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TÜBİTAK Başkanı 
Prof.  Dr.  Yücel  Altunbaşak: 
Danışmanlık vereceğimiz 
Türkiye Kamu Entegre Veri 
Merkezi için strateji ve 
uygulamaları inceliyoruz

Bu yıl TARAL programlarına 
destek için 841 Milyon 
TL kaynak ayırdıklarını 
açıklayan Altunbaşak, 
kurulması planlanan 
Türkiye Kamu Entegre Veri 
Merkezi’ne teknolojik ve 
yönetişimsel danışmanlık 
vereceklerini belirtti. 
 
Fatma Ağaç

e-Devlet ile ilgili koordinasyonu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
sağlayacak, uygulamalara Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 
ve TÜRKSAT teknik danışmanlık verecek. 
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, geçtiğimiz Ocak ayında gerçekleştirilen 

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 25. toplantının ana gündemini Türkiye e-Devlet 
Değerlendirmesi ve Üstün Yetenekli Bireylerin Eğitimi’nin oluşturduğunu bildirdi. Toplantıda 
her kurumda müstakil olarak işletilen veri merkezlerini, tek bir çatı altında birleştirerek 
“Türkiye Kamu Entegre Veri Merkezi” kurulması kararının alındığını açıklayan Altunbaşak, 
merkezin teknolojik ve yönetişimsel danışmanlık sağlanmasının TÜBİTAK’ın ilgi alanına 
girdiğine değindi. Altunbaşak, dünyadaki benzeri yapıları araştırdıklarını, gerekli strateji ve 
uygulamaları incelediklerini belirtti.  
TÜBİTAK Başkanı Altubaşak, 25. BTYK’da ayrıca Bakanlıkların e-Devlet projelerindeki 
üst düzey danışmanlık ihtiyaçlarını karşılamak, kurumlar üstü ortak altyapı ve projelerde 
e-Devlet Koordinasyon Kurulu’na teknoloji danışmanlığı sağlamak üzere teknik danışmanlık 
biriminin oluşturulması ile konuyla ilgili yetkin ve tecrübe sahibi kamu kaynaklı kurum ve 
kuruluşlardan destek alınması ihtiyacına yönelik olarak “e-Devlet Organizasyonu Yönetim 
Modeli Çalışmalarının Yapılması” kararının da alındığını kaydetti. 
Bu yıl TARAL programlarına verilecek destekler için 841 Milyon TL kaynak ayıran TÜBİTAK, 
başta kamunun bugün ve gelecekteki ihtiyaçları olmak üzere; kritik yazılım geliştirme 
alanlarını, kritik teknolojileri ve stratejik bilgileri, yazılım sektörünün kullanımına sunacak ve 
destekleyecek.
Altunbaşak, BTYK’da büyük yatırımlar içeren e-Devlet projelerinin başarıyla tamamlanabilmesi, 
iyi bir modellemenin yanı sıra, proje yüklenicisinin yükümlülüklerini yerine getirmede yeterli 
kapasiteye sahip olmasının temini için “e-Devlet Uygulamaları Hizmet Alımları için Firma 
Belgelendirme Sistemi Oluşturulması” kararının alındığını da dile getirdi. 
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TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Altunbaşak, 
Bilişim Dergisi’nin sorularını şöyle 
yanıtladı:
 
-Bilim ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu’nun (BTYK) içinde TÜBİTAK’ın 
görevi ve önemi nedir? TÜBİTAK nasıl 
bir misyon üstleniyor?

-Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK), 
4 Ekim 1983 tarih ve 77 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK) ile kuruldu.
Yüksek Kurulun KHK ile belirlenen 
görevleri; uzun vadeli bilim ve teknoloji 
politikalarının tespitinde hükümete 
yardımcı olunması, hedeflerin 
saptanması, öncelikli alanların 

göre, e-devlet ile ilgili 
koordinasyonu Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme 
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.  
Bu arada Türkiye’nin açık kaynak 
programlarını yerlileştirme çalışmalarına 
başladığı açıklandı. BTYK’de e-devlet 
konusunda başka ne gibi kararlar alındı? 

-Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 25. 
yoplantısında ayrıca “Türkiye Kamu Entegre 
Veri Merkezi” kurulması kararının yanı sıra; 
*Bakanlıkların e-devlet projelerindeki üst 
düzey danışmanlık ihtiyaçlarını karşılamak, 
kurumlar üstü ortak altyapı ve projelerde 
e-Devlet Koordinasyon Kurulu’na teknoloji 
danışmanlığı sağlamak üzere teknik 
danışmanlık biriminin oluşturulması ve 
konuyla ilgili yetkin ve tecrübe sahibi kamu 
kaynaklı kurum ve kuruluşlardan destek 
alınması ihtiyacına yönelik olarak “e-Devlet 
Organizasyonu Yönetim Modeli Çalışmalarının 
Yapılması” kararı ile,
*Büyük yatırımlar içeren e-devlet projelerinin 
başarıyla tamamlanabilmesi, iyi bir 
modellemenin yanı sıra, proje yüklenicisinin 
yükümlülüklerini yerine getirmede yeterli 
kapasiteye sahip olmasının temini için 
“e-Devlet Uygulamaları Hizmet Alımları için 
Firma Belgelendirme Sistemi Oluşturulması” 
kararı verildi.
Ayrıca, kurumların yazılım çözümlerine 
ilişkin ihtiyaçlarını ortaya koyan envanterin 
oluşturulması ve toplu alım modelinin 

belirlenmesi, plan ve programların 
hazırlanması, kamu kuruluşlarının 
görevlendirilmesi, özel kuruluşlarla işbirliği 
sağlanması, gerekli yasa tasarıları ve 
mevzuatın hazırlanması, araştırıcı insan 
gücünün yetiştirilmesinin sağlanması, özel 
sektör araştırma merkezlerinin kurulması 
için tedbirler alınması, sektörler ve kuruluşlar 
arasında koordinasyonunun sağlanması.
BTYK’nin gerek toplantı hazırlığı gerekse 
toplantı ve toplantı sonrası faaliyetlerinin 
gerektirdiği tüm sekretarya hizmetleri, 
TÜBİTAK tarafından yerine getiriliyor. 
Üniversiteler, kamu ve özel sektörden tüm 
kuruluşların Ar-Ge faaliyetlerini yakından 
izlemek ve izleme sonuçlarını Yüksek Kurul’a 
sunmak, tüm sektörlerde yenilikleri takip 
etmek ve bunları teşvik için Yüksek Kurul’a 
öneriler getirmek de TÜBİTAK’ın görevleri 
arasında.
Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik 
politikasını yönlendiren önemli kararlar, 
BTYK’da alınıyor. 77 sayılı KHK uyarınca 
yılda iki kez toplanan BTYK’nin, 23. ve 
24. toplantılarında Ulusal Yenilik ve 
Girişimcilik Sistemi ve bu sistemin daha da 
etkinleştirilebilmesi için atılması gereken 
adımlar ile yenilik ve girişimcilik sisteminde 
insan kaynakları ve eğitimin rolü konuları 
değerlendirildi. Geçtiğimiz Ocak ayında 
gerçekleştirilen 25. toplantının gündemini ise 
Türkiye e-Devlet Değerlendirmesi ve Üstün 
Yetenekli Bireylerin Eğitimi oluşturdu. 

- BTYK’nin 25’inci (15 Ocak 2013 tarihli) 
toplantısında e-devlet görüşüldü. 
Toplantının ana gündemini e-devlete dair 
karar oluşturdu.  Toplantıda “Türkiye 
Kamu Entegre Veri Merkezi” kurulması 
kararı alındı. Yine burada alınan kararlara 
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geliştirilmesi ile mükerrer yatırımların 
engellenebilmesi, ayrıca paket programların 
daha düşük maliyetle alınabilmesi amacıyla 
“Kurumların İhtiyaç Duyduğu Paket Program 
Çözümlerinin Toplu Alım Yöntemi ile Tedarik 
Edilmesi” kararları alındı.
 
-Kamu kurumları arasında veri 
paylaşımını artırmak, tasarruf sağlamak 
ve siber tehditlere karşı daha güçlü 
bir yapılanma oluşturmak için Ulusal 
Veri Merkezi çalışmaları başlatıldı. 
TÜBİTAK’ın bu çalışmalardaki rolü nedir? 

