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"Açık bilim, başkalarının katkı verebileceği ve işbirliği
yapabilmesi amacıyla,  araştırma verilerinin, laboratuvar
notlarının ve diğer bilimsel süreçlerin, ücretsiz olarak
erişilebilir olduğu, kullanımına, yaygınlaştırılmasına ve
çoğaltılmasına izin verildiği şekilde bilimsel süreçlerin
yürütülmesidir. " (FOSTEROpenScience.eu)

Açık Bilim, bilimin toplumsal ihtiyaçlarla daha yakından
ilişkili olmasını ve herkes için eşit fırsatlar yaratılmasını
teşvik eder. 

Açık Bilim

https://www.uu.nl/sites/default/files/styles/original_image/public/Utrecht-University-towards-open-science.jpg



Bilim her zaman açıktı!

Görüşlerin, düşüncelerin, teorilerin sınanması, müzakere edilmesi en temel
billimsel faaliyetlerdendir. 

AÇIK BİLİM, bu faaliyetlerin, teknolojik gelişmelerin sağladığı avantajlarla, daha
yaygın, daha erişilebilir, daha eşitlikçi olarak yürütülmesine imkan tanımaktadır.

AÇIK BİLİM, parolalarla, ticari sırlarla, gizlilik içeren konularla ilgili değil, 
dergilerde sunulan, konferanslarda tartışılabilen konularla ilgili süreçlerin
erişilebilir, çoğaltılabilir olması, yani, yaygınlaştırılması idealidir. 

Kapalı Bilim Nasıldı???



Açık Bilim ? 
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• Açık Erişim
• Açık Veri
• Açık notlar
• Açık Ders ve

materyalleri
• Kapsayıcı/kuşatıcı



Açık Veri

Açık Veri, makine tarafından okunabilen, serbestçe paylaşılan, 
kullanılan ve kısıtlama olmaksızın oluşturulan yapılandırılmış
veriler olarak tanımlanır ( Open Data 101 ). 

Açık Veri, herkesin kullanabileceği, paylaşabileceği ve katkıda
bulunabileceği , çevrimiçi olarak erişilebilen verilerdir .



Dünya Kalkınma Raporu 2021: Daha İyi   

Yaşamlar için Veriler
file:///C:/Users/Ebru/Downloads/9781464816000.pdf

Bilim, toplum ve iş dünyası arasındaki işbirliği artıyor.
COVID-19 salgını, açık bilimin önemini; araştırma verilerinin paylaşılmasını ve 
yeniden kullanılmasını kolaylaştırma ihtiyacını vurguladı.

Açık bilim uygulamaları, üniversitelerin misyonu olan araştırmayı ve diğer bir 
misyonu olan bilgi ve teknoloji transferini dönüşüme uğratmakta.

Açık bilim, şirketler için bilimsel araştırmadan yeniliğe giden yolu kolaylaştırmakta, 
ve şirketlerin yenilikçilik kapasitesini artırmaktadır.

Sürdürülebilir bir dünya için bilimi açmak:



Bilimi Paylaşmak, Yarını Şekillendirmek

• 2,500,000+ kayıt

• Veri kaynaklarına ve veri işleme 
araçlarına, yazılımlarına erişim

• İlgili kaynaklara bağlantılar

• TR Covid-19 Portalı ulusal portal 

olarak bağlantılı

COVID-19 Veri  Portalı



Verilerini Açarak Fark Yaratanlar – GPSin Gelişimi

GPS (Global Positioning System) adı verilen küresel konumlama sistemi hem ticari işletmelere hem de topluma çok büyük etkisi
olan bir açık veri uygulamasıdır.

GPS sistemi ABD hükümeti tarafından sahip olunan ve işletilen bir hizmettir. 

1978 - ABD Savunma Bakanlığı için geliştirlmiş olup tamamen askeri kullanıma özel olarak hizmete alınmıştır. 

1983 – Kore Havayolları uçağının vurularak düşürülmesi sonrası Reagan tarafından sivil kullanım izni verildi.

2000 – Clinton, sivillere askeriyenin kullanmakta olduğu kalitede (zayıflatılmamış) sinyal verileceğini duyurdu.

