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Kuruluş karar iki yıl önce alınan 
KEVM, 2018’de tamamlanacak

Hem idari hem tasarruf hem de siber güvenlik nedeniyle kamudaki 
veri merkezlerinin tek bir çatı altında birleştirilmesi kararı, 2013’te 
BTYK’da alındı. Bu yıl yol haritası belirlenecek olan Kamu Entegre Veri 
Merkezi’nin ilki Konya’da kurulacak.

Aslıhan Bozkurt

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) gelişip yaygınlaşması ve kullanımının artmasına 
paralel olarak elektronik ortamlarda üretilen sayısal veri, her geçen gün büyük bir 
hızla artıyor. “Siber evren” olarak da adlandırılan ortamlardaki veri büyüklüğünün 
2014’te yüzde 50 artışla 4 zetabayta ulaştığı belirtiliyor. 

Günümüzde neredeyse tüm kamu kurumları ve özel sektördeki her şirket, kendi veri merkezini 
oluşturmaya çalışıyor. Bu arada sayı ve büyüklükleri sürekli artan veri merkezleri, tüm 
dünyada yönetebilirlik, nitelikli insan kaynağı ihtiyacı, güvenlik ve maliyet gibi konularda 
sorunları da beraberinde getiriyor. Kurulan veri merkezlerinin sürdürülebilirliğinin 
sağlanması, yedeklilik maliyetleri, fiziki ve siber güvenlik, nitelikli eleman, koruma, soğutma, 
enerji ve iletişim vb. altyapılar ciddi maliyetler gerektiriyor. 2012 verilerine göre dünyada 
yıllık veri merkezi harcamaları 1.5 trilyon doları bulurken veri merkezlerinin birleştirilmesi 
sonucu sadece soğutma ve iletişim altyapısından yaklaşık yüzde 60 kadar tasarruf sağlanacağı 
öngörülüyor. Bu nedenle artık öncelikle kamu kurumlarındaki veri merkezlerinin birleştirilerek 
bütüncül bir yapı oluşturma çabaları öne çıkmaya başladı.
Özellikle bilişim ve internet altyapısı bakımında gelişmiş ülkelerde gündeme gelen kamu 
ortak veri merkezleri konusunda somut adımları önce Güney Kore ardından ABD attı. Güney 
Kore’de 48 veri merkezi 2’ye indirilip 2011’de yüzde 30 maliyet tasarrufu yapıldı. ABD’de de, 
bulut bilişim ve ortak veri merkezi yaklaşımlarıyla 2015’e kadar 800’den fazla veri merkezi 
kapatılıp 3 Milyar ABD Doları tasarruf hedeflenirken bu tasarrufun 2017’ye kadar 7,7 Milyar 
Dolar’a çıkması planlandı. İngiltere’de ise 8 bin veri merkezi, 12 merkezde toplanırken 
yatırım ve operasyonel maliyetlerde yüzde 35 tasarruf yapıldığı görüldü. Benzer örneklerde 
görüldüğü gibi artık birçok devlet, çok sayıdaki veri merkezlerini kapatılıp birleştiriyor, 
özellikle performans ve enerji verimliliğinde artış sağlamak için yeni bilgi teknolojileri ekipman 
ve yeteneklerinin (bulut bilişim gibi), kullanılması ve ortak veri merkezi yaklaşımına yönelme 
kararı alıyor. 
Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) aylık yayını olan BİLİŞİM Dergisi olarak ŞUBAT 2015 
sayımızın (173), “Gündem” sayfalarımızda, “ortak veri merkezleri, kamu veri merkezlerinin 
neden gerekli olduğu, avantajları ve risklerinin yanı sıra yürütülen çalışma ve uygulamalara” 
yer veriyoruz
Bu kapsamda TAV Elektrik-Elektronik Sistemler Şefliği’nden Elektrik-Elektronik Mühendisi 
Onur Sezgin, Görkem Akdemir konuya ilişkin bir makaleyi bizimle paylaştılar. Projeyi 
yürütmekle sorumlu olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Başbakanlık 
e-Devlet Danışma Grubu: e-Devlet Danışmanı Mustafa Afyonluoğlu ise yoğunluk nedeniyle 
sorularımızı yanıtlayamadılar.
 