-2013/104 sayılı  BTYK’nin 25. toplantısında 
kamu kurumlarının veri merkezlerinin 
birleştirilmesine yönelik hukuki, teknik ve 
idari yapılanma modelinin oluşturulmasına 
ve Türkiye Kamu Entegre Veri Merkezi’nin 
kurulması çalışmalarının yapılmasına karar 
verildi. Sorumlu kuruluş Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı; ilgili kuruluşlar ise 
Başbakanlık, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK 
ve TÜRKSAT olarak belirlendi. Kararın 
gerekçesinde:
*“Ülkemizde kurumlar e-Devlet hizmetlerini 
verebilmek için kendi altyapılarını geliştiriyor. 
Dünyadaki örnekler incelendiğinde veri 
merkezlerinin birleştirilmesine dair eğilim 
gözlemlenmiyor. Güney Kore’nin 48 merkezi 
kamu idaresinin bilgi sistemleri 2 ayrı 
şehre konumlandırılacak şekilde tek bir 
veri merkezinde birleştirilmiş. Bu sayede 
yedeklilik, felaket kurtarma merkezi, siber 
güvenlik, iş sürekliliği, kamu bulutu, etkin 
işletme maliyeti, kurumlar arası veri paylaşımı 
gibi hususların tamamına çözüm sağlanmış. 
ABD, bulut bilişim ve ortak veri merkezi 
yaklaşımlarıyla 2015 yılına kadar 800’den 
fazla veri merkezini kapatmayı planlıyor. Bu 

kapsamda 2015 yılı sonunda 3 Milyar ABD 
Doları tasarruf edilmesi öngörülüyor.  İdari 
ihtiyaçlar, tasarruf imkânı ve siber güvenlik 
gereksinimleri doğrultusunda, halen her 
kurumda müstakil olarak işletilmekte 
olan veri merkezlerinin tek bir çatı altında 
birleştirilerek Türkiye Kamu Entegre Veri 
Merkezi’nin kurulması önem arz ediyor” 
İfadeleri yer alıyor.

Halihazırda kurulacak veri merkezi ve 
bağlantılı iletişim ve servis altyapılarıyla ilgili 
olarak teknolojik ve yönetişimsel danışmanlık 
sağlanması TÜBİTAK’ın ilgi alanlarından. 
TÜBİTAK olarak dünya çapında benzer 
yapılanmaları ve teknoloji bileşenlerini 
araştırıyor, böyle bir teknolojik dönüşümün 
başarıyla gerçekleştirilebilmesi için izlenmesi 
gereken strateji ve uygulama aşamalarını 
inceliyoruz. 

-TÜBİTAK aracılığıyla Türkiye 
Araştırma alanında ayrılan kaynak 
nedir? 

-Ekonomik gelişmenin kaynağı olarak 
Ar-Ge’ye dayalı yenilikçiliğe daha fazla 
yatırım yapma düşüncesi özellikle son 
25 yılda tüm dünyada önem kazandı. 
ABD, Japonya, Almanya ve İsveç gibi 
ekonomisi güçlü ülkelerce benimsendiği 
kadar, sonradan büyük gelişme gösteren, 
Güney Kore, İrlanda, İsrail ve Finlandiya 
gibi ülkelerin de başarısının arkasındaki 
neden, bu yaklaşımın politika haline 
getirilerek kararlılıkla uygulanmasıdır. 

Bu amaçla TÜBİTAK, Avrupa Birliği’nin 
stratejik hedefleriyle de uyumlu olarak, 
Ar-Ge faaliyetleri ve desteklerinin ülke 

refahını artırmaya odaklanarak,  2023 yılına 
kadar Ar-Ge harcamalarının Gayri Safi Yurt 
İçi Hasıla (GSYİH) içindeki payının yüzde 3’e ve 
özel sektörün Ar-Ge harcamalarındaki payının 
yüzde 70’e yükselmesini hedefleyen bir strateji 
oluşturdu. 

2013 yılında TÜBİTAK tarafından Türkiye 
Araştırma Alanı (TARAL) programları 
kapsamında verilecek destekler için 841 
Milyon TL kaynak ayrıldı. 

-TÜBİTAK TEYDEB destekleri BİT 
sektörüne ne kadar fayda sağlıyor ya 
da BİT sektörü tarafından ne kadar 
kullanılıyor? TÜBİTAK bunu ne kadar 
lanse etti?

