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Özet: Etkin bir yönetim sağlayabilmek için elde edilen verilerin hızlı ve doğru şekilde elde
edilmesi ve bu veriler üzerinde kararlar alınması gerekmektedir. Bugün üniversitelerde farklı
amaçlar için kullanılan otomasyonlar, farklı firmalardan temin edilmektedir. Ancak bu
otomasyonlar, birbirinden bağımsız veri tabanları ile çalışmaktadır. Bu nedenle birbirlerine
veri aktarımı kolaylıkla mümkün olmadığından veriler arasında uyumsuzluklar ortaya
çıkmaktadır. Otomasyonların farklı veri tabanlarında farklı şekillerde birimler arasında ihtiyaç
olan verileri saklaması nedeniyle bilgiye ulaşımda güçlükler yaşanmaktadır. Kurumun birimler
bazında oluşturulacak yetkileri çerçevesinde, üniversiteye ait ihtiyaç olabilecek tüm verilere
ulaşımı ancak “ortak bir veri tabanı” üzerinden “bütüncül” bir kapsamda sağlanabilir. Bulut
tabanlı bir yapı üzerinde geliştirilecek bir yazılım bunu sağlayarak etkin ve hızlı karar almak
için gerekli bilgiye her an ve her yerden ulaşıma imkan verecektir. Bu makalede yukarıda
belirtilen problemlerin çözümünün nasıl olacağı konusu ve yöntemlerle ilgili olarak yapılmış
olan çalışmalar açıklanmıştır. Çözüm için ortaya konan bir model olan ULAKBÜS, bu amaçla
tasarlanmış açık kaynak kodlu bir “Bütünleşik Üniversite Sistemi”dir (ULAKBÜS projesi
TÜBİTAK ULAKBİM tarafından PARDUS Projesi kapsamında desteklenmektedir). 

Anahtar Sözcükler: Kurumsal kaynak planlaması, bulut bilişim, dağıtık sistem, NoSQL veri
tabanı, iş akışı, bilgi yönetim sistemi, açık kaynak kod.

Abstract: In our contemporary times, speed and accuracy of data obtaining from relevant
systems are essential for making informed decisions which are in turn required for effective
management. Today, the automated software systems that are used at our universities are
acquired from different companies and are used for different purposes. These automated
software systems use different databases and systems that are independent from each other. As
a result of this fact, data transmission among these systems becomes difficult and leads to
inconsistencies in data. Similarly, for different units/departments within a university, access to
required information proves to be problematic. A common database within a university as well
as among different universities will be very useful for avoiding such problems and difficulties.
This could also provide a unified and holistic approach to informational needs of different
institutions and departments in accordance with their security clearance levels. For such a
common database, a cloud-based software system will provide the needed data from anywhere
and anytime, and thus, will meet the speed and accuracy requirements of decision making and
effective management. This article discusses and explains the problems associated with
different databases, and also suggests a system, ULAKBUS, that has the potential of solving
such problems. ULAKBUS is an open source and holistic software system and is supported by
TUBITAK within the PARDUS project.

1. Giriş

Yönetimin ve birimlerin istenilen bilgiye
anında ulaşması üniversitelerin hizmet

kalitesini artıracaktır. Üniversitenin birimler
bazında oluşturulacak yetkileri çerçevesinde,
üniversiteye ait ihtiyaç olabilecek verilere
ulaşımı ancak ortak bir veri tabanı üzerinden
sağlanabilmektedir. Böyle bir yapı üzerinde
geliştirilecek bütüncül bir yazılım bunu



sağlayarak etkin ve hızlı karar almak için
gerekli bilgiye her an her yerden ulaşıma
imkan verecektir.

Kurumlar stratejik planlama yardımıyla
gelecekte kaynakların nasıl kullanılması
gerektiğine karar vermektedir. Üniversitenin
stratejik planlama sırasında kurumsal
kaynaklarına ait verilere ihtiyacı olacaktır.
Kurumsal kaynak planlaması sistemleri, bir

kurumun tüm veri ve işlemlerini bir araya
getirmeye veya bir araya getirilmesine
yardımcı olmaya çalışan sistemlerdir.
Akademik kurumsal kaynak planlaması
olarak tasarlanan bu sistem sayesinde
stratejik planlamaya yardımcı olacak
kurumsal başarı ölçümü sağlanabilecektir
[1].

