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Türkiye için yeni bir yaklaşım: 
Kamu ortak veri merkezi
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Görkem Akdemir
gorkem.akdemir@tav.aeroKritik bilgi işleme kaynaklarının denetimli ortamlarda, merkezi 

yönetim altında  birleştirilmesini sağlayan kamu ortak veri merkezi, 
birlikte çalışabilirlik sıkıntısının kaldırılması için hayata geçiriliyor. 
Hukuki sınırlar çerçevesinde kurulan Ulusal Kamu Veri Merkezi, tüm 
kamu kurumlarının tek bir yerden yönetilmesi anlamına gelmiyor.

Veri, bir ham (işlenmemiş) gerçek ya da enformasyon parçacığına verilen addır. Veri 
Merkezi (Data Center), bilgisayar sistemleri ile telekomünikasyon ve veri ambarı 
sistemleri gibi ek sistemleri barındıran bir tesistir.

Veri merkezleri neden gereklidir?

• Günümüzün internet ve elektronik hizmetlerini kapsayan iş ve hizmet ortamında iş 
sürekliliği, birleştirme ve kaynakların merkezi yönetimi büyük önem taşımaktadır.
• Veri merkezleri; kritik bilgi işleme kaynaklarının denetimli ortamlarda, merkezi yönetim 
altında birleştirilmesini sağlar.
• İşletmelerin 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet almalarına veya iş gereklerine uygun olarak 
çalışmasına olanak tanır.
• Artan kaynak kullanımının daha iyi yönetilebilmesi için merkezi yönetim olanaklarına 
gereksinim duyulmaktadır.
• Kaynak harcamalarının en iyi şekilde değerlendirilmesi için sistem, veri ve erişim 
olanaklarında birleştirmeye gidilmesi gerekmektedir.
• Bu gerekliliklerin gerçekleşmesini sağlayan veri merkezleri, işletmeler için 
vazgeçilmez bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır.

Ulusal kamu veri merkezi avantajları

Kamu ortak veri merkezlerinin büyük yapılar ve organizasyonlarda sağlayacağı faydalara 
bakarsak, mükerrer yatırımların önüne geçilmesi, standartların belirlenmesi, yedeklilik, 
felaket kurtarma, bilgi güvenliği, iş sürekliliği ve birlikte çalışabilirlik konularının ön 
plana çıkacağını söylenebilir.
Teknolojideki gelişmeler; farklı kurumlarda ve/veya kurumlara bağlı birimlerde ayrı ayrı 
bulunan ve
işletilen sunucuların, ana bilgisayarların, ağların, portallerin, haberleşme hizmetlerinin, 
bilgi teknolojileri destek personelinin, kısaca tüm bilgi teknolojileri altyapı ve 
harcamalarının,
birleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Bu sayede sistemler daha verimli kullanılmakta, 
personel,
yazılım, donanım, altyapı, işletme giderleri azalmakta ve birim maliyetler düşmektedir.
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Birleştirme (consolidation) stratejisinden 
sağlanabilecek kazançlar şunlardır:
_ Maliyetlerde azalma (personel, donanım, lisans, 
yer)
_ BT varlıklarının daha iyi değerlendirilmesi
_ Daha düşük depolama gereksinimi
_ Daha düşük donanım ve yazılım fiyatları
_ Daha iyi 7/24 hizmet (availability) olanakları

 Daha Fazla Uyumluluk
Yasal denetimler, SOX (Sarbanes Oxley) ve ITIL 
(Information Technology Infrastructure Library) 
gibi denetim mekanizmalarına uyumlu raporları 
her an üretebilme imkanı.

Felaket Sonrası
Her bir yazılımın konfigürasyonundan, veri 
merkezinizin genel yapısına kadar tüm altyapının 

güncel modelinin her an elinizin altında bulunması, 
bu sayede ihtiyaç anında veri merkezinin hızlıca 
yeniden yapılandırılabilmesi.

Yönetilebilirlik

En iyi uygulama örnekleri sayesinde ağ, sunucu 
ve uygulamalarınızın kullanılabilirilik oranının 
yükselmesi ve karmaşık ortamın çok daha kolay 
yönetilebilmesi

Gereksinimlerin Kısa Sürede Gerçekleşmesi

Verimlilik
- Ortak kaynak kullanımı
- Gereksinimlere göre kaynak ataması

Yönetim Kolaylığı
- Uzaktan yönetim sayesinde sisteme erişebilme 
sistemi izleme ve sistemi yönetme

Hizmet Kalitesi ve Sürekliliği
Daha az fakat uzman personel

Sınırsız Esneklik
Hizmetin istendiğinde kullanılması
İşteki artma ve azalmalara anında cevap verebilme
Uzaktan Yönetim

Çevreye duyarlı
Şirketlerin operasyonel giderlerinin ve aynı 
zamanda çevreye verilen zararın azalmasında 
katkı sağlayacak bir veri merkezi için yenilikçi ve 
platform bağımsız çözümleri ile tüm kaynaklarınızı 
kontrol altında tutabilirsiniz.
- Ortak kullanım enerji verimliğini artırmaktadır.
- Daha düşük karbon salınımı ile küresel ısınmayı 
önleme katkı sağlamaktadır.