-2003-Mayıs 2012 aralığında TÜBİTAK- 
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları 

Başkanlığı (TEYDEB ) Destek 
Programlarınca “Bilgi ve 
İletişim Teknolojileri”nin (BİT) 
ana ve alt alanları bazında 
toplam 1.265 proje desteklendi ve yaklaşık 420 
Milyon TL hibe destek sağlandı. TÜBİTAK’ın 
özel sektöre verdiği destekler kapsamında 
BİT’in payı yaklaşık yüzde 20 oldu.
- TÜBİTAK, Linux kodunu aldı, birtakım 
değişikliklerle PARDUS Programı’nı 
çıkardı ve arkasında durdu. Şimdi 
PARDUS’tan elde edilen tecrübe ile diğer 
açık kaynak programlarını yerlileştirme 
çalışmalarına başladığınız belirtiliyor. Bu 
çalışmalarla ne sağlanacak?
 
-Bildiğiniz gibi Linux işletim sisteminin 
çekirdek kodları açık kaynaklı olarak tüm 
dünyaca paylaşılıyor. Bu kod tabanı üzerinde 
ülkeler, firmalar, organizasyonlar ya da 
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topluluklar uygulama, dağıtım ya da masaüstü 
ortamları geliştiriyorlar. TÜBİTAK’da benzer 
biçimde tamamı açık kaynak geliştirmeler 
yapmış ve geliştirme ve uyarlamalara devam 
ediyor. 

Gerçekleştirilen bu çalışmalar kurumsal 
olarak tecrübelerimizi ve bilgi birikimimizi 
arttırdı. Hedefimiz Pardus’la elde edilen 
deneyimleri yerli yazılım kaynaklarıyla 
paylaşmak, birlikte projeler geliştirmek ve 
yerli yazılım üreticilerimizi açık kaynaklı 
yazılımları sadece kullanan değil, geliştiren, 
yerelleştiren ve ülke ihtiyaçlarına göre 
biçimlendiren hale getirmek.
Bilindiği üzere açık kaynaklı yazılımlar 
üreticisine destek ve eğitim gibi hizmetler 
üzerinden gelir sağlıyor. Yazılım firmalarımızın 
sadece ülke içersinde değil, ülke dışına 
da hizmet ihraç etmeleri hedeflerimiz 
arasında. Bu bağlamda TÜBİTAK başta kamu 
sektörünün bu gün ve gelecekteki ihtiyaçları 
olmak üzere; kritik yazılım geliştirme 
alanlarını, kritik teknolojileri ve stratejik 
bilgileri yazılım sektörünün kullanımına 
sunacak ve destekleyecek.

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’nın koordinasyonunda, Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
ile TÜBİTAK tarafından yürütülen Ulusal 
Siber Güvenlik Tatbikatlarından ve Ulusal 
Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nin 
kurulmasından söz eder misiniz? 

-Başta kamu kurumları olmak üzere, kritik 
altyapıları işleten kurum ve kuruluşlarda hem 
bir farkındalık oluşturmak hem de durum 
tespiti yapmak için siber güvenlik tatbikatları 
önemli. 4 yıldır NATO’nun siber güvenlik 
tatbikatlarında ülkemizi başarıyla temsil 
ediyoruz. Bunlardan elde ettiğimiz birikimi 
ulusal tatbikatlara da aktarıyoruz. Ulusal çapta 
olan ilk tatbikatı 2008’de yaptık. 2011’de BTK 
ile beraber ikincisini gerçekleştirdik. Ocak 
2013’te de yine BTK ile beraber 3. tatbikatı 

gerçekleştirdik. Katılımın gönüllülük esasına 
göre olmasına rağmen katılımcı sayısı her 
tatbikatta artıyor bu da bize doğru yolda 
olduğumuzu ve bu konuda nasıl bir ihtiyaç 
olduğunu gösteriyor. Birçok ülke gerçek 
saldırıları bu tür tatbikatlarda uygulamaya 
çekinirken katılımcıların da isteğiyle 
tatbikatlarımızda bu saldırıları uyguluyoruz. 
Her kuruma ayrı bir raporla bulduğumuz 
açıklıkları raporluyoruz.

Kısacası bu tatbikatları bir check-up olarak 
değerlendirebiliriz. 2011 yılındaki tatbikatla 
Ocak ayında gerçekleştirdiğimiz tatbikattaki 
bulguları kıyasladığımızda kurumlarımızda 
hem farkındalığın hem de teknik kapasitenin 
arttığını söyleyebilirim. Mart ayı içerisinde 
tamamlamayı planladığımız, tatbikat 
bulgularını içeren genel raporu da kamuoyuyla 
paylaşacağız. 

