tarihine Göre) 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı 

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5.2'nci maddesinde popüler bilim 

kitapları yayımlama görevi Daire Başkanlığımıza verilmiştir. Bu nedenle yıl içinde baskısı 

yapılan yeni/yeniden kitap sayısı performans göstergesi olarak belirlenmiştir. 

- Yıl İçinde Telif Sözleşmesi Yapılan Kitap Sayısı (Sözleşme İmza Tarihine 

Göre) 

Popüler Bilim Kitabı yayımlama sürecinde önemli bir adım olan telif sözleşmesi, bir 

sonraki dönemde basılabilecek kitap sayısına önemli bir etken olduğu için yıl içinde telif 

sözleşmesi yapılan kitap sayısı performans göstergesi olarak belirlenmiştir. 
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- Yıl İçinde Yapılan Toplam Kitap Satış Adedi (1000 adet) 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı 

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5.2'nci maddesinde popüler bilim 

kitapları yayımlama görevi Daire Başkanlığımıza verilmiştir. Bu nedenle yıl içinde yapılan 

toplam kitap satış adedi performans göstergesi olarak belirlenmiştir. 

- Popüler Bilim Dergi ve Kitaplarının Bağış Olarak Dağıtılan Miktarı (1000 

adet) 

Popüler bilim Dergilerinin dağıtımdan iade olanları ile Popüler Bilim Kitaplarının bir kısmı 

bağış olarak dağıtılabilmektedir. Bu nedenle Popüler Bilim dergi ve kitaplarının bağış 

olarak dağıtılan miktarı performans göstergesi olarak belirlenmiştir. 

- AG Personelinin Tüm Personel İçindeki Payı (Oran) 

Nitelikli personel sayısının arttırılması için performans göstergesi olarak konulmuştur. 

Faaliyetler 

Bilim ve Teknoloji Farkındalığını Artırmaya Yönelik Faaliyet Gerçekleştirmek ve 

Bilim Merkezleri Kurmak (TARAL) 

Bilim Merkezleri ve Bilim Toplum alanındaki projeleri desteklemek için TARAL 

kapsamında proje destekleme çağrıları açılacaktır. 

Popüler Bilim Yayınlarının Basım, Tanıtım ve Dağıtımına İlişkin Faaliyet Giderleri 

Popüler Bilim dergileri ve kitaplarının hazırlanması, basımı, dağıtımı, tanıtımı ve 

depolanması faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 

Toplumda Bilim Kültürünü Artırmaya Yönelik Diğer Faaliyetler 

Bilim ve Toplum alanında çeşitli etkinlikler düzenlenecek ve deney setleri gibi eğitici 

materyaller geliştirilecektir. 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Amaç 
BTY ala nında ulusal düzeyde etkin ve verimli politikalar oluşturulmasına yardımcı olmak, 
uluslararası işbirliğini artırmak 

Hedef 
BTY Politikalarının ülke düzeyinde etkin olarak yaygınlaştırılmasına ve uygulanmasına katkıda 
bulunmak 

Performans Hedefi Ulusal BTY Politikaları Önerisi Geliştirme, İzleme ve Değerlendirme 
Süreçlerini Ulusal ve Uluslarası İşbirlikleri ile Etkinleştirmek 

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı bünyesinde anılan hedef doğrultusunda ülkemizin rekabet gücünü, refahını arttırmak ve sürekli kılmak için, 
ülkemizdeki gelişmeleri ve dünyadaki bilim, teknoloji ve yenilik (BTY) politikalarını yakından izleyip, değerlendirme; çeşitli politika oluşturma yöntemleriyle ilgili 
araştırmaları yapma/yaptırma; öncelikli alanların ve alt konuların belirlenmesine yönelik stratejik araştırmalar yapma, ulusal BTY politika önerilerini oluşturma ve mevcut 
politikaların gerçekleştirilmesine yönelik araçları belirleme ve önerme çalışmaları yürütülmektedir. 

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 2017 2018 
1 İBTYK kararlarının iletildiği kurum sayısı Sayı 620 600 

İlgili Performans Göstergesi kapsamında BTYK kararla rının yayılımının ve bilinirliğinin artırılması amacıyla kararlar, ilgili kamu kurumları, üniversiteler, STK'lar ve özel 
sektöre iletilmektedir. Faaliyet neticesinde BTYK'nın aldığı kararların geniş bir kitleye yayılımı sağlanmakta, gelen geri bildirimler değerlendirilmekte, Ar-Ge ekosistemini 
oluşturan kurumların BTY politikaları önerisi geliştirme sürecine dahil olması ve ortak çalışma yapma imkanlarının artırılması amaçlanmaktadır. 

2 | Öncelikli alanlarda planlanan ulusal ve uluslararası çağrı sayısı İSayı I 911 961 90 

BTYPDB tarafından sektör paydaşlarının etkin katılımıyla belirlenen öncelikli alan ve alt konularına yönelik Ar-Ge ve yenilik faliyetleri TÜBİTAK tarafından yürütülmekte 
olan 1511 ve 1003 destek programları aracılığıyla desteklenmekdir. Bu nedenle öncelikli alan ve alt konularına yönelik hedeflerin hayata geçirilmesinin, planlanan 
TÜBİTAK 1511, 1003 destek programlan çağrıları aracılıyla gerekleştirilmesi amaçlanmaktadır. 

I ~29T 3 I BTY alanında katılım sağlanan uluslararası toplantı sayısı İSayı 27 25 

İlgili Performans Göstegesi kapsamında Ulusal BTY po litikaları önerisi geliştirme sürecine katkı sağlaması amacıyla OECD, Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlar 
bünyesinde yürütülen bilim, teknoloji ve yenilik politikası çalışmalarının izlenmesi amaçlanmaktadır. 

4 |AG personelinin tüm personel içindeki payı (oran) Yüzde 951 85 

İlgili Performans Göstergesi kapsamında Birimde çalışan personel sayısının ne kadarının İnsan Kaynakları Yönetmeliği gereğince temel süreçlerde yer alan bilimsel ve 
destek programları yürüten ve yönlendiren personel olduğunun izlenmesi amaçlanmaktadır. 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Faaliyetler 
Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 

Ulusal BTY politikası önerileri geliştirilmesi, öncelikli alanların ve alt konuların belirlenmesi, 
uluslararası kuruluşların BTY politikası çalışmalarının izlenmesi ve bu süreçler ile ilgili toplantıların 
gerçekleştirilmesi faaliyetleri 

256.000,00 0 256.000,00 

2 BTY Alanında etkinliği sağlamak üzere yapılacak diğer faaliyetler 4.566.000,00 0 4.566.000,00 

Genel Toplam 4.822.000 0 4.822.000 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 7- Ulusal BTY Politikaları Önerisi Geliştirme, İzleme ve Değerlendirme 
Süreçlerini Ulusal ve Uluslarası İşbirlikleri ile Etkinleştirmek 

Faaliyet Adı 
Ulusal BTY politikası önerileri geliştirilmesi, öncelikli alanların ve alt konuların 
belirlenmesi, uluslararası kuruluşların BTY politikası çalışmalarının izlenmesi ve 
bu süreçler ile ilgili toplantıların gerçekleştirilmesi faaliyetleri 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.32.00 - BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI DAİRE 
BAŞKANLIĞI 

Ulusal BTY politikası önerileri geliştirilmesi, öncelikli alanların ve alt konuların belirlenmesi, uluslararası kuruluşların BTY 
politikası çalışmalarının izlenmesi ve bu süreçler ile ilgili toplantıların gerçekleştirilmesi faaliyetleri kapsamında 2018 yılında 
256.000.- TL harcama yapılması planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 256.000,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 

06 Sermaye Giderleri 0,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 256.000,00 
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Döner Sermaye 0,00 & ^ 
Q « 
41 >, 
ü" « Diğer Yurt İçi 0,00 
S * ea Yurt Dışı 0.00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 256.000,00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 
7- Ulusal BTY Politikaları Önerisi Geliştirme, İzleme ve Değerlendirme 
Süreçlerini Ulusal ve Uluslarası İşbirlikleri ile Etkinleştirmek 

Faaliyet Adı BTY Alanında etkinliği sağlamak üzere yapılacak diğer faaliyetler 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 
40.08.32.00 - BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI DAİRE 
BAŞKANLIĞI 

BTY Alanında etkinliği sağlamak üzere yapılacak personel, cari ve işletme giderleri için 2018 yılında 4.566.000.- TL harcama 
yapılması planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 3.767.000,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 799.000,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 0,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 4.566.000.00 
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Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 4.566.000,00 
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4. Amaç: BTY Alanında Ulusal Düzeyde Etkin ve Verimli Politikalar 

Oluşturulmasına Yardımcı Olmak, Uluslararası İşbirliğini Artırmak 

4.1. Hedef: BTY Politikalarının Ülke Düzeyinde Etkin Olarak Yaygınlaştırılmasına 

ve Uygulanmasına Katkıda Bulunmak 

Performans Hedefi: Ulusal BTY Politikaları Önerisi Geliştirme, İzleme ve 

Değerlendirme Süreçlerini Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri ile Etkinleştirmek 

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı bünyesinde anılan hedef 

doğrultusunda ülkemizin rekabet gücünü, refahını arttırmak ve sürekli kılmak için, 

ülkemizdeki gelişmeleri ve dünyadaki bilim, teknoloji ve yenilik (BTY) politikalarını 

yakından izleyip, değerlendirme; çeşitli politika oluşturma yöntemleriyle ilgili araştırmaları 

yapma/yaptırma; öncelikli alanların ve alt konuların belirlenmesine yönelik stratejik 

araştırmalar yapma, ulusal BTY politika önerilerini oluşturma ve mevcut politikaların 

gerçekleştirilmesine yönelik araçları belirleme ve önerme çalışmaları yürütülmektedir. 

Performans Göstergeleri 

- BTYK Kararlarının İletildiği Kurum Sayısı 

İlgili Performans Göstergesi kapsamında BTYK kararlarının yayılımının ve bilinirliğinin 

artırılması amacıyla kararlar, ilgili kamu kurumları, üniversiteler, STK'lar ve özel sektöre 

iletilmektedir. Faaliyet neticesinde BTYK'nın aldığı kararların geniş bir kitleye yayılımı 

sağlanmakta, gelen geri bildirimler değerlendirilmekte, Ar-Ge ekosistemini oluşturan 

kurumların BTY politikaları önerisi geliştirme sürecine dahil olması ve ortak çalışma 

yapma imkanlarının artırılması amaçlanmaktadır. 

- Öncelikli Alanlarda Planlanan Ulusal ve Uluslararası Çağrı Sayısı 

BTYPDB tarafından sektör paydaşlarının etkin katılımıyla belirlenen öncelikli alan ve alt 

konularına yönelik Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri TÜBİTAK tarafından yürütülmekte olan 

1511 ve 1003 destek programları aracılığıyla desteklenmektedir. Bu nedenle öncelikli 

alan ve alt konularına yönelik hedeflerin hayata geçirilmesinin, planlanan TÜBİTAK 

1511, 1003 destek programları çağrıları aracılıyla gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. 
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- BTY Alanında Katılım Sağlanan Uluslararası Toplantı Sayısı 

İlgili Performans Göstergesi kapsamında Ulusal BTY politikaları önerisi geliştirme 

sürecine katkı sağlaması amacıyla OECD, Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlar 

bünyesinde yürütülen bilim, teknoloji ve yenilik politikası çalışmalarının izlenmesi 

amaçlanmaktadır. 

- AG Personelinin Tüm Personel İçindeki Payı (Oran) 

İlgili Performans Göstergesi kapsamında BTYPDB' de çalışan personel sayısının ne 

kadarının İnsan Kaynakları Yönetmeliği gereğince temel süreçlerde yer alan bilimsel ve 

destek programları yönlendiren personel olduğunun izlenmesi amaçlanmaktadır. 

Faaliyetler 

Ulusal BTY politikası önerileri geliştirilmesi, öncelikli alanların ve alt konuların 

Belirlenmesi, Uluslararası Kuruluşların BTY Politikası Çalışmalarının İzlenmesi ve 

Bu Süreçler ile İlgili Toplantıların Gerçekleştirilmesi Faaliyetleri 

Bu faaliyetler kapsamında yürütülecek çalışmalar; 

1. BTYK'nın sekretarya görevini yürütmek, 

2. Ulusal BTY politikası önerileri hazırlanmasına, öncelikli alanların ve alt konuların 

belirlenmesine yönelik stratejik araştırmalar yapmak, yöntem geliştirmek ve uygulamak, 

3. Ar-Ge, yenilikçilik ve girişimcilik konularında mevcut durumun ve Ar-Ge yapan 

aktörlerin performansının ölçülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla gösterge, 

endeks ve yöntem oluşturmak, uygulamak ve çalışma çıktılarını kamuoyuna duyurmak, 

4. Birleşmiş Milletler, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ve Avrupa Birliği 

gibi uluslararası ve uluslar üstü kuruluşların BTY politikası çalışmalarını izlemek, görüş 

bildirmek, toplantılara ve projelere katılım sağlamak. 
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BTY Alanında Etkinliği Sağlamak Üzere Yapılacak Diğer Faaliyetler 

Ar-Ge, yenilikçilik ve girişimcilik destek mekanizmaları konusunda değerlendirme ve etki 

analizi çalışmalarını planlamak, koordine etmek ve gerçekleştirmek amacıyla gerekli 

olan insan kaynağını sağlamaya yönelik faaliyetler ile BTYPD Başkanlığının görev 

alanına giren konularda, Başkan onayı ile Danışman görüşü almak üzere 

gerçekleştirilen faaliyetleri içermektedir. 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

idare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Amaç 
BTY alanında ulusal düzeyde etkin ve verimli politikalar oluşturulmasına yardımcı olmak, 
uluslararası işbirliğini artırmak 

Hedef 
Avrupa Birliği programlarına katılımı arttırmak, ikili ve çok taraflı BTY işbirliklerini 
etkinleştirmek 

Performans Hedefi AB Programları ve diğer uluslararası Ar-Ge Programlarına 
ülkemizin çıkarları doğrultusunda katılımı artırmak. 

AB Programlan ve diğer uluslararası Ar-Ge Programlarına ülkemizin çıkarları doğrultusunda katılımı artırmak için; ikili/çok taraflı düzeyde uluslararası BTY işbirliği programlarının 
oluşturulması, var olan programlara katılım sağlanması, bu programların ulusal koordinasyonunun yürütülmesi, bilim insanı değişimine yönelik faaliyetlerin teşvik edilmesi, ülkemizin 
bilimsel ve teknolojik platformlarda etkin şekilde temsil edilmesi, uluslararası işbilriklerine katılımı özendirmeye yönelik destek ve ödül programının yürütülmesi ve bilim 
diplomasisinin güçlendirilmesi amaçlarına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Ufuk2020 (Horizon 2020) Çerçeve Programına başvurup destek alan TARAL 
paydaşlarının proje sayıları ve ikili/çok taraflı işbirlikleri çerçevesinde yürütülen projelerin sayıları temel göstergeler olarak belirlenmiştir. 

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 2017 2018 
Destek kararı verilen üniversite ve araştırma merkezlerinin yer aldığı AB 
proje sayısı  

Sayı 45 30 47 

Bu performans hedefine yönelik göstergelerden biri olarak Türkiye'de faaliyet gösteren üniversite ve araştırma merkezlerinin AB Ufuk2020 Programı kapsamında 
ortak veya koordinatör olarak dahil oldukları ve başvuruları Avrupa Komisyonu bağımsız değerlendirmesi sonucunda başarılı olarak kabul edilip, fınansal desteğe 
hak kazanan projelerin sayısı belirtilmiştir. 2018 yılında 47 projenin desteklenmesi planlanmaktadır. 

2 | Destek karan verilen özel sektörün yer aldığı AB proje sayısı İSayı 441 30 30 

Bu performans hedefine yönelik göstergelerden biri olarak Türkiye'de faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarının AB Ufuk2020 Programı kapsamında ortak veya 
koordinatör olarak dahil oldukları ve başvuruları Avrupa Komisyonu bağımsız değerlendirmesi sonucunda başarılı olarak kabul edilip, finansal desteğe hak kazanan 
projelerin sayısı belirtilmiştir. 2018 yılında 30 projenin desteklenmesi planlanmaktadır. 

3 | Düzenlenen ulusal etkinlik sayısı İSayı 3241 200 304 

Ulusal koordinasyon faaliyeti yürütülen AB programlarına katılımı artırmak, projelere ortak bulma çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla ulusal düzeyde teşvik edici 
etkinlikler düzenlenmektedir. Bu hedef kapsamında 2018 yılında ulusal düzeyde 304 etkinlik yapılması planlanmaktadır. 

4 İDüzenlenen/Katılım sağlanan uluslararası çalıştay sayısı İSayı 21 27 10 

Ulusal koordinasyon faaliyeti yürütülen AB programlarına katılımı artırmak, projelere ortak bulma çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla uluslararası düzeyde 
çalıştaylar düzenlenmektedir. Bu hedef kapsamında 2018 yılında uluslararası düzeyde 10 çalıştay yapılması planlanmaktadır. 

5 |Ufuk2020 Seyahat Desteği başvuru sayısı (Açılış Tarihi 03.06.2014) İSayı 4391 450 550 

AB Ufuk2020 Programı'na sunulacak çok ortaklı projelerde yer almak isteyen proje yürütücüsü adaylarının, proje pazarları, bilgi günleri, konsorsiyum toplantıları ve 
TÜBİTAK tarafından uygun görülebilecek diğer toplantılara ve etkinliklere katılımını sağlamak amacıyla "U2020 Seyahat Desteği" verilmektedir. 2018 yılında bu 
amaçla 550 destek verilmesi planlanmaktadır. 

MSCA IF Ön Değerlendirme Desteği başvuru sayısı (Açılış Tarihi 
24.07.2014) 

Sayı 43 35 55 

AB Ufuk2020 Programı Bilimsel Mükemmeliyet Bileşeni altında yer alan Marie Sklodowska-Curie Bireysel Burslarına (MSCA IF) başvuru yapan araştırmacıların 
başarı oranını artırmak ve Türkiye Araştırma Alanı'nın programdan azami ölçüde faydalanmasını sağlamak amaçlarıyla 2018 yılında "MSCA Proje Ön Değerlendirme 
Desteği"ne 55 başvuru alınması planlanmaktadır. 

ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Destekleri başvuru sayısı (Açılış Tarihi 
15.12.2014) 

Sayı 16 23 25 

Ufuk2020 Programı Bilimsel Mükemmeliyet Bileşeni altında yer alan Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) alanına proje sunmayı planlayan araştırmacılara, proje hazırlık 
süreçlerinde ihtiyaç duyacakları proje yazma-sunma eğitimi, proje ön değerlendirme ve mülakat eğitimi destekleri verilmektedir. 2018 yılında "ERC Baş Araştırmacı 
Geliştirme Desteği"ne 25 başvuru alınması planlanmaktadır. 

8 Ufuk2020 Koordinatörlük Destekleri başvuru sayısı (Açılış Tarihi: 
06.05.2015) 

Sayı 77 100 90 

Ufuk2020 Programı'na Ülkemizden koordinatör olarak başvuru yapan kişi/kuruluş sayısını artırmak amacıyla konsorsiyum kurma amaçlı seyahat desteği, 
konsorsiyum kurma amaçlı organizasyon desteği, proje yazma-sunma eğitimi desteği, proje yazdırma hizmeti desteği veya proje ön değerlendirme hizmeti desteği 
verilmektedir. 2018 yılında Koordinatörlüğü Destekleme Programı'na 90 başvuru alınması planlanmaktadır. 

4021 9 |Ortak program ve çağrılara alınan proje başvuru sayısı İSayı 345 380 

TÜBİTAK tarafından koordinasyonu sağlanan ikili ve çok taraflı işbirliği programları kapsamında çağrılar açılmakta uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. 
2018 yılında bu programlar kapsamında açılacak çağrılara 380 proje önerisi alınması planlanmaktadır. 

10 |Açılan/Aktif çağrı sayısı İSayı 12 19 15 

TÜBİTAK tarafından koordinasyonu sağlanan ikili ve çok taraflı işbirliği programları kapsamında uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. Bu projelere 
başvurular açılan çağrı kapsamında yapılmaktadır. Bu kapsamda 2018 yılında 15 adet çağrının açılması planlanmaktadır. 

11 
Katılım sağlanan/ koordine edilen uluslararası kuruluşlar temsilci 
seyahatleri sayısı  

Sayı 23 15 

TÜBİTAK'ın üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar ve TÜBİTAK tarafından koordinasyonu sağlanan çok taraflı programlar kapsamında gerçekleştirilen toplantılara bu 
kuruluşların ve programların toplantılarına konuyla ilgili görevlendirilmiş temsilcilerce katılım sağlanmaktadır. 2018 yılında bu şekilde 15 toplantıya katılım 
sağlanması beklenmektedir. 

m  



12 İAB projeleri geri döniiş oranı İYÜzde | 84| 60| 65 

Ülkemiz Ufuk2020 Programı'na asosiye ülke statüsünde AB üye ülkeleriyle eşit şekilde 2014-2020 yılları için belirli bir katkı payı ödeyerek katılmaktadır. Ülkemizin 
ilgili Program'daki başarısını ölçme noktasında belirlenen göstergelerden birisi Program kapsamında yayınlanan uluslararası çağrılarda desteklenen bireysel veya 
çok ortaklı projelerde elde edilen bütçelerin ödenen katkı payına oranına işaret eden "geri dönüş oranı"dır. 2018 yılında bu hususta öngörülen oran %65'tir. 

13 |AG personelinin tüm personel içindeki payı (oran) İYÜzde | 80] 80j 80  

2017 yılında AG personelinin tüm personel içerisindeki payının %80 olması planlanmaktadır. 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Faaliyetler 
Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
AB Çerçeve Programlarına Katılımı Artırmaya ve diğer Uluslararası BTY işbirliklerini Oluşturmaya ve 
Yönetmeye Yönelik Faaliyetler Gerçekleştirmek 10.512.000,00 0 10.512.000,00 

2 AB EUREKA Programına Katılımı Artırmaya Yönelik Destekler Vermek 373.000,00 0 373.000,00 

3 AB Programlan ve Diğer Uluslararası Ar-Ge Programlarına Katılım İçin Aidat ve Katkı Payı Ödemek 246.796.000,00 0 246.796.000,00 

4 AB Çerçeve Programlarına Katılımı Artırmaya Yönelik Destek ve Ödül Programı Yürütmek 10.000.000,00 0 10.000.000,00 

Genel Toplam 267.681.000 0 267.681.000 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 
8 - AB Programları ve diğer uluslararası Ar-Ge Programlarına ülkemizin 
çıkarları doğrultusunda katılımı artırmak. 

Faaliyet Adı 
AB Çerçeve Programlarına Katılımı Artırmaya ve diğer Uluslararası BTY 
işbirliklerini Oluşturmaya ve Yönetmeye Yönelik Faaliyetler Gerçekleştirmek 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.34.00 - ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI 

AB Çerçeve Programlarına Katılımı Artırmaya Yönelik Faaliyetler kapsamında yapılacak personel ve genel giderler için 2018 
yılında 10.512.000.- TL harcanması planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 7.466.000.00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 1.621.000,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.425.000,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 0,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 10.512.000,00 
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9i S, ® p- Diğer Yurt İçi 0,00 
:3 İ2 00 Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 10.512.000.00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 8- AB Programları vc diğer uluslararası Ar-Ge Programlarına ülkemizin 
çıkarları doğrultusunda katılımı artırmak. 

Faaliyet Adı AB EUREKA Programına Katılımı Artırmaya Yönelik Destekler Vermek 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.34.00- ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI 

EUREKA Seyahat Destekleri için 2018 yılında 373.000.- TL harcama yapılması planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 373.000,00 

06 Sermaye Giderleri 0,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 373.000,00 

£• 
D « 
« £ a- a 

Döner Sermaye 0.00 £• 
D « 
« £ a- a Diğer Yurt İçi 0,00 

M Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 373.000,00 

125 



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 
8- AB Programlan ve diğer uluslararası Ar-Ge Programlarına ülkemizin 
çıkarları doğrultusunda katılımı artırmak. 

Faaliyet Adı 
AB Programları ve Diğer Uluslararası Ar-Ge Programlarına Katılım İçin Aidat 
ve Katkı Payı Ödemek 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.34.00 - ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI 

Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı ile EUREKA için yapılacak uluslararası katkı payı ödemeleri içim 2018 yılında 
246.796.000.- TL harcama yapılması planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 246.796.000,00 

06 Sermaye Giderleri 0,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 246.796.000,00 

B
üt

çe
 E

'sş
ı 

K
ay

na
k Döner Sermaye 0,00 

B
üt

çe
 E

'sş
ı 

K
ay

na
k 

Diğer Yurt İçi 0,00 

B
üt

çe
 E

'sş
ı 

K
ay

na
k 

Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 246.796.000,00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 8- AB Programları ve diğer uluslararası Ar-Ge Programlarına ülkemizin 
çıkarları doğrultusunda katılımı artırmak. 

Faaliyet Adı AB Çerçeve Programlarına Katılımı Artırmaya Yönelik Destek ve Ödül 
Programı Yürütmek 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.34.00 - ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI 

AB Projeleri Ödül ve Destek Programı (TARAL) kapsamında 2018 yılında 10.000.000.- TL harcama yapılması planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 0,00 

07 Sermaye Transferleri 10.000.000,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 10.000.000,00 

Ç/h ^ 
O R 
« £ S- « 

Döner Sermaye 0,00 Ç/h ^ 
O R 
« £ S- « Diğer Yurt İçi 0,00 

<= ^ 
CO Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 10.000.000,00 
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4. Amaç: BTY Alanında Ulusal Düzeyde Etkin ve Verimli Politikalar 

Oluşturulmasına Yardımcı Olmak, Uluslararası İşbirliğini Artırmak 

4.2. Hedef: Avrupa Birliği Programlarına Katılımı Artırmak, İkili ve Çok Taraflı BTY 

İşbirliklerini Etkinleştirmek 

Performans Hedefi: AB Programları ve Diğer Uluslararası Ar-Ge Programlarına 

Ülkemizin Çıkarları Doğrultusunda Katılımı Artırmak 

Bilim ve Teknoloji Alanındaki AB Programları ve diğer uluslararası Ar-Ge Programlarına 

ülkemizin çıkarları doğrultusunda katılımı artırma hedefi; ikili/çok taraflı düzeyde 

uluslararası BTY işbirliği programlarının oluşturulması, var olan programlara katılım 

sağlanması, bu programların ulusal koordinasyonunun yürütülmesi, bilim insanı 

değişimine yönelik faaliyetlerin teşvik edilmesi, ülkemizin bilimsel ve teknolojik 

platformlarda etkin şekilde temsil edilmesi, uluslararası işbirliklerine katılımı özendirmeye 

yönelik destek ve ödül programının yürütülmesi ve bilim diplomasisinin güçlendirilmesi 

amaçlarına yönelik faaliyetlerin sonuçlarıyla ilişkilidir. Bu kapsamda Ufuk2020 (Horizon 

2020) Çerçeve Programına başvurup destek alan TARAL paydaşlarının proje sayıları ve 

ikili/çok taraflı işbirlikleri çerçevesinde yürütülen projelerin sayıları temel göstergeler 

olarak belirlenmiştir. 

Performans Göstergeleri 

- Destek Kararı Verilen Üniversite ve Araştırma Merkezlerinin Yer Aldığı AB 

Proje Sayısı 

AB Programları ve diğer uluslararası Ar-Ge Programlarına ülkemizin çıkarları 

doğrultusunda katılımı artırmak hedefine yönelik göstergelerden biri olarak, Türkiye'de 

faaliyet gösteren üniversite ve araştırma merkezlerinin AB Ufuk2020 Programı 

kapsamında ortak veya koordinatör olarak dâhil oldukları ve başvuruları Avrupa 

Komisyonu bağımsız değerlendirmesi sonucunda başarılı olarak kabul edilip, finansal 

desteğe hak kazanan projelerin sayısı belirtilmiştir. 2018 yılında 47 projenin 

desteklenmesi planlanmaktadır. 
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- Destek Kararı Verilen Özel Sektörün Yer Aldığı AB Proje Sayısı 

AB Programları ve diğer uluslararası Ar-Ge Programlarına ülkemizin çıkarları 

doğrultusunda katılımı artırmak hedefine yönelik göstergelerden biri olarak, Türkiye'de 

faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarının Ufuk2020 Programı kapsamında ortak veya 

koordinatör olarak dahil oldukları ve başvuruları Avrupa Komisyonu bağımsız 

değerlendirmesi sonucunda başarılı olarak kabul edilip, finansal desteğe hak kazanan 

projelerin sayısı belirtilmiştir. 2018 yılında 30 projenin desteklenmesi planlanmaktadır. 

- Düzenlenen Ulusal Etkinlik Sayısı 

AB Programları ve diğer uluslararası Ar-Ge Programlarına ülkemizin çıkarları 

doğrultusunda katılımı artırmak hedefine yönelik göstergelerden biri olarak, ikili/çok 

taraflı düzeyde oluşturulan, katılım sağlanan ve ulusal koordinasyonu yürütülen tüm 

uluslararası BTY işbirliği programlarına katılımı artırmak, projelere ortak bulma 

çalışmalarına katkı sağlamak ve Programların ülke içi görünürlüğünü sağlamak 

amaçlarıyla ulusal düzeyde eğitim, proje pazarı ve birebir görüşmeler şeklinde etkinlikler 

düzenlenmektedir. Bu hedef kapsamında 2018 yılında ulusal düzeyde 304 etkinlik 

yapılması planlanmaktadır. 

- Düzenlenen/Katılım Sağlanan Uluslararası Çalıştay Sayısı 

AB Programları ve diğer uluslararası Ar-Ge Programlarına ülkemizin çıkarları 

doğrultusunda katılımı artırmak hedefine yönelik göstergelerden biri olarak, ikili/çok 

taraflı düzeyde oluşturulan, katılım sağlanan ve ulusal koordinasyonu yürütülen tüm 

uluslararası BTY işbirliği programlarına yeni uluslararası işbirlikleri oluşturma ve mevcut 

işbirliklerini güçlendirme yoluyla katılımı artırmak, projelere ortak bulma çalışmalarına 

katkı sağlamak ve Programlarda Ülkemizin ülke dışı görünürlüğünü sağlamak 

amaçlarıyla uluslararası düzeyde çalıştaylar düzenlenmektedir. Bu hedef kapsamında 

2018 yılında uluslararası düzeyde 10 çalıştay yapılması planlanmaktadır. 

129 



- U2020 Seyahat Desteği Başvuru Sayısı (Açılış Tarihi 03.06.2014) 

Ufuk2020 Programı'na sunulacak çok ortaklı projelerde yer almak isteyen proje 

yürütücüsü adaylarının, proje pazarları, bilgi günleri, konsorsiyum toplantıları ve 

TÜBİTAK tarafından uygun görülebilecek diğer toplantılara ve etkinliklere katılımını 

sağlamak amaçlarıyla "U2020 Seyahat Desteği" verilmektedir. 2018 yılında bu amaçla 

550 başvuru alınması hedeflenmektedir. 

- MSCA IF Ön Değerlendirme Desteği Başvuru Sayısı (Açılış Tarihi 

24.07.2014) 

Ufuk2020 Programı Bilimsel Mükemmeliyet Bileşeni altında yer alan Marie Sklodowska-

Curie Bireysel Burslarına (MSCA IF) başvuru yapan araştırmacıların başarı oranını 

artırmak ve Türkiye Araştırma Alanı'nın programdan azami ölçüde faydalanmasını 

sağlamak amaçlarıyla 2018 yılında "MSCA Proje Ön Değerlendirme Desteği" ne 55 

başvuru alınması hedeflenmektedir. 

- ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Destekleri Başvuru Sayısı (Açılış Tarihi 

15.12.2014) 

Ufuk2020 Programı Bilimsel Mükemmeliyet Bileşeni altında yer alan Avrupa Araştırma 

Konseyi (ERC) alanına proje sunmayı planlayan araştırmacılara, proje hazırlık 

süreçlerinde ihtiyaç duyacakları proje yazma-sunma eğitimi, proje ön değerlendirme ve 

mülakat eğitimi destekleri verilmektedir. 2018 yılında "ERC Baş Araştırmacı Geliştirme 

Desteği" ne 25 başvuru alınması hedeflenmektedir. 

- U2020 Koordinatörlük Destekleri Başvuru Sayısı (Açılış Tarihi: 06.05.2015) 

Ufuk2020 Programı'na Ülkemizden koordinatör olarak başvuru yapan kişi/kuruluş 

sayısını ve sunulan proje kalitesini artırmak amacıyla konsorsiyum kurma amaçlı 

seyahat desteği, konsorsiyum kurma amaçlı organizasyon desteği, proje yazma-sunma 

eğitimi desteği, proje yazdırma hizmeti desteği veya proje ön değerlendirme hizmeti 

desteğinden oluşan Koordinatörlük Destekleri verilmektedir. 2018 yılında 

Koordinatörlüğü Destekleme Programı'na 90 başvuru alınması hedeflenmektedir. 
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- Ortak Program ve Çağrılara Alınan Proje Başvuru Sayısı 

TÜBİTAK tarafından koordinasyonu sağlanan ikili ve çok taraflı BTY işbirliği programları 

kapsamında açılan çağrılar yoluyla uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. 2018 

yılında bu programlar kapsamında açılacak çağrılara 380 proje önerisi alınması 

planlanmaktadır. 

- Açılan/Aktif Çağrı Sayısı 

TÜBİTAK tarafından koordinasyonu sağlanan ikili ve çok taraflı BTY işbirliği programları 

kapsamında uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. Bu projelere başvurular 

açılan çağrı kapsamında yapılmaktadır. Bu kapsamda 2018 yılında 15 çağrının açılması 

planlanmaktadır. . 

