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Türkiye 
Kamu Entegre Veri 
Merkezi kurulacak

e-devlet ile ilgili koordinasyonu Ulaştırma Bakanlığı 
sağlayacak, uygulamalara TÜBİTAK ve TÜRKSAT teknik 
danışmanlık verecek, projeler özel sektör eliyle yürütülecek. 
İhalelere katılan firmalara belli standartlar getirilecek, 
kamunun kullandığı ortak yazılımlar toplu alınacak.

Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 25. toplantısında, 
“Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi‘nin 
İzlenmesi”; “e-Devlet Organizasyonu Yönetim 
Modeli Çalışmalarının Yapılması”; “e-Devlet 
Uygulamaları Hizmet Alımları için Firma 
Belgelendirme Sistemi Oluşturulması”; 
“Ulusal Veri Merkezi Çalışmalarının Yapılması” 
; “Kurumların İhtiyaç Duyduğu Paket Program 
Çözümlerinin Toplu Alım Yöntemi ile Tedarik 
Edilmesi” ve “Sağlık Alanının Öncelikli Alan 
Olması” başlıklarında altı yeni karar alındı. 
Alınan yeni kararların yanında BTYK’nın 19. 
toplantısında alınan “Üstün Yetenekli Bireyler 
Strateji ve Uygulama Planı 2009-2013” kararı 
kapsamındaki çalışmalar tamamlanarak, 
sonuçlandırıldı.
BTYK kararları uyarınca, e-devlet ile ilgili 
koordinasyonu Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı sağlayacak,  e-devlet 
uygulamalarında TÜBİTAK ve TÜRKSAT, 
teknik danışmanlık verecek ancak projeler 
özel sektör eliyle yürütülecek. E-devlet 
ihalelerine katılan firmalara belli standartlar 
gelirken kamunun kullandığı ortak yazılımlar 
artık toplu alımla tedarik edilecek. Bu arada 
Türkiye’nin açık kaynak programlarını 
yerlileştirme çalışmalarına başladığı açıklandı.
 
Erdoğan: Savunma sanayinde 
Türkiye’yi, teknoloji ve ürün ihraç 
eder hale getirmekte kararlıyız
Toplantının açılışında konuşan Başbakan 
Erdoğan, Türkiye’nin birçok alanda kendi 
kendine yetebilen bir ülke konumuna ulaştığını 
ve bu başarıda kurumlararası diyalog ve 
işbirliğinin önemine işaret etti. Türkiye’yi 
tüm alanlarda olduğu gibi bilim, teknoloji 
ve yenilik alanlarında da 2023 yılına dek 
dünyanın en ileri ve en gelişmiş 10 ülkeden biri 
durumuna getirmeyi amaçladıklarına dikkat 
çeken Erdoğan, “Özellikle savunma sanayi 
konusunda Türkiye’yi sadece kendi kendine 
yeterli bir ülke hâline getirmekle kalmayıp 