Bilgi işleme kaynaklarını kontrol altında tutma
Veri merkezi (Data center), bilgisayar sistemleri ile telekomünikasyon ve veri ambarı sistemleri 
gibi ek sistemleri barındıran bir tesis olarak biliniyor. Özel ve internet veri merkezleri olarak 
iki kategoriye ayrılan merkezlerden özel veri merkezleri, sadece bir kuruluş tarafından kendi 
hizmetlerinde kullanılırken İnternet veri merkezleri ise üçüncü şahıslara hizmet veriyor. 
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Bilgi işleme kaynaklarının kontrol altında tutup 
yönetmeyi sağlayan veri merkezleri günümüzde 
süreklilik, birleştirme ve kaynakların merkezi 
yönetimi noktasında büyük önem taşıyor
Küresel BİT endüstrilerini temsil eden 
Telekomünikasyon Endrüstrisi  Derneği 
(Telecommunications Industry Association- TIA) 
yayınladığı standartlarla, veri merkezi tasarımı 
için gereklilikleri saptıyor. 2005’te yayınlanan 
TIA-942 Telecommunications İnfrastructure 
Standard for Data Centers ile, veri merkezlerinin 
telekomünikasyon altyapısı ve sunucu odaları için 
minumum gereksinimleri belirlendi.
 
Veri merkezlerini gelişmişliklerine göre dört 
seviyeye sınıflandırılırken bu standartlar, 2008 ve 
2010 yıllarında güncellendi. Söz konusu seviyeler 
şöyle:
  Küçük işletmelere hizmet veriyor. Bilgisayar 
sistemleri, elektrik, mekanik tesisat yedeksiz 
bulunuyor. Genel olarak 10 dk’dan daha fazla bir 
enerji kesintisine karşı bir önlemi yok. Tahmini 
yüzde 99,676 kullanılabilirlik sunuyor.

Tier 2 Seviyesi: Enerji ve soğutma sistemlerinde 
kısmen yedeklik içeriyor. Jeneratör kullanarak 
24 saat’lik bir enerji kesintisine dayanabiliyor. 
Tahmini yüzde 99,741 kullanılabilirlik sunuyor.

Tier 3 Seviyesi: Yedek elektrik şebekesi, enerji, 
soğutma sistemleri ve yedek hizmet sağlayıcıları 
içeriyor. 72 saatlik bir kesintiye karşı dayanabiliyor. 
Tahmini yüzde 99,982 kullanılabilirlik sunuyor.

Tier 4 seviyesi: Bütün Tier 3 kriterleri sağlanıyor. 
Ek olarak 96 saatlik kesintiye dayanabiliyor. 7/24 
çalışan bir personel ekibi mevcut. Yer seçiminde 
çok sıkı davranılıyor, yüksek güvenlik önlemleri 
alınıyor.

İki yıl önce BTYK’nın gündemindeydi
Gelişmiş ülkelerde oldukça uzun süreçler, ciddi 
analiz ve aşamalı geçişlerle tamamlamaya 
çalışılan ortak veri merkezi yaklaşımın benzeri 
ülkemizde de hayata geçirilmeye çalışılıyor. 
Türkiye’de e-dönüşümün bir parçası kamunun 
ortak veri merkezleri konusunda somut adımlar 
atılıyor, çalışmalar son günlerde yoğun bir şekilde 
gündeme getiriliyor. Kamuda ortak veri merkezleri 
ile ilgili ilk karar, iki yıl önce (15 Ocak 2013) Bilim, 
Teknoloji Yüksek Kurulu’nun  (BTYK) “Türkiye 
Kamu Entegre Veri Merkezi (KEVM)” kurulma 
çalışmalarının yapılması yönünde alındı. İki 
yıllık beklemenin ardından konu tüm sıcaklığıyla 
yeniden gündeme oturdu. 
Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının verilerinin 
bir merkeze aktarılması, yedeklenmesi ve olası 
felaket durumlarına karşı önlem alınmasını 
hedefleyen KEVM Projesi’nin ihalesinin yılsonuna 
kadar yapılması öngörülüyor. Mükerrer 
yatırımların önüne geçilmesi ve tasarruf 
sağlanmasını amaçlayan projeyi yürüten Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, kamu ortak 
veri merkezinin ilkini açacakların ve yıllar içinde 
sayının artacağını belirtiyor. 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi 
Elvan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, 
ilkini Konya Kozağaç’ta kurmayı düşündükleri veri 
merkezi ile 2023’ten önce bu alanda dünyanın ilk 
on ülkesi arasına girmeyi hedefledikleri iddiasında 
bulundu. Son olarak 19 Ocak 2015’te TBMM 
Başkanlığı’na sunulan ve “Torba yasa” teklifinin 
9. Maddesinde 5809 sayılı Elektronik Haberleşme 
Kanunu’nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına, 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 
elektronik haberleşme sektörüne ilişkin yetki ve 
görevleri arasına şu bent eklendi:
“Ulusal Kamu Entegre Veri merkezlerine yönelik 
politika, strateji ve hedefleri belirlemek, eylem 
planlarını hazırlamak, eylem planlarını izlemek, 

e-Devlet hizmetlerinde kullanılan verilerin ve 
sistemlerin barındırıldığı veri merkezlerini kamu 
entegre veri merkezlerinde toplamak amacıyla 
verilerin transferi de dahil gerekli altyapıları 
kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek ve tüm 
bu faaliyetlere yönelik uygulama usul-esaslarını 
belirlemek, kurulum, uygulama ve işletim 
süreçlerini planlamak, yürütmek ve koordine 
etmek.”
Yetkili ve ilgililer, 2015-2018 arasını kapsayan 
bir süreçte önemli adımların atılıp söz konusu 
merkezin faaliyete geçeceğini bildiriyorlar.
 