- Katılım Sağlanan/ Koordine Edilen Uluslararası Kuruluşlar Temsilci 

Seyahatleri Sayısı 

TÜBİTAK'ın üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar ve TÜBİTAK tarafından koordinasyonu 

sağlanan çok taraflı BTY işbirliği programları kapsamında gerçekleştirilen toplantılara bu 

kuruluşların ve programların toplantılarına konuyla ilgili görevlendirilmiş temsilcilerce 

katılım sağlanmak, bu vesileyle Ülkemiz çıkarları korunmakta ve Ülkemiz temsil 

edilmektedir. 2018 yılında bu şekilde 15 toplantıya katılım sağlanması beklenmektedir. 

- AB Projeleri Geri Dönüş Oranı 

Ülkemiz Ufuk2020 Programı'na asosiye ülke statüsünde AB üye ülkeleriyle eşit şekilde 

2014-2020 yılları için belirli bir katkı payı ödeyerek katılmaktadır. Ülkemizin ilgili 

Program'daki başarısını ölçme noktasında belirlenen göstergelerden birisi Program 

kapsamında yayınlanan uluslararası çağrılarda desteklenen bireysel veya çok ortaklı 

projelerde elde edilen bütçelerin ödenen katkı payına oranına işaret eden "geri dönüş 

oram"dır. 2018 yılında bu hususta öngörülen oran %65'tir. 
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- AG Personelinin Tüm Personel İçindeki Payı (Oran) 

2017 yılında AG personelinin tüm personel içerisindeki payının %80 olması 

planlanmaktadır. 

Faaliyetler 

AB Çerçeve Programlarına Katılımı Artırmaya ve diğer Uluslararası BTY 

işbirliklerini Oluşturmaya ve Yönetmeye Yönelik Faaliyetler Gerçekleştirmek 

AB Çerçeve Programlar Avrupa'nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini 

güçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB üye ülkeleri, AB aday ülkeleri 

ve AB'nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler ile AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini 

geliştirmek amacıyla yürütülmektedir. Program uluslararası ortaklıklar yolu ile geleceğin 

teknolojilerine yön verme amacıyla oluşturulmuştur. Çerçeve Programları ile ilgili olarak 

UİDB tarafından, Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP) hakkında bilgilendirmek ve 

bu programlara katılımı teşvik edici etkinlikleri yapmak, konusuyla ilgili AB ÇP projelerini 

yürütmek, AB ÇP için verilen TÜBİTAK desteklerini düzenlemek ve takip etmek, 

projelere ortak bulma çalışmalarına katkı sağlamak, araştırmacıların dolaşımını 

kolaylaştırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek ve bilim, teknoloji ve yenilik alanında mali 

ve hukuki düzenlemeler için girişimlerde bulunulmasına yönelik faaliyetler 

gerçekleştirilmektedir. 

Öte yandan, UİDB tarafından, ikili ve çok taraflı düzeyde uluslararası BTY işbirliği 

programlarının oluşturulması, var olan programlara katılım sağlanması, bu programların 

ulusal koordinasyonunun yürütülmesi, bilim insanı değişimine yönelik faaliyetlerin teşvik 

edilmesi, ülkemizin bilimsel ve teknolojik platformlarda etkin şekilde temsil edilmesi ve 

bilim diplomasisinin güçlendirilmesi amaçlarıyla, 

• Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde; ikili ve çoklu ilişkiler 

kapsamında yabancı heyetlerle yapılan görüşmeleri organize ve koordine etmeye, 

• Uluslararası Bilim Teknoloji ve Yenilik (BTY) anlaşma, protokol, program 

metinlerinin hazırlanmasına ve imzalanmasına katkı sağlamaya, 
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• İkili işbirliği anlaşmaları çerçevesinde BTY proje taleplerini değerlendirmek ve 

gerçekleştirmeye, 

• Anlaşmalar kapsamındaki uzman değişimleri, ortak bilimsel toplantılar, çalışma 

ziyaretleri gibi etkinliklere maddi destek sağlamaya, 

• Türk bilim insanlarının, çeşitli Avrupa araştırma programları, bölgesel örgütler ve 

uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenen etkinliklere katılımını sağlamaya, 

• Uluslararası BTY programlarını izlemek, duyurmak ve bu programlara katılım 

sağlamaya, 

Yönelik faaliyetler yürütülmektedir. 

AB EUREKA Programına Katılımı Artırmaya Yönelik Destekler Vermek 

EUREKA, Türkiye'nin de üye olduğu, pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve 

süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası Ar-Ge destek 

programıdır. Avrupa ülkelerindeki endüstri ve araştırma kuruluşlarının dünya 

pazarlarındaki rekabet gücünü artıracak ileri teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin 

araştırılması ve geliştirilmesini, ülkeler arasında ortak projeler oluşturulmasını ve 

yürütülmesini teşvik etmek için kurulan uluslararası işbirliği platformudur. 

TÜBİTAK UİDB, EUREKA programı kapsamında düzenlenen ve TÜBİTAK UİDB 

tarafından belirlenen bazı uluslararası etkinlikler için yurtdışı seyahat desteği 

sağlamaktadır. 

AB Programları ve Diğer Uluslararası Ar-Ge Programlarına Katılım İçin Aidat ve 

Katkı Payı Ödemek 

AB Çerçeve Programları aracılığı ile Türkiye Araştırma Alanı'nın Avrupa Araştırma 

Alanı'na entegrasyonunu ve gelişimini sağlamak amacıyla, Türk araştırmacıların ve 

sanayi kuruluşlarının, Çerçeve Programlara katılımını arttırmak ve Avrupa Araştırma 

Alanında etkin rol almalarını sağlamak için Ufuk 2020 programına Ülkemiz adına katkı 

payı ödemesi yapılmaktadır. 
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Ayrıca, Avrupa ülkelerindeki endüstri ve araştırma kuruluşlarının dünya pazarlarındaki 

rekabet gücünü artıracak ileri teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin araştırılması ve 

geliştirilmesini, ülkeler arasında ortak projeler oluşturulmasını ve yürütülmesini teşvik 

etmek için kurulan EUREKA uluslararası işbirliği platformuna da katkı payı ödemesi 

TÜBİTAK UİDB tarafından yapılmaktadır. 

Ek olarak, Uluslararası / Bölgesel Kuruluşlarla İşbirliği Kapsamında Yürütülen faaliyetler 

ile, Ülkemiz COST (Bilimsel ve Teknik Araştırma Alanında Avrupa İşbirliği), ESF (Avrupa 

Bilim Vakfı) ve EMBC (Avrupa Moleküler Biyoloji Konferansı) gibi çeşitli Avrupa 

araştırma programlarının; KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği) ve EİT (Ekonomik İşbirliği 

Teşkilatı) gibi bölgesel örgütlerin ve NATO, OECD ve UNESCO gibi uluslararası 

kuruluşların faaliyetlerine aktif olarak katılım amacıyla, Türk bilim insanlarının söz 

konusu kuruluşlar tarafından organize edilen ilgili etkinliklere katılımı TÜBİTAK 

tarafından desteklenmekte ya da izlenmektedir. 

AB Çerçeve Programlarına Katılımı Artırmaya Yönelik Destek ve Ödül Programı 

Yürütmek 

Ufuk2020 programı kapsamında proje başvuru sayısını artırmak, kabul edilen projeleri 

başarılı olarak yürütmek, sonuçlandırmak ve amacıyla çeşitli destek ve ödül programları 

yürütülmektedir. Bu destek ve ödüllere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

Seyahat Desteği: U2020 Seyahat Desteği, Ufuk2020 Programı'na sunulacak projelerde 

yer almak isteyen proje yürütücüsü adaylarının, proje pazarları, bilgi günleri, 

konsorsiyum toplantıları ve TÜBİTAK tarafından uygun görülebilecek diğer toplantılara 

ve etkinliklere katılımı için verilmektedir. Destek miktarı her bir seyahat için 1.500 

Avro'ya kadar çıkabilmektedir. 

MSCA Proje Ön Değerlendirme Desteği: Avrupa Birliği Ufuk2020 Programı Bilimsel 

Mükemmeliyet Bileşeni altında yer alan Marie Sklodowska-Curie Bireysel Burslarına 

(MSCA IF) başvuru yapan araştırmacıların başarı oranını artırmak ve Türkiye araştırma 

Alanı'nın programdan azami ölçüde faydalanmasını sağlamak amacıyla verilen 

destektir. Destek miktarı her bir proje için 8.000 Avro'ya kadar çıkabilmektedir. 
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Koordinatörlüğü Destekleme Programı: Ufuk2020 kapsamında Ülkemizden koordinatör 

sayısını ve sunulan proje kalitesini artırmak amacıyla başvuruya açılan program; 

konsorsiyum kurma amaçlı seyahat desteği, konsorsiyum kurma amaçlı organizasyon 

desteği, proje yazma-sunma eğitimi desteği, proje yazdırma hizmeti desteği veya proje 

ön değerlendirme hizmeti desteğini kapsamaktadır. Destek miktarı her bir proje için 

33.000 Avro'ya kadar çıkabilmektedir. 

ERC Bas Araştırmacı Geliştirme Programı: Program ERC'ye proje sunmayı planlayan 

araştırmacıların hazırlık sürecinde ihtiyaç duyacağı proje yazma-sunma eğitim desteği, 

proje ön değerlendirme desteği ile mülakat eğitimi desteğini kapsamaktadır. Destek 

miktarı her bir proje için 16.500 Avro'ya kadar çıkabilmektedir. 

Eşik Üstü Ödülü: Ufuk2020'ye sunulan, Avrupa Komisyonu, Ortak Teknoloji Girişimleri, 

ERC, EURAMET veya Eurostars tarafından atanan bağımsız hakemlerce 

değerlendirildikten sonra, belirlenen eşiğin üstünde puanı alan proje önerilerine verilen 

sabit tutarlı ödüldür. Ödül miktarı her bir proje için 2.000-12.000 Avro arasında 

değişmektedir. 

Basarı Ödülü: Ufuk2020'ye sunulup Avrupa Komisyonu, Ortak Teknoloji Girişimleri, 

ERC, EURAMET veya Eurostars tarafından bağımsız hakemlerce değerlendirildikten 

sonra desteklenen proje önerilerine verilen ödüldür. Ödül miktarı proje türüne ve 

Türkiye'den katılımcı kuruluşun rolüne göre 3.500 Avro ile 350.000 Avro arasında 

değişmektedir. 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

idare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Amaç 
BTY alanında ulusal düzeyde etkin ve verimli politikalar oluşturulmasına yardımcı olmak, 
uluslararası işbirliğini artırmak 

Hedef İkili ve çok taraflı uluslararası Ar-Ge işbirliklerine ülkemizin katılımını arttırmak 

Performans Hedefi 

Türkiye'nin bilim, teknoloji ve yenilik politikalarıyla uyumlu, 
sektörler arası işbirliklerini teşvik eden ve ihtiyaç duyulan 
konularda uygun yurtdışı ortaklar ile işbirliğine de imkân 
verecek şekilde yapılan Ar-Ge ve yenilik projelerini 
desteklemek 

Ülkemi2in BTY a lanında yetkinliğini ve uluslararası düzeyde etkinliğini (ya da rekabet gücünü) artırmak hedefinde sektörler arası işbirliklerini teşvik eden ve ihtiyaç duyulan 
konularda uygun yurtdışı ortaklar ile işbirliğine de imkân verecek şekilde yapılan Ar-Ge ve yenilik projelerini desteklemek 

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 2017 2018 
1 [1071 kapsamında açılan alt program sayısı (kümülatif sayı) Sayı 

Akademi- Sanayi Uluslararası İşbirlikleri Programı 

2 |YII içinde aşılacak yeni çağrı sayısı İSayı 

2017 yılı için Katar ile siber güvenlik alanında bir çağrının açılması hedeflenmektedir. 

3 |Çağrı açılacak yeni ülke sayısı İSayı 

2017 yılı için Katar ile siber güvenlik alanında bir çağrının açılması hedeflenmektedir. 

4 | Üniversite-Sanayi işbirliğine destek kararı verilen proje sayısı İSayı 

2017 yılı için Katar ile açılacak siber güvenlik çağrısında 3 projenin fonlanması hedeflenmektedir. Bununla birlikte, yıl sonuna kadar fonlama sürecinin 
yetişmeyebileceği değerlendirilmektedir. 

5 |AG personelinin tüm personel içindeki payı (oran) Yüzde _ZŞL 75 

ÇAGDEB destekleri 4 grup aracılığıyla yürütülmektedir. Bu gruplarda AG personel çalışmaktadır. 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Faaliyetler 
Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 1071 Programı kapsamında fonlanan projeler (TARAL) 10.000.000,00 0 10.000.000,00 

2 Diğer ÇAGDEB faaliyetlerinin yürütülmesi 4.433.000,00 0 4.433.000,00 

Genel Toplam 14.433.000 0 14.433.000 

136 



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 

9- Türkiye'nin bilim, teknoloji ve yenilik politikalarıyla uyumlu, sektörler 
arası işbirliklerini teşvik eden ve ihtiyaç duyulan konularda uygun yurtdışı 
ortaklar ile işbirliğine de imkân verecek şekilde yapılan Ar-Ge ve yenilik 
projelerini desteklemek 

Faaliyet Adı 1071 Programı kapsamında fonlanan projeler (TARAL) 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.50.00 - ÇAĞRILI DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI 

Ar-Ge ve Yenilik İşbirliği Projeleri Destek Programlan (TARAL) kapsamında yürütülecek projeler için 2018 yılında 
10.000.000.-TL harcama yapılması planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 0.00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 0,00 

07 Sermaye Transferleri 10.000.000,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 10.000.000,00 

O « 
« £ 
it « 

Döner Sermaye 0,00 
O « 
« £ 
it « Diğer Yurt İçi 0,00 

£ * 03 Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 10.000.000,00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 

9- Türkiye'nin bilim, teknoloji ve yenilik politikalarıyla uyumlu, sektörler 
arası işbirliklerini teşvik eden ve ihtiyaç duyulan konularda uygun yurtdışı 
ortaklar ile işbirliğine de imkân verecek şekilde yapılan Ar-Ge ve yenilik 
projelerini desteklemek 

Faaliyet Adı Diğer ÇAĞDEB faaliyetlerinin yürütülmesi 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.50.00 - ÇAĞRILI DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI 

ÇAGDEB tarafından yürütülen Ar-Ge ve Yenilik işbirliği Projeleri Destek Programları kapsamında personel ve diğer cari 
harcamalar için 2018 yılında 4.433.000 TL harcama yapılması planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 445.000,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 76.000,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 252.000.00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 3.000.000,00 

06 Sermaye Giderleri 660.000,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 4.433.000,00 

B
üt

çe
 D

ış
ı 

K
ay

na
k Döner Sermaye 0,00 

B
üt

çe
 D

ış
ı 

K
ay

na
k 

Diğer Yurt İçi 0,00 

B
üt

çe
 D

ış
ı 

K
ay

na
k 

Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 4.433.000,00 
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4. Amaç: BTY Alanında Ulusal Düzeyde Etkin ve Verimli Politikalar 

Oluşturulmasına Yardımcı Olmak, Uluslararası İşbirliğini Artırmak 

4.3. Hedef: İkili ve Çok Taraflı Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Ülkemizin Katılımını 

Artırmak 

Performans Hedefi: Türkiye'nin Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikalarıyla Uyumlu, 

Sektörler Arası İşbirliklerini Teşvik Eden ve İhtiyaç Duyulan Konularda Uygun 

Yurtdışı Ortaklar ile İşbirliğine de İmkân Verecek Şekilde Yapılan Ar-Ge ve Yenilik 

Projelerini Desteklemek 

Ülkemizin BTY alanında yetkinliğini ve uluslararası düzeyde etkinliğini (ya da rekabet 

gücünü) artırmak hedefinde sektörler arası işbirliklerini teşvik eden ve ihtiyaç duyulan 

konularda uygun yurtdışı ortaklar ile işbirliğine de imkân verecek şekilde yapılan Ar-Ge 

ve yenilik projelerini desteklemek. 

Performans Göstergeleri 

- 1071 Kapsamında Açılan Alt Program Sayısı (Kümülatif Sayı) 

Çağrılı Destek Programları (ÇAĞDEB) faaliyetleri kapsamında yürürlükte olan tek destek 

programı 1071 Programı olup, 2018 yılı için 2017 yılında açılmış olan 1 çağrıya ilave 

olarak 1 yeni çağrı daha açılması planlanmaktadır. 

- Yıl İçinde Açılacak Yeni Çağrı Sayısı 

2018 yılı içerisinde 1 yeni ülke ile 1 yeni çağrıya çıkılması planlanmaktadır. 

- Çağrı Açılacak Yeni Ülke Sayısı 

2018 yılı içerisinde 1 yeni ülke ile 1 yeni çağrıya çıkılması planlanmaktadır. 

- Üniversite-Sanayi İşbirliğine Destek Kararı Verilen Proje Sayısı 

2018 yılı içerisinde çıkılan çağrı kapsamında 1 proje fonlanması planlanmaktadır. 
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- AG Personelinin Tüm Personel İçindeki Payı (Oran) 

2018 yılı içerisinde ÇAGDEB kapsamında yürütülen faaliyetler çerçevesinde AR-GE 

personeli oranının 75/100 olması planlanmaktadır. 

Faaliyetler 

1071 Programı Kapsamında Fonlanan Projeler (TARAL) 

ÇAGDEB faaliyetleri kapsamında 1071 Programı çerçevesinde fonlanan projeler için Ar

Ge ye yönelik harcamalar yapılması planlanmaktadır. 

Diğer ÇAĞDEB Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

ÇAGDEB tarafından yürütülen Ar-Ge ve Yenilik İşbirliği Projeleri Destek Programları 

kapsamında personel ve diğer cari harcamalar için yapılması planlanan faaliyetlerden 

oluşmaktadır. 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

idare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Amaç Kurumsal yönetim ve bilişim kapasitesini iyileştirmek 

Hedef TÜBİTAK Başkanlık birimlerinin faaliyetlerinin etkin, tıızlı, güvenli ve şeffaf bir 
şekilde işleyişine destek olacak kurumsal altyapıyı oluşturmak 

Performans Hedefi 

TÜBİTAK Başkanlık birimlerinin faaliyetlerinin etkin, 
hızlı, güvenli ve şeffaf bir şekilde işleyişine destek 
clacak faaliyetlere ilişkin insan kaynakları, bilişim, 
iletişim gibi konularda kurumsal altyapı çalışmalarını 
yapmak ve diğer yönetsel faaliyetleri yürütmek. 

TÜBİTAK tarafından planlanan faaliyetlerin etkin, etkili, hızlı, güvenli ve şeffaf bir şekilde yürütülmesine yönelik kurumsal altyapı oluşturulmasını sağlamak. 

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 2017 2018 
TÜBİTAK Başkanlık birimlerinde işe yeni başlayan personelin oryantasyon eğitimi (yapıldı: 1, 
vapılmadı:0)  

Yeni işe başlayan personelin Kuruma ve yapacağı işe daha hızlı uyum sağlayarak, çalışma ortamına adapte olma sürecini hızlandırmaktır. 

2 İTÜBİTAK Başkanlıkta işe alım süresine uyum (oran) [Yüzde 1 -t 95 

Kurumumuz Başkanlık birimlerinde yürütülen işe alım işlemlerinin herhangi bir mağduriyete sebebiyet vermeden yürütülebilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. 

3 | Başkanlık çalışanları için verilmesi planlanan hizmet içi eğitim sayısı Isayı 6| 
Hizmet içi eğitimin amacı personelin bilgi, beceri, davranış düzeyini yükselterek mesleki gelişimine katkıda bulunarak verimini arttırmaya çalışmaktır. 

4 Içalışan genel memnuniyeti (oran) [Yüzde 80 

Personelin genel memnuniyeninin ölçülerek bu konuda çalışmalar yapılması amaçlanmıştır. 

5 | Kurum aidiyeti düzeyi (oran) |Yüzde 90 

Personelin görev yaptığı sırada ve Kurumdan ayrıldıktan sonrasında Kuruma olan aidiyetinin ölçülerek bu konuda çalışmalar yapılması amaçlanmıştır. 

6 | Bireysel performans sistemi kriterlerinin birimler düzeyinde belirlenmesi (oran) İYüzde 

Güvenilirlik ve geçerlilik ilkeleri çerçevesinde şeffaf, adil ve etkili bir sistem belirlenmesi amaçlanmıştır. 

TÜBİTAK Başkanlık için Kurumsal performans sistemi kriterlerinin belirlenmesi (yapıldı: 1, 
vapılmadı:01  

TÜBİTAK YÖNETİM Bilgi Sisteminin uygulamaya konulmasından sonra kurumsal performans sistemi kriterleri birimler düzeyinde belirlenecektir. 

8 jTUBITAK iş süreçlerinin birimler düzeyinde tamamlanma/güncellenme oranı İYüzde 25 50 

Başkanlık Birimleriyle ortak çalışma yürütülerek süreçleri tanımlanmamış birimlerin süreçlerinin tanımlanması, süreçleri olan birimlerin ise süreçlerinin güncellenmesi 
amaçlanmaktadır. 

TÜBİTAK Başkanlık destekleri için ortak başvuru formu/ formatı geliştirilmesi (yapıldı: 1, 
yapılmadı:0) 

Destek birimlerinin var olan başvuru form/formatlarının incelenerek, ortak bir form/format şeklinde yeniden belirlenmesi için çalışmaların yürütülmesi amaçlanmaktadır. 

10 İç kontrol sisteminin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması Yüzde 10 25 

2017 yılında herhangi bir iyileştirme yapılmamış olup 2018 yılı için çalışmalar devam etmektedir. 

11 TÜBİTAK Başkanlık birimleri düzeyinde risk analizi çalışmasının tamamlanması (oran) Yüzde 10 25 

2017 yılında herhangi bir risk analizi uygulaması yapılmamış olup 2018 yılı için çalışmalar devam etmektedir. 

12 | TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemine geçen Başkanlık birimleri (oranı) İYüzde 20 

TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi proje aşamasında olup çalışmalar devam etmektedir. 

TÜBİTAK Başkanlık kullanıcılarının bilişim sistemleri ile ilgili taleplerine çözüm sağlanma Yüzde  
Inranı  83 94 80 

İş Zekası üzerinden alınan verilere dayanarak TÜBİTAK Başkanlık kullanıcılarının bilişim sistemleri ile ilgili taleplerine çözüm sağlanma oranı belirtilmiştir. 
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14 
Elektronik ortama aktarılan destek programı/burs başvuru, değerlendirme ve izleme 
süreçlerinin savısı 

Sayı 9 21 8 

E-BİDEB izleme sistemi, ARDEB-PBS ön değerlendirme, H2020 seyahat başvuru sistemi, PYS (ARDEB panel ödeme sistemi), MKYS banka listeleri entegrasyon 
süreci,PRODİS hakem atama ve 1601 çağrı özel değerlendirme süreci, iş zekası mali kaynaklar yönetim sistemi modülü, BAYS (UİDB seyahat başvuruları izleme süreci.) 

15 1 Yazılım Süreçlerinin CMMIII uyumluluğunun belgelenmesi (yapıldı:!, yapılmadı:0) - 0 -

Bu gösterge ile ilgili henüz bir çalışma yapılmadı 

16 
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı sertifikasının alınması (yapıldı: 1, 
vaDilmadı:01 . 

- 1 1 

Bu gösterge ile ilgili henüz bir çalışma yapılmadı 

17 Ağ erişimlerinin IEEE 802.1X standardına uyum sağlaması (yapıldı:!, yapılmadı:0) - 0 1 

Bu gösterge ile ilgili henüz bir çalışma yapılmadı 

18 İAG personelinin tüm personel içindeki payı (oran) Yüzde 78 76 85 

2017 Eylül ayı sonu itibarıyla 45 çalışandan 36 tanesi Ar-Ge personelidir. Oran %80 dir. 

19 Kurumsal İletişim Müdürlüğü onayı ile yaptırılan TÜBİTAK Birimleriyle ilgili haber sayısı Sayı 452 440 430 

Kurumsal İletişim Müdürlüğü bünyesinde aylık olarak yayımlanan TÜBİTAK Bülteninde Kurumun Merkez/Enstitü, AR-GE Destek ve Kolaylık birimlerinin ay içerisinde 
yapmış oldukları faaliyetlerin Kamuoyuna duyurulması amaçlanmaktadır. 

70 Ipafrınt hao,ı ırı ı cawici Sayı 50 30 

Kurumun hak sahibi olduğu buluşlar için kısa sürede patent koruması sağlayabilecek ve mevcut patent başvurularını etkin bir şekilde yürütebilecek nitelikte patent 
başvuru sayısının arttırılması amaçlanmaktadır. 

21 Marka başvuru sayısı Sayı 7 2 

Kurumun fikrî mülkiyet haklarının tescil edilerek korunmasında ve teknoloji transferlerinde takip edilecek süreçlerin detaylarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

22 TTO tarafından düzenlenen eğitim/bilgilendirme semineri sayısı - 1 2 

Kurum çalışanlarının fikrî mülkiyet haklan, teknoloji transferi ve bu konularda takip edilen Kurum için süreçler konularında farkındalığının arttırılması 
amaçlanmaktadır. 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Faaliyetler 
Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Kurumun amaçlarını gerçekleştirecek nitelikte insan kaynağı sağlamak, eğitim faaliyetlerini planlama ve organize 
etmek, personelin özlük işlerini yürütmek 2.970.000 0 2.970.000 

2 Mali kaynaklann etkin ve verimli kullanımını sağlamaya yönelik destek faaliyetleri yürütmek 4.571.000 0 4.571.000 

3 
Kurumun tanıtılması ve kamuoyundaki bilinirliliğinin arttırılmasına yönelik yayın, etkinlik, fuar, basın duyurusu vb. 
çalışmaları yapmak. Yapılan etkinlikleri kamuoyu ile paylaşmak ve diğer faaliyetleri yürütmek 968.000,00 0 968.000,00 

4 Tubitak Yönetim Bilişim Sistemleri (TYBS) Projesi Faaliyetleri 6.062.000,00 0 6.062.000,00 

5 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen diğer faaliyetler 7.010.000,00 0 7.010.000,00 

6 Kurumun fikri mülkiyet haklarının tescil edilerek korunması ve ticarileştirilmesi alanında yürütülen faaliyetler 830.000,00 0 830.000,00 

Genel Toplam 22.411.000 0 22.411.000 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 

10- TÜBİTAK Başkanlık birimlerinin faaliyetlerinin etkin, hızlı, güvenli ve şeffaf 
bir şekilde işleyişine destek olacak faaliyetlere ilişkin insan kaynakları, bilişim, 
iletişim gibi konularda kurumsal altyapı çalışmalarını yapmak ve diğer yönetsel 
faaliyetleri yürütmek. 

Faaliyet Adı 
Kurumun amaçlarını gerçekleştirecek nitelikte insan kaynağı sağlamak, eğitim 
faaliyetlerini planlama ve organize etmek, personelin özlük işlerini yürütmek 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.00.06 - İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI 

Kurumun amaçlarını gerçekleştirecek nitelikte insan kaynağı sağlamak, eğitim faaliyetlerini planlama ve organize etmek, 
personelin özlük işlerini yürütmek faaliyetleri kapsamında 2018 yılında 2.970.000.- TL harcama yapılması planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 2.201.000,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 445.000,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 246.000,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 78.000,00 

06 Sermaye Giderleri 0,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.970.000,00 

O « 
« £ 
Or « 

Döner Sermaye 0,00 
O « 
« £ 
Or « 

Diğer Yurt İçi 0,00 
:S ^ 
CQ Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.970.000,00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 

10- TÜBİTAK Başkanlık birimlerinin faaliyetlerinin etkin, hızlı, güvenli ve şeffaf 
bir şekilde işleyişine destek olacak faaliyetlere ilişkin insan kaynakları, bilişim, 
iletişim gibi konularda kurumsal altyapı çalışmalarını yapmak ve diğer yönetsel 
faaliyetleri yürütmek. 

Faaliyet Adı 
Mali kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamaya yönelik destek 
faaliyetleri yürütmek 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.00.04 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 

Mali kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamaya yönelik destek faaliyetleri kapsamında 2018 yılında 4.571.00.- TL 
harcama yapılması planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 3.785.000,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 753.000,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 33.000,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 0,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 4.571.000,00 

â- * 
Q CS 
4) 
a- « 

Döner Sermaye 0,00 â- * 
Q CS 
4) 
a- « Diğer Yurt İçi 0,00 
== i 
CQ Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 4.571.000,00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 

10- TÜBİTAK Başkanlık birimlerinin faaliyetlerinin etkin, hızlı, güvenli ve şeffaf 
bir şekilde işleyişine destek olacak faaliyetlere ilişkin insan kaynakları, bilişim, 
iletişim gibi konularda kurumsal altyapı çalışmalarını yapmak ve diğer yönetsel 
faaliyetleri yürütmek. 

Faaliyet Adı 
Kurumun tanıtılması ve kamuoyundaki bilinirliliğinin arttırılmasına yönelik 
yayın, etkinlik, fuar, basın duyurusu vb. çalışmaları yapmak. Yapılan etkinlikleri 
kamuoyu ile paylaşmak ve diğer faaliyetleri yürütmek 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.00.25 - KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ 

Kurumun tanıtılması ve kamuoyundaki bilinirliliğinin arttırılmasına yönelik yayın, etkinlik, fuar, basın duyurusu vb. 
çalışmaları faaliyetleri kapsamında 2018 yılında 968.000.- TL harcama yapılması planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 510.000,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 112.000,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 346.000,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 0,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 968.000,00 

O e* 
a ® 
ü' s 

Döner Sermaye 0,00 
O e* 
a ® 
ü' s Diğer Yurt İçi 0,00 
=3  ̂
co Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 968.000.00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 

10- TÜBİTAK Başkanlık birimlerinin faaliyetlerinin etkin, hızlı, güvenli ve şeffaf 
bir şekilde işleyişine destek olacak faaliyetlere ilişkin insan kaynakları, bilişim, 
iletişim gibi konularda kurumsal altyapı çalışmalarını yapmak ve diğer yönetsel 
faaliyetleri yürütmek. 

Faaliyet Adı Tübitak Yönetim Bilişim Sistemleri (TYBS) Projesi Faaliyetleri 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.00.10 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLİĞİ 

Tübitak Yönetim Bilişim Sistemleri (TYBS) Projesi Faaliyetleri ile kurum içi satın alınacak yazılım, donanım, bilgisayar vb. 
alım faaliyetleri kapsamında 2018 yılında 6.062.000.- TL harcama yapılması planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 6.062.000,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 6.062.000,00 

2" Döner Sermaye 0,00 
* = 

Diğer Yurt İçi 0,00 
:3 İ 
CO Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 6.062.000,00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 

10- TÜBİTAK Başkanlık birimlerinin faaliyetlerinin etkin, hızlı, güvenli ve şeffaf 
bir şekilde işleyişine destek olacak faaliyetlere ilişkin insan kaynakları, bilişim, 
iletişim gibi konularda kurumsal altyapı çalışmalarını yapmak vc diğer yönetsel 
faaliyetleri yürütmek. 

Faaliyet Adı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen diğer faaliyetler 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.00.10 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından etkinliği sağlamak üzere yapılacak personel, cari ve işletme giderleri için 2018 yılında 
7.010.000.- TL harcama yapılması planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 5.561.000,00 

02 SGK. Devlet Primi Giderleri 1.184.000,00 

03 Mal ve Hizmet Ahırı Giderleri 265.000,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 0,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 7.010.000,00 

§? js 
O s 
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Döner Sermaye 0,00 §? js 
O s 

S 6 Diğer Yurt İçi 0,00 

s S Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 7.010.000,00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKiNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 

10- TÜBİTAK Başkanlık birimlerinin faaliyetlerinin etkin, hızlı, güvenli ve şeffaf 
bir şekilde işleyişine destek olacak faaliyetlere ilişkin insan kaynakları, bilişim, 
iletişim gibi konularda kurumsal altyapı çalışmalarını yapmak ve diğer yönetsel 
faaliyetleri yürütmek. 

Faaliyet Adı 
Kurumun fikri mülkiyet haklarının tescil edilerek korunması ve ticarileştirilmesi 
alanında yürütülen faaliyetler 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.00.27 - TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ BAŞKANLIĞI 

Kurumun fikri mülkiyet haklarının tescil edilerek korunması ve ticarileştirilmesi alanında yürütülen faaliyetler kapsamında 
2018 yılında 830.000.- TL harcama yapılması planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 469.000,00 

02 SGK. Devlet Primi Giderleri 103.000,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 258.000,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 0,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 830.000,00 

2" -s! Döner Sermaye 0,00 

~ & 
İt « 

Diğer Yurt İçi 0,00 
:3  ̂
ca Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 830.000,00 
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5. Amaç: Kurumsal Yönetim ve Bilişim Kapasitesini İyileştirmek 

5.1. Hedef: TÜBİTAK Başkanlık Birimlerinin Faaliyetlerinin Etkin, Hızlı, Güvenli ve 

Şeffaf Bir Şekilde İşleyişine Destek Olacak Kurumsal Altyapıyı Oluşturmak 

Performans Hedefi: TÜBİTAK Başkanlık Birimlerinin Faaliyetlerinin Etkin, Hızlı, 

Güvenli ve Şeffaf Bir Şekilde İşleyişine Destek Olacak Faaliyetlere İlişkin İnsan 

Kaynakları, Bilişim, İletişim Gibi Konularda Kurumsal Altyapı Çalışmalarını 

Yapmak ve Diğer Yönetsel Faaliyetleri Yürütmek. 

