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Bakan Elvan: Kamu Entegre Veri 
Merkezi ile dünyanın ilk on ülkesi 
arasına girmeyi hedefliyoruz
e-Devlet Kapısı kullanıcı sayısı 20 milyonu geçtiğini, 15 yaş üstü her 3 
kişiden 1’inin e-Devlet hizmetini kullandığını söyleyen Bakan Elvan, 
GPS’e alternatif olan Ulusal Konum Belirleme Sistemi’ni Türkiye’de 
kuracaklarını açıkladı. Elvan, kuracakları Kamu Entegre Veri Merkezi 
ile 2023’ten önce bu alanda dünyanın ilk on ülkesi arasına girmeyi 
hedeflediklerini vurguladı. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde Türksat 
tarafından işletilen e-Devlet Kapısı 

ödül töreni, 13 Ocak 2015’te Gölbaşı Türksat 
yerleşkesinde gerçekleştirildi. Törende konuşan 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi 
Elvan, e-Devlet kullanıcı sayısının 20 milyonu 
geçtiğini, 2014 yılında 4 milyon kişinin e-Devlet 
sistemine kayıt yaptırdığına değinip “Hedefimiz 
en kısa sürede nüfusumuzun yüzde 50’sinin bu 
hizmetten faydalanmasını sağlamak” dedi.
e-Devlet kullanıcısı olma şartının 15 yaşa 
düşürüldüğünü, 15 yaş üstü her 3 kişiden 1’inin 
şu anda e-Devlet hizmetini kullandığını söyleyen 
Bakan Elvan, şu anda 151 kurum ve kuruluşun 
bin 83 farklı hizmetinin e-Devlet Kapısı üzerinden 
verildiğini, bunlar arasında 99 belediyenin de 
bulunduğunu bildirdi. 
Türksat’ın, e-Devletin yürütücüsü olduğunu, 
aynı zamanda kablo televizyon yayınlarının 
bulunduğunu, halen 22 ilde yapılan kablo yayını, bu 
yıl 3 il daha yapılacağını anlatan Elvan, Türksat 4A 
uydusunun devreye alınmasıyla TV kanal sayısının 
585’e ulaştığını, 5A uydu imalatı için tüm altyapı 
çalışmalarının tamamlandığını bildirip önümüzdeki 
günlerde en az yüzde 25 yerli katkı olmak kaydı ile 
ihaleye çıkılacağını duyurdu. 
Elvan, Türksat 6A’nın da milli uydu olacağını, 
tamamen yerli üretimle gerçekleştirileceğini 
belirterek, bununla ilgili proje çalışmalarına 
başlandığını, TÜBİTAK ile imzalanan anlaşma 
çerçevesinde çalışmaların yürütüldüğünü aktardı. 

Türkiye olarak Ulusal Konum Belirleme Sistemi’ni 
geliştirme yönünde çalışmalara başladıklarına 
değinen Elvan, ciddi bir aşamaya gelindiğini ve 
GPS’e alternatif olan Ulusal Konum Belirleme 
Sistemi’ni Türkiye’de kuracaklarını ifade etti. 
Önceki dönemlerde kullanılan sistemin sadece 
bilgi ve belge almaya yönelik olduğunu anlatan 
Elvan, 2014 itibarıyla vatandaşlar tarafından kamu 
kurumları ile olan iş ve işlemlerin bir kısmının 
e-Devlet üzerinden verilmeye başlandığına dikkati 
çekti. 
Geçen yıl 32 üniversite 
ile yaptıkları anlaşma 
çerçevesinde tüm 
kayıt işlemlerinin 
e- Devlet üzerinden 
gerçekleştirildiğini 
belirten Elvan, 2015’te tüm 
üniversiteleri bu kapsama 
dahil edeceklerini açıkladı. 
Bankacılık faaliyetlerinin 
internet üzerinden de 
yapılabildiğine işaret 
eden Elvan, bu yıl 
Türksat aracılığı ile 
e-Devlet üzerinden tüm 
vatandaşların bankacılık 
işlemlerini yapma 
imkânına kavuşacağını bildirdi. 
Elvan, Aktif Bilgilendirme Sistemi’nin de son 
derece önem arz ettiğini vurgulayarak, vergi 
borcu, trafik cezaları gibi bilgilerin e-Devlet 

üzerinden otomatik olarak ilgili kişiye SMS veya 
internet yoluyla ulaştırılacağını söyledi. Bununla 
ilgili önemli bir aşama kaydedildiğine dikkati 
çeken Elvan, “6 ay içerisinde bu sistemi bütünüyle 
devreye sokuyoruz. Çalışmalarımız hemen hemen 
tamamlandı. Ancak bunların test süreçleri var” 
ifadesini kullandı.
 
 “Hedefimiz  e-Dönüşüm sıralamasında da 
dünyada ilk 10 içerisinde yer almak”

Kamu Entegre Veri 
Merkezi Projesi’nin 
kurulması yönünde 
çalışmalarının 
olduğunu dile 
getiren Elvan, 
şunları söyledi:
“Günümüzde 
veri güvenliğine 
daha çok önem 
vermemiz 
gerekiyor. Veri 
güvenliğini de 
tam manasıyla 
sağlamak 
açısından kamuya 
ait verilerin 

saklandığı ve işlendiği Kamu Entegre Veri 
Merkezleri kuruyoruz. Burada kamunun tüm 
verileri saklanacak ve isteyen kurumlarımız bu 
verilere bu merkez üzerinden ulaşabilecekler. 

Bunların yedeklemesi de söz konusu olacak. Bir 
ilde Kamu Entegre Veri Merkezi kuracağız, bir 
başka ilde de bunun yedeklemesini sağlayacağız. 
Şu anda bu Kamu Entegre Veri Merkezi ile ilgili 
çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. 
Aslında bu da e-dönüşümün bir parçası. İlkini de 
Konya Kozağaç’ta kurmayı düşünüyoruz.

Kuracağımız bu veri merkezi ile 2023 yılından önce 
bu alanda dünyanın ilk on ülkesi arasına girmeyi 
hedefliyoruz. Bunun yanı sıra kamu kurum ve 
kuruluşları arasında yazışmalarda kullanılmak 
üzere ‘Belgenet’ projesini hayata geçiriyoruz. Bu 
uygulamaya bugüne kadar 14 kamu kurumunu 
entegre ettik. 2015 yılında diğer kurum ve 
kuruluşlarında proje kapsamına alarak kamuda 
meydana gelen, zaman ve kırtasiye giderlerini de 
azaltmış olacağız.”
 
Türksat’ın projelerinin yazılım sektörünün 
gelişmesine katkı sağladığını işaret eden Elvan, 
son iki yıl içinde Türksat’ın 250 tedarikçi firma ile 
işbirliği yaptığını, yapılan projelerde Açık kaynak 
kodlu yazılımları kullanmaya özen gösterdiğini 
dile getirerek, önümüzdeki günlerde akıllı 
telefonlardan Türksat’ın uygulamalarına girmenin 
mümkün olacağını belirtti.   

Bakan Elvan konuşmasının ardından, 20 
milyonuncu e-Devlet Kapısı kullanıcısı Rabia 
Özdemir’e dizüstü bilgisayar ödülünü takdim etti. 
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