Daha az maliyet
Amaç bugünün ortamında düşük maliyet 
odaklı IT operasyonları için, otomasyon ile 
yönetilen optimize ve verimli veri merkezi alt 
yapıları oluşturabilmek. Enerjinin optimum 
düzeyde kullanımının sağlanması. Ayrıca IT 
yöneticileri üzerindeki günlük operasyonel 

yüklerin kaldırılması, değerli kaynakların verimli 
kullanılabilmesi. Ortak Kaynak Kullanımı ile;

- Daha az donanım ve yazılım
- Daha az işletme maliyeti
- Daha az fakat nitelikli personel
_ Ortak kullanılan kaynaklar ve veriler
_ Veri güvenliği ve gizliliği
_ Hizmet sağlayıcılar ile paylaşılan bilgiler
_ Dinamik kaynak yönetimi sırasında işletim 
sistemi tarafından silinen veriler
_ Alınmayan Önlemler
 • Şifreli veri saklama
 • Sanal yerel ağlar kullanımı
 • Ağ içi güvenlik duvarı kullanımı

Kamu ortak veri merkezinde riskler neler?

• Kamu ortak veri merkezi büyük bir organizasyon 
ve orkestrasyon ihtiyacını da beraberinde 
getirecektir.
• Tüm kamu verisinin tek bir merkezde toplanıyor 
olması risklerin de tek merkeze odaklanmasına 
neden olacaktır.
• Bilgi güvenliği ve siber riskler konusunda daha 
yüksek standartların hedeflenmesi gerekecektir.
• Her kurumun güvenlik standartlarının yeniden 
gözden geçirilmesi ihtiyacını gözden kaçırmamak 
gerekmektedir. Kurumlardan gelecek verilerin 
ve veri merkezine bağlanan uç kullanıcıların aynı 
standartlarda ve güvenlik kriterlerinde sisteme 
erişiyor olması bir zorunluluk olacaktır.

Dünyada kamu veri merkezi
Türkiye için yeni olan bu yaklaşım son yıllarda 
bilişim ve internet altyapısı anlamında gelişmiş 
ülkelerde gündeme geldi. Kamu ortak veri 
merkezleri konusunda bugüne kadar en somut 
adımlar ise Güney Kore tarafından atıldı.

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.
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ABD, bulut bilişim ve ortak veri merkezi 
yaklaşımlarıyla 2015 yılına kadar 800’den fazla 
veri merkezini kapatmayı planlamaktadır1. 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.

Türkiye’de kamu veri merkezi 
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) 25. 
Toplantısında gündeme gelen ve tüm kamu 
kurum ve kuruluşlarının verilerinin tek bir 
merkezde toplanmasını hedefleyen Kamu Entegre 
Veri Merkezi projesinin ihalesinin yılsonuna 
kadar yapılması öngörülmektedir. Kamu ortak 
veri merkezi projesiyle tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarının verilerinin bir merkeze aktarılması, 
yedeklenmesi ve olası felaket durumlarına karşı 
önlem alınması hedeflenmektedir.

Hazır mıyız?
Kamu ortak veri merkezi, e-Devlet Kapısı’nda da yaşanan birlikte çalışabilirlik sıkıntısının kaldırılması 
için hayata geçirilmektedir.
Gerçekleştirilecek projenin mimari süreçlerinin var olan imkânlarla birlikte nasıl olması gerektiği 
konusunda da geleceğin ihtiyaçlarını da öngörerek- planlanması gerekmektedir.
Ulusal kamu veri merkezi hukuki sınırlar çerçevesinde kurumlarda kurulmaktadır. 

Karar alıcıların bu adımı atmasındaki önemli 
etkenlerden birisi de mükerrer yatırımların önüne 
geçilmesi ve tasarruf sağlanmasıdır. Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, kamu ortak 
veri merkezinin ilkini Konya’da hayata geçirmeyi 
öngördüğünü duyurmuştur. İkinci ve üçüncüsü için 
de hazırlıkların devam ettiği ve bu sayının artacağı 
da bakanlıktan verilen bilgiler arasındadır.

BTYK’nın 25. Toplantısı’nda 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

Bu çalışma tüm kamu kurumlarının tek bir yerden 
yönetilmesi anlamına gelmemektedir.
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