TÜBİTAK tarafından planlanan faaliyetlerin etkin, etkili, hızlı, güvenli ve şeffaf bir şekilde 

yürütülmesine yönelik kurumsal altyapı oluşturulmasını sağlamak. 

Performans Göstergeleri 

- TÜBİTAK Başkanlık Birimlerinde İşe Yeni Başlayan Personelin Oryantasyon 

Eğitimi (Yapıldı:1, Yapılmadı:0) 

Yeni işe başlayan personelin Kuruma ve yapacağı işe daha hızlı uyum sağlayarak, 

çalışma ortamına adapte olma sürecini hızlandırmaktır. 

- TÜBİTAK Başkanlıkta İşe Alım Süresine Uyum (Oran) 

15 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla Ülkemizin içerisinde bulunduğu fevkalade durum ve bu 

durum neticesinde ilan edilen OHAL nedeniyle süreçlerde meydana gelen 

öngörülemeyen gecikmeler nedeniyle belirlenen süreler gerçekleştirilememiş ve bu oran 

hesaplanmamıştır. 

- Başkanlık Çalışanları İçin Verilmesi Planlanan Hizmet İçi Eğitim Sayısı 

Hizmet içi eğitimin amacı personelin bilgi, beceri, davranış düzeyini yükselterek mesleki 

gelişimine katkıda bulunarak verimini arttırmaya çalışmaktır. 
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- Çalışan Genel Memnuniyeti (Oran) 

Personelin genel memnuniyetinin ölçülerek bu konuda çalışmalar yapılması 

amaçlanmıştır. ( Başkanlık Makamında 26.09.2017 tarihinde düzenlenen toplantıda, 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile 2018 yılında 1 yıl süre ile birlikte koordine 

edilmesine karar verilmiş olup 2019 yılından sonra İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 

tarafından uygulanması uygun görülmüştür.) 

- Kurum Aidiyeti Düzeyi (Oran) 

Personelin görev yaptığı sırada ve Kurumdan ayrıldıktan sonrasında Kuruma olan 

aidiyetinin ölçülerek bu konuda çalışmalar yapılması amaçlanmıştır. (Başkanlık 

Makamında 26.09.2017 tarihinde düzenlenen toplantıda, Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı ile 2018 yılında 1 yıl süre ile birlikte koordine edilmesine karar verilmiş olup 

2019 yılından sonra İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından uygulanması uygun 

görülmüştür.) 

- Bireysel Performans Sistemi Kriterlerinin Birimler Düzeyinde Belirlenmesi 

(Oran) 

Güvenilirlik ve geçerlilik ilkeleri çerçevesinde şeffaf, adil ve etkili bir sistem belirlenmesi 

amaçlanmıştır. (Başkanlık Makamında 26.09.2017 tarihinde düzenlenen toplantıda, 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile 2018 yılında 1 yıl süre ile birlikte koordine 

edilmesine karar verilmiş olup 2019 yılından sonra İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 

tarafından uygulanması uygun görülmüştür.) 

- TÜBİTAK Başkanlık İçin Kurumsal Performans Sistemi Kriterlerinin 

Belirlenmesi (Yapıldı:1, Yapılmadı:0) 

TÜBİTAK YÖNETİM Bilgi Sisteminin uygulamaya konulmasından sonra kurumsal 

performans sistemi kriterleri birimler düzeyinde belirlenecektir. 
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- TÜBİTAK İş Süreçlerinin Birimler Düzeyinde Tamamlanma/Güncellenme 

Oranı 

Başkanlık Birimleriyle ortak çalışma yürütülerek süreçleri tanımlanmamış birimlerin 

süreçlerinin tanımlanması, süreçleri olan birimlerin ise süreçlerinin güncellenmesi 

amaçlanmaktadır. 

- TÜBİTAK Başkanlık Destekleri İçin Ortak Başvuru Formu/ Formatı 

Geliştirilmesi (Yapıldı:1, Yapılmadı:0) 

Destek birimlerinin var olan başvuru form/formatlarının incelenerek, ortak bir form/format 

şeklinde yeniden belirlenmesi için çalışmaların yürütülmesi amaçlanmaktadır. 

- İç kontrol Sisteminin İyileştirilmesine Yönelik Çalışmaların Yapılması 

(Yapıldı:1; Yapılmadı:0) 

2017 yılında herhangi bir iyileştirme yapılmamış olup 2018 yılı için çalışmalar devam 

etmektedir. 

- TÜBİTAK Başkanlık Birimleri Düzeyinde Risk Analizi Çalışmasının 

Tamamlanması (Oran) 

2017 yılında herhangi bir risk analizi uygulaması yapılmamış olup 2018 yılı için 

çalışmalar devam etmektedir. 

- TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemine Geçen Başkanlık Birimleri (Oranı) 

TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi proje aşamasında olup çalışmalar devam etmektedir. 

- TÜBİTAK Başkanlık Kullanıcılarının Bilişim Sistemleri ile İlgili Taleplerine 

Çözüm Sağlanma Oranı 

İş Zekâsı üzerinden alınan verilere dayanarak TÜBİTAK Başkanlık kullanıcılarının bilişim 

sistemleri ile ilgili taleplerine çözüm sağlanma oranı belirtilmiştir. 
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- Elektronik Ortama Aktarılan Destek Programı/Burs Başvuru, Değerlendirme 

ve İzleme Süreçlerinin Sayısı 

E-BİDEB izleme sistemi, ARDEB-PBS ön değerlendirme, H2020 seyahat başvuru 

sistemi, PYS (ARDEB panel ödeme sistemi), MKYS banka listeleri entegrasyon süreci, 

PRODİS hakem atama ve 1601 çağrı özel değerlendirme süreci, iş zekası mali 

kaynaklar yönetim sistemi modülü, BAYS (UİDB seyahat başvuruları izleme süreci.) 

- Yazılım Süreçlerinin CMMI II Uyumluluğunun Belgelenmesi (Yapıldı:1, 

YapılmadrO) 

Bu gösterge ile ilgili henüz bir çalışma yapılmadı. 

- ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Sertifikasının Alınması 

(Yapıldı:1, Yapılmadı:0) 

Bu gösterge ile ilgili henüz bir çalışma yapılmadı. 

- Ağ Erişimlerinin IEEE 802.1x Standardına Uyum Sağlaması (Yapıldı:1, 

YapılmadcO) 

Bu gösterge ile ilgili henüz bir çalışma yapılmadı. 

- AG Personelinin Tüm Personel İçindeki Payı (Oran) 

2017 Eylül ayı sonu itibarıyla 45 çalışandan 36 tanesi Ar-Ge personelidir. Oran %80 dir. 

- Kurumsal İletişim Müdürlüğü Onayı ile Yaptırılan TÜBİTAK Birimleriyle İlgili 

Haber Sayısı 

Kurumsal İletişim Müdürlüğü bünyesinde aylık olarak yayımlanan TÜBİTAK Bülteninde 

Kurumun Merkez/Enstitü, AR-GE Destek ve Kolaylık birimlerinin ay içerisinde yapmış 

oldukları faaliyetlerin Kamuoyuna duyurulması amaçlanmaktadır. 
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- Patent Başvuru Sayısı 

Kurumun hak sahibi olduğu buluşlar için kısa sürede patent koruması sağlayabilecek ve 

mevcut patent başvurularını etkin bir şekilde yürütebilecek nitelikte patent başvuru 

sayısının arttırılması amaçlanmaktadır. 

- Marka Başvuru Sayısı 

Kurumun fikrî mülkiyet haklarının tescil edilerek korunmasında ve teknoloji 

transferlerinde takip edilecek süreçlerin detaylarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

- TTO Tarafından Düzenlenen Eğitim/Bilgilendirme Semineri Sayısı 

Kurum çalışanlarının fikrî mülkiyet hakları, teknoloji transferi ve bu konularda takip edilen 

Kurum için süreçler konularında farkındalığının arttırılması amaçlanmaktadır. 

Faaliyetler 

Kurumun amaçlarını gerçekleştirecek nitelikte insan kaynağı sağlamak, eğitim 

faaliyetlerini planlama ve organize etmek, personelin özlük işlerini yürütmek 

Kurumun görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmesini sağlayacak insan 

kaynağının; planlanması, seçimi, işe alımı, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, 

geliştirilmesi, özlük işlerinin takibi, iş tanımlarının güncellenmesi, ücret yönetimi, eğitim 

planlaması, kariyer yönetimi gibi çalışmaların, objektif kriterlere uygun olarak 

gerçekleştirilme faaliyetlerinin yapılması planlanmaktadır. 

Mali kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamaya yönelik destek faaliyetleri 

yürütmek 

Kurumun mali kaynaklarını ilgili mevzuat yükümlülüklerini de göz önüne alarak 

planlamak, yürütmek, yönetmek ve alınan sonuçları değerlendirmek, bu hizmetleri üst 

yöneticilerin Kurum çalışmalarını daha etkin ve verimli planlamasına yönelik yapılması 

planlanan faaliyetlerdir. 
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Kurumun tanıtılması ve kamuoyundaki bilinirliliğinin arttırılmasına yönelik yayın, 

etkinlik, fuar, basın duyurusu vb. çalışmaları yapmak. Yapılan etkinlikleri kamuoyu 

ile paylaşmak ve diğer faaliyetleri yürütmek 

Kurumun politika ve amaçlarının kamuoyuna aktarılmasıyla ilgili çalışmaları yürütmek ve 

basınla ilişkileri düzenleyerek doğru şekilde tanıtılmasını sağlamak. Ayrıca, 4982 Sayılı 

Bilgi edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, İletişim Ofisi bünyesinde oluşturulan Bilgi 

Edinme Birimi'ne elektronik ortamda ve/veya yazılı ortamda gelen başvuruları 

cevaplamaya yönelik faaliyetler bu kapsamdadır. 

Tübitak Yönetim Bilişim Sistemleri (TYBS) Projesi Faaliyetleri 

Yazılım ihtiyaçlarını kurum içinde yapılacak gelişmeler ile gidermek veya uygun yazılım 

ürünlerinin tedarik edilmesini, Kurum faaliyetlerini yürütürken ihtiyaç duyulan bilgisayar, 

donanım, elektronik cihaz vb. teknoloji ihtiyaçlarını tedarik edilmesini ve kullanılmasını, 

aynı zamanda merkez teşkilatının ve merkeze bağlı birimlerin sundukları hizmet veya 

hizmetlerin kalitesini artırmak için kullanılan süreç ve teknoloji altyapılarının iyileştirilmesi 

faaliyetleri bu kapsamdadır. 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen diğer faaliyetler 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından etkinliği sağlamak üzere yapılacak personel, cari 

ve işletme giderleri faaliyetleri bu kapsamda değerlendirilmektedir. 

Kurumun fikri mülkiyet haklarının tescil edilerek korunması ve ticarileştirilmesi 

alanında yürütülen faaliyetler 

Kurumun sahibi ya da ortağı olduğu fikri mülkiyet haklarının ve sair hakların koruma 

altına alınması, ticarileşme süreçlerinin belirlenmesi ve bu kapsamda transfer 

süreçlerinin yönetim faaliyetlerinden oluşmaktadır. 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

idare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTİRMA KURUMU 

Amaç Milli Stratejik ve Kritik alanlarda Ar-Ge yapmak, teknoloji/urun geliştirmek, test/analiz ve 
ölçüm hizmetleri vermek, özgün çözümler ortaya koymak 

Hedef Ülkemizin rekabet gücünü arttırmaya yönelik bilişim ve bilgi güvenliği teknolojileri 
geliştirilmesine katkıda bulunmak 

Ülkemizin rekabet gücünü arttırmaya yönelik ar-ge projeleri 
yürütmek, etkinliğini sağlamak, bilgi, ürün ve teknoloji 
geliştirmek, bunların sanayi ve topluma aktarılması, teknoloji 
transferi yoluyla ülke ekonomisine katkı yapmasını sağlamak, 
sürdürülebilir kurumsal gelişimi sağlamak ve kurumu geleceğe 
yön veren bir konuma taşımak 

Milli stratejik ve kritik alanlarda Ar-Ge yapmak, teknoloji/ürün geliştirmek, test/analiz ve ölçüm hizmetleri vermek, özgün çözümler ortaya koymak TÜBİTAK Me rkez ve Enstitülerinin 
misyonunda önemli yer tutmaktadır. Bu projelerin yürütülmesine kolaylık sağlayacak mali, fiziki ve entelektüel tedbirleri almak, yenilik ekosistemini oluşturup besleme k için bilgi ve 
teknoloji transferlerini gerçekleştirmek, ürettiği çıktıları patent, marka ve kalite belgeleri ile tescillemek bu misyonun gerçekleştirilm esine katkı sağlayacaktır. 

BİLGEM projelerinin yürütülmesi ile; ülkemizin kara-deniz-hava-uzay-siber savunma gücünü arbrmak ve kritik bilgilerini korumak için faaliyet alanlarında ihtiyaç duyulan teknoloji, 
ürün ve sistemleri milli olarak geliştirmek, e-Devlet çözümleri ve danışmanlığı ile kamunun ihtiyaçı olan stratejik ve kritik teknoloji ve sistemleri geliştirmek, faaliyet alanlannda 
vatandaşların yaşam kalitesini ve sanayiin kapasitesini yükseltecek teknoloji, ürün ve çözümler geliştirmek, faaliyet alanlarında geleceğin teknolojilerinin gerektirdiği yetenekleri 
geliştirmek veya dünya ile eşzamanlı olarak kazanmak, 

Kurumsal gelişimi sağlamakla; BİLGEM'in vizyonu doğrultusunda altyapılarını yenilemek ve geliştirmek, Bİ LGEM insan kaynağı, teknik kapasite ve altyap ılarının yeterliliği, etkinliği ve 
sürdürülebilirliğini sağlamak, finansal kaynakların yeterliliğini sağlamak, etkin ve verimli kullanılmasın ı temin etmek, BİLGEM'in paydaşları ve kamuoyu nezdindeki itibarı ve 
bilinirliğini artırmak hedeflenmektedir. 

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 2017 20 İS 
1 | İmzalanan sözleşme sayısı Sayı 64 35 18 

Ülkemizin rekabet gücünü artımaya yönelik projeler gerçekleştirebilmek amacıyla bütçe dışı kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun yanında, ihtiyaç sahibi kurum 
ve firmalarla yapılan sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmaları sonuç odaklı ve transferi daha kolay yapılabilen projelerdir. Bu sebeple, imzalanan 
sözleşme sayısının belli bir seviyede olması istenmekte, fakat küçük küçük pek çok sözleşmelerden ziyade büyük boyutlu az sayıda sözleşme imzalanması tercih 
edilmektedir. 

2 |Yeni imzalanan sözleşme bedeli (Milyon TL) |Milyon TL | 248İ 400| 242 

Ülkemizin rekabet gücünü artımaya yönelik projeler gerçekleştirebilmek amacıyla bütçe dışı kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun yanında, ihtiyaç sahibi kurum 
ve firmalarla yapılan sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmaları sonuç odaklı ve transferi daha kolay yapılabilen projelerdir. Bu sebeple, imzalanan 
sözleşme sayısının belli bir seviyede olması istenmekte, fakat küçük küçük pek çok sözleşmelerden ziyade büyük boyutlu az sayıda sözleşme imzalanması tercih 
edilmektedir. 

3 |Aktif dış destekli proje sayısı |Sayı | 1891 170| 171 

Milli Stratejik ve Kritik alanlarda Ar-Ge yapmak misyonumuzda önemli bir yer tutmaktadır. Bu projelerin gerçekleştirilebilmesi büyük oranda bütçe dışı kaynaklar 
sağlanabilmesine bağlıdır. Bu sebeple Aktif dış destekli proje sayısının daha az sayıda fakat daha büyük projeler olması hedeflendiğinden, sayının artırılmasından 
ziyade kapsam, fayda ve getirinin maksimize edilmesi hedeflenmiştir. 

4 |Aktif dış destekli proje bütçesi (Milyon TL) İMİlyonTL | 2.280| 2.372İ 2.384 

Projeler oluşturulurken kaynak kısıtı göz önünde bulundurularak önceliklendirme yapılması ve rekabetçi piyasa, etkin kamu yönetimi ve demokratik sivil toplum 
gelişme sürecinde birbirini tamamlayan kurumlar olarak işlev görmesi ilkeleri doğrultusunda yapılan projelerin toplam tutarını göstermektedir, potansiyelinin 
altında olan proje bütçelerinin olması gereken yükseklikte olması hedeflenmektedir. Yıllara göre bütçe büyüklüklerine bakıldığında nitelikli, getirişi daha yüksek 
projeler önceki yıllardaki getirişi az sayısı fazla olan projelerin yerini almaktadır. 

5 |Aktif dış destekli proje müşterisi (sayı) |Sayı~ 31 40 40 
Yıllara göre müşteri sayısındaki azalma nitelikli, getirişi daha yüksek projelerin kabul edilmesinden kaynaklanmaktadır. Müşteri sayısı proje sayısı ile paralel 
artabileceği gibi iş birliği çalışmalarının da artacağına işaret olabilir. Her iki olasılık da daha çok kurum kuruluşla çalışılarak ülke ihtiyaçlarına çözüm getirilmesini 
sağlayacağından bu göstergenin kullanılması planlanmıştır. 

6 İToplam dış destekli proje geliri (Milyon TL) İMİlyon TL | 2711 2611 " 273 

Ülkemizin rekabet gücünü artımaya yönelik projeler gerçekleştirebilmek amacıyla bütçe dışı kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kaynaklar büyük oranda dış 
destekli proje gelirlerinden temin eidldiği için gösterge olarak tecih edilmiştir. 

7 [Geliştirilen teknoloji (sayı) |Sayı | 33] 28| 30 

Milli Stratejik ve Kritik alanlarda Ar-Ge yapmak, teknoloji/ürün geliştirmek, test/analiz ve ölçüm hizmetleri vermek, özgün çözümler ortaya koymak amacıyla açıkça 
ifade edilen "teknoloji geliştirme" faaliyetinin düzeyini ölçmek amacıyla bu göstergenin kullanılması planlanmıştır. 

[Geliştirilen prototip ürün (sayı) |Sayı | 541 13] 20 

Milli Stratejik ve Kritik alanlarda Ar-Ge yapmak, teknoloji/ürün geliştirmek, test/analiz ve ölçüm hizmetleri vermek, özgün çözümler ortaya koymak amacıyla açıkça 
ifade edilen "ürün geliştirme" faaliyetinin düzeyini ölçmek amacıyla bu göstergenin kullanılması planlanmıştır. 

9 İTransfere hazır bilgi paketi (sayı) |Sayı | Îİj 15İ 10 

Ülkemizin rekabet gücünü arttırmaya yönelik olarak geliştirien teknolojilerin transferi yoluyla ülke ekonomisine katkı yapmasını sağlamak hedefine ulaşmak için bir 
ön adım olarak görülebilecek "teknoloji bilgisinin uygun dokümantasyon ile sanayiye transfere hazır hale getirilmesi" faaliyetini ölçebilmek amacıyla bu gösterge 
belirlenmiştir. 

10 [Sanayiye transfer edilen teknoloji (sayı) |sayı | 6| 6İ l 

Ülkemizin rekabet gücünü arttırmaya yönelik olarak geliştirien teknolojilerin transferi hedefini ölçebilmek amacıyla bu gösterge belirlenmiştir. 
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11 İVerilen test, analiz, sertifikasyon ve standardizasyon hizmetleri (sayı) |Sayı" 410 272 280 

Milli Stratejik ve Kritik alanlarda Ar-Ge yapmak, teknoloji/ürün geliştirmek, test/analiz ve ölçüm hizmetleri vermek, özgün çözümler ortaya koymak amacına yönelik 
olarak gerçekleştirilen hizmetlerin yıllık hedeflerle uyumlu olması beklenmektedir. Yıllar içinde azalma ya da çoğalma eğilimi ilgili yıldaki taleplere göre 
değişebilmektedir. Taleplerin karşılanabilme oranının yükseltilmesi esastır, stratejik düzeyde BİLGEM çalışmaları içinde bu kapsamdaki faaliyetlerin miktarının takip 
edilebilmesi amacıyla bu gösterge belirlenmiştir. 

12 Belirsiz süreli çalışan personelin toplam personel maliyeti içindeki oranını 
ifade etmektedir.  

Yüzde 45 45 45 

Belirsiz süreli çalışan personelin toplam personel maliyeti içindeki oranını ifade etmektedir. 

13 Proje personeli maliyetinin toplam personel maliyeti içindeki payı (oran) Yüzde 55 55 55 

Belirli süreli çalışan personelin toplam personel maliyeti içindeki oranını ifade etmektedir. 

un 14 | Kadrolu personel sayısının toplam personel sayısı içindeki payı (oran) İYüzde 40! 40 

Belirsiz süreli çalışan personel sayısının toplam personel içindeki oranını ifade etmektedir. 

İYüzde 15 | Proje personeli sayısının toplam personel sayısı içindeki payı (oran) 61 60 60 

Belirli süreli çalışan personel sayısının toplam personel içindeki oranını ifade etmektedir. 

16 Teknoloji transferlerinden elde edilen gelirin toplam proje geliri içindeki 
payı (oran)  

Yüzde 0,65 0,99 

Yürütülmüş/yürütülmekte olan projeler kapsamında ortaya çıkan ürünler kapsamında teknoloji transferi yoluyla yıl içerisinde elde edilen gelirlerin yıl içerisinde 
yürütülen projeler kapsamında elde edilen gelirlere oranıdır. 

17 İTescillenmiş patent sayısı |Sayı 

Teknoloji/Ürün geliştirilmesi ve bunların neticesinde yeni patent alınması; Ar-Ge faaliyetlerinin, teknoloji/ürün geliştirme ile özgün çözümler ortaya çıkarmanın bir 
göstergesidir. 

18 İTescillenmiş marka sayısı |Sayı 
Teknoloji/Ürün geliştirilmesi ve bunların neticesinde yeni marka alınması; Ar-Ge faaliyetlerinin, teknoloji/ürün geliştirme ile özgün çözümler ortaya çıkarmanın bir 
göstergesidir. 

19 İToplam kalite belgesi sayısı" |Sayı 

Toplam kalite belge sayısını ifade etmektedir. 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Faaliyetler 
Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Faaliyet Alanı Kapsamında Kamu ve Özel Sektörün İhtiyaç Duyduğu Hizmetleri Sunmak 50.330.000,00 0 50.330.000,00 

2 BİLGEM'in Görev Alanı Kapsamında Yönetim Destek Faaliyetlerini Yürütmek 178.157.000,00 0 178.157.000,00 

3 BİLGEM Kalkınma Bakanlığı Destekli Projeleri Yürütmek 21.245.000,00 0 21.245.000,00 

Genel Toplam 249.732.000 0 249.732.000 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 

11- Ülkemizin rekabet gücünü arttırmaya yönelik ar-ge projeleri yürütmek, 
etkinliğini sağlamak, bilgi, ürün ve teknoloji geliştirmek, bunların sanayi ve 
topluma aktarılması, teknoloji transferi yoluyla ülke ekonomisine katkı 
yapmasını sağlamak, sürdürülebilir kurumsal gelişimi sağlamak ve kurumu 
geleceğe yön veren bir konuma taşımak 

Faaliyet Adı 
Faaliyet Alanı Kapsamında Kamu ve Özel Sektörün İhtiyaç Duyduğu Hizmetleri 
Sunmak 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 
40.08.42.00 - BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA 
MERKEZİ 

Kamu ve özel sektör firmaları ile gerçekleştirilen dış destekli projeler için 2018 yılında 50.330.000.- TL harcama yapılması 
planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 0,00 

07 Sermaye Transferleri 50.330.000,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.330.000,00 

£ Q a 
v 5 u- jj* 

Döner Sermaye 0,00 £ Q a 
v 5 u- jj* Diğer Yurt İçi 0,00 

£ ^ CQ Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 50.330.000,00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 

11- Ülkemizin rekabet gücünü arttırmaya yönelik ar-ge projeleri yürütmek, 
etkinliğini sağlamak, bilgi, ürün ve teknoloji geliştirmek, bunların sanayi ve 
topluma aktarılması, teknoloji transferi yoluyla ülke ekonomisine katkı 
yapmasını sağlamak, sürdürülebilir kurumsal gelişimi sağlamak ve kurumu 
geleceğe yön veren bir konuma taşımak 

Faaliyet Adı BİLGEM Kalkınma Bakanlığı Destekli Projeleri Yürütmek 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 
40.08.42.00 - BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTİRMA 
MERKEZİ 

Kalkınma Bakanlığı destekleri ile yürütülen pr 
planlanmıştır. 

ojeler kapsamında 2018 yılı içim 21.245.000.- TL harcama yapılması 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 21.245.000,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç verme 0.00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 21.245.000.00 

2- ^ 
o « 
ü > o-

Döner Sermaye 0,00 2- ^ 
o « 
ü > o- Diğer Yurt İçi 0,00 
İS ^  
CÛ Yurt Dışı 0.00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 21.245.000,00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 

11- Ülkemizin rekabet gücünü arttırmaya yönelik ar-ge projeleri yürütmek, 
etkinliğini sağlamak, bilgi, ürün ve teknoloji geliştirmek, bunların sanayi ve 
topluma aktarılması, teknoloji transferi yoluyla ülke ekonomisine katkı 
yapmasını sağlamak, sürdürülebilir kurumsal gelişimi sağlamak ve kurumu 
geleceğe yön veren bir konuma taşımak 

Faaliyet Adı BİLGEM'in Görev Alanı Kapsamında Yönetim Destek Faaliyetlerini Yürütmek 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 
40.08.42.00 - BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA 
MERKEZİ 

BİLGEM tarafından personel ve diğer cari harcamalar için 2018 yılında 178.157.000.- TL harcama yapılması planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 131.212.000,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 26.192.000,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.336.000,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 417.000,00 

06 Sermaye Giderleri 0,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 178.157.000,00 

Er x 
O C3 

« S. 
ar w 

Döner Sermaye 0,00 Er x 
O C3 

« S. 
ar w 

Diğer Yurt İçi 0,00 
î3 & 

Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 178.157.000,00 

159 



6. Amaç: Milli Stratejik ve Kritik alanlarda Ar-Ge Yapmak, Teknoloji/Ürün 

Geliştirmek, Test/Analiz ve Ölçüm Hizmetleri Vermek, Özgün Çözümler Ortaya 

Koymak 

6.1. Hedef: Ülkemizin Rekabet Gücünü Arttırmaya Yönelik Bilişim ve Bilgi 

Güvenliği Teknolojileri Geliştirilmesine Katkıda Bulunmak 

Performans Hedefi: Ülkemizin Rekabet Gücünü Arttırmaya Yönelik Ar-Ge Projeleri 

Yürütmek, Etkinliğini Sağlamak, Bilgi, Ürün ve Teknoloji Geliştirmek, Bunların 

Sanayi ve Topluma Aktarılması, Teknoloji Transferi Yoluyla Ülke Ekonomisine 

Katkı Yapmasını Sağlamak, Sürdürülebilir Kurumsal Gelişimi Sağlamak ve 

Kurumu Geleceğe Yön Veren Bir Konuma Taşımak 

Gerçekleştirilecek projelerin ve çalışılan kurumların sayılarının arttırılması 

hedeflenmekle birlikte büyük bütçeli kurumsal ve ya eğitim içeriği yoğun olan projelerden 

daha çok ulusal ve ya sektörel etkisi olacak araştırma ya da danışmanlık projelerine 

yönelinmesi hedeflenmektedir. Bu sebepten dolayı gerçekleştirilmesi planlanan proje ve 

çalışılan kurum sayısında bir artış hedeflenmekle birlikte yürütülen projelerin bütçe 

büyüklüklerinin düşmesi beklenmektedir. 

Performans Göstergeleri 

- İmzalanan Sözleşme Sayısı 

Ülkemizin rekabet gücünü artırmaya yönelik projeler gerçekleştirebilmek amacıyla bütçe 

dışı kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun yanında, ihtiyaç sahibi kurum ve firmalarla 

yapılan sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmaları sonuç odaklı ve 

transferi daha kolay yapılabilen projelerdir. Bu sebeple, imzalanan sözleşme sayısının 

belli bir seviyede olması istenmekte, fakat küçük küçük pek çok sözleşmelerden ziyade 

büyük boyutlu az sayıda sözleşme imzalanması tercih edilmektedir. Önceki yıllardaki 

gerçekleşmelere göre daha düşük bir hedef konmuş olması bu saikle yapılmıştır. 
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- Yeni İmzalanan Sözleşme Bedeli (Milyon TL) 

Ülkemizin rekabet gücünü artırmaya yönelik projeler gerçekleştirebilmek amacıyla bütçe 

dışı kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun yanında, ihtiyaç sahibi kurum ve firmalarla 

yapılan sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmaları sonuç odaklı ve 

transferi daha kolay yapılabilen projelerdir. Bu sebeple, imzalanan sözleşme sayısının 

belli bir seviyede olması istenmekte, fakat küçük küçük pek çok sözleşmelerden ziyade 

büyük boyutlu az sayıda sözleşme imzalanması tercih edilmektedir. Aktif dış destekli 

proje bütçesi göstergesi ile ilişkilidir fakat ilgili yıl içerisinde ne miktarda yeni sözleşme 

imzalandığını ölçerek dış kaynak teminindeki yenilenmeyi ölçmektedir. Yeni imzalanan 

sözleşme sayısı ile oranlandığında artan bir trend izlemesi hedeflenmektedir. 

- Aktif Dış Destekli Proje Sayısı 

Milli Stratejik ve Kritik alanlarda Ar-Ge yapmak misyonumuzda önemli bir yer 

tutmaktadır. Uygulamalı araştırmalar yapan bir Merkez olduğumuz gerçeğinden 

hareketle, yurtdışındaki benzerleri gibi BİLGEM'in de sanayi ile işbirliği içinde hareket 

edebilmesi, bu çalışmalar için eldeki kaynaklarla gerçekleştirilebilecek en fazla miktarda 

bütçe dışı kaynaklar sağlanabilmesini hedeflemesi gerekmektedir. Bu sebeple Aktif dış 

destekli proje sayısının daha az sayıda fakat daha büyük projeler olması daha rasyonel 

olduğundan, sayının artırılmasından ziyade kapsam, fayda ve getirinin maksimize 

edilerek verimlilik ve etkinliğin artırılması hedeflenmiştir. 

- Aktif Dış Destekli Proje Bütçesi (Milyon TL) 

Projeler oluşturulurken kaynakların kısıtlı olduğunun göz önünde bulundurularak 

önceliklendirme yapılması ve rekabetçi piyasa, etkin kamu yönetimi ve demokratik sivil 

toplum gelişme sürecinde birbirini tamamlayan kurumlar olarak işlev görmesi ilkeleri 

doğrultusunda yapılan projelerin toplam sözleşme bedellerini göstermektedir. Kaynak 

gereksinimi ve potansiyelinin altında olan proje bütçelerinin olması gereken yükseklikte 

olması hedeflenmektedir. Yıllara göre bütçe büyüklüklerine bakıldığında nitelikli, getirişi 

daha yüksek projelerin önceki yıllardaki getirişi az sayısı fazla olan projelerin yerini 

alacağı bir trend hedeflenmektedir. 
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- Aktif Dış Destekli Proje Müşterisi (Sayı) 

Yıllara göre müşteri sayısındaki azalma; nitelikli, getirişi daha yüksek projelerin kabul 

edilmesinden kaynaklanmaktadır. Müşteri sayısı proje sayısı ile paralel artabileceği gibi 

iş birliği çalışmalarının da artacağına işaret olabilir. Her iki olasılık da daha çok kurum 

kuruluşla çalışılarak ülke ihtiyaçlarına çözüm getirilmesini sağlayacağından bu 

göstergenin kullanılması planlanmıştır. Bu iki etki göz önünde bulundurularak denge 

gözetilmiş ve müşteri sayısı ortalama olarak sabit bir değerde tutulmuştur. 

- Toplam Dış Destekli Proje Geliri (Milyon TL) 

Ülkemizin rekabet gücünü artırmaya yönelik projeler gerçekleştirebilmek amacıyla bütçe 

dışı kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kaynaklar büyük oranda dış destekli proje 

gelirlerinden temin edildiği için gösterge olarak tercih edilmiştir. Aktif dış destekli proje 

bütçesi göstergesi ile ilişkilidir fakat özel olarak ilgili yıl içerisinde tahsil edilen miktarı 

gösterdiği için nakit akışı ölçümü ve tahminleri konusunda yardımcı olmaktadır. 

- Geliştirilen Teknoloji (Sayı) 

Milli Stratejik ve Kritik alanlarda Ar-Ge yapmak, teknoloji/ürün geliştirmek, test/analiz ve 

ölçüm hizmetleri vermek, özgün çözümler ortaya koymak amacıyla açıkça ifade edilen 

"teknoloji geliştirme" faaliyetinin düzeyini ölçmek amacıyla bu göstergenin kullanılması 

planlanmıştır. Teknoloji geliştirme faaliyetleri sonucunda ortaya konulan her türlü yeni 

teknoloji (çeşit bazında) bu kapsamda değerlendirilecektir. 