2007 - Bush döneminde, ABD Savunma Bakanlığı zayıflatılmamış sinyal güvencesinin kalıcı

GPS teknolojisiyle tarım, inşaat, ulaşım, havacılık, taşınabilir cihazlar gibi alanlarda 20 yıl önce duysak inanmayacağımız
gelişmelere şahit olduk…

Verimliliğin artması, işletme giderlerinin düşürülmesi gib tasarruflar yanında, GPS güvenliği artırdı, acil müdahaleleri hızlandırdı
ve hayatımıza bir çok yenilik getirdi.

96 milyar dolarlık bir pazar oluşmuş durumda.

Kaynak: https://odimpact.org/case-united-states-opening-gps-data-for-civilian-use.html



Verilerini Açarak Fark Yaratanlar
Astrofizik topluluğu: 

The Astrophysical Journal Supplement Series – Etki Değeri 8 
The Astrophysical Journal (Etki değeri 6)

Çünkü bir teleskopta vakit bulup gözlem yapmak çok zor…. Teleskoplar 
araştırmacıların ortak kullanması gereken, az bulunan altyapılar....



Biz bu işin neresindeyiz?

Bilgiyi korumak ve geliştirmek, araştırmaları ilerletmek, kamu fonlarının yatırım 
getirisini en üst düzeye çıkarmak için verilerin paylaşılması gerekliliğini 
savunmaktayız.

ULAKBİM Açık Bilim ile ilgili konularda , verilerin yönetimi ve koruması dahil 
mevcut alt yapıların geliştirmesine devam etmekteyiz. 

Araştırma verilerinin uzun vadeli korunmasını ve erişilebilirliğini sağlamaya 
yardımcı olmak için rehberlik yapıyoruz. 



ULAKBİM Açık Bilim Çalışmaları

2016

Harman Türkiye 
Akademik Arşivi

http://arsiv.ulakbim.gov.tr

2019 2021

EOSC Eurpean Open Science Cloud üyeliği  

Açık Bilim Portalı

2018

Aperta TÜBİTAK Açık Arşivi
https://aperta.ulakbim.gov.tr/

2020

Türkiye Açık Arşivi

2022

https://acikveri.ulakbim.gov.tr/
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https://vyp.ulakbim.gov.tr/plans/new

Veri Yönetim Planı

http://arsiv.ulakbim.gov.tr/
https://aperta.ulakbim.gov.tr/
https://acikveri.ulakbim.gov.tr/
https://acikveri.ulakbim.gov.tr/
https://vyp.ulakbim.gov.tr/plans/new


➢ İklim değişikliği, deniz sularının temizliği gibi küresel sorunları çözebilmek

için Açık Bilim ve FAIR veriye acil ihtiyaç var.

➢ COVID-19 gibi salgınlarla DAHA ETKİN şekilde mücadele edebilmek için

açık veriye ihtiyaç var.

➢ Araştırma altyapılarına ve Açık Bilim Bulutlarına yapılan önemli yatırımlar

bu aciliyetin göstergesidir ve potansiyellerinin gerçekleştirilmesi

gereklidir.

Araştırma Altyapıları ve Açık Bilim Bulutlarına İhtiyaç



➢ TÜBİTAK KARE Kutup Araştırmaları

➢ TUG ve diğer gözlemevi verileri

➢ TENMAK ve NÜKEN verileri

➢ Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, TÜİK ve diğer kurumlar

➢ Meteoroloji verileri

➢ Deprem verileri

Bazı Veri Ambarları



TRUBA – Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı (Veriler Nerede İşlenecek) 
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• 120 farklı araştırma kurumundan 3800’den fazla araştırmacı
• 6 ulusal ve 15 AB projesi ile 3 AB oluşum üyeliği
• Ulusal Araştırma e-Altyapısıdır.