1983 yılında kurulan, ilk 
toplantısını 9 Ekim 
1989’da yapan Bilim 

ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK), 
25. toplantısı, Recep Tayyip Erdoğan’ın 
başkanlığında yapıldı. Vali Galip Demirel 
Ankara Vilayetler Evi’nde gerçekleştirilen 
toplantıya, aralarında dört Başbakan 
Yardımcısının yanı sıra 10 Bakanın da 
bulunduğu 90’dan fazla üst düzey yetkili 
katıldı. 
Ana gündemi “Türkiye e-Devlet 
Değerlendirmesi” ve “Üstün Yetenekli 
Bireyler” olan toplantı; Başbakan Erdoğan’ın 
açılış konuşmasıyla başladı ve Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak 
ile Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Dr. Emin 
Zararsız’ın sunuşlarıyla devam etti. Bilim ve 
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dünyaya teknoloji ve ürün ihraç eden bir ülke 
hâline getirmekte kararlıyız” dedi. 
Savunma sanayi başta olmak üzere, bazı 
alanları himayeleri altına aldıklarını dile 
getiren Erdoğan, Türkiye’nin milli seyir 
füzesini üreten, akıllı bombasını, füze 
gözünü, dünyada sayılı ülkenin geliştirebildiği 
ısıl pil teknolojisini kendi olanaklarıyla ve 
mühendisleriyle geliştiren bir ülke durumunda 
olduğunun altını çizdi.
Uydu ve uzay konusunda da açıklamalarda 
bulunan, Göktürk-2 uydusunun geçen ay 
ve Rasat uydusunun da önceki yıl uzaya 
gönderildiğini anımsatan Erdoğan, kendi 
uydusunu, uydu fırlatma rampasını ve ileri 
teknolojili savunma sanayisini oluşturan bir 
ülke olmak için yol alındığını söyledi. 
Katma değeri yüksek proje üretme kararı 
doğrultusunda geliştirilen “Akıllı Kimlik Kartı 
Projesi”nin tamamlandığını, yerli cip ve milli 
yazılıma sahip kartların hayatın her alanında 
kullanılacağını müjdeleyen Erdoğan “Sağlık 
hizmetlerinden sosyal güvenliğe, ulaşımdan 
alışverişe kadar hayatın her alanında büyük 
kolaylıklar sağlayacak bu kartların dağıtımına 
bu yıl başlıyoruz. Hedefimiz 2015 yılı sonuna 
kadar bütün vatandaşlarımızın akıllı kimlik 
kartlarına sahip olmalarını sağlamaktır” diye 
konuştu. 

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, 
BTYK’de e-devlet uygulamalarının devlet 
ve vatandaşlar için kritikliğini aktaran bir 
sunum yaptı. E-devlet sisteminin vatandaş, 
kamu kurumları ve kamu kurumu çalışanları 
için hangi alanlarda katma değer sağladığını 
anlatan Prof. Altunbaşak, başarılı bir e-devlet 
sisteminin kurulması için atılması gereken 
adımları paylaştı. Altunbaşak sunumunda 
ayrıca, dünyadaki başarılı e-devlet sistem ve 
uygulamalarının incelenmesiyle oluşturulan 
model ve önerileri aktardı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 
hazırlanan Üstün Yetenekli Bireyler Strateji ve 
Uygulama Planı 2013-2017’nin ayrıntıları, MEB 
Müsteşarı Dr. Emin Zararsız tarafından bir 
sunumla paylaşıldı. Sunumda; üstün yetenekli 
bireylerin eğitimine dair modeller ve Türkiye 
için önerilen yol haritası aktarıldı. 
Sunumların ardından, son 6 aydaki gelişmeler 
Yüksek Kurul tarafından tartışıldı. BTYK’nın 
25. toplantısında altı yeni karar alındı ve bir 
karar tamamlanarak sonuçlandırıldı.

Kamunun kullandığı ortak yazılımlar 
toplu alınacak
BTYK toplantısında alınan kararları, ertesi 
gün Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat 
Ergün açıkladı. Bakan Ergün, yaptığı yazılı 