- Geliştirilen Prototip Ürün (Sayı) 

Milli Stratejik ve Kritik alanlarda Ar-Ge yapmak, teknoloji/ürün geliştirmek, test/analiz ve 

ölçüm hizmetleri vermek, özgün çözümler ortaya koymak amacıyla açıkça ifade edilen 

"ürün geliştirme" faaliyetinin düzeyini ölçmek amacıyla bu göstergenin kullanılması 

planlanmıştır. Ürün geliştirme faaliyetleri sonucunda ortaya konulan her türlü prototip 

ürün (çeşit bazında) bu kapsamda değerlendirilecektir. 
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- Transfere Hazır Bilgi Paketi (Sayı) 

Ülkemizin rekabet gücünü arttırmaya yönelik olarak geliştirilen teknolojilerin transferi 

yoluyla ülke ekonomisine katkı yapmasını sağlamak hedefine ulaşmak için bir ön adım 

olarak görülebilecek "teknoloji bilgisinin uygun dokümantasyona aktarılarak sanayiye 

transfere hazır hale getirilmesi" faaliyetini ölçebilmek amacıyla bu gösterge 

belirlenmiştir. 

- Sanayiye Transfer Edilen Teknoloji (Sayı) 

Ülkemizin rekabet gücünü arttırmaya yönelik olarak geliştirilen teknolojilerin sanayiye 

transferi hedefini ölçebilmek amacıyla bu gösterge belirlenmiştir. Ticarileşmenin önemli 

adımlarından biri olan seri üretim tarzı faaliyetlerin BİLGEM bünyesinde yapılmayıp 

ekosistem yaklaşımı ile uygun bir sanayi kuruluşuna aktarılması geliştirilen teknolojilerin 

ülkeye toplam etkisini fazlalaştıracak, araştırmacı personelin daha katma değerli 

çalışmalara yönlendirilebilmesine imkân tanıyacaktır. 

- Verilen Test, Analiz, Sertifikasyon ve Standardizasyon Hizmetleri (Sayı) 

Milli Stratejik ve Kritik alanlarda Ar-Ge yapmak, teknoloji/ürün geliştirmek, test/analiz ve 

ölçüm hizmetleri vermek, özgün çözümler ortaya koymak amacına yönelik olarak 

gerçekleştirilen hizmetlerin yıllık hedeflerle uyumlu olması beklenmektedir. Yıllar içinde 

azalma ya da çoğalma eğilimi ilgili yıldaki taleplere göre değişebilmektedir. Taleplerin 

karşılanabilirle oranının yükseltilmesi esastır. Stratejik düzeyde BİLGEM çalışmaları 

içinde bu kapsamdaki faaliyetlerin miktarının takip edilebilmesi amacıyla bu gösterge 

belirlenmiştir. 

- Kadrolu Personel Maliyetinin Toplam Personel Maliyeti İçindeki Payı (Oran) 

TÜBİTAK Başkanlığı tarafından gösterge setine eklendiği için amaç ve gerekçesinin 

Başkanlık tarafından belirlenmesi daha uygun olacaktır. Gerekçesinin şu olduğu tahmin 

edilmektedir: Kadrolu personelin maliyeti devlet tarafından temin edilen bütçe 

kaynaklarından karşılanmaktadır. Proje personeli ise sözleşme ile bağıtlanmış 

projelerde geçici olarak çalıştırılacak (pratikte İş Kanununda bir yılı aşan sözleşmelerde 
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iş sözleşmesinin belirsiz süreliye dönmesi ve projelerin de çoğunlukla bir yılı aşan 

sürelerde olması sebebiyle pek uygulanamasa da) statüdedir ve maliyeti sözleşme 

bedeli içinden karşılanmaktadır. Bu oranın nakit akışı veya ne ölçüde bütçe dışı dış 

kaynaklara ağırlık verilmesi gerektiğinin tayini için konmuş olması muhtemeldir. Dengeli 

bir seyir izlemesi tercih edilmektedir. 

- Proje Personeli Maliyetinin Toplam Personel Maliyeti İçindeki Payı (Oran) 

TÜBİTAK Başkanlığı tarafından gösterge setine eklendiği için amaç ve gerekçesinin 

Başkanlık tarafından belirlenmesi daha uygun olacaktır. Gerekçesinin şu olduğu tahmin 

edilmektedir: Yukarıdaki oranının doğru hesaplanıp hesaplanmadığının kontrolü için 

konmuş olabilir. Kadrolu Personel Maliyetinin Toplam Personel Maliyeti İçindeki 

Payı(Oran) formülünün bu göstergeyi vermesi beklenmektedir. Farklılık oluşursa 

hesaplamaların kontrol edilmesi amaçlanmış olabilir. 

- Kadrolu Personel Sayısının Toplam Personel Sayısı İçindeki Payı (Oran) 

TÜBİTAK Başkanlığı tarafından gösterge setine eklendiği için amaç ve gerekçesinin 

Başkanlık tarafından belirlenmesi daha uygun olacaktır. Gerekçesinin şu olduğu tahmin 

edilmektedir: Kadrolu personel maliyeti devlet tarafından temin edilen bütçe 

kaynaklarından karşılanan ve sürekli statüdeki personeldir. Proje personeli ise sözleşme 

ile bağıtlanmış projelerde geçici olarak çalıştırılacak (pratikte İş Kanununda bir yılı aşan 

sözleşmelerde iş sözleşmesinin belirsiz süreliye dönmesi ve projelerin de çoğunlukla bir 

yılı aşan sürelerde olması sebebiyle pek uygulanamasa da) statüdedir ve maliyeti 

sözleşme bedeli içinden karşılanmaktadır. Bu oranın personelin ne kadarının sürekli ne 

kadarının geçici statüde olduğunun tayini için konmuş olması muhtemeldir. Dengeli bir 

seyir izlemesi tercih edilmektedir. 

- Proje Personeli Sayısının Toplam Personel Sayısı İçindeki Payı (Oran) 

TÜBİTAK Başkanlığı tarafından gösterge setine eklendiği için amaç ve gerekçesinin 

Başkanlık tarafından belirlenmesi daha uygun olacaktır. Gerekçesinin şu olduğu tahmin 

edilmektedir: Yukarıdaki oranının doğru hesaplanıp hesaplanmadığının kontrolü için 

konmuş olabilir. Kadrolu Personel sayısının Toplam Personel sayısı İçindeki Payı(Oran) 
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formülünün bu göstergeyi vermesi beklenmektedir. Farklılık oluşursa hesaplamaların 

kontrol edilmesi amaçlanmış olabilir. 

- Teknoloji Transferlerinden Elde Edilen Gelirin Toplam Proje Geliri İçindeki 

Payı (Oran) 

TÜBİTAK Başkanlığı tarafından gösterge setine eklendiği için amaç ve gerekçesinin 

Başkanlık tarafından belirlenmesi daha uygun olacaktır. Gerekçesinin şu olduğu tahmin 

edilmektedir: Geliştirilen teknolojilerin sanayiye aktarılması ülkemizin teknolojik 

ekosisteminin geliştirilmesine sağlayacağı katkı ve araştırmacı personelin yeni 

teknolojilerin geliştirilmesine daha yüksek oranda kanalize edilip, kaynakların etkin ve 

verimli kullanılabilmesi açısından rasyonel bir yaklaşımdır. Bu gösterge de, sanayiye 

transfer edilen teknoloji sayısı ve transfere hazır bilgi paket sayısı göstergeleriyle birlikte, 

bu yöndeki çalışmaları ne oranda ağırlık verildiğini bu defa mali boyutuyla ölçmeyi 

amaçlamaktadır. Dünyada da rekabetçiliğin ölçülerinden biri olarak benzer göstergeler 

kullanılmaktadır. (Örneğin World Competitiveness Index'in bir maddesi Capacity to 

Commercialize New Products'tur) 

- Tescillenmiş Patent Sayısı 

TÜBİTAK Başkanlığı tarafından gösterge setine eklendiği için amaç ve gerekçesinin 

Başkanlık tarafından belirlenmesi daha uygun olacaktır. Gerekçesinin şu olduğu tahmin 

edilmektedir: Üretilen bilgilerin patentlerle tescillenmesi hem bilginin yayılımı, hem fikri 

haklarının korunması, hem de bütçe dışı kaynaklara duyulan ihtiyaca sağlayacağı katkı 

ile tercih edilen bir durumdur. Dünyada da teknolojik gelişmenin ve inovasyonun en 

önemli göstergelerinden biridir. (Mesela Global Innovation Index'in ve Global 

Competitiveness Index'in bazı maddeleri patent başvuruları ve fikri haklarla ilgilidir). 

- Tescillenmiş Marka Sayısı 

TÜBİTAK Başkanlığı tarafından gösterge setine eklendiği için amaç ve gerekçesinin 

Başkanlık tarafından belirlenmesi daha uygun olacaktır. Gerekçesinin şu olduğu tahmin 

edilmektedir: Üretilen ürünlerin markalaştırılarak tescillenmesi hem ürünlerin pazara 

nüfuzunu kolaylaştırması, hem marka kişiliği vb. unsurlara imkan tanıyıp, satışı 
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destekleyici ilave faktörler oluşturulabilmesi, hemde ticarileşme/yaygınlaşma konusunu 

mündemiç bulunan inovasyona sağlayacağı katkı ile tercih edilen bir durumdur. 

Dünyada da teknolojik gelişmenin ve inovasyonun en önemli göstergelerinden biridir. 

(Mesela Competitiveness Index'in bazı maddeleri uluslararası markalar ve trademark 

başvuruları ile, Global Innovation Index'in bazı maddeleri trademark application class by 

origin başlımda bu sayı ile ilgilidir). 

- Toplam Kalite Belgesi Sayısı 

TÜBİTAK Başkanlığı tarafından gösterge setine eklendiği için amaç ve gerekçesinin 

Başkanlık tarafından belirlenmesi daha uygun olacaktır. Gerekçesinin şu olduğu tahmin 

edilmektedir: Merkezin çalışmalarını uluslararası standartlarla tescillenmiş süreçlerle 

gerçekleştirmesi, yüksek kalitenin sürdürülebilir bir şekilde sağlanacağının paydaşlara 

taahhütü niteliğindedir. Sahip olunan kalite belgesi sayısı, bu taahhüdün yerine getirilip 

getirilmediğini, hangi düzeyde yerine getirildiğini ölçmektedir. Dünyada da inovasyonun 

ve rekabetçiliğin göstergelerinden biri olarak kullanılmaktadır. (Mesela Global Innovation 

Index'in doğrudan ISO 9001 Quality Certificates ölçen bir göstergesi bulunmaktadır). 

Faaliyetler 

Faaliyet Alanı Kapsamında Kamu ve Özel Sektörün İhtiyaç Duyduğu Hizmetleri 

Sunmak 

BİLGEM, Ülkemizin rekabet gücünü artırmak ve bunu sürdürülebilir kılmak için kritik 

alanlarda teknoloji, ürün ve hizmet geliştirmeyi ve ülkemizin beşeri sermayesini 

arttırmayı amaçlamakta olup çalışmalarını bu doğrultuda yürütmektedir. Ülke 

ihtiyaçlarına cevap verebilmek, paydaşlarımızın beklentilerini karşılamak ve rekabetçi 

çözümler geliştirmek amacıyla ihtiyaç makamı kamu ve özel sektör firmaları ile 

gerçekleştirilen dış destekli projeler, eğitimler ve geleceğe yönelik teknolojiler geliştirmek 

için yapılan öz gelir destekli çalışmalar bu kapsamda değerlendirilmektedir. Projelerin 

çoğu sözleşmelerle bağıtlandığı için faaliyet maliyetinin hesabında projelerin sözleşme 

bedelleri ve bütçeleri esas alınmıştır. Ülke ihtiyaçlarına cevap verecek projeleri yürütmek 

faaliyeti, BİLGEM 'in ülkemizin rekabet gücünü sürdürülebilir kılmak misyonu için elzem 
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olduğundan önemi ve gerekçesi açıktır. Bu doğrultuda 2018 yılı için 46.650.000 TL 

harcama yapılması planlanmıştır. 

BİLGEM'in Görev Alanı Kapsamında Yönetim Destek Faaliyetlerini Yürütmek 

BİLGEM' de ülkemizin rekabet gücünü artırmaya yönelik bilişim teknolojileri stratejilerine 

katkıda bulunmak, bilim ve teknoloji alanlarında ülkemizin beşeri sermayesini 

geliştirmek, paydaşlarımızın beklentilerini karşılamak ve rekabetçi çözümler geliştirmek, 

sürdürülebilir kurumsal gelişimi sağlamak ana eksenleri doğrultusunda ülke ihtiyaçlarına 

cevap verecek proje ve çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmaların etkinliğini sağlamak 

ve Ar-Ge projelerinin yürütülmesine kolaylık sağlayacak tedbirleri almak amacıyla iş 

süreçlerinin etkinliğini artırmak, inovasyona yardımcı olacak İT altyapılarını geliştirmek 

yönetim ve denetimin etkinliği, personel yetkinliği ve mali kaynak yönetimini geliştirmek 

faaliyetleri bu kapsamda değerlendirilmektedir. Faaliyet maliyetinin hesabında kadrolu 

personel giderleri ile cari ihtiyaçlar tavan bütçeleri esas alınmıştır. Faaliyet alanında 

diğer BTY araştırmalarını yapmak faaliyeti BİLGEM'in stratejik işbirlikleri ve Ar-Ge 

çalışmaları yaparak ülkemizin rekabet gücünü sürekli kılacak özgün ve katma değeri 

yüksek teknolojileri geliştirmek misyonu doğrultusunda önem kazanmaktadır. Bu 

doğrultuda 2018 yılı için 155.437.000 TL harcama yapılması planlanmıştır. 

BİLGEM Kalkınma Bakanlığı Destekli Projeleri Yürütmek 

Sürdürülebilir Kurumsal Gelişimi sağlamak ana ekseni doğrultusunda ülkemizi bilişim, 

bilgi güvenliği ve ileri elektronik konularında geleceğe yön veren bir konuma 

taşıyabilmek için altyapılarını yenilemek ve geliştirmek amacıyla yürütülen Kalkınma 

Bakanlığı destekli projeler bu kapsamda değerlendirilmektedir. Sürdürülebilir kurumsal 

gelişimi sağlayarak altyapı ve laboratuvarların son teknolojilere uygun olarak 

geliştirilmesi faaliyeti; BİLGEM' in faaliyet alanlarında ülkemizi referans noktası haline 

getirerek geleceğe yön veren Ar-Ge Merkezi olmak vizyonuna ulaşması için elzem 

olduğundan önemi ve gerekçesi açıktır. 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

idare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Amaç 
Milli Stratejik ve Kritik alanlarda Ar-Ge yapmak, teknoloji/ürün geliştirmek, test/analiz ve 
ölçüm hizmetleri vermek, özgün çözümler ortaya koymak 

Hedef 
Ülkenin kalkınma hedefleri doğrultusunda; öncelikli, milli kritik olması gereken alanlarda kamu 
ve özel sektör ile ulusal/uluslararası, yenilikçi ve uygulamaya aktarılabilecek stratejik 
araştırmalar yapmak ve teknolojiler geliştirmek 

Performans Hedefi 

Ülke ihtiyaçlarına cevap verecek projeleri yürütmek, etkinliği 
sağlamak, Ar-Ge sonucunda ticarileştirilecek ürünleri teşvik etmek 
ve Ar-Ge projelerinin yürütülmesine kolaylık sağlayacak tedbirleri 
almak ve bu projelerin ülke ekonomisine katkı yapmasını sağlamak. 

Ar-Ge birimleri tarafından yürütülecek Ar-Ge faaliyetlerine ve sonucunda ticarileştirilecek ürünlere yönelik olarak belirlenmiştir. 

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 2017 2018 
Yürürlükte olan dış destekli proje sözleşme bedellerinin toplamı (Milyon 
TLV'2,3  

Milyon TL 612,39 988,00 997,32 

Tanımlanmış dönem içinde başlayan, devam eden ve biten dış destekli projelerin toplam bütçesidir. 

2 lYürürlükte olan dış destekli proje sayısı • Isayı 140 1611 199 

Tanımlanmış dönem içinde başlayan, devam eden ve biten dış destekli projelerin toplam sayısıdır. 

3 İYeni ürün/prototip sayısı Isayı | ~ 166 76 80 

Mevcut özellikleri veya öngörülen kullanımlarına göre yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş bir mal veya hizmet ya da yeni ürün (makina, ekipman, teçhizat, cihaz, 
yazılım, el kitabı, rehber doküman, kılavuz, model, vb.) veya sürecin tüm teknik özelliklerini ve performansını içeren özgün bir model olmalıdır. (Teknik özellikler, 
bileşenler ve malzemelerde, birleştirilmiş yazılımda, kullanıcıya kolaylığında ve diğer işlevsel özelliklerinde önemli derecede iyileştirmeleri içermesi beklenmektedir). 

T lâf 4 |Yı eni süreç sayısı Isayı 34 31 

Yeni veya ö nemli derecede iyileştirilmiş bir üretim veya gerçekleştirme yönteminin belirlenmesidir. (Bu yenilik; teknikler, teçhizat ve/veya yazılımlarda önemli 
değişiklikleri içermektedir). 

1 591 Isayı löf 5 | Üniversitelerle yapılan i; birliği sayısı 59 

Bir üniversite ile, personel istihdamı, ekipman ve teçhizat kullanımı kapsamında yapılan işbirliği veya Ar - Ge nitelikli hizmet alımı şeklinde bir veya birden fazla iş 
paketinin ortak katılım ile gerçekleştirildiği proje sayısıdır. 

Isayı I " jşE 6 |TÜBİTAK'a bağlı merkez ve enstitülerle yapılan iş birliği sayısı 291 28 

TÜBİTAK'a bağlı bir merkez ve / veya enstitülerle ile personel istihdamı, ekipman ve teçhizat kullanımı kapsamında yapılan işbirliği veya Ar - Ge nitelikli hizmet alımı 
şeklinde bir veya birden fazla iş paketinin ortak katılım ile gerçekleştirildiği proje sayısıdır. 

7 i Kamu kurumları ile yapılan iş birliği sayısı |Sayı ~ T lif 42 39 

Bir kamu kurumu ile personel istihdamı, ekipman ve teçhizat kullanımı kapsamında yapılan işbirliği veya Ar - Ge nitelikli hizmet alımı şeklinde bir veya birden fazla iş 
paketinin ortak katılım ile gerçekleştirildiği proje sayısıdır. 

Isayı I " JÎE 8 [Özel Sektör ile yapılan iş birliği sayısı 401 36 

Özel sektör ile personel istihdamı, ekipman ve teçhizat kullanımı kapsamında yapılan işbirliği veya Ar - Ge nitelikli hizmet alımı şeklinde bir veya birden fazla iş 
paketinin ortak katılım ile gerçekleştirildiği proje sayısıdır. 

9 | Bilim Kurulu'ndan onay alan ticarileştirilecek ürün sayısı |Sayı [ 4| 12 

Bilim Kurulu'ndan onay alan ancak henüz ;ans, telif vb. şekilde bir sözleşme ile ticarileştirilmemiş ürün sayısıdır. 

10 İTİcarileştirilen ürün sayısı Isayı | 

Geliştirilen bir ürünün lisans, telif vb. şekilde bir sözleşme ile ticarileştirildiği ürün sayısıdır. 

11 İTicarileştirilme geliri (Milyon TL) | Milyon TL 0,331 0,02[ 2,10 

Geliştirilen bir ürünün lisans, telif vb. şekilde bir sözleşme ile ticarileştirilen ürün/ hizmetlerden elde edilen gelirdir. 

12 Kadrolu personel maliyetinin toplam personel maliyeti içindeki payı (oran)2 Yüzde 65 66 64 

Belirsiz süreli çalışan personelin toplam personel maliyeti içindeki oranını ifade etmektedir. 

13 Proje personeli maliyetinin toplam personel maliyeti içindeki payı (oran)2,3 Yüzde 35 34 36 

Belirli süreli çalışan personelin toplam personel maliyeti içindeki oranını ifade etmektedir. 

14 kadrolu personel sayısının toplam personel sayısı içindeki payı (oran) • Yüzde 61 62 61 

Belirsiz süreli çalışan personel sayısının toplam personel içindeki oranını ifade etmektedir. 
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15 Proje personeli sayısının toplam personel sayısı içindeki payı (oran)2,3 Yüzde 39 38 39 

Belirli süreli çalışan personel sayısının toplam personel içindeki oranını ifade etmektedir. 

16 
Teknoloji transferlerinden elde edilen gelirin toplam proje geliri içindeki 
payı foran)2,3 Yüzde 0,13 0,007 0,25 

Yürütülmüş/yurutulmekte olan projeler kapsamında ortaya çıkan ürünler kapsamında teknoloji transferi yoluyla yıl içerisinde elde edilen gelirlerin yıl içerisinde 
yürütülen projeler kapsamında elde edilen gelirlere oranıdır. 

17 Tescillenmiş patent sayısı2,3 Sayı 5 2 7 

Teknoloji/Ürün geliştirilmesi ve bunların neticesinde yeni patent alınması; Ar-Ge faaliyetlerinin, teknoloji/urun geliştirme ile özgün çözümler ortaya çıkarmanın bir 
göstergesidir. 

18 Toplam kalite belgesi sayısı2,3 Sayı 5 10i 5 

Toplam kalite belge sayısını ifade etmektedir. 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Faaliyetler 
Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 MAM Kalkınma Bakanlığı Destekli Projeleri Yürütmek 134.910.000,00 0 134.910.000,00 

2 Faaliyet Alanı Kapsamında Kamu ve Özel Sektörün İhtiyaç Duyduğu Hizmetleri Sunmak 39.915.000,00 0 39.915.000,00 

3 MAM'ın Görev Alanı Kapsamında Yönetim Destek Faaliyetlerini Yürütmek 136.413.000,00 0 136.413.000,00 

Genel Toplam 311.238.000 0 311.238.000 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 

12- Ülke ihtiyaçlarına cevap verecek projeleri yürütmek, etkinliği sağlamak, Ar-
Ge sonucunda ticarileştirilecek ürünleri teşvik etmek ve Ar-Ge projelerinin 
yürütülmesine kolaylık sağlayacak tedbirleri almak ve bu projelerin ülke 
ekonomisine katkı yapmasını sağlamak 

Faaliyet Adı MAM Kalkınma Bakanlığı Destekli Projeleri Yürütmek 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.40.00 - MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ 

Kalkınma Bakanlığı destekleri ile yürütülen projeler kapsamında 2018 yılı içim 134.910.000.- TL harcama yapılması 
planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0.00 

06 Sermaye Giderleri 134.910.000,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 134.910.000,00 

B
üt

çe
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K
a
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k Döner Sermaye 0,00 

B
üt
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K
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a
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Diğer Yurt İçi 0,00 

B
üt

çe
 D

ış
ı 

K
a

yn
a
k 

Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 134.910.000.00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 

12- Ülke ihtiyaçlarına cevap verecek projeleri yürütmek, etkinliği sağlamak, Ar-
Ge sonucunda ticarileştirilecek ürünleri teşvik etmek ve Ar-Ge projelerinin 
yürütülmesine kolaylık sağlayacak tedbirleri almak ve bu projelerin ülke 
ekonomisine katkı yapmasını sağlamak 

Faaliyet Adı 
Faaliyet Alanı Kapsamında Kamu ve Özel Sektörün İhtiyaç Duyduğu Hizmetleri 
Sunmak 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.40.00 - MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ 

Kamu ve özel sektör firmaları ile gerçekleştirilen dış destekli projeler için 2018 yılında 39.915.000.- TL harcama yapılması 
planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

04 Faiz Giderleri 0.00 

05 Cari Transferler 0.00 

06 Sermaye Giderleri 0,00 

07 Sermaye Transferleri 39.915.000,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 39.915.000,00 

f •* O « 
« « 
S- « 

Döner Sermaye 0,00 f •* O « 
« « 
S- « Diğer Yurt İçi 0,00 

S * Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 39.915.000,00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 

12- Ülke ihtiyaçlarına cevap verecek projeleri yürütmek, etkinliği sağlamak, Ar-
Ge sonucunda ticarileştirilecek ürünleri teşvik etmek ve Ar-Ge projelerinin 
yürütülmesine kolaylık sağlayacak tedbirleri almak ve bu projelerin ülke 
ekonomisine katkı yapmasını sağlamak 

Faaliyet Adı MAM'ın Görev Alanı Kapsamında Yönetim Destek Faaliyetlerini Yürütmek 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.40.00 - MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ 

MAM tarafından personel ve diğer cari harcamalar için 2018 yılında 136.413.000.- TL harcama yapılması planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 96.889.000,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 19.505.000,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 19.831.000,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 188.000,00 

06 Sermaye Giderleri 0,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 136.413.000,00 

jj Döner Sermaye 0,00 
Q « 
o 5 
& «" Diğer Yurt İçi 0,00 
:a £ 
M Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 136.413.000,00 
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6. Amaç: Milli Stratejik ve Kritik alanlarda Ar-Ge Yapmak, Teknoloji/Ürün 

Geliştirmek, Test/Analiz ve Ölçüm Hizmetleri Vermek, Özgün Çözümler Ortaya 

Koymak 

6.2. Hedef: Ülkenin Kalkınma Hedefleri Doğrultusunda; Öncelikli, Milli Kritik 

Olması Gereken Alanlarda Kamu ve Özel Sektör ile Ulusal/uluslararası, Yenilikçi 

ve Uygulamaya Aktarılabilecek Stratejik Araştırmalar Yapmak ve Teknolojiler 

Geliştirmek 

Performans Hedefi: Ülke İhtiyaçlarına Cevap Verecek Projeleri Yürütmek, Etkinliği 

Sağlamak, Ar-Ge Sonucunda Ticarileştirilecek Ürünleri Teşvik Etmek ve Ar-Ge 

Projelerinin Yürütülmesine Kolaylık Sağlayacak Tedbirleri Almak ve Bu Projelerin 

Ülke Ekonomisine Katkı Yapmasını Sağlamak 

Ar-Ge birimleri tarafından yürütülecek Ar-Ge faaliyetlerine ve sonucunda ticarileştirilecek 

ürünlere yönelik olarak belirlenmiştir. 

Performans Göstergeleri 

- Yürürlükte Olan Dış Destekli Proje Sözleşme Bedellerinin Toplamı 

Tanımlanmış dönem içinde başlayan, devam eden ve biten dış destekli projelerin toplam 

bütçesi (Milyon TL). [TARAL ve AB hariç] 

- Yürürlükte Olan Dış Destekli Proje Sayısı 

Yürürlükte olan dış destekli proje sayısının tanımlanmış dönem içinde başlayan, biten ve 

devam eden projeler sayısı. [TARAL ve AB hariç] 

- Yeni Ürün/Prototip Sayısı 

Mevcut özellikleri veya öngörülen kullanımlarına göre yeni ya da önemli derecede 

iyileştirilmiş bir mal veya hizmet ya da yeni ürün (makina, ekipman, teçhizat, cihaz, 

yazılım, el kitabı, rehber doküman, kılavuz, model, vb.) veya sürecin tüm teknik 

özelliklerini ve performansını içeren özgün bir model olmalıdır. (Teknik özellikler, 
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bileşenler ve malzemelerde, birleştirilmiş yazılımda, kullanıcıya kolaylığında ve diğer 

işlevsel özelliklerinde önemli derecede iyileştirmeleri içermesi beklenmektedir) 

- Yeni Süreç Sayısı 

Yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir üretim veya gerçekleştirme yönteminin 

belirlenmesidir. (Bu yenilik; teknikler, teçhizat ve yazılımlarda değişiklikleri içermektedir) 

- Üniversitelerle Yapılan İş Birliği Sayısı 

Bir üniversite ile, personel istihdamı, ekipman ve teçhizat kullanımı kapsamında yapılan 

işbirliği veya Ar-Ge nitelikli hizmet alımı şeklinde bir veya birden fazla iş paketinin ortak 

katılım ile gerçekleştirildiği proje sayısı. 

- TÜBİTAK'a Bağlı Merkez ve Enstitülerle Yapılan İş Birliği Sayısı 

TÜBİTAK'a bağlı bir merkez ve / veya enstitülerle ile personel istihdamı, ekipman ve 

teçhizat kullanımı kapsamında yapılan işbirliği veya Ar - Ge nitelikli hizmet alımı 

şeklinde bir veya birden fazla iş paketinin ortak katılım ile gerçekleştirildiği proje sayısı. 

- Kamu Kurumları ile Yapılan İş Birliği Sayısı 

Bir kamu kurumu ile personel istihdamı, ekipman ve teçhizat kullanımı kapsamında 

yapılan işbirliği veya Ar - Ge nitelikli hizmet alımı şeklinde bir veya birden fazla iş 

paketinin ortak katılım ile gerçekleştirildiği proje sayısı. 

- Özel Sektör ile Yapılan İş Birliği Sayısı 

Özel sektör ile personel istihdamı, ekipman ve teçhizat kullanımı kapsamında yapılan 

işbirliği veya Ar-Ge nitelikli hizmet alımı şeklinde bir veya birden fazla iş paketinin ortak 

katılım ile gerçekleştirildiği proje sayısı. 

- Bilim Kurulu'ndan Onay Alan Ticarileştirilecek Ürün Sayısı 

Bilim Kurulu'ndan onay alan ancak henüz lisans, telif vb. şekilde bir sözleşme ile 

ticarileştirilmemiş ürün sayısı. 
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- Ticarileştirilen Ürün Sayısı 

Geliştirilen bir ürünün lisans, telif vb. şekilde bir sözleşme ile ticarileştirildiği ürün sayısı. 

- Ticarileştirilme Geliri (Milyon TL) 

Geliştirilen bir ürünün lisans, telif vb. şekilde bir sözleşme ile ticarileştirilen ürün/ 

hizmetlerden elde edilen gelir. 

- Kadrolu Personel Maliyetinin Toplam Personel Maliyeti İçindeki Payı (Oran) 

Belirsiz süreli çalışan personelin toplam personel maliyeti içindeki oranını ifade 

etmektedir. 

- Proje Personeli Maliyetinin Toplam Personel Maliyeti İçindeki Payı (Oran) 

Belirli süreli çalışan personelin toplam personel maliyeti içindeki oranını ifade 

etmektedir. 

- Kadrolu Personel Sayısının Toplam Personel Sayısı İçindeki Payı (Oran) 

Belirsiz süreli çalışan personelin toplam personel içindeki oranını ifade etmektedir. 

- Proje Personeli Sayısının Toplam Personel Sayısı İçindeki Payı (Oran) 

Belirli süreli çalışan personelin toplam personel içindeki oranını ifade etmektedir. 

- Teknoloji Transferlerinden Elde Edilen Gelirin Toplam Proje Geliri İçindeki 

Payı (Oran) 

Teknoloji transferi yoluyla yıl içerisinde elde edilen gelirlerin yıl içerisinde yürütülen 

projeler kapsamında elde edilen gelirlere oranıdır 

- Tescillenmiş Patent Sayısı 

Kurumda yürütülen projelerin tüm safhalarında ortaya çıkan buluşların sınai mülkiyet 

kapsamında koruma altına alınmasıdır. 
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- Toplam Kalite Belgesi Sayısı 

Vermiş olduğu hizmetlerin kalitesi uluslararası standartlar kapsamında müşteri adına 3. 

taraflarca değerlendirilmekte ve belgelendirilmektedir. Hizmet kalitesinin sürekliliğinin 

sağlanabilmesi için de belge hedefi konulmuştur. 

Faaliyetler 

MAM Kalkınma Bakanlığı Destekli Projeleri Yürütmek 

TÜBİTAK-MAM, Türkiye'de kendi çalışma alanlarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak 

üzere kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu araştırma, geliştirme ve 

uygulama çalışmaları yapmak amacıyla üniversiteler, yurtiçi ve yurtdışı araştırma 

kuruluşları, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile ortak projeler gerçekleştirmekte, 

uluslararası araştırma projelerine katılmak konusunda referans merkezleri olma 

faaliyetlerini bu kapsamda gerçekleştirmektedir. 

Faaliyet Alanı Kapsamında Kamu ve Özel Sektörün İhtiyaç Duyduğu Hizmetleri 

Sunmak 

Faaliyet alanımız kapsamında kamu ve özel sektöre proje ve hizmet desteği 

verilmektedir. Şu an itibariyle 108 adet proje ve 19 adet endüstriyel destek hizmeti 

projesi yürütülmekte olup bunların toplam büyüklüğü 365 Milyon TL'dir. Bu projelerin bir 

kısmı 2018 yılında devam edecek olup bu sayı ve tutarlara yeni projeler eklenecektir. 

Tahsisi edilen tutarın üzerinde elde edilen gelirler bütçeye eklenmektedir. 

MAM'ın Görev Alanı Kapsamında Yönetim Destek Faaliyetlerini Yürütmek 

Faaliyetlerin yerine getirilmesi kapsamında gerekli olan kadrolu personel desteği ve 

diğer cari giderlerin (elektrik, su, ısıtma, personel taşıma, yemek vb) karşılanması 

amacıyla tahsis edilen ödeneklerle gerçekleştirilecek giderlerdir. 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

idare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTİRMA KURUMU 

Amaç Milli Stratejik ve Kritik alanlarda Ar-Ge yapmak, teknoloji/ürün geliştirmek, test/analiz ve 
ölçüm hizmetleri vermek, özgün çözümler ortaya koymak 

Hedef Savunma alanında ulusal ih tiyaçların karşılanmasına yönelik ürünler/sistemler geliştirmek 

Performans Hedefi Ülke İhtiyaçlarına Cevap Verecek Projeleri Yürütmek Etkinliğini 
Sağlamak 

Ülke ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikle özgün proje fikirlerini oluşturarak bu fikirleri ihtiyaç ve tedarik makamları ile paylaşmak (yurtiçi/yurtdışı), Ar-Ge gerektiren kritik ve zorlu projeleri 
başarı ile yürütebilecek kaynaklara sahip olmak ifade edilmektedir. 

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 2017 2018 
1 Yürürlükte olan dış destekli proje sayısı Sayı 32 35 17 

Tanımlanmış dönem içinde başlayan, devam eden ve biten dış destekli projelerin toplam bütçesidir. 