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi 
konusu ise Ulusal Siber Güvenlik Eylem 
Planı’nda yer alan önemli bir madde. Bu 
maddenin sorumlusu Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı. Şu andaki planlamada 
bu birimin kurulması ve işletilmesinin 
Bakanlıkla imzalanacak bir protokolle 
Bakanlıkla ilişkili bir kuruma verilmesi 
düşünülüyor. 
Bu merkez, öncelikle kamu kurumları ve 
kritik altyapı işletmecileri için başlarına 
bir siber saldırı gelmesi durumunda ilk 
başvurulacak makam olacak. Hem İnternet 
servis sağlayıcılarla hem saldırıya uğrayan 
kurumlarla hem de kolluk birimleriyle sıkı 
irtibat halinde olacak Ulusal Siber Olaylara 
Müdahale Merkezi sayesinde saldırı öncesinde 
önlem almak, saldırı esnasında saldırıyı 
durdurmak, saldırı sonrasında ise sistemleri 
zaman kaybetmeden tekrar çalışır hale 
getirmek mümkün olacak.

Prof. Dr. Yücel Altunbaşak kimdir?
29 Ağustos 2011 tarih ve 28040 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/647 Sayılı Karar ile 
278 sayılı  TÜBİTAK Kanunun 5’inci maddesi gereğince TÜBİTAK Başkanlığı’na Prof. Dr. Yücel 
Altunbaşak atandı. Prof. Dr. Altunbaşak,  2009 yılının Temmuz ayından bu yana TOBB Ekonomi 
ve Teknoloji Üniversitesi  (ETÜ) Rektörlüğü’nü yürütüyordu.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Altunbaşak, 1971 yılında Kayseri’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini 
Kayseri’de tamamladıktan sonra İzmir Fen Lisesi’nde eğitimine devam etti. Lisans eğitimini 
ise Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde burslu olarak 
tamamlayan Altunbaşak, lisans mezuniyeti sonrası, 1992’de doktora eğitimi için ABD’ye gitti. 
Mezuniyet sonrası, 1996’da, Hewlett-Packard’ın Silikon Vadisi’ndeki Palo Alto Araştırma 
Laboratuarlarında araştırmacı mühendis olarak çalışan Altunbaşak, aynı zamanda Stanford 
Üniversitesi’nde danışman yardımcı doçent olarak görev yaptı.
Silikon Vadisi’nde üç yıl çalıştıktan sonra akademiye geçen Altunbaşak, 1999’da, Georgia 
Institute of Technology’de (GATECH) yardımcı doçent olarak işe başladı. 10 yıl GATECH’de görev 
yapan Altunbaşak, bir yandan da endüstri ile çok yakın bir çalışma yürüttü. Uydu ve kablo TV 
şirketlerine MPEG video sıkıştırıcı cihazı üreten bir firma Prof. Dr. Altunbaşak’ın geliştirdiği 
ürün prototipini lisanslayarak satışına başladı. 2003-2006 yaz aylarında Sabancı Üniversitesi’nin 
Network Öğretim Üyesi kadrosunda çalıştı. 2006 yılında ise Vestel ile çalışmaya başlayan 
Altunbaşak, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde, LCD TV’ler için TÜSİAD Jüri Özel Ödülüne 
layık görülen “Pixellence” markalı görüntü işleme projesinin başlatılmasına öncülük etti ve bu 
projeyi geliştiren takıma liderlik yaptı. Uluslararası alanda Sayısal İşaret İşleme üzerine yaptığı 
akademik çalışmaları ile adından söz ettiren Altunbaşak, 2009-2011 yılları arasında TOBB 
ETÜ’nün rektörlüğünü yürüttü.

Sanayi ve devlet tarafından desteklenen projelerde 19 doktora öğrencisi ile birlikte çalışan Prof. 
Dr. Altunbaşak’ın araştırmaları bugüne kadar 170’den fazla makale ve 40’dan fazla patent/
patent başvurusu ile sonuçlandı. Bazı buluşları hâlihazırda lisanslandı ve çeşitli ürünlere girdi. 
Kurucu ve danışman olarak yeni kurulan teknoloji şirketleriyle aktif olarak ilgileniyor. Alanının 
prestijli dergilerinde editörlük ve mesleki örgütlerde başkanlık yapan Altunbaşak’ın çok sayıda 
akademik onur, ödül ve taltifleri bulunuyor. 
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