Şekil 1. Üniversite modüllerinden alınan verilerden oluşan akademik ve kurumsal
performans göstergeleri ile stratejik planlama ilişkisi

Şekil 1’deki veri akışının sağlanabilmesi
amacıyla, bütüncül bir şekilde verilerin
ilişkilendirilmesini sağlayan ULAKBÜS alt
yapısı sayesinde, stratejik planlama için
gerekli bilgilerin elde edilmesi mümkün hale
gelmektedir.

2. Mevcut Problemler

Üniversitelerin bütüncül bir bilgi sistemine
ihtiyaç duymasına neden olan genel
problemler aşağıdaki şekilde sıralana-
bilecektir:
- Her üniversite kendi işleyişine göre
otomasyon geliştirmeye çalışmak-tadır. Bu

- Öğrenci işleri,
- Personel işleri,
- Ders programı hazırlama,
- Ders ücreti hesaplama,
- Sınav programı hazırlama,
- Bilimsel araştırmalar proje bilgi yönetimi,
- Erasmus süreç yönetimi,
- Öğrenci toplulukları yönetimi,
- Etkinlik yönetimi,
- Kütüphane yönetimi,
- DSpace entegrasyonu

Akademik ve kurumsal performans göstergeleri

STRATEJİK PLANLAMA



zaman, finans ve insan kaynağı israfına
sebep olmaktadır.
- P i y a s a d a s a t ı l a n o t o m a s y o n l a r
üniversitelerin ihtiyaçlarını üniversiteye
özgün şekilde karşılamakta yetersiz
kalmaktadır.
- Kapalı kaynak kodlu geliştirilen her
yazılım, kamu bütçesine yük olmaktadır.
Açık kaynak gibi görünen ürünler de aslında
ek lisans bedelleri nedeniyle açık kaynak
kodlu değildirler.
- Bilgi istenmesi halinde, her bir birim bu
bilgiyi kendi otomasyonundan herhangi bir
formatta çekmekte, diğer birime aktarmada
tekrar format dönüşümü gerek-mektedir. Bu
da ciddi zaman kaybına yol açmaktadır.
Sistemler arasında veri akışı son derece zor
olmaktadır.
- K a y ı t l a r ı n o r t a k b i r ş e k i l d e
yönetilememesi, insan hataları nedeniyle
mükerrer kayıt, yanlış veya eksik kayıt gibi
tutarsız veriler oluşturabilmektedir.
- Kullanıcı yetkileri her bir sistem için ayrı
ayrı kurgulandığından, kurumsal yapıya göre
verilmesi gereken yetkiler oluşturulama-
maktadır.
- Bütüncül bir bakışla toplam veri yönetimi
yapabilmek mümkün olmamaktadır.
- Anlık olarak, sistemden değerlendirme
yapmak için gerekebilecek tüm veri
alınamamaktadır.
- Otomasyonlar kendisine bağlanan tüm dış
s i s temle r le en tegre o lacak şeki lde
tasarlanmamıştır (Çoğu otomasyon bunun
için ek ücretler talep etmektedir).
- YÖK, ÖSYM gibi kurumlar tarafından
yapılabilecek değişikliklerin sisteme
yansıtılması çok zor olmaktadır.
- Geleneksel yazılım geliştirme metotları ile
zor olması nedeniyle, birimler arasında
ilişkisel yapı tasarlanmamıştır.
- Sistemlerin, yapılan her değişiklikte
yeniden kodlanmaması için gereken tedbirler
alınmamıştır.

3. Yöntem
Üniversiteler yapısı gereği bağımsız iş
süreçlerine sahip dinamik kurumlardır.
Birimlerin temel verileri benzer olmasına
rağmen kurum içinde alınan kararlarla ilgili