Türkiye’de yüzde 60’lık büyüme 
Türkiye’de öncelikle hizmet, sağlık, eğitim 
ve güvenlik alanında uzun yıllardır başarı ile 
yürütülen Merkezî Nüfus İdare Sistemi (MERNİS), 
Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS), Ulusal 
Yargı Ağı Projesi’nin (UYAP) ardından başlatılan 
Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme 
Hareketi (FATİH) gibi projelerle, devletin elindeki 
veriler hızla büyüdü. Kamu kurumlarında e-devlet 
ve vatandaşa sunulan hizmetlerin internet 
ortamına geçirme ve hizmet kalitesini geliştirme 
isteği bilgi teknolojileri (BT) harcamaları ve veri 
merkezi alanlarında yatırımları artırdı. Ancak 
yüzlerce kurumun farklı sistemlere yatırım 
yapması, bu yatırımların doğru bir biçimde 
ölçeklendirilememesi, atıl kapasitelerin oluşması 
gibi nedenler, küresel düzeyde olduğu gibi 
Türkiye’de de ortak veri merkezlerinde hizmet 
verilmesi gerekliliğini ortaya çıkardı. Bu arada 
Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu’nun 
(BDDK) bankalara ait veri merkezlerinin Türkiye’de 
inşa edilmesi zorunluluğunu getirmesi, Türkiye’yi 
veri merkezi alanında yüzde 60’lık büyüme ile 
dünya büyüme sıralamasında ilk sıraya yerleştirdi. 
Şimdilerde TBMM’deki yasal düzenlemeler, 

Başbakanlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı ve ilgili kamu kurumları tarafından 
sıklıkla dile getirilip somut adımlarla Türkiye’nin 
gündemine getirilen Kamu Entegre Veri Merkezi, 
FATİH Projesi’nden sonra ikinci en büyük kamu 
bilişim projesi olarak gösteriliyor.
 
TBD, ulusal veri merkezi konseptini inceleme ve 
kamunun geleceğine ilişkin öngörüleri kamuoyu 
ile paylaşmayı bir kamu görevi olarak benimsedi. 
Farkındalık sağlanması açısından oluşturulan 
çalışma grubu, ulusal veri merkezi konseptinin 
bileşenleri, ülkemizde yürütülen çalışmalar, 
dünyadaki başarılı örnekleri ve kamu kurumlarının 
anket ile belirlenecek eğilimleri doğrultusunda 
nasıl bir yol haritasının söz konusu olabileceğini 
ortaya koyacak bir metin hazırlamaya çalışıyor. 
Metin hazırlandığında kamuoyuna açıklanacak.  
Bu arada 26 Mart 2013’te, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı himayesinde, Bilgi Güvenliği 
Derneği (BGD), Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK) ile Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) 
destekleriyle Veri Merkezleri ve Bilgi Güvenliği 
Konferansı düzenlendi. 150’ye yakın kurum ve 
şirketi temsilen 300 kişinin katıldığı konferansta, 
değişik kurum ve şirketlerden yaklaşık 60 kişinin 
katılımıyla “Ulusal Veri Merkezleri Strateji Belgesi” 
dokümanı oluşturmak amacıyla bir çalıştay 
gerçekleştirildi. İlgili kurum ve kuruluşlara 
sunulmak üzere hazırlanacak olan bu dokümanın 
kamuoyu ile de paylaşılacağı açıklandı ancak söz 
konusu doküman hâlâ tamamlanıp açıklanmadı. 
Bugüne kadar her kurumda ayrı ayrı toplanan 
verilerin, merkezileştirilmesinin amacı, Mükerrer 
yatırımların önlenmesi; Ortak kaynak kullanımı; 
İş sürekliliği; Erişilebilirlik ve performans; 
Standartlaşma; Kolay ve güvenli bilgi paylaşımı; 
Bilgi güvenliğinin sağlanması; Yedeklilik  (felaket 
kurtarma) ; Enerji verimliliği / çevre ve Kamu 
zekâsı olarak sıralanıyor. 