açıklamada, Türkiye’nin kalkınmasına, 
refahına, vatandaşın mutluluğuna en çok 
ve en hızlı etki edecek konularda yapılan 
çalışmalara TÜBİTAK aracılığıyla Ar-Ge 
kaynağı ayırdıklarını anımsattı. Bakan Ergün, 
bu kapsamda bilgi ve iletişim teknolojileri 
ile e-devlet uygulamalarının öne çıkan 
konulardan olduğunu kaydetti. e-devlet 
uygulamalarının yaygınlaştırılmasıyla 
verimlilik artışı sağlanacağını, zamandan ve 
maliyetten tasarruf edileceğini vurgulayan 
Ergün, e-devlet ile ilgili koordinasyonu 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’nın yürüteceğini ve e-devlet 
çalışmalarının tek merkezden (e-devlet 
kapısından) yapılacağını belirtti.
e-devlet uygulamalarında TÜBİTAK ve 
TÜRKSAT gibi kurumların teknik danışmanlık 
vermesine ancak e-devlet projelerinin özel 
sektör eliyle yürütülmesine karar verildiğini 
bildiren Ergün, dünyada yazılım konusunda 
belli standartların olduğuna (Örneğin Carnegi 
Mellon Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 
Enstitüsü tarafından geliştirilen Bütünleşik 
Yetenek Olgunluk Modeli ‘Capability Maturity 
Model Integration- CMMI),belgelendirme 
sistemi) işaret edip bu tür bir belgelendirme 
sistemine yönelik çalışmaların başlatılacağını 
duyurdu. 

Türkiye’de çok sayıda yazılımın kamu 
kurumlarında ortak olarak kullanıldığına 
dikkat çeken Ergün “Bu yazılımları her 
kurum ayrı ayrı satın alıyor. Bu durumda her 
kurumun talebi düşük olduğu için, yüksek 
fiyatlar çıkabiliyor. Tüm kurumların temel 
yazılım ihtiyaçları toplansa ve devlet tek bir 
alıcı olarak satıcının karşısına çıksa daha 
düşük fiyat alınabilir diye düşünüyoruz. Tıpkı 
SGK’nin ilaç alımında tek bir kamu müşterisi 
olarak çıkması gibi. Bu kapsamda gerekli 
çalışmalar başlatılacak ve BTYK toplantılarına 
raporlanacak” ifadesini kullandı.

 “Ulusal Veri Merkezi”  geliyor
Toplantıda ayrıca tasarrufu ve kamu kurumları 
arasında veri paylaşımını artırmak, siber 
tehditlere karşı daha güçlü bir yapılanma 
sağlamak için “Ulusal Veri Merkezi” 
çalışmalarının başlatılmasına karar verildiğini 
de açıklayan Ergün, bu çalışmaları Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 
yürüteceğini bildirdi.  
Türkiye’de kamu kurumlarının ve özel 
sektörün kullandığı paket programlar 
olduğuna değinen Ergün, şöyle devam etti:  
“Bunlar hemen herkesin kullandığı paket 
programlar. Bu paket programların firmalar 
tarafından çıkarılan ücretli versiyonları var, bir 
de yazılımcıların kolektif olarak geliştirdikleri 
ücretsiz versiyonları var. Açık kaynak ve 
ücretsiz versiyonların ücretli olanlardan bazı 
konularda daha iyi olduğu bile söylenebilir. 
Fakat bu açık kaynak yazılımların arkasında 
duran bir firma olmadığı için kurumlar veya 
özel sektör risk almayıp, ücretli versiyonlarını 
kullanıyor. Aynı kalitede ücretsiz versiyonlar 
varken, yüz milyonlarca dolar dışarıya yazılım 
lisansı ödüyoruz. TÜBİTAK, Pardus ile bu 
durumu değiştirmek için önemli bir adım 
attı. Linux, bir açık kaynak işletim sistemi. 
TÜBİTAK, Linux kodunu aldı, bir takım 
değişikliklerle Pardus’u çıkardı ve arkasında 
durdu. İşte şimdi Pardus’tan elde ettiğimiz 
tecrübe ile diğer açık kaynak programlarını 
yerlileştirme çalışmalarına başladık.”  

http://www.bilisimdergisi.org/s151



1- ABD Bütçe ve 
Yönetim Ofisi, Mükerrer 
Veri Merkezlerinin 
Kapatılması, http://
www.whitehouse.
gov/blog/2011/07/20/
shutting-down-
duplicative-data-
centers, Erişim: 10.2012

2013 ŞUBAT114 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 115SEKTÖRDEN YANSIMALAR

http://www.bilisimdergisi.org/s151