işleyişler farklı şekilde yürütülebilmektedir.
Örneğin; yönetmelik maddeleri değişebilir,
not verme kuralları değişebilir, ders atama
şekli değişebilir. Bu nedenle kurgulanacak
bir yapı için sistemdeki iş akışlarının her an
d e ğ i ş e b i l e c e ğ i g ö z ö n ü n d e
bulundurulmalıdır. Üniversite bünyesinde
gerçekleşen her bir aktivite iş akışları ile
gösterilebilir.
İş akışları kurumda gerçekleşen işlerin bir
notasyona göre görsel hale getirilmesi
amacıyla kullanılmaktadır [3]. İş akışları ile;
eylemler kim tarafından, hangi şartlar
altında, hangi sırayla gerçekleştirilecek ve bu
gerçekleştirme kolay ve doğru biçimde nasıl
ifade edilebilir ortaya koyulmaktadır. İş
akışına dayalı uygulamalar, belirli bir
s t a n d a r t t a h a z ı r l a n m ı ş i ş a k ı ş ı
diyagramlarının bir iş akış motoru tarafından
işletilmesini esas alırlar. İş akış motoru ile
kullanıcı ve veri ilişkileri düzenlenerek
çalıştırılır. ULAKBÜS tüm sürecin iş
akışlarıyla tanımlandığı, bu iş akışlarına göre
arayüzlerinin ve veri yapısının oluşturulduğu
bir yapı ile çalışmaktadır. ULAKBÜS bu
yapısı ile, üniversitelerin ihtiyaç duyduğu;
esnek, kuruma özgün çalışma kapasitesine
sahip, oluşabilecek değişikliklerin hızlıca
uygulanabildiği bir platform  sağlar. İş
akışlarının çalıştırıldığı bir iş akış motoru
(Zengine) [4] proje kapsamında ayrıca
tasarlanmıştır.

4. Açık Kaynak Kodlu Yaklaşım

ULAKBÜS kodlanmasında ve proje
yönetiminde açık kaynak kodlu yaklaşım
kullanılmıştır [5, 6]. Proje için ana geliştirme
programlama dili olarak Python [7]
seçilmiştir. Projede kullanılan kütüphaneler
izin verdiği sürece lisanslama şekli GPL V3
olacaktır. Seçilecek bileşenlerin GPL [8]
lisanslı olmasına dikkat edilecektir. Proje,
Lean Kanban [9] ve Scrum [10] yöntemlerini
birleştiren bir tür çevik geliştirme yöntemi
ile hazırlanmıştır.

A ç ı k k a y n a k g e l i ş t i r m e m o d e l i ;
üniversitelerin geniş katılımının sağlandığı,
isteyenlerin test edici, geliştirici, belge
geliştirici gibi değişik rollerle katılabileceği



g e n i ş b i r e k o s i s t e m k u rg u l a n a r a k
hazırlanmıştır.  ULAKBÜS projesi; 

- Açık kaynak yapısı,
- Proje web sitesi,
- Paket yönetim araçları,
- İletişim kanalları, 
- E-posta listeleri (dev, users),
- Gitter [11] üzerinde 7/24 açık bir kanal,
- Discourse [12] tartışma platformu,
- Proje deposu,
- Git [13] versiyon kontrol sistemi ile
projenin tüm kaynak kodu (Github üzerinde),
- Kullanıcıların hata bildirebilmesi için
Github Issues bölümü,
- Geliştirme ve “Yeni Özellik” taleplerinin
yapılması, tartışılması için Redmine [14]
üzerinde ayrıca bir proje yönetim sistemi,
- Test ve hata ayıklama araçları,
- Buildbot [15] CI (Continuous Integration)
[16] ile geliştirilen her kodun gecelik ve
anlık olarak test edilebileceği ve testleri
geçen kodun işaretlenerek (tagging) yayına
alındığı (production) ortamı

ile tüm taraflara açıktır.

ULAKBÜS projesi için oluşturulan
(www.ulakbus.org) web sitesinde;

- Projenin ortaya çıkma ve yapılma nedenini
açıklayan belge,
- Proje için yol haritası,
- Çıkartılan sürümlerin tam bir listesi,
- İndirme linkleri,
- Kaynaktan derleme,
- Proje belgeleri,
- Nasıl yapılır belgeleri,
- Hızlı başlama belgeleri,
- API Uygulama programlama arayüzü
referans belgesi,
- Destek için yönlendirmeler içeren destek
sayfası,
- Destekleyen kişi ve kurumlar listesi,
- Proje ile ilgili gelişmelerin gösterildiği
haberler sayfası

bulunmaktadır. 

5. Sistem Mimarisi

ULAKBÜS dış kaynaklarla uygun bir
şekilde veri alışverişi yapacak şekilde
tasarlanmıştır. Üniversite süreçlerindeki
değişen şartlara uyum sağlanabilmesi için
h e r b i r g ö r e v, i ş a k ı ş ı ş e k l i n d e
kurgulanmıştır. ULAKBÜS’ün sistem
mimarisi Şekil 2’de gösterilmektedir.