2 Yürürlükte olan Kalkınma Bakanlığı projelerinin sayısı Sayı 7 7! 7 

İlgili yıl içerisinde yürütülen Kalkınma Bakanlığı des tekli proje sayısını ifade etmektedir. 

3 | Yürürlükte olan diğer dış destekli projelerinin sayısı Sayı 25 28 10 

İlgili yıl içerisinde yürütülmekte olan, Kalkınma Bakanlığı, TARAL ve iç destekli projelerin dışında kalan diğer dış destekli proje sayısını ifade etmektedir. 

4 Yürürlükte olan iç destek li projelerin sayısı Sayı 5 6 3 

İlgili yıl içerisinde tamamen TÜBİTAK SAGE özkaynakları ile yürütülen iç destekli projele sayısını ifade etmektedir. 

5 | Envantere girebilecek ürün sayısı Sayı 5 7 10 
ilgili yıl itibarı ile stok numarası alınabilecek, TSK deposuna ürün olarak girebilecek ve belirli bir miktarda üretim gerçekleştirilerek kullanıma alınabilecek seviyedeki ürünleri 
ifade etmektedir. 

6 Verilen endüstriyel hizmet adedi Sayı 25 55 22 

İlgili yıl içerisinde Endüstriyel Hizmetler kapsamında diğer sanayii kurum ve kuruluşlarına ve rilen birbirinden farklı endüstriyel hizmet sayısını ifade etmektedir. 

7 Endüstriyel hizmet toplam geliri (Milyon TL) Milyon TL 1.2 1,4 1,65 

İlgili yıl içeris inde Endüstriyel Hizmetler kapsamında verilen hizmetlerin toplam tutarını ifade etmektedir. 

8 | Endüstriyel hizmet müşteri portföyü Sayı 33 30İ 25 

İlgili yıl içerisinde hizmet verilen farklı endüstriyel hizmet müşterilerinin sayısını ifade etmektedir. 

9 | Kadrolu personel m aliyetinin toplam personel maliyeti içindeki payı (oran) Yüzde 54 541 58 

Belirsiz süreli çalışan personelin toplam personel maliyeti içindeki oranını ifade etmektedir. 

10 Proje personeli maliyetinin toplam personel maliyeti içindeki payı (oran) İYüzde 46 46 42 

Belirli süreli çalışan personelin toplam personel maliyeti içindeki oranını ifade etmektedir. 

11 |Kadrolu personel sayısının toplam personel sayısı içindeki payı (oran) İYüzde 41 48 46 

Belirsiz süreli çalışan personel sayısının toplam personel içindeki oranını ifade etmektedir. 

12 |Proje personeli sayısının toplam personel sayısı içindeki payı (oran) İYüzde 59 52 54 

Belirli süreli çalışan personel sayısının to plam personel içindeki oranını ifade etmektedir. 

13 Teknoloji transferlerinden elde edilen gelirin toplam proje geliri içindeki payı (oran) Yüzde - -

Yürütülmüş/yürütülmekte olan projeler kapsamında ortaya çıkan ürünler kapsamında teknoloji transferi yoluyla yıl içerisinde elde edilen gelirlerin yıl içerisinde yürütülen 
projeler kapsamında elde edilen gelirlere oranıdır. 

14 Tescil len miş patent sayısı | Sayı ıl 1 2 

Teknoloji/Ürün geliştirilmesi ve bunların neticesinde yeni patent alınması; Ar-Ge faaliyetlerinin, teknoloji/urun geliştirme ile özgün çözümler ortaya çıkarmanın bir 
göstergesidir. 

15 İTescillenmiş marka sayısı |Sayı -1 -1 -

Teknoloji/Ürün geliştirilmesi ve bunların neticesinde yeni marka alınması; Ar-Ge fa aliyetlerinin, teknoloji/urun geliştirme ile özgün çözümler ortaya çıkarmanın bir 
göstergesidir. 

16 İToplam kalite belgesi sayısı |Sayı a| 2| Z 

Toplam kalite belge sayısını ifade etmektedir. 
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Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Faaliyetler 
Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Faaliyet Alanı Kapsamında Kamu ve Özel Sektörün İhtiyaç Duyduğu Hizmetleri Sunmak 18.800.000,00 
0 

18.800.000,00 

2 SAGE Kalkınma Bakanlığı Destekti Projeleri Yürütmek 104.280.000,00 
0 

104.280.000,00 

3 SAGE'nin Görev Alanı Kapsamında Yönetim Destek Faaliyetlerini Yürütmek 78.501.000,00 
0 

78.501.000,00 

Genel Toplam 201.581.000 0 201.581.000 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 13- Ülke İhtiyaçlarına Cevap Verecek Projeleri Yürütmek Etkinliğini Sağlamak 

Faaliyet Adı 
Faaliyet Alanı Kapsamında Kamu ve Özel Sektörün İhtiyaç Duyduğu Hizmetleri 
Sunmak 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.36.00 - SAVUNMA SANAYİİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ 

Kamu ve özel sektör firmaları ile gerçekleştirilen dış destekli projeler için 2018 yılında 18.800.000.- TL harcama yapılması 
planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 0,00 

07 Sermaye Transferleri 18.800.000,00 

08 Borç verme 0,00 

Topla u Bütçe Kaynak İhtiyacı 18.800.000,00 

fi 4> r 
s- « 

Döner Sermaye 0,00 
fi 4> r 
s- « Diğer Yurt İçi 0,00 

£ * CO Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 18.800.000,00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 13- Ülke İhtiyaçlarına Cevap Verecek Projeleri Yürütmek Etkinliğini Sağlamak 

Faaliyet Adı SAGE Kalkınma Bakanlığı Destekli Projeleri Yürütmek 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.36.00 - SAVUNMA SANAYİİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ 

Kalkınma Bakanlığı destekleri ile yürütülen projeler kapsamında 2018 yılı içim 104.280.000.- TL harcama yapılması 
planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK. Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 104.280.000,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 104.280.000,00 

Döner Sermaye 0,00 

" E a 5, 
a « Diğer Yurt İçi 0,00 

S ^ 09 Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 104.280.000,00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 13- Ülke İhtiyaçlarına Cevap Verecek Projeleri Yürütmek Etkinliğini Sağlamak 

Faaliyet Adı SAGE'nin Görev Alanı Kapsamında Yönetim Destek Faaliyetlerini Yürütmek 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.36.00 - SAVUNMA SANAYİİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ 

SAGE tarafından personel ve diğer cari harcamalar için 2018 yılında 78.501.000.- TL harcama yapılması planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 56.907.000,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 11.591.000,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.003.000,00 

04 Faiz Giderleri 0.00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 0,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 78.501.000.00 

Û 2 

S" « 

Döner Sermaye 0,00 
Û 2 

S" « Diğer Yurt İçi 0,00 
:3  ̂
CO Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 78.501.000,00 
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6. Amaç: Milli Stratejik ve Kritik alanlarda Ar-Ge Yapmak, Teknoloji/Ürün 

Geliştirmek, Test/Analiz ve Ölçüm Hizmetleri Vermek, Özgün Çözümler Ortaya 

Koymak 

6.3. Hedef: Savunma Alanında Ulusal İhtiyaçların Karşılanmasına Yönelik 

Ürünler/Sistemler Geliştirmek 

Performans Hedefi: Ülke İhtiyaçlarına Cevap Verecek Projeleri Yürütmek 

Etkinliğini Sağlamak 

Ülke ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikle özgün proje fikirlerini oluşturarak bu fikirleri 

ihtiyaç ve tedarik makamları ile paylaşmak (yurtiçi/yurtdışı), Ar-Ge gerektiren kritik ve 

zorlu projeleri başarı ile yürütebilecek kaynaklara sahip olmak ifade edilmektedir. 

Performans Göstergeleri 

- Yürürlükte Olan Dış Destekli Proje Sayısı 

İlgili performans göstergesi, ilgili yıl içerisinde yürütülmekte olan TARAL ve iç destekli 

projelerin dışında kalan diğer kamu (SSM, MSB vb.) veya sanayi kuruluşları (ASELSAN, 

ROKETSAN vb.) tarafından desteklenen dış destekli proje sayısını ifade etmektedir. 

Güdümlü mühimmatlara yönelik sistem ve alt sistem seviyesinde yürütülen dış destekli 

proje sayısı 2016 yılı itibarı ile 36 olarak gerçekleşmiş olup 2017 yılında 36 adet, 2018 

yılında ise tamamlanması planlanan projeler kapsamında 17 adet olarak gerçekleşeceği 

öngörülmektedir. 

- Yürürlükte Olan Kalkınma Bakanlığı Projelerinin Sayısı 

İlgili performans göstergesi, ilgili yıl içerisinde yürütülen Kalkınma Bakanlığı destekli 

proje sayısını ifade etmektedir. 2016 yılı itibarı ile Kalkınma Bakanlığı destekli 7 adet 

altyapı geliştirme projesi TÜBİTAK SAGE bünyesinde yürütülmüş olup 2017 ve 2018 

yıllarında sırası ile 8 adet ve 7 adet projenin yürütüleceği öngörülmüştür. 
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- Yürürlükte Olan Diğer Dış Destekli Projelerin Sayısı 

İlgili performans göstergesi, ilgili yıl içerisinde yürütülmekte olan, Kalkınma Bakanlığı, 

TARAL ve iç destekli projelerin dışında kalan diğer dış destekli proje sayısını ifade 

etmektedir. Güdümlü mühimmatlara yönelik sistem ve alt sistem seviyesinde yürütülen 

diğer dış destekli proje sayısı 2016 yılı itibarı ile 25 olarak gerçekleşmiş olup 2017 

yılında 28 adet, 2018 yılında ise tamamlanması planlanan projeler kapsamında 10 adet 

olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. 

- Yürürlükte Olan İç Destekli Projelerin Sayısı 

İlgili performans göstergesi, ilgili yıl içerisinde tamamen TÜBİTAK SAGE özkaynakları ile 

yürütülen iç destekli proje sayısını ifade etmektedir. 2016 yılı itibarı ile TÜBİTAK-SAGE 

bünyesinde 5 adet iç destekli proje yürütülmüş olup 2017 ve 2018 yıllarında sırası ile 5 

adet ve 3 adet projenin yürütüleceği öngörülmüştür. 

- Envantere Girebilecek Ürün Sayısı 

İlgili performans göstergesi, ilgili yıl itibarı ile stok numarası alınabilecek, TSK deposuna 

ürün olarak girebilecek ve belirli bir miktarda üretim gerçekleştirilerek kullanıma 

alınabilecek seviyedeki ürünleri ifade etmektedir. 2016 yılı itibarı ile TÜBİTAK SAGE 

tarafında yürütülen projeler kapsamında 5 adet ürünün envantere girebilecek seviyede 

olduğu değerlendirilmiş olup 2017 ve 2018 yıllarında yeni geliştirilen mühimmat 

sistemleri kapsamında sırası ile 8 adet ve 10 adet ürünün envantere girebileceği 

öngörülmüştür. 

- Verilen Endüstriyel Hizmet Adedi 

İlgili performans göstergesi, ilgili yıl içerisinde Endüstriyel Hizmetler kapsamında diğer 

sanayii kurum ve kuruluşlarına verilen birbirinden farklı endüstriyel hizmet sayısını ifade 

etmektedir. 2016 yılı itibarı ile verilen endüstriyel hizmet adedi 25 olarak gerçekleşmiş 

olup 2017 ve 2018 yıllarında sırası ile 25 adet ve 22 adet endüstriyel hizmet 

verilebileceği öngörülmüştür. 

183 



- Endüstriyel Hizmet Toplam Geliri (Milyon TL) 

İlgili performans göstergesi, ilgili yıl içerisinde Endüstriyel Hizmetler kapsamında verilen 

hizmetlerin toplam tutarını ifade etmektedir. 2016 yılı itibarı ile endüstriyel hizmet toplam 

geliri 1,2 Milyon TL olarak gerçekleşmiş olup 2017 ve 2018 yıllarında sırası ile 0,94 

Milyon TL ve 1,65 TL olarak gerçekleşebileceği öngörülmüştür. 

- Endüstriyel Hizmet Müşteri Portföyü 

İlgili performans göstergesi, ilgili yıl içerisinde hizmet verilen farklı endüstriyel hizmet 

müşterilerinin sayısını ifade etmektedir. Endüstriyel hizmetler kapsamındaki müşteri 

portföyü 2016 yılı itibarı ile 33 adet olarak gerçekleşmiş olup 2017 ve 2018 yıllarında 

sırası ile 21 adet ve 25 adet olarak gerçekleşebileceği öngörülmüştür. 

- Kadrolu Personel Maliyetinin Toplam Personel Maliyeti İçindeki Payı (Oran) 

İlgili performans göstergesi, kadrolu personel maliyetinin toplam personel maliyeti 

içindeki payını ifade etmektedir. 2016 yılında %54 seviyesinde gerçekleşen bu oranın 

kadrolu personel sayısında yıllık yaklaşık 50 kişi artış ve kadrolu personel maliyetlerinin 

son yıl Toplu İş Sözleşmesi zamları göz önünde bulundurularak yılda % 6'lık artış 

öngörüsü ile birlikte 2017 ve 2018 yıllarında sırası ile %54 ve %58 olarak 

gerçekleşebileceği öngörülmüştür. 

- Proje Personeli Maliyetinin Toplam Personel Maliyeti İçindeki Payı (Oran) 

İlgili performans göstergesi, proje personel maliyetinin toplam personel maliyeti içindeki 

payını ifade etmektedir. 2016 yılında %46 seviyesinde gerçekleşen bu oranın proje 

personeli sayısının her yıl 100 kişi olarak artacağı ve proje personeli maliyetlerinin son 

yıl Toplu İş Sözleşmesi zamları göz önünde bulundurularak yılda % 6'lık artış öngörüsü 

ile 2017 ve 2018 yılları için sırası ile %46 ve %42 olarak gerçekleşebileceği 

öngörülmüştür. 
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- Kadrolu Personel Sayısının Toplam Personel Sayısı İçindeki Payı (Oran) 

İlgili performans göstergesi, kadrolu personel sayısının toplam personel sayısı içindeki 

payını ifade etmektedir. 2016 yılında %41 seviyesinde gerçekleşen bu oranın kadrolu 

personel sayısında yıllık yaklaşık 50 kişi artış öngörüsü ile birlikte 2017 ve 2018 

yıllarında sırası ile %48 ve %46 olarak gerçekleşebileceği öngörülmüştür. 

- Proje Personeli Sayısının Toplam Personel Sayısı İçindeki Payı (Oran) 

İlgili performans göstergesi, proje personel sayısının toplam personel sayısı içindeki 

payını ifade etmektedir. 2016 yılında %59 seviyesinde gerçekleşen bu oranın proje 

personeli sayısının her yıl 100 kişi olarak artacağı öngörüsü ile 2017 ve 2018 yılları için 

sırası ile %52 ve %54 olarak gerçekleşebileceği öngörülmüştür. 

- Teknoloji Transferlerinden Elde Edilen Gelirin Toplam Proje Geliri İçindeki 

Payı (Oran) 

İlgili performans göstergesi, teknoloji transferlerinden elde edilen gelirin toplam proje 

geliri içindeki payını ifade etmektedir. İlgili yıllar çerçevesinde Fikri ve Sınai 

Mülkiyet(FSM) hakları TÜBİTAK SAGE'ye ait ürün bulunmadığından bu kapsamda elde 

edilen bir gelir oluşmamıştır/öngörülmemiştir. 

- Tescillenmiş Patent Sayısı 

İlgili performans göstergesi, tescillenmiş patent sayısını ifade etmektedir. 2016 yılında 1 

adet olan bu sayının 2017 yılında 1 adet ve 2018 yılı için yeni alınabilecek bir adet 

patent ile 2 adet olabileceği öngörülmüştür. 

- Tescillenmiş Marka Sayısı 

İlgili performans göstergesi, tescillenmiş marka sayısını ifade etmektedir. İlgili yıllar 

çerçevesinde TÜBİTAK-SAGE'ye ait tescillenmiş marka bulunmamaktadır. 
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- Toplam Kalite Belgesi Sayısı 

İlgili performans göstergesi, kalite belge sayısını ifade etmektedir. TÜBİTAK SAGE, ilgili 

yıllar kapsamında ISO 9001 ve Akreditasyon belgelerine sahiptir. 

Faaliyetler 

Faaliyet Alanı Kapsamında Kamu ve Özel Sektörün İhtiyaç Duyduğu Hizmetleri 

Sunmak 

İlgili yıl içerisinde yürütülmekte olan TARAL ve iç destekli projelerin dışında kalan diğer 

kamu (SSM, MSB vb.) veya sanayi kuruluşları (ASELSAN, ROKETSAN vb.) tarafından 

desteklenen dış destekli proje sayısını ifade etmektedir. Güdümlü mühimmatlara yönelik 

sistem ve alt sistem seviyesinde yürütülen dış destekli proje sayısı 2016 yılı itibarı ile 36 

olarak gerçekleşmiş olup 2017 yılında 36 adet, 2018 yılında ise tamamlanması 

planlanan projeler kapsamında 17 adet olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. 

SAGE Kalkınma Bakanlığı Destekli Projeleri Yürütmek 

2016 yılı itibarı ile SAGE tarafından yürütülen Kalkınma Bakanlığı destekli 7 adet altyapı 

geliştirme projesi olup, 2017 ve 2018 yıllarında sırası ile 8 adet ve 13 adet projenin 

yürütüleceği öngörülmüştür. 

SAGE'nin Görev Alanı Kapsamında Yönetim Destek Faaliyetlerini Yürütmek 

TÜBİTAK SAGE'nin kadrolu personel maliyeti ve cari harcamalarını ifade etmektedir. 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Amaç Milli Stratejik ve Kritik alanlarda Ar-Ge yapmak, teknoloji/urun geliştirmek, test/analiz ve 
ölçüm hizmetleri vermek, Özgün çözümler ortaya koymak 

Hedef 
Eğitim ve araştırma e-altyapılarını gelişen teknolojileri takip ederek güçlendirmek, açık 
bilime destek sağlamak, kurumsal ihtiyaçlar için açık kaynak çözümler üretmek ve destek 
vermek 

Performans Hedefi 

Ülkemizdeki akademik bilgi üretimini etkinleştirmek, kaliteli e-
altyapı hizmetleri sunmak, Ulusal bilimsel yayın kalitesini 
artırmak ve açık bilime destek sağlamak. Kamu kurum ve 
kuruluşlarında Pardus kullanımının yaygınlaştırmak ve gelişen 
firma ekosistemi ile sürdürebilirliğini ve işletilebilirliğini 
artırmak. 

ULAKNETin kendire ait fiber optik altyapısına kavuşması, hat kirası bedellerinde tasarruf sağlayıp ülkemizdeki araştırmacılara daha yüksek hızlar ile hizmet sunmasına olanak 
sağlayacaktr. Hesaplamalı bilimler alanında çalışan araştırmacılara ve AR-GE faaliyetleri sürdüren kurumlara e-altyapı kullanımını artımak ve bu altyapının devamlılığını 
sağlamak. Ulusal ve uluslararası bilgi ihtiyacı, bilimsel kaynak erişimini arttırmak, ulusal dergi kalitesini ve kullanılırlığını arttırmak, ulusal bilim performans analiz ve Ölçümleri 
yapmak. Kamu kurumlarında dışa bağımlılığın ve lisans maliyetlerinin azaltılması için Pardus'un yaygınlaşması gerekmektedir. Mevcut kamu kurum ve kuruluş sayısı göz önünde 
bulundurulduğunda bu sistemin işletilebilir ve desteğinin sağlanabilir olması için Pardus firma ekosisteminin gelişmesine ihtiyaç duyulduğu oldukça açık bir durumdur. Bu nedenle 
Pardus'a göç eden kurum sayısı ile göç yapma yetkinliğine sahip firma sayısının doğru orantılı olarak artması öncelikli hedefimizdir. 

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 2017 2018 
1 İLILAKNET'e ait altyapı üzerinden bağlı bulunan birim sayısı Sayı 31 33 40 

ULAKNETi kendi fiber optik altyapısına sahip bir ağa dönüştürmek, hat kirası bedellerinde tasarruf sağlarken ülkemizdeki araştırmacılara daha yüksek hızlar ile 
hizmet sunulmasına olanak verecektir. 

2 İTRUBA kayıtlı araştırmacı sayısı Isayı 1.48l| 1.635 1.650 

Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı'ndan (TRUBA) faydalanmakta olan ve faydalanmış kayıtlı araştırmacı sayısını ifade etmektedir. Hesaplamalı bilimler alanında çalışan 
araştırmacılar ve AR-GE faaliyetleri sürdüren kurumlar tarafından altyapının kullanımının artarak devam ettiğini göstermektedir. 

3 jEKUAL veri tabanı sayısı Isayı 1 12| 13| 13 

Uluslararası bilimsel bilgiye erişimi sağlayacak kaynakların sayısını arttırarak, Ulusal bilimsel performansın yükselmesine destek sağlamak için önem arz etmektedir. 

4 | Atıf Dizininde yer alan yayın sayısı |Sayı 620 800 

Ulusal akademik dergilerde yayınlanan makaleler üzerinden bibliyometrik analizler yapılabilmesi ve elde edilecek verilerin işlenmesi neticesinde de Türkiye'nin 
Ulusal Bilim Haritası'nın çıkarılmasıdır. 

5 [PergiPark'ta barındırılan dergi sayısı Isayı 1.282 1.475 1.500 

Ulusal Akademik Dergilerin kalitesini ve kullanılırlığını arttırmak için uluslararası standartlarda dergi barındırma ve editöryal süreç yönetimi hizmeti verilmesidir. 

6 İTÜBİTAK Bilim Arşivinde yer alan yayın sayısı Isayı ol 500 

TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler kapsamında yayımlanan bilimsel araştırma sonuçlarının TÜBİTAK Bilim Arşivinde yer almasını sağlayarak 
Açık Erişim olarak tüm araştırmacıların hizmetine sunulmasıdır. 

7 |PARDUS dönüşüm ortağı kriterlerini sağlayan firma sayısı Isayı 3[ 
PARDUS'un kamu kurum ve kuruluşlarında yayılması öncelikli hedefimizdir. Kamu kurumları ve çalışan sayısı göz önünde bulundurulduğunda bu hedefe ulaşmak 
ve kurumlara istenen desteği sağlayabilmek için göç yapan firmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ekosistemin geliştirilmesi için Pardus göç yetkinliğine sahip firma 
sayısının artması öncelikli hedeflerimizdendir. 

[Sayı 3 | PARDUS Dönüşümü yapılan kurum sayısı 

Kamu kurum ve kuruluşlarının yüksek maliyetli işletim sistemlerine bağımlılıklarını bir an önce azaltıp PARDUS'a geçmeleri en önemli hedefimizdir. Bu bağlamda 
projemizde çalışan personel sayısı ile orantılı olarak Pardus göçü yapan kurum sayısını elimizden geldiğince artırmak yoluna ilerlemeliyiz. Bu sayı arttıkça 
kurumların Pardus'un kullanılabilirliği ile ilgili güveni de artacaktır. 

9 Kadrolu personel maliyetinin toplam personel maliyeti içindeki payı (oran) Yüzde 63 62 67 

Belirsiz süreli çalışan personelin toplam personel maliyeti içindeki oranını ifade etmektedir. 

10 Proje personeli maliyetinin toplam personel maliyeti içindeki payı (oran) Yüzde 37 38 33 

Belirli süreli çalışan personelin toplam personel maliyeti içindeki oranını ifade etmektedir. 

11 [Kadrolu personel sayısının toplam personel sayısı içindeki payı (oran) İYüzde 58 61 58 

Belirsiz süreli çalışan personel sayısının toplam personel içindeki oranını ifade etmektedir. 

12 1 Proje personeli sayısının toplam personel sayısı içindeki payı (oran) Yüzde 42 lif 42 

Belirli süreli çalışan personel sayısının toplam personel içindeki oranını ifade etmektedir. 

13 İTescillenmiş marka sayısı Isayı 
Teknoloji/Ürün geliştirilmesi ve bunların neticesinde yeni marka alınması; Ar-Ge faaliyetlerinin, teknoloji/ürün geliştirme ile özgün çözümler ortaya çıkarmanın bir 
göstergesidir. 
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14 İToplam kalite belgesi sayısı Isayı | -| 0| 1 

Toplam kalite belge sayısını ifade etmektedir. 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Faaliyetler 
Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Cahit Arf Bilgi M erkezi Bilgi Hizmetleri Faaliyetleri Yürütmek 133.881.000,00 

0 

133.881.000,00 

2 Ağ Teknolojileri Birimi Yurtiçi ve Yurtdışı İnternet Hizmeti Faaliyetleri Yürütmek 82.906.000,00 

0 

82.906.000,00 

3 ULAKBİM Kalkınma Bakanlığı Destekli Projeleri Yürütmek 100.510.000,00 
0 

100.510.000,00 

4 ULAKBİM'in Görev Alanı Kapsamında Yönetim Destek Faal iyetlerini Yürütmek 41.113.000,00 

0 

41.113.000,00 

Genel Toplam 358.410.000 0 35S.410.000 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 

14- Ülkemizdeki akademik bilgi üretimini etkinleştirmek, kaliteli e-altyapı 
hizmetleri sunmak, Ulusal bilimsel yayın kalitesini artırmak ve açık bilime destek 
sağlamak. Kamu kurum ve kuruluşlarında Pardus kullanımının yaygınlaştırmak 
ve gelişen firma ekosistemi ile sürdürebilirliğini ve işletilebilirliğini artırmak 

Faaliyet Adı Cahit Arf Bilgi Merkezi Bilgi Hizmetleri Faaliyetleri 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.38.00 - ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ 

TÜBİTAK-ULAKBİM bünyesinde yer alan Cahit Arf Bilgi Merkezi Bilgi Hizmetleri Faaliyetleri kapsamında 2018 yılı içim 
133.881.000.- TL harcama yapılması planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 133.881.000,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 0,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 133.881.000,00 

£ M 
o « 

Döner Sermaye 0,00 £ M 
o « 

Diğer Yurt İçi 0,00 
:= X 
M Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 133.881.000,00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 

14- Ülkemizdeki akademik bilgi üretimini etkinleştirmek, kaliteli e-altyapı 
hizmetleri sunmak, Ulusal bilimsel yayın kalitesini artırmak ve açık bilime destek 
sağlamak. Kamu kurum ve kuruluşlarında Pardus kullanımının yaygınlaştırmak 
ve gelişen firma ekosistemi ile sürdürebilirliğini ve işletilebilirliğini artırmak 

Faaliyet Adı Ağ Teknolojileri Birimi Yurtiçi ve Yurtdışı İnternet Hizmeti Faaliyetleri 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.38.00 - ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ 

TÜBİTAK-ULAKBlM bünyesinde yürütülen Ağ Teknolojileri Birimi Yurtiçi ve Yurtdışı İnternet Hizmeti Faaliyetleri 
kapsamında 2018 yılı içim 82.906.000.- TL harcama yapılması planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 82.906.000,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 0,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 82.906.000,00 
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Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 82.906.000,00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 

14- Ülkemizdeki akademik bilgi üretimini etkinleştirmek, kaliteli e-altyapı hizmetleri 
sunmak, Ulusal bilimsel yayın kalitesini artırmak ve açık bilime destek sağlamak. 
Kamu kurum ve kuruluşlarında Pardus kullanımının yaygınlaştırmak ve gelişen 
firma ekosistemi ile sürdürebilirliğini ve işletilebilirliğini artırmak 

Faaliyet Adı ULAKBİM Kalkınma Bakanlığı Destekli Projeleri Yürütmek 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.38.00 - ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ 

Kalkınma Bakanlığı destekleri ile yürütülen projeler kapsamında 2018 yılı içim 100.510.000.- TL harcama yapılması 
planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 100.510.000,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 100.510.000,00 
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Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 100.510.000,00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 

14- Ülkemizdeki akademik bilgi üretimini etkinleştirmek, kaliteli e-altyapı 
hizmetleri sunmak, Ulusal bilimsel yayın kalitesini artırmak ve açık bilime destek 
sağlamak. Kamu kurum ve kuruluşlarında Pardus kullanımının yaygınlaştırmak 
ve gelişen firma ekosistemi ile sürdürebilirliğini ve işletilebilirliğini artırmak 

Faaliyet Adı 
ULAKBİM'in Görev Alanı Kapsamında Yönetim Destek Faaliyetlerini 
Yürütmek 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.38.00 - ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ 

ULAKBİM tarafından personel ve diğer cari harcamalar için 2018 yılında 41.113.000.- TL harcama yapılması planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 11.038.000,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 2.199.000,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.381.000,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 22.495.000,00 

06 Sermaye Giderleri 0,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 41.113.000,00 

Q M 

S S" 

Döner Sermaye 0,00 
Q M 

S S" Diğer Yurt İçi 0,00 

ü * Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 41.113.000,00 
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6. Amaç: Milli Stratejik ve Kritik alanlarda Ar-Ge Yapmak, Teknoloji/Ürün 

Geliştirmek, Test/Analiz ve Ölçüm Hizmetleri Vermek, Özgün Çözümler Ortaya 

Koymak 

6.4. Hedef: Eğitim ve Araştırma e-altyapılarını Gelişen Teknolojileri Takip Ederek 

Güçlendirmek, Açık Bilime Destek Sağlamak, Kurumsal İhtiyaçlar İçin Açık 

Kaynak Çözümler Üretmek ve Destek Vermek 

Performans Hedefi: Ülkemizdeki Akademik Bilgi Üretimini Etkinleştirmek, Kaliteli 

e-altyapı Hizmetleri Sunmak, Ulusal Bilimsel Yayın Kalitesini Artırmak ve Açık 

Bilime Destek Sağlamak. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Pardus Kullanımının 

Yaygınlaştırmak ve Gelişen Firma Ekosistemi ile Sürdürebilirliğini ve 

İşletilebilirliğini Artırmak 

ULAKNET'in kendine ait fiber optik altyapısına kavuşması, hat kirası bedellerinde 

tasarruf sağlayıp ülkemizdeki araştırmacılara daha yüksek hızlar ile hizmet sunmasına 

olanak sağlayacaktır. Hesaplamalı bilimler alanında çalışan araştırmacılara ve AR-GE 

faaliyetleri sürdüren kurumlar için e-altyapı kullanımını artırmak ve bu altyapının 

devamlılığını sağlamak amaçlanmaktadır. Ayrıca ulusal ve uluslararası bilimsel kaynak 

erişimini arttırmak, ulusal dergi kalitesini uluslararası seviyeye çıkarmak ve bu dergiler 

üzerinde bilimsel performans analiz ve ölçümleri yapmak planlanmaktadır. 

Kamu kurumlarında dışa bağımlılığın ve lisans maliyetlerinin azaltılması için Pardus'un 

yaygınlaşması gerekmektedir. Mevcut kamu kurum ve kuruluş sayısı göz önünde 

bulundurulduğunda, bu sistemin işletilebilir ve desteklenebilir olması için Pardus firma 

ekosisteminin gelişmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle Pardus'a göç eden kurum 

sayısı ile göç yapma yetkinliğine sahip firma sayısının doğru orantılı olarak arttırılması 

hedeflenmektedir. 
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Performans Göstergeleri 

- ULAKNET'e Ait Altyapı Üzerinden Bağlı Bulunan Birim Sayısı 

ULAKNET'i kendi fiber optik altyapısına sahip bir ağa dönüştürmek, hat kirası 

bedellerinde tasarruf sağlarken ülkemizdeki araştırmacılara da daha yüksek hızlar ile 

hizmet sunulmasına olanak verecektir. 

- TRUBA Kayıtlı Araştırmacı Sayısı 

Türk Ulusal Bilim e-Altyapısından (TRUBA) faydalanmakta olan ve faydalanmış kayıtlı 

araştırmacı sayısını ifade etmektedir. Hesaplamalı bilimler alanında çalışan 

araştırmacılar ve AR-GE faaliyetleri sürdüren kurumlar tarafından altyapının kullanımının 

artarak devam ettiğini göstermektedir. 

- EKUAL Veri Tabanı Sayısı 

Uluslararası bilimsel bilgiye erişimi sağlayacak kaynakların sayısını arttırarak, ulusal 

bilimsel performansın yükselmesine destek sağlandığını gösteren bir ölçüttür. 

- Atıf Dizininde Yer Alan Yayın Sayısı 

Ulusal akademik dergilerde yayınlanan makaleler üzerinden bibliyometrik analizler 

yapılabilmesi ve elde edilecek verilerin işlenmesi sonucunda da Türkiye'nin Ulusal Bilim 

Haritasının çıkarılması için gerekli bir göstergedir. 

- DergiPark'ta Barındırılan Dergi Sayısı 

Ulusal akademik dergilerin kalitesini ve kullanılırlığını artırmak için uluslararası 

standartlarda dergi barındırma ve editöryal süreç yönetimi hizmeti verilen dergi sayısıdır. 

- TÜBİTAK Bilim Arşivinde Yer Alan Yayın Sayısı 

TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler kapsamında yayımlanan bilimsel yayınların 

TÜBİTAK Bilim Arşivinde yer almasını sağlayarak açık erişim (open access) olarak tüm 

araştırmacıların hizmetine sunulmasını hedefleyen bir göstergedir. 
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- PARDUS Dönüşüm Ortağı Kriterlerini Sağlayan Firma Sayısı 

Pardus'un kamu kurum ve kuruluşlarında yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Kamu 

kurumları ve çalışan sayısı göz önünde bulundurulduğunda, bu hedefe ulaşmak ve 

kurumlara istenen desteği sağlayabilmek için Pardus göçü yapabilecek firmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu ekosistemin geliştirilmesi için Pardus göç yetkinliğine sahip firma 

sayısı gösterge olarak belirlenmiştir. 