http://www.bilisimdergisi.org/s173

http://www.bilisimdergisi.org/s173


AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 792015 ŞUBAT78 Kamu ortak veri merkezi
GÜNDEM

BTYK’nın 25. Toplantısı Ulusal Veri Merkezi Çalışmalarının Yapılması 
[2013/104]

Kamu kurumlarının veri merkezlerinin birleştirilmesine yönelik hukuki, 
teknik ve idari yapılanma  modelinin oluşturulmasına ve Türkiye Kamu 
Entegre Veri Merkezi’nin kurulması çalışmalarının yapılmasına karar 
verilmiştir.
Sorumlu Kuruluş: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
İlgili Kuruluşlar:  Başbakanlık, Kalkınma Bakanlığı,  TÜBİTAK ve 
TÜRKSAT 

Gerekçe
Ülkemizde kurumlar e-Devlet hizmetlerini verebilmek için kendi 
altyapılarını geliştirmektedir.  Dünyadaki örnekler incelendiğinde veri 
merkezlerinin birleştirilmesine dair eğilim gözlemlenmektedir.  Güney 
Kore’nin 48 merkezi kamu idaresinin bilgi sistemleri 2 ayrı şehre 
konumlandırılacak şekilde tek bir veri merkezinde birleştirilmiştir. Bu 
sayede yedeklilik, felaket kurtarma merkezi, siber güvenlik, iş sürekliliği, 
kamu bulutu, etkin işletme maliyeti, kurumlar arası veri paylaşımı gibi 
hususların tamamına çözüm sağlanmıştır.
ABD, bulut bilişim ve ortak veri merkezi yaklaşımlarıyla 2015 yılına kadar 
800’den fazla veri merkezini kapatmayı planlamaktadır. Bu kapsamda 
2015 yılı sonunda 3 Milyar ABD Doları tasarruf edilmesi öngörülmektedir.
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 etmektedir.

Konunun uzmanları kamu verilerinin merkezi 
toplanmasını olumlu değerlendirirken tek bir 
ulusal veri merkezinin risk oluşturacağına 
dikkat çekip kamudaki veri merkezlerinde 
hukuki, teknik ve idari sıkıntıları çözmeye 
yardımcı olacak bir çalışma yapılmasının 
kaçınılmaz olduğunun altını çiziyor. Türkiye’de 
kamu ortak veri merkezi yapılanmasının, kamu 
bulutunun da ilk adımı olma özelliğini taşıyacağı 
vurgulanıyor. Bilindiği gibi kamu kurumları 
kritik bilgilerini bugüne kadar özel buluta 
taşıma konusunda çekingen davranıyordu. 
“Gündem” sayfalarımız kapsamında sorumlu 
kuruluş olan, Haberleşme Genel Müdürlüğü 
bünyesinde e-Devlet Hizmetleri Başkanlığı 
kurulan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’na ulaşıp sorularımızı ilettik. Ancak 
yoğunluk nedeniyle yanıt alamadığımız 
Bakanlığın Kamu Entegre Veri Merkezleri 
konusunda bir yasa taslağı hazırladığı basına 
yansıdı. Basında çıkan haberlerde yer alan yasa 
taslağına göre, 2015-2018 arasını kapsayan 
bir süreçte Kamu Entegre Veri Merkezleri 
Projesi tamamlanacak. Bu yıl (2015) fizibilite 
çalışması yapılıp şartname hazırlanacak. 
Ayrıca BT Hizmet Kataloğu, önceliklendirilme 
ve yol haritaları oluşturulacak. Gelecek yıl 
(2016) Strateji ve Eylem Planı hazırlanıp “Veri 
merkezi” inşası ve pilot çalışmalar ile testlere 
başlanacak. 2017’de geleneksel uygulama 
ve altyapıların modernizasyonu ve referans 
modele uygunlaştırılması ile IaaS ve PaaS 
olarak paketlenmiş çözümlerin kullanıma 
alınması gerçekleştirilecek. 2018’de ise tüm 
taleplerin self servis olarak alınması, SaaS 
adaptasyonuMerkezi Hizmet Kataloğu’nun 
yaygın kullanıma geçmesi, yeni isteklerin uygun 
şekilde (IaaS, Paas ve SaaS) olarak verilmesi 
söz konusu olacak. 
Bu arada projenin şimdiye kadar e-devlet 
ile ilgili projeleri yürüten Bakanlığın ilgili 
kuruluşu olan TÜRKSAT’a verilebileceğinin de 
konuşulduğu ancak 2006-2010 Eylem planları 
kapsamında “Felaket Kurtarma Merkezi” 
kurması gereken TÜRKSAT’ın hâlâ merkezi 
kuramamış olması nedeniyle bunun şimdilik 
söz konusu olmadığı da bildiriliyor. 
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