Şekil 2. ULAKBÜS sistem mimarisi



Şekil 2’de belirtilen sistem mimarisinin 
yapısı aşağıdaki katmanlardan oluşmaktadır:

- Dış veri kaynakları : Üniversitenin ihtiyaç
duyduğu her türlü veri için gerekli dış 
kaynaklar (HİTAP, Nüfus, ÖSYM, YÖKSİS, 
ASAL, Banka vb.) bu katmanda yer 
almaktadır.

- Kurumsal veri yolu : Kurumsal Veri Yolu
- KVY (Enterprise Service Bus) [17] ile her
türlü dış kaynaktan veri çekebilmek, ya da
içerdeki veriyi her formatta dışarı verebilmek
mümkündür. Bağımsız mikro servisler
sayesinde esnek ve hızlı çalışma imkanı
vardır. Zato [18]; ara katman ve backend
sistemler inşa etmek için Python dili ile
yazılmış bir KVY ve uygulama sunucusudur.
ULAKBÜS projesinde, daha az zaman
harcamak ve daha verimli olmak amacıyla,
hem ticari hem de topluluk desteği bulunan
açık kaynak kodlu bir yazılım olan Zato
kullanılmıştır. Zato ile SOAP [19], REST
[20], FTP, SMTP kullanılarak JSON, XML,
CSV gibi neredeyse her tür veri tipini
birbirine dönüştürmek mümkün olmaktadır.
Zato ayrıca ZMQ [21], AMQP [22] gibi
bilinen mesajlaşma protokollerinin de
kullanımına izin vermektedir.

İş akışı yönetimi: İş süreçleri yönetimi için,
BPMN2 (Business Process Model Notation
V.2) standartlarına uygun iş akışı yönetimi
yapısı seçilmiştir. Python için açık kaynak
kodlu SpiffWorkFlow [23] kütüphanesi
temel alınarak Zengine adlı yeni bir proje
başlatılmış ve proje ihtiyaçlarına göre
eklemeler yapılarak kullanıma sokulmuştur.
İş akışlarının görsel olarak tasarlanması için
ise AKK olan Camunda Modeler [24]
seçilmiştir.

Kullanıcı ara yüzü : HTML5, Bootstrap 3
ve Angular. js kullanılarak kullanıcı
arayüzlerinin (user interface) statik bir
şekilde oluşturulması sağlanmıştır. Ayrıca
oluşturulan arayüzlere web, mobil cihazlar,
tabletler vb. her türlü ortamdan erişim
desteği bulunmaktadır. 

Web sunucu : Falcon WSGI çatısı [25] ve
Gunicorn [26] web sunucusu seçilmiştir.
Böylece sunucu başına saniyede yaklaşık
15.000 talep karşılayabilecek bir altyapı
tasarlanmış durumdadır. Ayrıca sistem

üzerinde yük testlerinin yapılabilmesi için bir
kütüphane [27] oluşturularak açık kaynak
kodlu olarak kullanıma açılmıştır.

Yük dengeleyici : Hem iç iletişimde, hem de
dışarıdan yapılan talepleri dengelemek için
ayrı ayrı HAProxy [28] yük dengeleyiciler
kullanılmaktadır. Bu dengeleyiciler için
“weighted” veya “round robin” kurallarına
göre dağıtım yapılmakta ve “request header”
kontrolü ve port kontrolü yapılmaktadır. 