- PARDUS Dönüşümü Yapılan Kurum Sayısı 

Kamu kurum ve kuruluşlarının yüksek maliyetli işletim sistemlerine bağımlılıklarını bir an 

önce azaltıp Pardus'a geçmeleri en önemli hedefimizdir. Bu bağlamda Pardus göçü 

yapılan kurum sayısı gösterge olarak belirlenmiştir. 

- Kadrolu Personel Maliyetinin Toplam Personel Maliyeti İçindeki Payı (Oran) 

ULAKBİM'in stratejik amaç ve hedefleri için insan kaynağı planlaması açısından, kadrolu 

personele ödenen ücretlerin toplam personele ödenen ücretlere oranını göstermektedir. 

Amaç ve hedefler bakımından kadrolu personel maliyetinin artması planlanmaktadır. 

- Proje Personeli Maliyetinin Toplam Personel Maliyeti İçindeki Payı (Oran) 

ULAKBİM'in stratejik amaç ve hedefleri için insan kaynağı planlaması açısından, proje 

personeline ödenen ücretlerin toplam personele ödenen ücretlere oranını 

göstermektedir. Amaç ve hedefler bakımından proje personeli maliyetinin düşmesi 

planlanmaktadır. 

- Kadrolu Personel Sayısının Toplam Personel Sayısı İçindeki Payı (Oran) 

ULAKBİM'in stratejik amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için kadrolu personel 

sayısının arttırılması planlanmaktadır. 

- Proje Personeli Sayısının Toplam Personel Sayısı İçindeki Payı (Oran) 

Benzer şekilde proje personeli sayısının da yıllar içinde azaltılması planlanmaktadır. 
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- Tescillenmiş Marka Sayısı 

ULAKBİM hizmetlerini diğer kurum ve kuruluşların hizmetlerinden ayıran bir marka 

yaratarak ULAKBİM'in tanınırlığını artırmak hedeflenmektedir. 

- Toplam Kalite Belgesi Sayısı 

ULAKBİM hizmet kalitesini artırmak ve paydaşlara standart bir hizmet anlayışı sunmak 

planlanmaktadır. 

Faaliyetler 

Cahit Arf Bilgi Merkezi Bilgi Hizmetleri Faaliyetleri 

Ülkemiz araştırmacılarının akademik bilgiye erişimlerini sağlamak ve uluslararası 

arenada meslektaşları ile aralarında fırsat eşitliği yaratmak adına, bilgi kaynaklarına 

abonelik yapılarak bilgi hizmetleri verilmesi faaliyetleri yürütülmektedir. 

Ağ Teknolojileri Birimi Yurtiçi ve Yurtdışı İnternet Hizmeti Faaliyetleri 

Ülkemiz araştırmacılarını küresel internet ağına bağlamak için Metro Ethernet hatları 

üzerinden yürütülen internet hizmeti faaliyetleridir. 

ULAKBİM Kalkınma Bakanlığı Destekli Projeleri Yürütmek 

Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen "Yayın Alımı ve Elektronik Arşivleme 

Projesi", "Ulusal Atıf Dizini Projesi", "ULAKNET-2 Projesi", "Türk Ulusal e-Bilim e-Altyapı 

(TRUBA) Projesi", "BT Pardus Projesi", "Açık Kaynak Yaygınlaştırma (AKYAY) Projesi" 

ve "Makine Teçhizat Alımı Projesi" kapsamında yürütülen faaliyetlerdir. 

ULAKBİM'in Görev Alanı Kapsamında Yönetim Destek Faaliyetlerini Yürütmek 

ULAKBİM'in hâlihazırda yürütmekte olduğu rutin hizmetler kapsamında yerine getirdiği 

diğer tüm faaliyetlerdir. 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

idare Adı 40.08 - TÜRKIYE BILIMSEL VE TEKNOLOJIK ARAŞTIRMA KURUMU 

Amaç Milli Stratejik ve Kritik alanlarda Ar-Ge yapmak, teknoloji/urun geliştirmek, test/analiz ve 
ölçüm hizmetleri vermek, özgün çözümler ortaya koymak 

Hedef Uzay ve havacılık alarmda Ar-Ge faaliyetlerini arttırmak 

Performans Hedefi 

Ülke ihtiyaçlarına cevap verecek Uzay ve havacılık alanında Ar-Ge projeleri 
yürütmek, etkinliği sağlamak, Ar-Ge projelerinin yürütülmesine kolaylık 
sağlayacak tedbirleri almak ve bu projelerin ülke ekonomisine katkı yapmasını 
sağlamak. 

Ar-Ge birimleri ve Ar-Ge Kolaylık Birimleri tarafından yürütülecek Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak belirlenmiştir. 

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 2017 2018 
1 |Pış Destekli Ar-Ge proje sayısı Sayı 24 10 

Uzay ve havacılık alanındaki Ar-Ge faaliyetlerimizi arttırmak. 

2 |Yeni uydu misyonlarına yönelik yürütülmekte olan proje sayısı |say 

Uzay ve havacılık alanındaki Ar-Ge faaliyetlerimizi arttırmak. 

3 |Yürütülmekte olan yeni havacılık projesi sayısı |Sayı 

Uzay ve havacılık alanındaki Ar-Ge faaliyetlerimizi arttırmak. 

4 | Uluslararası yürütülen proje sayısı [Sayı 

Uzay ve havacılık alanında gerçekleştireceği ulusal/uluslararası projelerle küresel bir oyuncu olmak 

Katılım sağlanan uluslararası (fuar-çalıştay-forum-konferans) organizasyon 
sayısı  Sayı 60 60 50 

Uzay ve havacılık alanında gerçekleştireceği ulusal/uluslararası projelerle küresel bir oyuncu olmak. 

6 Kadrolu personel maliyetinin toplam personel maliyeti içindeki payı (oran) Yüzde 46 39 54 

Belirsiz süreli çalışan personelin toplam personel maliyeti içindeki oranını ifade etmektedir. 

7 Proje personeli maliyetinin toplam personel maliyeti içindeki payı (oran) Yüzde 54 61 46 

Belirli süreli çalışan personelin toplam personel maliyeti içindeki oranını ifade etmektedir. 

8 | Kadrolu personel sayısının toplam personel sayısı içindeki payı (oran) Yüzde 39 34 j 48 

Belirsiz süreli çalışan personel sayısının toplam personel içindeki oranını ifade etmektedir. 

9 |Proje personeli sayısının toplam personel sayısı içindeki payı (oran) İYüzde 61 661 52 

Belirli süreli çalışan personel sayısının toplam personel içindeki oranını ifade etmektedir. 

10 Teknoloji transferlerinden elde edilen gelirin toplam proje geliri içindeki 
payı foran)  Yüzde 

Yürütülmüş/yürütülmekte olan projeler kapsamında ortaya çıkan ürünler kapsamında teknoloji transferi yoluyla yıl içerisinde elde edilen gelirlerin yıl içerisinde 
yürütülen projeler kapsamında elde edilen gelirlere oranıdır. 

11 İTescillenmiş patent sayısı Isayı 
Teknoloji/Urün geliştirilmesi ve bunların neticesinde yeni patent alınması; Ar-Ge faaliyetlerinin, teknoloji/ürün geliştirme ile özgün çözümler ortaya çıkarmanın bir 
göstergesidir. 

12 İTescillenmiş marka sayısı " |Sayı 

Teknoloji/Urün geliştirilmesi ve bunların neticesinde yeni marka alınması; Ar-Ge faaliyetlerinin, teknoloji/ürün geliştirme ile özgün çözümler ortaya çıkarmanın bir 
göstergesidir. 

13 İToplam kalite belgesi sayısı |Sayı 

Toplam kalite belge sayısını ifade etmektedir. 
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Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Faaliyetler 
Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 UZAY Kalkınma Bakanlığı Destekli Projeleri Yürütmek 28.750.000,00 
0 

28.750.000,00 

2 Faaliyet Alanı Kapsamında Kamu ve Özel Sektörün İhtiyaç Duyduğu Hizmetleri Sunmak 1.673.000,00 
0 

1.673.000,00 

3 UZAY'ın Görev Alanı Kapsamında Yönetim Destek Faaliy etlerini Yürütmek 28.581.000,00 
0 

28.581.000,00 

Genel Toplam 59.004.000 0 59.004.000 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTİRMA KURUMU 

Performans Hedefi 

15- Ülke ihtiyaçlarına cevap verecek Uzay ve havacılık alanında Ar-Ge projeleri 
yürütmek, etkinliği sağlamak, Ar-Ge projelerinin yürütülmesine kolaylık 
sağlayacak tedbirleri almak ve bu projelerin ülke ekonomisine katkı yapmasını 
sağlamak. 

Faaliyet Adı UZAY Kalkınma Bakanlığı Destekli Projeleri Yürütmek 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.37.00 - UZAY TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

Kalkınma Bakanlığı destekleri ile yürütülen projeler kapsamında 201 8 yılı içim 28.750.000.- TL harcama yapılması 
planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 28.750.000,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 28.750.000,00 

M •* O cs 
* S, 
if s 

Döner Sermaye 0,00 
M •* O cs 
* S, 
if s Diğer Yurt İçi 0,00 
:= ^ M Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 28.750.000,00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 

15- Ülke ihtiyaçlarına cevap verecek Uzay ve havacılık alanında Ar-Ge projeleri 
yürütmek, etkinliği sağlamak, Ar-Ge projelerinin yürütülmesine kolaylık 
sağlayacak tedbirleri almak ve bu projelerin ülke ekonomisine katkı yapmasını 
sağlamak. 

Faaliyet Adı 
Faaliyet Alanı Kapsamında Kamu ve Özel Sektörün İhtiyaç Duyduğu Hizmetleri 
Sunmak 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.37.00 - UZAY TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

Kamu ve özel sektör firmaları ile gerçekleştirilen dış destekli projeler için 2018 yılında 1.673.000.- TL harcama yapılması 
planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 0,00 

07 Sermaye Transferleri 1.673.000,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.673.000,00 

Döner Sermaye 0,00 

" m £ & Diğer Yurt İçi 0,00 

Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.673.000,00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 

15- Ülke ihtiyaçlarına ccvap verecek Uzay ve havacılık alanında Ar-Ge projeleri 
yürütmek, etkinliği sağlamak, Ar-Ge projelerinin yürütülmesine kolaylık 
sağlayacak tedbirleri almak ve bu projelerin ülke ekonomisine katkı yapmasını 
sağlamak. 

Faaliyet Adı UZAY'ın Görev Alanı Kapsamında Yönetim Destek Faaliyetlerini Yürütmek 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.37.00 - UZAY TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

UZAY tarafından personel ve diğer cari harcamalar için 2018 yılında 28.581.000.- TL harcama yapılması planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 20.919.000,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 4.229.000,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.414.000.00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 19.000,00 

06 Sermaye Giderleri 0,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 28.581.000,00 

£ •* a « 

S- 1 

Döner Sermaye 0,00 
£ •* a « 

S- 1 Diğer Yurt İçi 0,00 

S ^ 03 Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 28.581.000,00 
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6. Amaç: Milli Stratejik ve Kritik alanlarda Ar-Ge Yapmak, Teknoloji/Ürün 

Geliştirmek, Test/Analiz ve Ölçüm Hizmetleri Vermek, Özgün Çözümler Ortaya 

Koymak 

6.5. Hedef: Uzay ve Havacılık Alanında Ar-Ge Faaliyetlerini Artırmak 

Performans Hedefi: Ülke İhtiyaçlarına Cevap Verecek Uzay ve Havacılık Alanında 

Ar-Ge Projeleri Yürütmek, Etkinliği Sağlamak, Ar-Ge Projelerinin Yürütülmesine 

Kolaylık Sağlayacak Tedbirleri Almak ve Bu Projelerin Ülke Ekonomisine Katkı 

Yapmasını Sağlamak 

Uzay ve Havacılık alanında Ar-Ge projeleri yürütülmektedir. Mevcut projeler çok bantlı 

elektro optik uyduları, haberleşme uydularını, prototip İHA ve uçak harici yük konularını 

içermektedir. 

Ülkemizin katılım sağladığı uluslararası Ar-Ge ve inovasyon programları ile üyeliğimizin 

olduğu organizasyonlar vasıtasıyla ikili ve çok uluslu projelere, Uzay ve Havacılık 

alanında düzenlenen uluslararası organizasyonlara katılım sağlanmaktadır. 

TÜBİTAK UZAY mevcutta 6 adet tescillenmiş patente ve 2 adet markaya sahiptir. 

TÜBİTAK UZAY "ISO 9001-2015" kalite belgelerine sahip olarak faaliyetlerini 

yürütmektedir. 

Kurum bünyesinde "ISO 27001 Bilgi Güvenliği" belgelendirme çalışmaları devam 

etmektedir. 

Performans Göstergeleri 

- Dış Destekli Ar-Ge proje Sayısı 

TARAL-Kalkınma Bakanlığı-AB ve diğer Kamu ya da Özel sektöre yapılan projelerin 

sayısıdır. 
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- Yeni Uydu Misyonlarına Yönelik Yürütülmekte Olan Proje Sayısı 

Yer Gözlem ve Haberleşme Uyduları projelerinin yansıra diğer uydu misyonlarına 

yönelik yürütülen proje sayısıdır. 

- Yürütülmekte Olan Yeni Havacılık Projesi Sayısı 

Mevcuttaki Havacılık Projelerine eklenen yeni Havacılık Proje sayısıdır. 

- Uluslararası Yürütülen Proje Sayısı 

AB-APSCO ve diğer Uluslararası Yürütülen Proje sayısıdır. 

- Katılım Sağlanan Uluslararası (Fuar-Çalıştay-Forum-Konferans) 

Organizasyon Sayısı 

Uluslararası organizasyonlara katılım sağlamak. 

- Kadrolu Personel Maliyetinin Toplam Personel Maliyeti İçindeki Payı (Oran) 

Uzay ve havacılık alanındaki yetenek yelpazesini genişletmek. 

- Proje Personeli Maliyetinin Toplam Personel Maliyeti İçindeki Payı (Oran) 

Uzay ve havacılık alanındaki yetenek yelpazesini genişletmek. 

- Kadrolu Personel Sayısının Toplam Personel Sayısı İçindeki Payı (Oran) 

Uzay ve havacılık alanındaki yetenek yelpazesini genişletmek. 

- Proje Personeli Sayısının Toplam Personel Sayısı İçindeki Payı (Oran) 

Uzay ve havacılık alanındaki yetenek yelpazesini genişletmek. 

- Teknoloji Transferlerinden Elde Edilen Gelirin Toplam Proje Geliri İçindeki 

Payı (Oran) 

Yeni yetkinliklerin özel sektöre veya kamuya kazandırılması. 

203 



- Tescillenmiş Patent Sayısı 

Bu gösterge ile Tescilli patent sayımızın yükseltilmesi hedeflenmektedir. 

- Tescillenmiş Marka Sayısı 

Yürütülen Ar-Ge projelerinde ürüne dönük iş hacmini artırmak. 

- Toplam Kalite Belgesi Sayısı 

Yürütülen Ar-Ge projelerinde ürün kalitesini artırmak. 

Faaliyetler 

UZAY Kalkınma Bakanlığı Destekli Projeleri Yürütmek 

Şu an Yatırım Programında mevcut olan; İMECE, OPMER, MİYEG, HALE ve 

GEOPORTAL projelerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasını sağlamak. 

Faaliyet Alanı Kapsamında Kamu ve Özel Sektörün İhtiyaç Duyduğu Hizmetleri 

Sunmak 

Özel sektörün ve kamunun ihtiyaçlarını gözeterek; gelen talepler dâhilinde gerekli 

hizmetleri vermek ve bu konuda gerekli çalışmaları yürütmek. 

UZAY'ın Görev Alanı Kapsamında Yönetim Destek Faaliyetlerini Yürütmek 

Muhtelif işler ve cari bütçe kapsamında TÜBİTAK-UZAY Enstitüsü'nün yönetim destek 

faaliyetlerini sürdürmek, bu kapsamda gerekli çalışmaları yürütmek. 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

idare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Amaç Milli Stratejik ve Kritik alanlarda Ar-Ge yapmak, teknol oji/ürün geliştirmek, test/analiz ve 
ölçüm hizmetleri vermek, özgün çözümler ortaya koymak 

Hedef Malzeme-tekstil, kimya-çevre, gıda ve tarım alanında yeni test/analiz, muaye ne metotları 
uygulamak ve geliştirmek 

Performans Hedefi 
Malzeme-tekstil, kimya-çevre, gıda ve tarım alanında yeni 
test/analiz, muayene metotları uygulamak ve geliştirmek 
(>300) 

Akredite Test/Analiz ve ölçüm hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve sa yinin ihtiyaç duyduğu metotların geliştirilmesi ve yurtdışından sağlanan tes t/analiz hizmetlerinin 
yurt içinde karşılanması 

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 2017* 2018 
1 İGerçekleştirilen Test/Analiz sayısı Sayı 13.587 10.025 14.700 

Yeni test ve analiz metotlarının geliştirilmesi, Laboratuvarımızda gerçekleştirilen test ve analiz sayılarını arttıracaktır. 

2 İMuayene Raporu sayısı Sayı 134 85 120 

Yeni muayene metotlarının geliştirilmesi, Laboratuvarımızda gerçekleştirilen muayene sayılarını ve dolayısıyla muayene rapor sayısını arttıracaktır. 

3 | Uygulamaya alınan Test/Analiz/Muayene Metodu sayısı Sayı 4 20 4 

Her yıl belirli bir sayıda test/analiz ve muayene metodu sayısının portföye eklenmesi hedefi yeni metotların geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. 

4 |Aktif Müşteri sayısı Sayı 465 532 500 

Yeni test/analiz ve muayene metotlarının geliştirilmesi ile daha geniş müşteri portföyü ve müşteri sayısının artması sağlanacaktır. 

5 | Hizmet başvuru sayısı Sayı 1.353 1.324 2.000 

Yeni test/analiz ve muayene metotlarının geliştirilmesi ile daha geniş müşteri portföyü, deney portföyü, ve başvuru sayısının artması sağlanacaktır. 

6 İToplam kalite belgesi sayısı Sayı 7 7 7 

Toplam kalite belge sayısını ifade etmektedir. 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Faaliyetler 
Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
BUTAL'ın Görev Alanı Kapsamında Test/Analiz Hizmeti, Muayene, Eğitim ve Bi limsel Hizmet 
Faaliyetleri İle Yönetim Destek Faaliyetlerini Yürütmek 9.762.000,00 0 9.762.000,00 

2 BUTAL Kalkınma Bakanlığı Destekli Projeleri Yürütmek 3.000.000,00 0 3.000.000,00 

Genel Toplam 12.762.000 0 12.762.000 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 
16- Malzeme-tekstil, kimya-çevre, gıda ve tarım alanında yeni test/analiz, 
muayene metotları uygulamak ve geliştirmek 

Faaliyet Adı 
BUTAL'ın Görev Alanı Kapsamında Test/Analiz Hizmeti, Muayene, Eğitim ve 
Bilimsel Hizmet Faaliyetleri İle Yönetim Destek Faaliyetlerini Yürütmek 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.47.00 - BURSA TEST VE ANALİZ LABORATUVARI 

BUTAL'ın Görev Alanı Kapsamında Test/Analiz Hizmeti, Muayene, Eğitim ve Bilimsel Hizmet Faaliyetleri İle Yönetim 
Destek Faaliyetlerini Yürütmek 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 6.764.000,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 1.185.000,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.813.000,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 0,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 9.762.000,00 

Cı "« 
t = 
2s « 

Döner Sermaye 0,00 
Cı "« 
t = 
2s « 

Diğer Yurt İçi 0,00 

S * CQ Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 9.762.000,00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 
16- Malzeme-tekstil, kimya-çevre, gıda ve tarım alanında yeni test/analiz, 
muayene metotları uygulamak ve geliştirmek 

Faaliyet Adı BUTAL Kalkınma Bakanlığı Destekli Projeleri Yürütmek 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.47.00 - BURSA TEST VE ANALİZ LABORATUVARI 

BUTAL Kalkınma Bakanlığı Destekli Projeleri Yürütmek 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 3.000.000,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 3.000.000,00 

(Th kj 
Q « 
u S, 
a « 

Döner Sermaye 0,00 (Th kj 
Q « 
u S, 
a « Diğer Yurt İçi 0,00 

02 Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.000.000,00 
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6. Amaç: Milli Stratejik ve Kritik alanlarda Ar-Ge Yapmak, Teknoloji/Ürün 

Geliştirmek, Test/Analiz ve Ölçüm Hizmetleri Vermek, Özgün Çözümler Ortaya 

Koymak 

6.6. Hedef: Malzeme-Tekstil, Kimya-Çevre, Gıda ve Tarım Alanında Yeni 

Test/Analiz, Muayene Metotları Uygulamak ve Geliştirmek 

Performans Hedefi: Malzeme-Tekstil, Kimya-Çevre, Gıda ve Tarım Alanında Yeni 

Test/Analiz, Muayene Metotları Uygulamak ve Geliştirmek 

TS EN ISO 17025 ve TS EN ISO 17020 akreditasyonları kapsamında müşterilere 

sunulan test/analiz ve muayene metotlarını uygulamak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve 

akreditasyon kapsamının genişletilebilmesi için çalışmalar yapmak. 

Performans Göstergeleri 

- Gerçekleştirilen Test/Analiz Sayısı 

Laboratuvar Hizmetleri ve Muayene Hizmetleri Biriminde gerçekleştirilen yıllık 

test/analiz, numune hazırlık ve ön işlemlerin sayısı. 

- Muayene Raporu Sayısı 

Muayene Hizmetleri Biriminde hazırlanan yıllık rapor sayısı. 

- Uygulamaya Alınan Test/Analiz/Muayene Metodu Sayısı 

Akreditasyon kapsamlarının genişletilebilmesi için test/analiz ve muayene metodu 

geliştirmek. 

- Aktif Müşteri Sayısı 

Yıl içerisinde aktif olarak test/analiz ve muayene metodu (firma birden fazla başvuru 

yapsa da tek sayılmaktadır) yapan müşteriler. 
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Hizmet Başvuru Sayısı 

Yıl içerisinde Müdürlüğümüze yapılan test/analiz ve muayene başvuru sayısı. 

- Toplam Kalite Belgesi Sayısı 

TÜBİTAK BUTAL'ın sahip olduğu, kalite sistemleri, akreditasyon ve yetki belgeleri 

sayısı. 

Faaliyetler 

BUTAL'ın Görev Alanı Kapsamında Test/Analiz Hizmeti, Muayene, Eğitim ve 

Bilimsel Hizmet Faaliyetleri İle Yönetim Destek Faaliyetlerini Yürütmek 

Malzeme-Tekstil, Kimya-Çevre, Gıda ve Tarım Kimyası ve Tekstil ve Deri alanında test 

analiz ve muayene hizmeti sunmak, bu faaliyetler ile ilgili konularda eğitimler ve bilimsel 

etkinlikler düzenlemek ve faaliyetlerin ihtiyaç duyduğu operasyonel ve destek 

elemanlarını istihdam ederek gerekli mesleki eğitimleri vermek. 

BUTAL Kalkınma Bakanlığı Destekli Projeleri Yürütmek 

Yılı yatırım programında yer alan ve Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen yatırım 

projelerini yürütmek. 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

idare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Amaç 
Milli Stratejik ve Kritik alanlarda Ar-Ge yapmak, teknoloji/urun geliştirmek, test/anaiîz ve 
ölçüm hizmetleri vermek, özgün çözümler ortaya koymak 

Hedef 
Astronomi ve Uzay B ilimleri alanında çalışmalar yapmak ve bu alanlarda toplumdaki 
farkındalığı arttırmak 

Performans Hedefi 

Mevcut teleskopların geliştirilerek sürdürülebilirliğinin temini, 
projelerin ulusal ve u luslararası düzeyde artırılması, uluslararası 
işbirliği ve bunların altyapısını teşkil eden daha büyük 
teleskopların edinilmesi. 

Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında ileri düzeyde gö zlemsel araştırma imkanlannı geliştirmek; bunları etkin ve verimli olarak sunmak; yeni keşifler getirecek bilimsel çalış maları 
teşvik etmek. 

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 2017 2018 
1 (Teleskop sayısı Sayı 3 3 5 

Proje sayılarının artırılması için teleskop sayısının artırılması. 

2 Desteklenen gözlem projesi sayısı | Sayı 152 165 145 

Misyonumuz doğrultusunda gözlem projelerinin desteklenmesi. 

3 luluslararası ortaklı proje sayısı Sayı ı 1 5 

Bilgi üretiminin evrensel oluşu. 

4 luluslararası toplantı, seminer sayısı Sayı 1 ı 3 

İşbirliklerinin geliştirilmesi ve bilimsel konuların tarşılmasının gerekliliği. 

5 Kadrolu personel maliyetinin toplam personel maliyeti içindeki payı (oran) Yüzde 90,12 87,97 90,19 

Belirsiz süreli çalışan personelin toplam personel maliyeti içindeki oranını ifade etmektedir. 

6 Proje personeli maliyetinin toplam personel maliyeti içindeki payı (oran) Yüzde 9,88 12,03 9,81 

Belirli süreli çalışan personelin toplam personel maliyeti içindeki oranını ifade etmektedir. 

7 İKadrolu personel sayısının toplam personel sayısı içindeki payı (oran) Yüzde 82,86 83,33 85 

Belirsiz süreli çalışan personel sayısının toplam personel içindeki oranını ifade etmektedir. 

8 İProje personeli sayısının toplam personel sayısı içindeki payı (oran) Yüzde 17,14 16,67 15 

Belirli süreli çalışan personel sayısının toplam personel içindeki oranını ifade etmektedir. 

Kaynak İhtiyacı 

Faaliyetler 
Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 TUG Kalkınma Bakanlığı Destekli Projeleri Yürütmek 1.000.000,00 
0 

1.000.000,00 

2 Bilim Toplum Farkındalığının Artırılmasına Yönelik Faaliyetler Yürütmek 149.000,00 
0 

149.000,00 

3 TUG'un Görev Alanı Kapsamında Yönetim Destek Faaliyetlerini Yürütmek 5.952.000,00 
0 

5.952.000,00 

Genel Toplam 7.101.000 0 7.101.000 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 
17- Mevcut teleskopların geliştirilerek sürdürülebilirliğinin temini, projelerin 
ulusal ve uluslararası düzeyde artılması, uluslararası işbirliği ve bunların 
altyapısını teşkil eden daha büyük teleskopların edinilmesi 

Faaliyet Adı TUG Kalkınma Bakanlığı Destekli Projeleri Yürütmek 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.39.00 - TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ 

Kalkınma Bakanlığı destekleri ile yürütülen projeler kapsamında 2018 yılı içim 1.000.000.- TL harcama yapılması 
planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 1.000.000,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.000.000,00 

B
üt

çe
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ı 

K
a

yn
a
k Döner Sermaye 0.00 

B
üt

çe
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ı 

K
a
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a
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Diğer Yurt İçi 0,00 

B
üt

çe
 D

ış
ı 

K
a

yn
a
k 

Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.000.000,00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 
17- Mevcut teleskopların geliştirilerek sürdürülebilirliğinin temini, projelerin 
ulusal ve uluslararası düzeyde artılması, uluslararası işbirliği ve bunların 
altyapısını teşkil eden daha büyük teleskopların edinilmesi 

Faaliyet Adı Bilim Toplum Farkındalığının Artırılmasına Yönelik Faaliyetler Yürütmek 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.39.00 - TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ 

Bilim toplum farkındalığının artırılması faaliyetleri kapsamında 2018 yılı içim 149.000.- TL harcama yapılması planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 149.000,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 0.00 

07 Sermaye Transferleri 0.00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 149.000,00 

Döner Sermaye 0.00 

** S, 
2- « Diğer Yurt İçi 0,00 

S ^ Yurt Dışı 0.00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 149.000,00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 
17- Mevcut teleskopların geliştirilerek sürdürülebilirliğinin temini, projelerin ulusal 
ve uluslararası düzeyde artılması, uluslararası işbirliği ve bunların altyapısını teşkil 
eden daha büyük teleskopların edinilmesi 

Faaliyet Adı TUG'un Görev Alanı Kapsamında Yönetim Destek Faaliyetlerini Yürütmek 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.39.00 - TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ 

TUG tarafından personel ve diğer cari harcamalar için 2018 yılında 5.952.000.- TL harcama yapılması planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 3.537.000,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 683.000,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.732.000,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 0,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.952.000,00 

vy ^ 

O w 
CJ E 
2 « 

Döner Sermaye 0,00 vy ^ 

O w 
CJ E 
2 « Diğer Yurt İçi 0,00 
:= ^ oa Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 5.952.000,00 
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6. Amaç: Milli Stratejik ve Kritik alanlarda Ar-Ge Yapmak, Teknoloji/Ürün 

Geliştirmek, Test/Analiz ve Ölçüm Hizmetleri Vermek, Özgün Çözümler Ortaya 

Koymak 

6.7. Hedef: Astronomi ve Uzay Bilimleri Alanında Çalışmalar Yapmak ve Bu 

Alanlarda Toplumdaki Farkındalığı Artırmak 

Performans Hedefi: Mevcut Teleskopların Geliştirilerek Sürdürülebilirliğinin 

Temini, Projelerin Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Artırılması, Uluslararası İşbirliği 

ve Bunların Altyapısını Teşkil Eden Daha Büyük Teleskopların Edinilmesi 

Mevcut teleskopların gelişen teknolojiye paralel olarak güncel tutulması için gerekli 

makine teçhizat ve ekipmanların temin edilmesi, mevcut olanların geliştirilmesi ile 

teleskoplarda yürütülen projelerin artırılması. Ayrıca, daha büyük teleskoplar edinerek ( 

Örneğin: T-250 Projesi) bu hedeflerin ulaşılabilir kılınması. 

Performans Göstergeleri 

- Teleskop Sayısı 

Mevcut 3 teleskopa ilaveten ROTSE-d ve RT40 Teleskoplarının da devreye alınarak, 

teleskop sayısının 5'e çıkartılması hedeflenmektedir. 

- Desteklenen Gözlem Projesi Sayısı 

Teleskoplarında yürütülmek üzere başvurulan projelerden desteklenenlerin sayısını 

ifade etmektedir. 

- Uluslararası Ortaklı Proje Sayısı 

Kazan Devlet Üniversitesi, Moskova İKİ ve Max Plank ilaveten T-250 teleskopu ve SRG 

(Alman-Rus ) Uydusu için uluslararası ortak çalışmalar. 

- Uluslararası Toplantı, Seminer Sayısı 

T-250 teleskopu ve SRG uydusu için uluslararası toplantı ve çalıştaylar. 
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- Kadrolu Personel Maliyetinin Toplam Personel Maliyeti İçindeki Payı (Oran) 

Kadrolu idari personel ve kadrolu araştırmacıları kapsamaktadır. 

- Proje Personeli Maliyetinin Toplam Personel Maliyeti İçindeki Payı (Oran) 

Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen Teleskop Uzmanı Yetiştirme Projesi (TUY) 

personelini kapsamaktadır. 

- Kadrolu Personel Sayısının Toplam Personel Sayısı İçindeki Payı (Oran) 

Kadrolu idari personel ve kadrolu araştırmacıları kapsamaktadır. 

- Proje Personeli Sayısının Toplam Personel Sayısı İçindeki Payı (Oran) 

Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen TUY personelini kapsamaktadır. 

Faaliyetler 

TUG Kalkınma Bakanlığı Destekli Projeleri Yürütmek 

TUG Makine Teçhizat Alımları ve Bakım Onarım, İdame Yenileme ve (TUY) projesi 

olmak üzere 2 adet Kalkınma Bakanlığı Destekli Kamu Yatırım Projesi bulunmaktadır. 

Bilim Toplum Farkındalığının Artırılması Faaliyetleri 

Her yıl yenisi düzenlenen Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği faaliyeti ve Bilim Toplum 

Merkezi ( BİTOM ) binası aracılığıyla ve Antalya Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile yapılan 

protokol çerçevesinde astronomi ve uzay bilimleri alanında yapılan faaliyetler. 

TUG'un Görev Alanı Kapsamında Yönetim Destek Faaliyetlerini Yürütmek 

Teleskopların çalışabilir durumda hizmete hazır halde tutulması ve sürdürülebilirliğinin 

sağlanması amacıyla yürütülen destek hizmetlerine ilişkin faaliyetler. 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

idare Adi 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK AR AŞTİRMA KURUMU 

Amaç 
Milli Stratejik ve Kritik alanlarda A r-Ge yapmak, teknoloji/ürün geliştirmek, test/analiz ve 
ölçüm hizmetleri vermek, Ö2gün çözümler ortaya koymak 

Hedef Ulusal ölçüm standartlan geliştirmek ve muhafaza etmek 

Performans Hedefi 

Ülke ihtiyaçlarına cevap verecek metroloji ile ilgili hizmetleri 
sunmak, Ar-Ge projeleri yürütmek, teknoloji/ürün geliştirerek 
etkinliği sağlamak ve bu hizmet ve projelerin ülke ekonomisine 
katkı yapmasını sağlamak. 

TÜBİTAK UME tarafından yürütülen temeJ faa liyetlere yönelik olarak belirlenmiştir. 

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 2017 2018 
1 | Birincil Seviye Ulusal Ölçüm Standardı sayısı Sayı 117 122 118 

TÜBİTAK UME ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda uluslararası tanımına uygun ulusal ölçüm referans cihaz/standartları kurmak, muhafaza etmek, izlenebilirliği sağlamak ve 
geliştirmek ile yükümlüdür. Bu bakımdan yurtdışına bağımlılığı azaltmak ve uzun vadede önlemek amacıyla geliştirilen ve muhafaza edil en birincil seviye ulusa! ölçüm standardı 
sayısı izlenmektedir.  