❑ TRUBA 2023
✓ Destekleyen Kuruluş: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
✓ TRUBA e-Araştırma Merkezi

❑ Kaynaklar / Kullanım
✓ 25.000 işlemci çekirdeği
✓ 216 grafik işlemci
✓ 14 PB veri depolama alanı
✓ 200 milyon çekirdek saat yıllık kullanım
✓ > 100 ARDEB ve Bilimsel Araştırma Projesi desteği
✓ Kurumsal işbirlikleri: AFAD, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kandilli

Rasathanesi, TUSAŞ, TÜBİTAK SAGE, TÜBİTAK TUG, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK KARE



TRUBA – Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı Projeleri

15EGI EOSCEuroHPC



AB - EuroHPC Ortak Girişimi
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EuroHPC Süper Bilgisayar Ekosistemi
• 3 x Pre-exascale: İspanya, Finlandiya, İtalya

• 5 x Petascale : Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti,  
Lüksemburg, Portekiz, Slovenya

Türkiye & EuroHPC Ortaklığı
• T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – TÜBİTAK ULAKBİM

• İspanyol Pre-exascale ortaklığı



EuroCC – Yüksek Başarımlı Hesaplama Ulusal Yetkinlik Merkezi
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EuroHPC JU 2019 CSA : EuroCC & CASTIEL

• “Ulusal Yetkinlik Merkezi“ kurulması 

(NCC – National Competence Centre)

• AB katkısıyla Süper bilgisayar ekosistemine 
akademi-kamu-sanayi katılımı 
✓HPC (High-Performance Computing)
✓HPDA (High-Performance Data Analytics)
✓AI (Artificial Intelligence)

EuroCC

• Koordinatör: Almanya (HLRS)

• Konsorsiyum: 33 Ülke

• Süre: 2 Yıl

• Bütçe: 57 M Euro (%50 AB Katkısı)

• TR Bütçe: 2 M Euro (%50 AB Katkısı)

Ulusal Yetkinlik Merkezi

• YBH alanında ulusal koordinasyon ve iletişimin sağlanması

• Son kullanıcıya yönelik olarak analiz, uygulama ve servis sağlama
✓ Kaynaklara erişim

✓ Danışmanlık

✓ Akademiden sanayi ve kamuya yönelik eğitim



EuroCC @ Türkiye Ulusal Yetkinlik Merkezi
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https://www.youtube.com/c/TUBITAKULAKBIMTV

https://www.youtube.com/c/EuroCCTurkey



EuroCC KOBİ Desteği – HPC Vaka Çalışması 
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Vaka Çalışması

• 6 Ay Danışmanlık (Akademik / Altyapı)

➢Problemin tanımı

➢Çözüm önerisi

➢Sonuç ve deneyimler

• TRUBA altyapı desteği -> 1M CPU saat kullanım

• Vaka Raporu → Başarı Öyküsü

Alanlar

✓Malzeme modelleme ve optimizasyon

✓Simülasyon optimizasyon

✓Sosyal medya analitiği

✓Resim içerik denetleme

✓Akıllı ulaşım

✓Anomali yakalama

✓Dijital ikiz

✓ İklim modelleme/Hava Tahmini



EuroCC KOBİ Desteği – AB Destekli YBH Çağrıları
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FF4EuroHPC
• Öncelik: İlk kez YBH kullanan KOBİ’ler ve imalat 

sektörü

• YBH hizmetlerinin kullanımından doğan yenilik 
ve çözüm içeren çalışmalar

EuroHPC Çağrıları
• Avrupa’da kurulan süper bilgisayar 

ekosistemine erişim

• Hedef kitle: Sanayi, akademi, kamu

• Geliştirme çağrıları Vega ve Karolina
sistemleri için sürekli açık

PRACE SHAPE
• Öncelik: YBH kaynaklarını ilk kez kullanan 

KOBİ’ler

• Destek: Altyapılara erişim & HPC 
Uzmanlığı

• KOBİ’den beklenen proje sonuçları 
hakkında teknik bir rapor hazırlamaktır.

FF4EuroHPC 2. Çağrı Başvurularımız; Başarı Öyküsü
• Nanografi, Parabol Yazılım, Erte Yazılım (3 ayrı teklif)

• Her bir teklif 200K Euro destek

• TRUBA altyapı sağlayıcı



Teşekkürler

Mirat Satoğlu

ULAKBİM Müdürü