Sistem mimarisi içerisinde veri tabanı olarak;
NoSQL bir veri tabanı olan Riak [29]
seçilmiştir. Geleneksel “ilişkisel veri tabanı
yönetim sistemleri”, birden fazla modülün
birbiriyle etkileşime geçtiği projelerde
karmaşa oluşturmaktadır. Sistemler üzerinde
yüksek sayıda veri kaydedilmektedir.
Böylece verinin de buna göre ölçeklenmesini
gerektirmektedir. Dağıtık ve buluta uygun bir
mimaride, verinin de her bir dağıtık nokta
tarafından erişilebilir olması son derece
önemlidir. ULAKBÜS kapsamında, Riak en
az 5 sunucudan oluşan bir küme ile
çalışmaktadır. Uzak veri merkezleri arasında
i s t e n i l d i ğ i t a k d i r d e b a ğ l a n t ı
sağlanabilmektedir. Veri yapısı oluşturma ve
kurgulama yaklaşımı tamamen farklıdır ve
geleneksel ilişkisel veri tabanı yönetim
sistemlerine oranla pek çok sorunu
gidermektedir. NoSQL veri tabanı [30] ile
sistem arasında, geleneksel MVC çatı
y a p ı l a r ı n d a k u l l a n ı l a n y a k l a ş ı m ı n
sağlanabilmesi için Pyoko isimli bir ORM
[ 3 1 ] k ü tü p h a n e s i , Py th o n d i l i i l e
hazırlanmıştır. Bu kütüphane ile sistem
bileşenleri NoSQL erişimini basit ve kararlı
bir şekilde yapabilmekte ve veri tabanında
key/value olarak bulunan veri, nesne olarak
ele alınabilmektedir.
Sistemde dolaşan verinin bir kısmı için
g e ç i c i o l a r a k d e p o l a m a i h t i y a c ı
bulunmaktadır. Bu veriler, düğüm noktaları
(node) arasında bilinmesi gereken ve
sistemde kısa bir süre kullanılacak,
hatırlanmak üzere disklere yazılmasına
ihtiyaç duyulmayan veriler olabilir. Bu
ihtiyaçlar için ise Redis [32] kullanılmıştır. 
Sistemde işletilmesi gereken kurallar için
RETE [33] tabanlı bir kural motoru [34]
kullanılmaktadır. 
ULAKBÜS üzerinde yer alan modüllerin
istenilen raporlarını üretebilmek, gerçek



zamanlı bilgileri alabilmek, statik veri
türlerine sorular sorulmasını sağlamak ve bu
sonuçların doc, pdf gibi istenen formatlarda
çıktı olarak alınmasını sağlamak üzere bir
rapor motoru da sistemde yer almaktadır.

6. Bulut Alt Yapısı

Üniversiteler sürekli büyüyen bir yapıya
sahip kurumlardır. Ölçeklenebilir bir alt
yapının kurgulanması ünivers i tenin
ihtiyaçlarını karşı lamada önemlidir.
ULAKBÜS değişik büyüklükteki tüm
üniversitelerde çalışabilmesi için, bulut
tabanlı [35], ölçekli ve büyüyebilen bir
yapıda tasarlanmıştır. ULAKBÜS projesinde
bulut alt yapısı olarak açık kaynak kodlu
Openstack [36, 37, 38] kullanılmıştır.
Uygulama ve Sürekli Entegrasyon (CI)
yapısı Openstack üzerinde Coreos [39]
işletim sistemi ile Linux containers [40]
kullanılarak işletilmektedir.

7. Sonuç ve Öneriler

Açık kaynaklı bir model olarak; sistem
mimarisi ve bileşenleri belirtilen bu çalışma
ile veri bütünlüğü sağlanarak, üniversitelerin
verilerini en doğru ve sağlıklı şekilde
oluşturması ve bunlar üzerinde etkin
a n a l i z l e r y a p ı l a b i l m e s i m ü m k ü n
olabilmektedir. Bulut Bilişim altyapısı
üzerinde çalışacak olan bu sistemle,
süreçlerin iş akışlarıyla tanımlanması
sonucunda veri yapıları ile bütünleşik bir bir
yapı oluşturulmaktadır. Bu makalede
belirtilen çalışmanın çıktısı olarak ortaya
çıkan ULAKBÜS; üniversitelerin ihtiyaç
duyduğu hizmetlerin yürütülmesini, iş
akışları ile süreçlerin yönetilmesini ve açık
kaynak kodlu bir çatı yapısı (framework)
yapısını sağlamaktadır. Bu makalede
belirtilen sistem üzerinde, bütüncül bir
yaklaşımla ileride gerekebilecek diğer
modüllerin yine iş akışları ile hazırlama
ç a l ı şma s ı ya p ı l a c a k t ı r. U LA K BÜ S
kullanmak isteyen üniversiteler için Milli
İşletim Sistemi olarak kullanılmakta olan
PARDUS tabanlı işletim sistem alt yapısı
ü z e r i n d e s i s t e m i n ç a l ı ş t ı r ı l m a s ı
hedeflenmektedir. Aynı zamanda ortaya

çıkan mimari ve teknoloji farklı sistemler ve
veri yapıları için kullanılabilecektir.
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