2 | Birincil Seviye Kalibrasyon çeşidi (Adet) I Sayı I 227 218| 257 

TÜBİTAK UME görevini icra ederken, ülkemizdeki bilim teknoloji ve yenilik pol itikaları doğrultusunda hareket etmekte olup, teknolojik gelişmelere paralel olarak ülkemizde ihtiyaç 
duyulan kalibrasyon hizmetleri sunmaktadır. Teknolojik gelişmeler, sunulan hizmetin ve var olan altyapı ve kaynakların geliştirilerek devam etmesini gerektirmektedir. Birinci! 
seviye sunulan kalibrasyon hizmeti çeşidi ülke içinde yeterlilik ve yurtdışına bağımlılık oranının bir göstergesidir. 

3 1 Yürütülen dış destekli proje sayısı ı Sayı 56_ 30 

Tanımlanmış dönem içinde başlayan, devam eden ve biten dış destekli projelerin toplam bütçesidir. 

Isayı 4 İVerilen kalibrasyon hizmet sayısı 3.789| 3.7001 3.800 

TÜBİTAK UME görevini icra ederken, ülkemizdeki bilim teknoloji ve yenilik politikaları doğrultusunda hareket etmekte olup, teknolojik gelişmelere paralel olarak ülkemizde ihtiyaç 
duyulan kalibrasyon hizmetleri sunmaktadır. Teknolojik gelişmeler, sunulan hizmetin ve var olan altyapı ve kaynakların geliştirilerek devam etmesini gerektirmektedir. Sunulan 
kalibrasyon hizmetleri sayısı mevcut altyapının etkin bir şekilde kullanılarak ülke ihtiyaçlarının karşılandığının göstergesidir. 

İVerilen deney hizmeti (adet/yıl) 3201 Isay 3051 351 

TÜBİTAK UME görevini icra ederken, ülkemizdeki bilim teknoloji ve yenilik politikaları doğrultusunda hareket etmekte olup , teknolojik gelişmelere paralel olarak ülkemizde ihtiyaç 
duyulan deney hizmetleri sunmaktadır. Teknolojik gelişmeler, sunulan hizmetin ve var olan altyapı ve kaynaklann geliştirilerek devam etmesini gerektirmektedir. Sunulan deney 
hizmetleri sayısı mevcut altyapının etkin bir şekilde kullanılarak ülke ihtiyaçlarının karşılandığının göstergesidir. 

İVerilen eğitim hizmeti (kişi.gün/yıl) Isayı I 2.7251 1.4601 1.050 

TÜBİTAK UME görevini icra ederken, ülkemizdeki b ilim teknoloji ve yenilik politikaları doğrultusunda hareket etmekte olup, teknolojik gelişmelere paralel olarak ülkemizde ihtiyaç 
duyulan eğitim hizmetlerini sunmaktadır. Sunulan eğitim hizmeti hacmi UME'deki bilgi birik iminin ülke çapındaki kurum ve kuruluşlara aktarıldığının göstergesidir. 

İTÜRKAK'a verilen danışma nlık hizmeti (kişi.gün/yıl) Isayı 167,51 1701 190 

TÜRKAK ile yapılacak işbirliği ve sunulan hizmetlerin geliştirilerek devam ettirilmesi Ülkemizdeki uygunluk değerlendirme kuruluşlarının gelişmesi ve dolayısıyla kalite altyapısının 
devamı ve gelişimi açısından önem arz etmektedir. 

Isayı S |Diğer kuruluşlara verilen danışmanlık hizmeti (k işi.gün/yıl) 180,25| 155 131 

TÜBİTAK UME görevini icra ederken, ülkemizdeki bilim teknoloji ve yenilik politikaları doğrultusunda hareket etmekte olup, teknolojik gelişmelere paralel olarak ülkemizde ihtiyaç 
duyulan danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır. Sunulan danışmanlık hizmeti hacmi UME'deki bilgi birikiminin ülke çapındaki kurum ve kuruluşlara aktarıldığının göstergesidir. 

|Sayı 9 | Düzenlenen ulusal karşılaştırma/yeterlilik testleri sayısı ~6W 68 72 

Düzenlenen ulusal karşılaştırma/yeterlilik testleri ulusal kalite alt yapısının gelişmesine katkı sağlamaktadır. 

İYüzde 10 | Kadrolu personel maliyetinin toplam personel maliyeti içindeki payı (oran) 79 75 eo 

Belirsiz süreli çalışan personelin toplam personel maliyeti içindeki oranını ifade etmektedir. 

İYüzde 11 İProje personeli maliyetinin toplam personel maliyeti içindeki payı (oran) 21 25] 20 

Belirli süreli çalışan personelin toplam personel maliyeti içindeki oranını ifade etmektedir. 

İYüzde 12 | Kadrolu personel sayısının toplam personel sayısı içindeki payı (oran) ~7ÎT 62 70 

Belirsiz süreli çalışan personel sayısının toplam personel içindeki oranını ifade etmektedir. 

İYüzde 13 İProje personeli sayısının toplam personel sayısı içindeki payı (oran) 29 38 30 

Belirli süreli çalışan personel sayısının toplam personel içindeki oranını ifade etmektedir. 

14 Teknoloji transferlerinden elde edilen gelirin toplam proje geliri içindeki payı (oran) Yüzde 

Yürütülmüş/yürütülmekte olan projeler kapsamında ortaya çıkan ürünler kapsamında t eknoloji transferi yoluyla yıl içerisinde elde edilen gelirlerin yıl içerisinde yürütülen projeler 
kapsamında elde edilen gelirlere oranıdır. 

15 İTescillenmiş patent sayısı I Sayı -I 
Teknoloji/Ürün geliştirilmesi ve bunların neticesinde yeni patent alınması; Ar-Ge faaliyetlerinin, teknoloji/ürün geliştirme ile özgün çözümler ortaya çıkarmanın bîr göstergesidir. 

16 İTescillenmiş marka sayı sı Isayı A. ıl 
Teknoloji/Ürün geliştirilmesi ve bunların neticesinde yeni marka alınması; Ar-Ge faaliyetlerinin, teknoloji/ürün geliştirme ile özgün çözümler ortaya çıkarmanın bir göstergesidir. 

17 İToplam kalite belgesi sayısı Isayı 3| 

Toplam kalite belge sayısını ifade etmektedir. 
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Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Faaliyetler 
Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Faaliyet Alanı Kapsamında Kamu ve Özel Sektörün ihtiyaç Duyduğu Hizmetleri Sunmak 16.230.000,00 0 16.230.000,00 

2 UME Kalkınma Bakanlığı Destekli Projeleri Yürütmek 66.279.000,00 0 66.279.000,00 

3 UMPnin Görev Alanı Kapsamında Yönetim Destek Faaliyetlerini Yürütmek 46.077.000,00 0 46.077.000,00 

Genel Toplam 128.586.000 0 128.586.000 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 
18- Ülke ihtiyaçlarına cevap verecek metroloji ile ilgili hizmetleri sunmak, Ar-Ge 
projeleri yürütmek, teknoloji/ürün geliştirerek etkinliği sağlamak ve bu hizmet 
ve projelerin ülke ekonomisine katkı yapmasını sağlamak 

Faaliyet Adı 
Faaliyet Alanı Kapsamında Kamu ve Özel Sektörün İhtiyaç Duyduğu Hizmetleri 
Sunmak 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.41.00 - ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ 

Kamu ve özel sektör firmaları ile gerçekleştirilen dış destekli projeler için 2018 yılında 16.230.000.- TL harcama yapılması 
planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 0,00 

07 Sermaye Transferleri 16.230.000,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 16.230.000,00 

2" J! Döner Sermaye 0,00 

S B Diğer Yurt İçi 0,00 
:s ^ 
03 Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 16.230.000,00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 
18- Ülke ihtiyaçlarına cevap verecek metroloji ile ilgili hizmetleri sunmak, Ar-Ge 
projeleri yürütmek, teknoloji/ürün geliştirerek etkinliği sağlamak ve bu hizmet 
ve projelerin iilke ekonomisine katkı yapmasını sağlamak 

Faaliyet Adı UME Kalkınma Bakanlığı Destekli Projeleri Yürütmek 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.41.00 - ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ 

Kalkınma Bakanlığı destekleri ile yürütülen projeler kapsamında 2018 yılı içim 66.279.000.- TL harcama yapılması 
planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 66.279.000.00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 66.279.000,00 

2- ji 
D « 
9) 5 
2 « 

Döner Sermaye 0,00 2- ji 
D « 
9) 5 
2 « Diğer Yurt İçi 0,00 
:= ^ 
ca Yurt Dışı 0.00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 66.279.000.00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 
18- Ülke ihtiyaçlarına cevap verecek metroloji ile ilgili hizmetleri sunmak, Ar-Ge 
projeleri yürütmek, teknoloji/ürün geliştirerek etkinliği sağlamak ve bu hizmet 
ve projelerin ülke ekonomisine katkı yapmasını sağlamak 

Faaliyet Adı UME'nin Görev Alanı Kapsamında Yönetim Destek Faaliyetlerini Yürütmek 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.41.00 - ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ 

UME tarafından personel ve diğer cari harcamalar için 2018 yılında 46.077.000.- TL harcama yapılması planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 31.897.000,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 6.637.000,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.704.000,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 1.839.000,00 

06 Sermaye Giderleri 0,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 46.077.000,00 

Döner Sermaye 0,00 
a g 

Diğer Yurt İçi 0,00 
:3  ̂
03 Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 46.077.000,00 
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6. Amaç: Milli Stratejik ve Kritik alanlarda Ar-Ge Yapmak, Teknoloji/Ürün 

Geliştirmek, Test/Analiz ve Ölçüm Hizmetleri Vermek, Özgün Çözümler Ortaya 

Koymak 

6.8. Hedef: Ulusal Ölçüm Standartları Geliştirmek ve Muhafaza Etmek 

Performans Hedefi: Ülke İhtiyaçlarına Cevap Verecek Metroloji ile İlgili Hizmetleri 

Sunmak, Ar-Ge Projeleri Yürütmek, Teknoloji/ürün Geliştirerek Etkinliği Sağlamak 

ve Bu Hizmet ve Projelerin Ülke Ekonomisine Katkı Yapmasını Sağlamak 

TÜBİTAK UME tarafından yürütülen temel faaliyetlere yönelik olarak belirlenmiştir. 

Performans Göstergeleri 

- Birincil Seviye Ulusal Ölçüm Standardı sayısı 

TÜBİTAK UME ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda uluslararası tanımına uygun ulusal 

ölçüm referans cihaz/standartları kurmak, muhafaza etmek, izlenebilirliği sağlamak ve 

geliştirmek ile yükümlüdür. Bu bakımdan yurtdışına bağımlılığı azaltmak ve uzun vadede 

önlemek amacıyla geliştirilen ve muhafaza edilen birincil seviye ulusal ölçüm standardı 

sayısı izlenmektedir. 

- Birincil Seviye Kalibrasyon Çeşidi 

TÜBİTAK UME görevini icra ederken, ülkemizdeki bilim teknoloji ve yenilik politikaları 

doğrultusunda hareket etmekte olup, teknolojik gelişmelere paralel olarak ülkemizde 

ihtiyaç duyulan kalibrasyon hizmetleri sunmaktadır. Teknolojik gelişmeler, sunulan 

hizmetin ve var olan altyapı ve kaynakların geliştirilerek devam etmesini 

gerektirmektedir. Birincil seviye sunulan kalibrasyon hizmeti çeşidi ülke içinde yeterlilik 

ve yurtdışına bağımlılık oranının bir göstergesidir. 

- Yürütülen Dış Destekli Proje Sayısı 

Ulusal hedeflerimiz büyük oranda, ülkemizin önemli ihtiyaçları doğrultusunda 

belirlenmiştir. Bu ihtiyaçlara çözüm üreten Ar-Ge projeleri geliştirmek Kurumumuz 
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misyonunda önemli yer tutmaktadır. Bilimsel metroloji alanlında ciddi bir bilgi birikimine 

ve gelişmiş altyapıya sahip olan TÜBİTAK UME'den sanayinin rekabet gücünü artıcı 

metrolojik içerikli Ar-Ge projelerini yapması da beklenmektedir. Buna bağlı olarak, 

yürütülen projelerin sayısının artırılmasından ziyade, kapsamın ve faydanın maksimize 

edilmesi hedeflenmiştir. 

- Verilen Kalibrasyon Hizmet Sayısı 

TÜBİTAK UME görevini icra ederken, ülkemizdeki bilim teknoloji ve yenilik politikaları 

doğrultusunda hareket etmekte olup, teknolojik gelişmelere paralel olarak ülkemizde 

ihtiyaç duyulan kalibrasyon hizmetleri sunmaktadır. Teknolojik gelişmeler, sunulan 

hizmetin ve var olan altyapı ve kaynakların geliştirilerek devam etmesini 

gerektirmektedir. Sunulan kalibrasyon hizmetleri sayısı mevcut altyapının etkin bir 

şekilde kullanılarak ülke ihtiyaçlarının karşılandığının göstergesidir. 

- Verilen Deney Hizmeti (Adet) 

TÜBİTAK UME görevini icra ederken, ülkemizdeki bilim teknoloji ve yenilik politikaları 

doğrultusunda hareket etmekte olup, teknolojik gelişmelere paralel olarak ülkemizde 

ihtiyaç duyulan deney hizmetleri sunmaktadır. Teknolojik gelişmeler, sunulan hizmetin 

ve var olan altyapı ve kaynakların geliştirilerek devam etmesini gerektirmektedir. 

Sunulan deney hizmetleri sayısı mevcut altyapının etkin bir şekilde kullanılarak ülke 

ihtiyaçlarının karşılandığının göstergesidir. 

- Verilen Eğitim Hizmeti (Kişi.gün/yıl) 

TÜBİTAK UME görevini icra ederken, ülkemizdeki bilim teknoloji ve yenilik politikaları 

doğrultusunda hareket etmekte olup, teknolojik gelişmelere paralel olarak ülkemizde 

ihtiyaç duyulan eğitim hizmetlerini sunmaktadır. Sunulan eğitim hizmeti hacmi UME'deki 

bilgi birikiminin ülke çapındaki kurum ve kuruluşlara aktarıldığının göstergesidir. 
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- TÜRKAK'a Verilen Danışmanlık Hizmeti (Kişi.gün/yıl) 

TÜRKAK ile yapılacak işbirliği ve sunulan hizmetlerin geliştirilerek devam ettirilmesi 

Ülkemizdeki uygunluk değerlendirme kuruluşlarının gelişmesi ve dolayısıyla kalite 

altyapısının devamı ve gelişimi açısından önem arz etmektedir. 

- Diğer Kuruluşlara Verilen Danışmanlık Hizmeti (Kişi.gün/yıl) 

TÜBİTAK UME görevini icra ederken, ülkemizdeki bilim teknoloji ve yenilik politikaları 

doğrultusunda hareket etmekte olup, teknolojik gelişmelere paralel olarak ülkemizde 

ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır. Sunulan danışmanlık hizmeti 

hacmi UME'deki bilgi birikiminin ülke çapındaki kurum ve kuruluşlara aktarıldığının 

göstergesidir. 

- Düzenlenen Ulusal Karşılaştırma/Yeterlilik Testleri Sayısı 

Düzenlenen ulusal karşılaştırma/yeterlilik testleri ulusal kalite alt yapısının gelişmesine 

katkı sağlamaktadır. 

- Kadrolu Personel Maliyetinin Toplam Personel Maliyeti İçindeki Payı (Oran) 

Özyeterlilik oranı, Ar-Ge projelerine ayrılan zaman ve enstitünün iş hacminin büyümesini 

göstermesi açısından bu oran önemlidir. 

- Proje Personeli Maliyetinin Toplam Personel Maliyeti İçindeki Payı (Oran) 

Özyeterlilik oranı, Ar-Ge projelerine ayrılan zaman ve enstitünün iş hacminin büyümesini 

göstermesi açısından bu oran önemlidir. 

- Kadrolu Personel Sayısının Toplam Personel Sayısı İçindeki Payı (Oran) 

Özyeterlilik oranı, Ar-Ge projelerine ayrılan zaman ve enstitünün iş hacminin büyümesini 

göstermesi açısından bu oran önemlidir. 
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- Proje Personeli Sayısının Toplam Personel Sayısı İçindeki Payı (Oran) 

Özyeterlilik oranı, Ar-Ge projelerine ayrılan zaman ve enstitünün iş hacminin büyümesini 

göstermesi açısından bu oran önemlidir. 

- Teknoloji Transferlerinden Elde Edilen Gelirin Toplam Proje Geliri İçindeki 

Payı (Oran) 

Yürütülen projeler sonucunda geliştirilen Ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verecek 

teknoloji/ürünlerin ticarileştirilmesi sanayimizin ihtiyaçlarını karşılamak, dışa bağımlılığı 

azaltmak, rekabet üstünlüğü sağlamak açısından önemlidir. Yeni teknolojilerin üretim 

süreçlerine katılımıyla verimlilik artar ve büyüme hızlanır. Ayrıca teknoloji transferinden 

elde edilecek gelir Kurumun gelirleri ve özyeterlilik açısından önemli bir paya sahip 

olacaktır. 

- Tescillenmiş Patent Sayısı 

Teknoloji/Ürün geliştirilmesi ve bunların neticesinde yeni patent alınması ile ürünün 

üretim, satım ve kullanım haklarının belli süreler ile alınması; Ar-Ge faaliyetlerinin, 

teknoloji/ürün geliştirme ile özgün çözümler ortaya çıkarmanın bir göstergesidir. 

- Tescillenmiş Marka Sayısı 

Teknoloji/Ürün geliştirilmesi ve bunların neticesinde yeni marka alınması; Ar-Ge 

faaliyetlerinin, teknoloji/ürün geliştirme ile özgün çözümler ortaya çıkarmanın bir 

göstergesidir. 

- Toplam Kalite Belgesi Sayısı 

TÜBİTAK UME, ulusal ve uluslararası üstlenilen sorumluluğun bilinci ile bilimsel 

araştırmalar yapan, teknolojik gelişmeleri takip eden bir kuruluş olarak; paydaşlarının 

taleplerini zamanında ve eksiksiz karşılayarak, gelecekteki beklenti ve ihtiyaçlarına 

odaklı, beklenenin üstünde memnuniyeti sağlamayı ve etkinliği sürekli iyileştirilen kalite 

yönetim sistemi ile hizmet vermeye devam etmektedir. Bu açıdan mevcut kalite yönetim 
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sistemini sürdürmek ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni alanlarda kalite belgesi almak 

önemlidir. 

Faaliyetler 

Faaliyet Alanı Kapsamında Kamu ve Özel Sektörün İhtiyaç Duyduğu Hizmetleri 

Sunmak 

Sanayinin rekabet gücünü artırmak için metrolojik içerikli dış destekli Ar-Ge projeleri 

yürütülecektir. 

UME Kalkınma Bakanlığı Destekli Projeleri Yürütmek 

Uluslararası Birimler Sistemi'ndeki (SI) birimlerinin yeniden tanımlanmasına katkı 

sağlanması, SI birimlerinin izlenebilirliğinde dışa bağımlılığın önlenmesi, ölçümlerde 

yurtdışı bağımlılığın azaltılması, özel sektör, üniversiteler, TSK ve diğer ilgili 

kurum/kuruluşların kalibrasyon/deney ihtiyaçlarının karşılanması, ülke açısından stratejik 

ürünlerin ve sensörlerin yerli olarak geliştirilmesi ve üretilmesi, metroloji alanında gerekli 

teknik personelin yetiştirilmesi için yatırım projeleri yürütülecektir. 

UME'nin Görev Alanı Kapsamında Yönetim Destek Faaliyetlerini Yürütmek 

TÜBİTAK UME görevini icra ederken, ülkemizdeki bilim teknoloji ve yenilik politikaları 

doğrultusunda hareket etmekte olup, teknolojik gelişmelere paralel olarak ülkemizde 

ihtiyaç duyulan metrolojik hizmetleri sunmaya devam edebilmesi için gerekli çalışmaları 

yapacaktır. 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

idare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Amaç 
Milli Stratejik ve Kritik alanlarda Ar-Ge yapmak, teknoloji/ürün geliştirmek, test/analiz ve 
ölçüm hizmetleri vermek, özgün çözümler ortaya koymak 

Hedef 
Kamu ve özel sektörde kurumlann/firmaların kurumsal kapasitesine katkı verecek ulusal 
öncelikli ve nitelikli projeleri en son bilimsel yöntem ve yaklaşımlarla gerçekleştirmek 

Performans Hedefi 

Ülkemizdeki yönetim altyapılarının güçlendirilmesi amacıyla 
sürdürülebilir yönetim sistemleri kurmak ve Eğitim, Sağlık, 
Ulaştırma ve Lojistik gibi alanlarda yürütülen Ar-Ge içerikli 
Araştırma ve Danışmanlık projelerinin sayısını arttırmak 

Gerçekleştirilecek projelerin ve çalışılan kurumların sayılannın arttınlması hedeflenmekle birlikte büyük bütçeli kurumsal ve ya eğitim içeriği yoğun olan projlerden daha çok ulusal ve 
ya sektörel etkisi olacak araştırma ve ya danışmanlık projelerine yönelinmesi hedeflenmektedir. Bu sebepten dolayı gerçekleştirilmesi planlanan proje ve çalışılan kurum sayısında 
bir artış hedeflenmekle birlikte yürütülen projelerin bütçe büyüklüklerinin düşmesi beklenmektedir. 

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 2017 2018 

Ulusal/Bölgesel/Sektörel boyutlu projelerin toplam projelerdeki payı 
(oranı)  

Yüzde 25,8 47,62 40 

Geçmişte ağırlıklı olarak Kurumsal Yönetim sisteminin kurulmasına ya da geliştirilmesine yönelik projeler yürüten bir enstitü iken, TUSSIDE sahip olduğu uzmanlık 
ve birikimi ile ülkemizin gelişimine ve kalkınmasına daha çok etkisi olacak olan Ulusal, Bölgesel ya da Sektörel büyüklükteki projelere odaklanmak ve çoğunluklar 
bu boyutta projeler gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.  

Tematik projelere yönelik yeni ürün sayısı (markalaşma, kümelenme, vb.) Sayı 

Stratejik olarak odaklanılan Ulusal, Bölgesel ve Sektörel boyutta etkisi olacak projeler ile ilgili olarak farklı hizmetler geliştirilmesi, bu şekilde mevcut bilgi birikiminin 
geliştirilmesi ve farklı tecrübeler edinilmesi amaçlanmaktadır. 

3 |Ar-Ge içerikli toplam proje sayısı (Eğitimler hariç) Sayı 18 24 20 

Verilen Eğitim hizmetlerinden daha çok Ar-Ge içerikli projelere odaklanılarak, TUSSİDE sahip olduğu uzmanlık ve birikim ile Ar-Ge içerikli projeler gerçekleştirerek 
ülkemizin gelişmesine daha çok katkıda bulunmayı hedeflemektedir. 

4 |Ulusal/Bölgesel/Sektörel proje sayısı Sayı 11 10 

Geçmişte ağırlıklı olarak Kurumsal Yönetim sistemlerinin gelişmesine yönelik olarak Danışmanlık ve Eğitim hizmetleri veren ve Yönetim Bilimleri üzerine çalışan bir 
enstitü olarak, TÜSSİDE sahip olduğu uzmanlığı ve birikimi ile ile ülkemizin gelişimine ve kalkınmasına daha büyük ölçekte katkısı olan Ulusal, Bölgesel ya da 
Sektörel boyutlu projeleri daha çok sayıda gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. 

5 |Özel sektör ile birlikte yapılan proje oranı (Firma bazlı) Yüzde 7.7| 37,50 i 10 
Geçmişte çoğunluklar kamu kurumlarına Araştırma, Danışmanlık ve Eğitim hizmetleri sunan bir enstitü olarak amacımız uzmanlık ve birikimimiz ile ülkemizde 
bulunan özel sektör firmalarına da gerçekleştireceğimiz proje ve eğitimler ile katkıda bulunmaktır. 

6 lOrtalama proje maliyetinden sapma tiranı | Yüzde | T 10 10 

Gerçekleştirilen projelerin maliyetlerinin proje öncesi öngörülmesi noktasındaki başarının ölçülebilmesi adına proje sonunda proje maliyetinden sapma oranlarının 
ölçülmesi hedeflenmiştir. 

Kadrolu personel maliyetinin toplam personel maliyeti içindeki payı (oran) Yüzde 75,8 70 70 

Belirsiz süreli çalışan personelin toplam personel maliyeti içindeki oranını ifade etmektedir. 

8 Proje personeli maliyetinin toplam personel maliyeti içindeki payı (oran) Yüzde 24,2 30 30 

Belirli süreli çalışan personelin toplam personel maliyeti içindeki oranını ifade etmektedir. 

9 İKadrolu personel sayısının toplam personel sayısı içindeki payı (oran) | Yüzde 58,1 i M. 51 

Belirsiz süreli çalışan personel sayısının toplam personel içindeki oranını ifade etmektedir. 

10 İProje personeli sayısının toplam personel sayısı içindeki payı (oran) | Yüzde 41,91 49 

Belirli süreli çalışan personel sayısının toplam personel içindeki oranını ifade etmektedir. 

11 Toplam kalite belgesi sayısı Yüzde 

Toplam kalite belge sayısını ifade etmektedir. 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı 

Faaliyetler 
Bütçe Bütçe Dışt Toplam 

1 TÜSSİDE'nin Görev Alanı Kapsamında Yönetim Destek Faaliyetlerini Yürütmek 7.519.000,00 0 7.519.000,00 

2 Faaliyet Alanı Kapsamında Kamu ve Özel sektörün İhtiyaç Duyduğu Hizmetleri Sunmak 1.670.000,00 0 1.670.000,00 

Genel Toplam 9.189.000 0 9.189.000 



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 

19- Ülkemizdeki yönetim altyapılarının güçlendirilmesi amacıyla sürdürülebilir 
yönetim sistemleri kurmak ve Eğitim, Sağlık, Ulaştırma ve Lojistik gibi alanlarda 
yürütülen Ar-Ge içerikli Araştırma ve Danışmanlık projelerinin sayısını 
artırmak 

Faaliyet Adı 
TÜSSİDE'nin Görev Alanı Kapsamında Yönetim Destek Faaliyetlerini 
Yürütmek 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.48.00 - TÜRKİYE SANAYİ SEVK VE İDARE ENSTİTÜSÜ 

TÜSSİDE tarafından personel, diğer cari harcamalar ve yatırım harcamaları için 2018 yılında 7.519.000.- TL harcama 
yapılması planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 4.219.000,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 843.000,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.957.000,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 500.000,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 7.519.000,00 

% •* Q « 
« İL 
it « 

Döner Sermaye 0.00 % •* Q « 
« İL 
it « 

Diğer Yurt İçi 0,00 
:= « 
S3 Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 7.519.000,00 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Performans Hedefi 

19- Ülkemizdeki yönetim altyapılarının güçlendirilmesi amacıyla surdurulebılır 
yönetim sistemleri kurmak ve Eğitim, Sağlık, Ulaştırma ve Lojistik gibi alanlarda 
yürütülen Ar-Ge içerikli Araştırma ve Danışmanlık projelerinin sayısını 

artırmak 

Faaliyet Adı 
Faaliyet Alanı Kapsamında Kamu ve Özel sektörün İhtiyaç Duyduğu Hizmetleri 

Sunmak 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 40.08.48.00 - TÜRKİYE SANAYİ SEVK VE İDARE ENSTİTÜSÜ 

Kamu ve özel sektör firmaları ile gerçekleştirilen dış destekli projeler kapsamında 2018 yılı içim 1.670.000. TL harcama 

yapılması planlanmıştır. 

Ekonomik Kod Ödenek 

01 Personel Giderleri 0.00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 0,00 

07 Sermaye Transferleri 1.670.000,00 

08 Borç verme 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.670.000,00 
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Diğer Yurt İçi 0,00 

B
üt

çe
 D

ış
ı 

K
a
yn

a
k 

Yurt Dışı 0,00 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.670.000,00 
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6. Amaç: Milli Stratejik ve Kritik alanlarda Ar-Ge Yapmak, Teknoloji/Ürün 

Geliştirmek, Test/Analiz ve Ölçüm Hizmetleri Vermek, Özgün Çözümler Ortaya 

Koymak 

6.9. Hedef: Kamu ve Özel Sektörde Kurumların/Firmaların Kurumsal Kapasitesine 

Katkı Verecek Ulusal Öncelikli ve Nitelikli Projeleri En Son Bilimsel Yöntem ve 

Yaklaşımlarla Gerçekleştirmek 

Performans Hedefi: Ülkemizdeki Yönetim Altyapılarının Güçlendirilmesi Amacıyla 

Sürdürülebilir Yönetim Sistemleri Kurmak ve Eğitim, Sağlık, Ulaştırma ve Lojistik 

Gibi Alanlarda Yürütülen Ar-Ge İçerikli Araştırma ve Danışmanlık Projelerinin 

Sayısını Artırmak 

Gerçekleştirilecek projelerin ve çalışılan kurumların sayılarının arttırılması 

hedeflenmekle birlikte büyük bütçeli kurumsal ve ya eğitim içeriği yoğun olan projelerden 

daha çok ulusal ve ya sektörel etkisi olacak araştırma ve ya danışmanlık projelerine 

yönelinmesi hedeflenmektedir. Bu sebepten dolayı gerçekleştirilmesi planlanan proje ve 

çalışılan kurum sayısında bir artış hedeflenmekle birlikte yürütülen projelerin bütçe 

büyüklüklerinin düşmesi beklenmektedir. 

Performans Göstergeleri 

- Ulusal/Bölgesel/Sektörel Boyutlu Projelerin Toplam Projelerdeki Payı (Oran) 

2018 yılı için performans hedefi %40 olarak belirlenmiştir. 2017 yılı Ocak ayı itibarıyla 

ulusal, bölgesel ve ya sektörel boyutu olan projelerin toplam projeler içindeki payı 

%47,62 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı içinde hedefe ulaşılması beklenmektedir. 

- Tematik Projelere Yönelik Yeni Ürün Sayısı (Markalaşma, Kümelenme, vb.) 

2018 yılı için performans hedefi 2 olarak belirlenmiştir. 2017 yılı içinde Ekim ayı itibarıyla 

tematik projelere yönelik yeni ürün geliştirilememiştir. 2018 yılı içinde hedefe ulaşılması 

için çaba sarf edilecektir. 
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- Ar-Ge İçerikli Toplam Proje Sayısı (Eğitimler hariç) 

2018 yılı için performans hedefi 21 olarak belirlenmiştir. 2017 yılı içinde Ekim ayı 

itibarıyla gerçekleştirilen Ar-Ge içerikli toplam proje sayısı 23 'tür. 2018 yılı içinde hedefe 

ulaşılması beklenmektedir. 

- Ulusal/Bölgesel/Sektörel Proje Sayısı 

2018 yılı için performans hedefi 10 olarak belirlenmiştir. 2017 yılı Ekim ayı itibarıyla 

ulusal, bölgesel ve ya sektörel boyutu olan projelerin toplam sayısı 10 olarak 

gerçekleşmiştir. 2018 yılı içinde hedefe ulaşılması beklenmektedir. 

- Özel Sektör ile Birlikte Yapılan Proje Oranı (Firma Bazlı) 

2018 yılı için performans hedefi %10 olarak belirlenmiştir. 2017 yılı Ekim ayı itibarıyla 

Özel Sektör ile birlikte gerçekleştirilen projelerin toplam projeler içindeki payı %38.10 

olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı içinde hedefe ulaşılması beklenmektedir. 

- Ortalama Proje Maliyetinden Sapma Oranı 

2018 yılı için performans hedefi %10 olarak belirlenmiştir. 2017 yılı Ekim ayı itibarıyla 

Proje maliyetlerinden sapma oranı ortalama %10 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı içinde 

hedefe ulaşılması beklenmektedir. 

- Kadrolu Personel Maliyetinin Toplam Personel Maliyeti İçindeki Payı (Oran) 

2018 yılı için performans hedefi %70 olarak belirlenmiştir. 2017 yılı Ekim ayı itibarıyla 

Kadrolu Personel Maliyetinin Toplam Personel Maliyeti İçindeki Payı %71 olarak 

gerçekleşmiştir. 2018 yılı içinde belirlenen oran çerçevesinde bir orana ulaşılması 

beklenilmektedir. 
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Proje Personeli Maliyetinin Toplam Personel Maliyeti İçindeki Payı (Oran) 

2018 yılı için performans hedefi %30 olarak belirlenmiştir. 2017 yılı Ekim ayı itibarıyla 

Proje Personeli Maliyetinin Toplam Personel Maliyeti İçindeki Payı %29 olarak 

gerçekleşmiştir. 2018 yılı içinde belirlenen oran çerçevesinde bir orana ulaşılması 

beklenilmektedir. 

- Kadrolu Personel Sayısının Toplam Personel Sayısı İçindeki Payı (Oran) 

2018 yılı için performans hedefi %51 olarak belirlenmiştir. 2017 yılı Ekim ayı itibarıyla 

Kadrolu Personel Sayısının Toplam Personel Sayısı İçindeki Payı %56 olarak 

gerçekleşmiştir. 2018 yılı içinde belirlenen orana yaklaşılması beklenilmektedir. 

- Proje Personeli Sayısının Toplam Personel Sayısı İçindeki Payı (Oran) 

2018 yılı için performans hedefi %49 olarak belirlenmiştir. 2017 yılı Ekim ayı itibarıyla 

Proje Personel Sayısının Toplam Personel Sayısı İçindeki Payı %44 olarak 

gerçekleşmiştir. 2018 yılı içinde belirlenen orana yaklaşılması beklenilmektedir. 

- Toplam Kalite Belgesi Sayısı 

2018 yılı performans hedefi olarak 1 adet kalite belgesi sayısı belirlenmiştir. 2017 yılı 

Ekim ayı itibarıyla Kalite Belgesi sayısı 0 dır. Ancak 1 adet kalite belgesi alınması ile ilgili 

çalışmalar başlamıştır ve 2018 yılı içinde 1 adet kalite belgesinin alınması 

planlanmaktadır. Ayrıca, Siber Güvenlik çalışmaları kapsamında enstitümüzden 2018 

yılı için 1 adet kalite belgesi alınması talep edilmiştir. Bu sebeple 2018 yılı için belirlenen 

hedefin aşılması beklenmektedir. 
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Faaliyetler 

TÜSSİDE'nin Görev Alanı Kapsamında Yönetim Destek Faaliyetlerini Yürütmek 

Kurum ve Kuruluşlara sürekli gelişim sağlamaları için, ileri yönetim yaklaşım ve 

yöntemleri kazandırmak, bilgi ve teknolojiye dayalı yaklaşımlar geliştirerek ilgili kurum ve 

kuruluşların gelişimlerine öncülük etmek amacıyla gerekli olan destek faaliyetleri bu 

kapsamdadır. 

Faaliyet Alanı Kapsamında Kamu ve Özel sektörün İhtiyaç Duyduğu Hizmetleri 

Sunmak 

Bu doğrultuda 2017 yılı içinde Ekim ayı itibarıyla 21 proje gerçekleştirilmiştir. Bu 

projelerden 10 tanesi sektörel gelişim ya da bölgesel kalkınmaya yönelik olarak 

gerçekleştirilmişi projeler olup kalanları Kurumların daha etkin ve verimli yönetilmelerine 

yönelik projelerdir. Yeni imzalanması beklenen ve 2018 yılı içinde devam edecek 

projeler ışığında 2018 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılması beklenmektedir. 
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D-îdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı 
TABLO-3 

İDARE PERFORMANS TABLOSU 

| İdare Adı 140.08 - türkiye bilimsel ve teknolojik araştirma kurumu 
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Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 
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(TL) PAY(°/o) (TL) PAY(% (TL) PAY(%) 

1 ARDEB'in mevzuat, bilişim vb. altyapılarını iyileştirmek, destek programlarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine 
310.000. OOO, OC 9,49 0,0C 310.000.000,00 9,49 

i Üniversiteler, araştırma enstitüleri, kamu kurumlan ve öze) sektör kuruiuşlanndaki araştırmacılara yönelik, ARDEB tarafından sağlanan proje 
destekleri f 1007 proqrami hariç) 310.000.000, oc 9,49 0,0C 310.000.000, oc 9,49 

2 ARDEB'in mevzuat, bilişim vb. altyapılarının iyileştirilmesine yönelik diğer tedbirleri almak 450.000.000,0G 13,78 o,oc 450.000.000,00 13,78 

2 Kamu kurumlannın Ar-Ge ile giderilebilecek Ihöyaçlannın karşılanmasına yönelik, ARDEB tarafından sağlanan proje destekleri 250.000.000,0C 7,66 0,QC 250.000.000,00 7,66 

3 Kamu kurumlannın savunmaya yönelik Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlannın karşılanmasına yönelik, ARDEB tarafından sağlanan proje destekleri 200.000.000.0C 6,12 o,oc 200.000.000,00 6,12 
3 Eğitim, tanıbm ve bilgilendirme faaliyetlerini düzenlemek 39.470-000,00 1,21 0,0 D 39.470.000,00 1,21 

4 ARDEB'e önerilen projelerin değerlendirilmesine yönelik faaliyetler 9.849.000,OC 0,30 0,QC 9.849.000,00 0,30 
S ARDEB tarafından yürütülen diğer faa liyetler 29.621.000,00 0,91 o,oc 29.621.000,00 0,91 

4 TEYDEB'in mevzuat, bilişim vb altyapılarını iyileştirmek, destek programlarının daha etkin ve verimli bir şekilde yürütmek, bu 
konuda yapılacak İşbirliklerinin arbnlmasına yönelik gerekli tedbirleri almak 506.463.000,00 15,51 0,00 506.463.000,00 15,51 

6 Ar-Ge ve Yenilikçilik Destek Faaliyetleri 471.382.000,00 14,43 o,oc 471.382.000,00 14,43 
7 Özel Sektöre Verilen Ar-Ge Desteklerini Oluşturmaya ve Yönetmeye Yönelik Süreçlere İlişkin Faaliyetler 35.081.000,00 1,07 o,oc 35.081.000,00 1.07 

S 
BİDEB'in mevzuat, bilişim vb altyapılarını iyileştirmek,nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye yönelik programların daha etkin ve 
verimli bir şekilde yürütülmesine ilişkin gerekli tedbirleri almak 175.479.000,00 5,37 0,00 175.479.000,00 5,37 

a BİDEB'in yaygınl ığını ve etkinliğini artırmaya ilişkin olarak yapılan personel, danışmanlık ve diğer giderler 11.255.000,00 0,34 o,oc 11.255.000,00 0,34 

9 bilim, leknolojı ve fenıiiK Kültürünü Haiz İnsan Kaynağının Nicelik ve Nıteiık balamınaan Aranımasına YoneJıK Uiarax venıen Burs ve Destek 
164.224.000,00 5,03 o,oa 164.224.000,00 5,03 

6 Bilim Toplum Farkındalığını Arbrmaya Yönelik Faaliyetleri Yürütmek ve Bilim Merkezleri Desteği Vermek 86.783.000,00 2,66 O,00 86.783.000,00 2,66 

10 Bilim ve teknoloji far kındalığım arbrmaya yönelik faaliyet gerçekleştirmek ve bilim merkezleri kurmak (TARAL) 55.000.000,00 1,68 0,00 55.000.000,00 1,68 

11 Popüler Bilim Yayınlannın basım, tanıbm ve dağıbmına ilişkin faaliyet giderleri 6.818.000,00 0,21 0,00 6.818.000,00 0,21 
12 Toplumda bilim kültürünü artbrmaya yönebık diğer faalıyeber 24.965.000,00 0,76 q,oo 24.965.000,00 0,76 

7 Ulusal BTY Politikaları Önerisi Geliştirme, İzleme ve Değerlendirme Süreçlerini Ulusal ve Uluslarası İşbirlikleri ile Etkinleştirmek 4.822.000,00 0,15 0,00 4.822.000,00 0,15 

13 Ulusal BTY politikası önenleri geliştirilmesi, öncelikli alanlann ve a it konulann belirlenmesi, uluslararası kuruluşlann BTY politikası çaiışmalannın 
izlenmesi ve bu süreder ile ilgili toolanblann cerceklesbnlmesi faaliveberi 256.000,00 0,01 0,00 256.000,00 0,01 

14 BTY Alanında etkinliği sağlamak üzere yapılacak diğer faaliyetler 4.566.000,00 0,14 0,00 4.566.000,00 0,14 
8 AB Programlan ve diğer uluslararası Ar-Ge Programlarına ülkemizin çıkarları doğrultusunda kablımı artırmak 267.681.000,00 8,20 0,00 267.681.000,00 8,20 

15 AB Çerçeve Programlarına Kablımı A rbrmaya ve diğer Uluslararası BTY İşbirliklerini Oluşturmaya ve Yönetmeye Yönelik Faaliyetler Gerçekleştirmek 10.512.000,00 0,32 0,00 10.512.000,00 0,32 
16 AB EUREKA Programına Kablımı Arbrmaya Yönelik Destekler Vermek 373.000,00 0,01 0,00 373.000,00 0,01 
17 AB Programlan ve Diğer Uluslararası Ar-Ge Programlanna Kablım İçin Aidat ve Katkı Payı Ödemek 246.796.000,00 7,56 0,00 246.796.000,00 7,56 
18 AB Çerçeve Programlanna Kablımı Arbrmaya Yönelik Destek ve Ödül Programı Yürütmek 10.000.000,00 0,31 0,00 10.000.000,00 0,31 

9 Türkiye'nin bilim, teknoloji ve yenilik politikalarıyla uyumlu, sektörler arası işbirliklerini teşvik eden ve ihtiyaç duyulan 
konularda uvqun yurtdışı ortaklar ile işbirliğine de imkân verecek şekilde yapılan Ar-Ge ve yenilik projelerini desteklemek 14.433.000,00 0,44 0,00 14.433.000,00 0,44 

19 1071 Programı kapsamında fonlanan projeler (TARAL) 10.000.000,00 0,31 0,00 10.000.000,00 0,31 
20 Diğer ÇAĞDEB fâalıyetierirın yürütülmesi 4.433.000,00 0,14 0,00 4.433.000,00 0,14 

10 
TÜBİTAK Başkanlık birimlerinin faaliyetlerinin etkin, hızlı, güvenli ve şeffaf bir şekilde işleyişine destek olacak faaliyetlere 
ilişkin insan kaynaklan, bilişim, iletişim gibi konularda kurumsal altyapı çalışmalarını yapmak ve diğer yönetsel faaliyetleri 
yürütmek 

22.411.000,00 0,69 0,00 22.411.000,00 0,69 

21 
Kurumun amaçlannı gerçekleştirecek nitelikte insan kaynağı sağlamak, eğibm faaliyeüenni planlama ve organize etmek, personelin özlük İşlerini 
yürütmek 2.970.000,00 0,09 0,00 2.970.000,00 0,09 

22 Mali kaynaklann etkin ve verimli kullanımını sağlamaya yönelik destek fâaliyetleri yürütmek 4.S71.000,00 0,14 0,00 4.571.000,00 0,14 

23 Kurumun tanıtılması ve kamuoyundaki bilinirliliğinin arttnlmasına yönelik yayın, etkinlik, fuar, basın duyurusu vb. çalışmaian yapmak. Yapılan 
etkinlikleri kamuoyu ile paylaşmak ve difie r faaliveberi yürütmek 968.000,00 0,03 0,00 968.000,00 0,03 

24 Tübitak Yönebm Bilişim Sistemleri (TYBS) Projesi Faaliyetleri 6.062.000,00 0,19 0,00 6.062.000,00 0,19 

' 25 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen diğer faalıyetJer 7.010.000,00 0,21 0,00 7.010.000,00 0,21 
26 Kurumun fikri mülkiyet haklannm tesol edilerek korunması ve bcanleşbrilmesi alanında yürütülen fâaliyetler 830.000,00 0,03 0,00 830.000,00 0,03 

11 
Ülkemizin rekabet gücünü arttırmaya yönelik ar-ge projeleri yürütmek, etkinliğini sağlamak, bilgi, ürün ve teknoloji 
geliştirmek, bunlann sanayi ve topluma aktanlması, teknoloji transferi yoluyla ülke ekonomisine katkı yapmasını sağlamak, 
sürdürülebilir kurumsal oelisimi saölamak ve kurumu gelecefie vön veren bir konuma taşımak 

249.732.000,00 7,65 0,00 249.732.000,00 7,65 

27 Faaliyet Alanı Kapsamında Kamu ve Özel Sektörün İhbyaç Duyduğu Hizmeberi Survnak 50.330.000,00 1,54 0,00 50.330.000,00 1,54 
2a BİLGEM Kalkınma Bakanlığı Destekli Projelen Yürütmek 21.245.000,00 0,65 0,00 21.245.000,00 0,65 
29 BİLGEM'in Görev Alanı Kapsamında Yönetim Destek Faaliyetlenni Yürütmek 178.157.000,00 5,46 0,00 178.157.000,00 5,46 

12 
Ülke ihtiyaçlanna cevap verecek projeleri yürütmek, etkinliği sağlamak, Ar-Ge sonucunda ticarileştirilecek ürünleri teşvik 
etmek ve Ar-Ge projelerinin yürütülmesine kolaylık sağlayacak tedbirleri almak ve bu projelerin ülke ekonomisine katkı 
yapmasını sağlamak 

311.238.000,00 9,53 0,00 311,238,000,00 9,53 

30 MAM Kalkınma Bakanlığı Destekli Projeleri Yürütmek 134.910.000,00 4,13 0,00 134.910.000,00 4,13 
31 Faaliyet Alanı Kapsamında K amu ve Özel Sektörün İhbyaç Duyduğu Hizmeberi Sunmak 39.915,000,00 1,22 0,00 39.915.000,00 1,22 
32 MAM'm Görev Alam Kapsamında Yönetim Destek Faaliyetlerini Yürütmek 136.413.000,00 4,18 0,00 136,413.000,00 4,18 

13 Ülke ihtiyaçlanna Cevap Verecek Projeleri Yürütmek Etkinliğini Sağlamak 201.581.000,00 6,17 0,00 201.581.000,00 6,17 
33 Faaliyet Alanı Kapsamında Kamu ve Öze) Sek törün ihbyaç Duyduğu Hizmetleri Sunmak 18.800.000,00 0,58 0,00 18.800.000,00 0,58 
34 SAGE Kalkınma Bakanlığı Destekli Projeleri Yürütmek 104.280.000,00 3,19 0,00 104.280.000,00 3,19 
35 SAGE'nin Görev Alanı Kapsamında Y önebm Destek FaaliyeberirıJ Yürütmek 78.501.000,00 2,40 0,00 78,501.000,00 2,40 

14 
Ülkemizdeki akademik bilgi üretimini etkinleştirmek, kaliteli e-altyapı hizmetleri sunmak, Ulusal bilimsel yayın kalitesini 
artırmak ve açık bilime destek sağlamak. Kamu kurum ve kuruluşlarında Pardus kullanımının yaygınlaştırmak ve gelişen firma 
ekosistemi ile sürdürebilirliğini ve işletilebilirliğini artırmak 

358.410.000,00 10,97 0,00 358.410.000,00 10,97 

36 Cahit Arf Bilgi Merkezi Bilgi Hizmetleri Faaliyetleri 133.881.000,00 4,10 0,00 133.881.000,00 4,10 
37 Ağ Teknolojleri Birimi Yurbçi ve Yurtdışı İnternet Hizmeti Faaliyetleri 82.906.000,00 2,54 0,00 82.906.000,00 2,54 
38 ULAKBİM Kalkınma Bakanlığı DestekJi Projelen Yürütmek 100.510.000,00 3,08 0,00 100.510,000,00 3,08 
39 ULAKBİM'in Görev Alam K apsamında Yönebm Destek Faaliyetlerini Yürütmek 41.113.000,00 1,26 0,00 41.113.000,00 1.26 

15 Ülke ihtiyaçlarına cevap verecek Uzay ve havacılık alanında Ar-Ge projeleri yürütmek, etkinliği sağlamak, Ar-Ge projelerinin 
yürütülmesine kolaylık sağlayacak tedbirleri almak ve bu projelerin ülke ekonomisine katkı yapmasını sağlamak 

59.004.000,00 1,81 0,00 59.004.000,00 1,81 

40 UZAY Kalkınma B akanlığı Destekli Projeleri Yürütmek 28.750.000,00 0,88 0,00 28.750,000,00 0,88 
41 Faaliyet Alanı Kapsamında Kamu ve Özel Sektörün İhtiyaç Duyduğu Hizmetleri Sunmak 1.673.000,00 0,05 0,00 1.673.000,00 0,05 
42 uzAYın Görev Alaru Kapsamınd a Yönebm Destek Faaliyetlerini Yürütmek 28.581.000,00 0,88 0,00 28.581.000,00 0,88 

16 Malzeme-tekstil, kimya-çevre, gıda ve tanm alanında yeni test/analiz, muayene metotlan uygulamak ve geliştirmek (>300) 12,762.000,00 0,39 0,00 12.762.000,00 0,39 
43 BUTAL'ın Görev 'Alanı Kapsamında Test/Analız Hlzmeb, Muayene, Eğitim ve Bilimsel Hizmet Faaliyetleri ile Yönebm Destek Faaliyetlerini Yürütmek 9.762.000,00 0,30 0,00 9.762.000,00 0,30 
44 BUTAL Kalkınma Bakan lığı DestekJi Projeleri Yürütmek 3.000.000,00 0,09 0,00 3.000.000,00 0,09 

17 
Mevcut teleskopların geliştirilerek sürdürülebilirliğinin temini, projelerin ulusal ve uluslararası düzeyde artırılması, 
uluslararası İşbirliği ve bunlann altyapısını teşkil eden daha büyük teleskopların edinilmesi 7.101.000,00 0,22 0,00 7.101.000,00 0,22 

45 TUG Kalkınma Bakanlığı Destekli Projelen Yürütmek 1.000.000,00 0,03 0,00 1.000.000,00 0,03 
46 îilim Toplum Farkındalığının Artınlmasına Yönelik Faaliyeüer Yürütmek 149.000,00 0,00 0,00 149.000,00 0,00 
47 TUGün Görev Alam Kapsamında Yönetim Destek Faaliyetlerini Yürütmek 5.952.000,00 0,18 0,00 5.952,000,00 0,18 

18 Jlke ihtiyaçlanna cevap verecek metroloji ile ilgili hizmetleri sunmak, Ar-Ge projeleri yürütmek, teknoloji/ürün geliştirerek 
etkinliği sağlamak ve bu hizmet ve projelerin ülke ekonomisine katkı yapmasını sağlamak 128.586.000,00 3,94 0,00 128.586.000,00 3,94 

48 Faaliyet Alanı Kapsamında Kamu ve Özel Sektörün İhtiyaç Duyduğu Hizmeberi Sunmak 16.230.000,00 0,50 0,00 16.230.000,00 0,50 
49 UME Kalkınma B akanlığı Destekli P rojeleri Yürütmek 66.279.000,00 2,03 0,00 66.279.000,00 2,03 
50 UM EVıin Görev Alanı Kapsam ında Yönebm Destek Faaliyeüerini Yürütmek 46.077.000,00 1,41 0,00 46.077,000,00 1,41 

19 Jlkemizdekl yönetim altyapılannın güçlendirilmesi amacıyla sürdürülebilir yönetim sistemleri kurmak ve Eğitim, Sağlık, 
Ulaştırma ve Lojistik gibi alanlarda yürütülen Ar-Ge içerikli Araştırma ve Danışmanlık projelerinin sayısını artbrmak 9.189.000,00 0,28 0,00 9,189.000,00 0,28 

51 TÜSSİDE'nin Görev Alam Kapsamında Yönebm Destek Faaliyetlerini Yürütmek 7.519.000,00 0,23 0,00 7.519.000,00 0,23 

52 Faaliyet Alanı Kapsamında K amu ve Özel Sektörün ihtiyaç Duyduğu Hizmetleri Sunmak 1.670.000,00 0,05 0,00 1.670.000,00 0,05 

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 3.215.145.000,00 98,45 3.215.145.000,00 98,45 

Genel Yönetim Giderleri 50.551.000,00 1,55 50.551.000,00 1,55 

Diğer idarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 0,00 0,00 

GENEL TOPLAM 3.265.696.000,00 100,00 0,00 100,00 3.265.696.000,00 100,00 
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TABLO-4 

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU 

idare Adı 40.08 - "TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

lltlER İD IELEME 

O 

Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI 
GENEL YÖNETİM 

GİDERLERİ 
TOPLAMI 

TRANSFER 
EDİLECEK 

KAYNAKLAR 
GENEL TOPLAM 

> 01 Personel Giderleri 458.098.000,00 25.082.000,00 0,00 483.180.000,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 89.540.000,00 4.587.000,00 0,00 94.127.000,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 322.032.000,00 14.558.000,00 0,00 336.590.000,00 
2 >- 04 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 
< 05 Cari Transferler 387.311.000,00 1.240.000,00 0,00 388.551.000,00 
UJ 
o 06 Sermaye Giderleri 469.546.000,00 5.084.000,00 0,00 474.630.000,00 

t b 07 Sermaye Transferleri 1.488.618.000,00 0,00 0,00 1.488.618.000,00 
a 08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 

09 Yedek Ödenek 0,00 ÛrQ0 0,00 0,00 

SUtlglQUa eği Toplamı 3.215.145.000,00 50.551.000,00 0,00 3.265.696.000,00 

Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 

Diğer Yurt İçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 
z > Yurt Dışı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 
^ : 

c/> 
C 
İÜ 0-1— =) 
CC 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.215.145.000,00 50.551.000,00 0,00 3.265.696.000,00 
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III. EKLER 
TABLO-5 

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 

İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER 

ARDEB'in mevzuat, bilişim vb. altyapılarını iyileştirmek, 

destek programlarının etkin ve verimli bir şekilde 
yürütülmesine yönelik diöer tedbirleri almak 

Üniversiteler, araştırma enstitüleri, kamu kurumları ve özel 
sektör kuruluşlarındaki araştırmacılara yönelik, ARDEB 

tarafından saûlanan proje destekleri (1007 prOGramı hariç) 

ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI 
ARDEB'in mevzuat, bilişim vb. altyapılarının iyileştirilmesine 
yönelik diter tedbirleri almak 

Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının 
karşılanmasına yönelik, ARDEB tarafından sağlanan proje 

destekleri 

ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI 
Kamu kurumlarının savunmaya yönelik Ar-Ge ile 

giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik, 
ARDEB tarafından sağlanan proje destekleri 

ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI 
Eqitim. tanıtım ve bilnilendinme faaliyetlerini düzenlemek 

ARDEB'e önerilen projelerin değerlendirilmesine yönelik 
faaliyetler 

ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI 
ARDEB tarafından yürütülen diöer faalivetler 

ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI 
TEYDEB'in mevzuat, bilişim vb altyapılarını iyileştirmek, 
destek programlarının daha etkin ve verimli bir şekilde 
yürütmek, bu konuda yapılacak İşbirliklerinin artırılmasına 
yönelik gerekli tedbirleri almak 

Ar-Ge ve Yenilikçilik Destek Faaliyetleri 

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI 
BAŞKANLIĞI 

Özel Sektöre Verilen Ar-Ge Desteklerini Oluşturmaya ve 
Yönetmeye Yönelik Süreçlere İlişkin Faaliyetler 

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI 
BAŞKANLIĞI 

BİDEB'in mevzuat, bilişim vb altyapılarını 

iyileştirmek,nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye yönelik 

programların daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine 
ilişkin «erekli tedbirleri almak 

r 
BİDEB'in yaygınlığını ve etkinliğini artırmaya ilişkin olarak 
yapılan personel, danışmanlık ve diöer giderler 

BİLİM İNSANI DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI 
Bilim. Teknoloji ve Yenilik Kültürünü Haiz İnsan 
Kaynağının Nicelik ve Nitelik Bakımından Artırılmasına 
Yönelik Olarak Verilen Burs ve Destek Harcamaları 

Bilim. Teknoloji ve Yenilik Kültürünü Haiz İnsan 
Kaynağının Nicelik ve Nitelik Bakımından Artırılmasına 
Yönelik Olarak Verilen Burs ve Destek Harcamaları 

BİLİM İNSANI DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI 
Bilim Toplum Farkındalığtnı Artırmaya Yönelik Faaliyetleri 
Yürütmek ve Bilim Merkezleri DesteĞi Vermek 

Bilim ve teknoloji farkındalığını artırmaya yönelik faaliyet 
Gerçekleştirmek ve bilim merkezleri kurmak (TARAL) 

BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI 
Popüler Bilim Yayınlarının basım, tanıtım ve dağıtımına 
ilişkin faaliyet ciderleri 

BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI 
Toplumda bilim kültürünü arttırmaya yönetlik diğer 
faaliyetler 

BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI 
Ulusal BTY Politikaları Önerisi Geliştirme, İzleme ve 
Değerlendirme Süreçlerini Ulusal ve Uluslarası İşbirlikleri ile 
Etkinleştirmek 

Ulusal BTY politikası önerileri geliştirilmesi, öncelikli 

alanların ve alt konuların belirlenmesi, uluslararası 

kuruluşların BTY politikası çalışmalarının izlenmesi ve bu 
süreçler ile ileili toplantıların Gerçekleştirilmesi faaliyetleri 

BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI DAİRE 
BAŞKANLIĞI 

BTY Alanında etkinliği sağlamak üzere yapılacak diğer 
faalivetler 

BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI DAİRE 
BAŞKANLIĞI 

AB Programları ve diğer uluslararası Ar-Ge Programlarına 
ülkemizin çıkarları doğrultusunda katılımı artırmak. 

AB Çerçeve Programlarına Katılımı Artırmaya ve diğer 
Uluslararası BTY işbirliklerini Oluşturmaya ve Yönetmeye 
Yönelik Faaliyetler Gerçekleştirmek 

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI 
AB EUREKA Programına Katılımı Artırmaya Yönelik 
Destekler Vermek 

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI 
AB Programları ve Diğer Uluslararası Ar-Ge Programlarına 
Katılım İçin Aidat ve Kalkı Payı Ödemek 

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI 
AB Çerçeve Programlarına Katılımı Artırmaya Yönelik 

Destek ve Ödül Pronramı Yürütmek 

JLUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI 
Türkiye'nin bilim, teknoloji ve yenilik politikalarıyla 
uyumlu, sektörler arası işbirliklerini teşvik eden ve ihtiyaç 

duyulan konularda uygun yurtdışı ortaklar ile işbirliğine de 
imkân verecek şekilde yapılan Ar-Ge ve yenilik projelerini 
desteklemek 
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1071 Programı kapsamında fonlanan projeler (TARAL) 
ÇAĞRILI DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI 

Diğer ÇAĞDEB faaliyetlerinin yürütülmesi 
ÇAĞRILI DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI 

TÜBİTAK Başkanlık birimlerinin faaliyetlerinin etkin, hızlı, 
güvenli ve şeffaf bir şekilde işleyişine destek olacak 

faaliyetlere ilişkin insan kaynaklan, bilişim, iletişim gibi 
konularda kurumsal altyapı çalışmalarını yapmak ve diğer 

yönetsel faaliyetleri yürütmek.  
Kurumun amaçlarını gerçekleştirecek nitelikte insaıı 
kaynağı sağlamak, eğitim faaliyetlerini planlama ve organize 

etmek, personelin özlük işlerini yürütmek  
İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI 

Mali kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamaya 

yönelik destek faaliyetleri yürütmek  
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 

Kurumun tanıtılması ve kamuoyundaki bilinirliliğinin 

arttırılmasına yönelik yayın, etkinlik, fuar, basın duyurusu 
vb. çalışmaları yapmak. Yapılan etkinlikleri kamuoyu ile 
paylaşmak ve diğer faaliyetleri yürütmek  

KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ 

Tübitak Yönetim Bilişim Sistemleri (TYBS) Projesi 

Faaliyetleri   
BtLGt İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 

Bilgi işlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen diğer 

faalivetler 
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 

Kurumun fikri mülkiyet haklarının tescil edilerek korunması 
ve ticarileştirilmesi alanında yürütülen faaliyetler  

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ BAŞAKANLIĞI 

Ülkemizin rekabet gücünü arttırmaya yönelik ar-ge projeleri 
yürütmek, etkinliğini sağlamak, bilgi, ürün ve teknoloji 

geliştirmek, bunlann sanayi ve topluma aktarılması, teknoloji 
transferi yoluyla ülke ekonomisine katkı yapmasını sağlamak, 
sürdürülebilir kurumsal gelişimi sağlamak ve kurumu geleceğe 

yön veren bir konuma taşımak  
Faaliyet Alanı Kapsamında Kamu ve Özel Sektörün İhtiyaç 
Duyduğu Hizmetleri Sunmak  

BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER 

ARAŞTIRMA MERKEZİ  
BELGEM Kalkınma Bakanlıfiı Destekli Projeleri Yürütmek 

BİLİŞİM VE BİLGİ GUVENLIGİ İLERİ TEKNOLOJİLER 

ARAŞTIRMA MERKEZİ  

BİLGEM'in Görev Alanı Kapsamında Yönetim Destek 

Faaliyetlerini Yürütmek   
BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER 

ARAŞTIRMA MERKEZİ  
Ülke ihtiyaçlanna cevap verecek projeleri yürütmek, etkinliği 

sağlamak, Ar-Ge sonucunda ticarileştirilecek ürünleri teşvik 

etmek ve Ar-Ge projelerinin yürütülmesine kolaylık sağlayacak 

tedbirleri almak ve bu projelerin ülke ekonomisine katkı 
yapmasını sağlamak.  

MAM Kalkınma Bakanlığı Destekli Projeleri Yürütmek 
MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ 

Faaliyet Alanı Kapsamında Kamu ve Özel Sektörün İhtiyaç 
Duyduğu Hizmetleri Sunmak  

MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ 

MAM'ın Görev Alanı Kapsamında Yönetim Destek 

Faaliyetlerini Yürütmek  
MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ 

Ülke İhtiyaçlarına Cevap Verecek Projeleri Yürütmek 

Etkinliğini Sağlamak  
Faaliyet Alanı Kapsamında Kamu ve Özel Sektörün İhtiyaç 
Duyduğu Hizmetleri Sunmak   

SAVUNMA SANAYİİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

ENSTİTÜSÜ  
SAGE Kalkınma Bakanlığı Destekli Projeleri Yürütmek 

SAVUNMA SANAYİİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

ENSTİTÜSÜ  

SAGE'nin Görev Alanı Kapsamında Yönetim Destek 
Faaliyetlerini Yürütmek _____ 

SAVUNMA SANAYİİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

ENSTİTÜSÜ  
Ülkemizdeki akademik bilgi üretimini etkinleştirmek, kaliteli e-

altyapı hizmetleri sunmak. Ulusal bilimsel yayın kalitesini 

artırmak ve açık bilime destek sağlamak. Kamu kurum ve 

kuruluşlannda Pardus kullanımının yaygınlaştırmak ve gelişen 
firma ekosistemi ile sürdürebilirliğini ve işletilebilirliğini 

artırmak.  
Cahit ArfBilfli Merkezi Bilgi Hizmetleri Faaliyetleri 

ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ 

Ağ Teknolojileri Birimi Yurtiçi ve Yurtdışı İnternet Hizmeti 

Faaliyetleri  
ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ 

ULAKBİM Kalkınma Bakanlığı Destekli Projeleri 

Yürütmek  
ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ 

ULAKBİM'in Görev Alanı Kapsamında Yönetim Destek 

Faaliyetlerini Yürütmek  
ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ 

Ülke ihtiyaçlarına cevap verecek Uzay ve havacılık alanında Ar 
Ge projeleri yürütmek, etkinliği sağlamak, Ar-Ge projelerinin 

yürütülmesine kolaylık sağlayacak tedbirleri almak ve bu 
projelerin ülke ekonomisine katkı yapmasını sağlamak. 

UZAY Kalkınma Bakanlığı Destekli PmİbJçeî Yürütmek 
Zju 



İdare Adı 40.08 - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

UZAY TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
Faaliyet Alanı Kapsamında Kamu ve Özel Sektörün İhtiyaç 

Duyduğu Hizmetleri Sunmak 
UZAY TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

UZAY'ın Görev Alanı Kapsamında Yönetim Destek 
Faaliyetlerini Yürütmek 

UZAY TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

Malzeme-tekstil. kimya-çevre, gıda ve tarım alanında yeni 
test/analiz, muayene metotları uygulamak ve geliştirmek 
(>300) 

BUTAL'ın Görev Alanı Kapsamında Test/Analiz Hizmeti, 

Muayene, Eğitim ve Bilimsel Hizmet Faaliyetleri ile 
Yönetim Destek Faaliyetlerini Yürütmek 

BURSA TEST VE ANALIZ LABORATUVARI 
BUTAL Kalkınma Bakanlığı Destekli Projeleri Yürütmek 

BURSA TEST VE ANALİZ LABORATUVARI 

Mevcut teleskopların geliştirilerek sürdürülebilirliğinin temini, 
projelerin ulusal ve uluslararası dü2eyde artırılması, 

uluslararası işbirliği ve bunlann altyapısını teşkil eden daha 
büyük teleskoDİarın edinilmesi 

TUG Kalkınma Bakanlığı Destekli Projeleri Yürütmek 

TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ 

Bilim Toplum Farkındalığının Artırılmasına Yönelik 
Faaliyetler Yürütmek 

TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ 

TUG'un Görev Alanı Kapsamında Yönelim Destek 
Faaliyetlerini Yürütmek 

TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ 
Ülke ihtiyaçlarına cevap verecek metroloji ile ilgili hizmetleri 
sunmak, Ar-Ge projeleri yürütmek, teknoloji/ürün geliştirerek 

etkinliği sağlamak ve bu hizmet ve projelerin ülke 
ekonomisine katkı yapmasını saülamak 

Faaliyet Alanı Kapsamında Kamu ve Özel Sektörün İhtiyaç 
Duyduüu Hizmetleri Sunmak 

ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ 
UME Kalkınma Bakanlığı Destekli Projeleri Yürütmek 

ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ 

UME'nin Görev Alanı Kapsamında Yönetim Destek 
Faaliyetlerini Yürütmek 

ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ 
Ülkemizdeki yönetim altyapılarının güçlendirilmesi amacıyla 

sürdürülebilir yönetim sistemleri kurmak ve Eğitim, Sağlık, 

Ulaştırma ve Lojistik gibi alanlarda yürütülen Ar-Ge içerikli 
Arattırma ve Danışmanlık projelerinin sayısını arttırmak 

TÜSSİDE'nin Görev Alanı Kapsamında Yönetim Destek 

Faaliyetlerini Yürütmek 

TÜRKİYE SANAYİ SEVK VE İDARE ENSTİTÜSÜ 
Faaliyet Alanı Kapsamında Kamu ve Özel Sektörün İhtiyaç 
Duyduüu Hizmetleri Sunmak 

TÜRKİYE SANAYİ SEVK VE İDARE ENSTİTÜSÜ 
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