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Özet 
 
Bu bildiri, E�Devlet platformunun oluşturulmasõnda önemli bir role sahip olan 
�İnternet Veri Merkezleri� �nin gereksinim nedenlerini ortaya koymayõ 
amaçlamaktadõr.  Bildiri 3 temel bölümden oluşmaktadõr.  
 
Birinci bölümde veri ve bilgi arasõndaki ilişki, bilginin nasõl toplanacağõ ve 
nerede tutulacağõ, verinin işlenerek faydalõ bilgi haline getirilmesi, bilginin 
paylaşõlmasõ için internete açõlmasõndaki metodlar ile,  e � devleti oluşturan e � 
kurumlarõn ve ortak çalõşmalarõn gerçekleştirilmesi için yapõlan yatõrõmlarõn 
maliyetinin (TCO�un)1 tesbiti, kurumlarõn bireysel maliyetlerinin neden fazla 
olduğu ve bu maliyetleri azaltmanõn yollarõnõn neler olduğu incelenecektir. 
 
E- Türkiye�nin e-devlet ile olan ilişkileri ve e - Devlet�in ana bileşenlerinin 
belirlenmesi ise ikinci bölümde ele alõnacaktõr. 
 
Son bölümde ise, 1. ve 2. bölümler birlikte analiz edilerek ortak veri 
merkezlerinin topluma ve ülkeye sağlayacağõ faydalar tartõşlacaktõr. 
 
 
Giriş 
 
Günümüzde, gelişen internet teknolojileri sayesinde web sayfasõ sayõsõ, 
dünyadaki insan sayõsõndan daha fazla duruma gelmiştir. Bu ise daha fazla bant 
genişliği, daha fazla disk alanõ ihtiyacõ  anlamõna gelmektedir. Erişim hõzõ ile web 
uygulamalarõ  arasõnda üssel artan bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu, erişim hõzõ 
artõkça insanlarõn  teknolojiden daha fazla şeyler beklediği anlamõna gelmektedir. 
Daha hõzlõ erişim, daha çok e � ticaret, daha çok e � eğitim,  daha çok ziyaret, 
daha çok video görüntüsü ve dolayõsõyla daha çok iş hacmidir. Erişim hõzõndaki  
bu denli büyüme bilgi kaynaklarõnõn zenginleşmesi anlamõna gelmektedir.  Geniş 
bantlõ erişim hizmetlerinin artmasõ, daha fazla bant genişliği isteyen multimedia 
içeriklerinin doğmasõna neden olduğu gibi, internet kullanõcõ sayõsõnõn, içerik 

                                                 
1 Total Cost of Ownership,bu bildiride TCO, Sahip Olma Maliyeti (SOM)  olarak kullanõlacaktõr. 



sağlayõcõ firmalarõn ve e - iş uygulamalarõnõn hõzlõ bir şekilde artmasõ ile 
sonuçlanmaktadõr. 
 
Kõsaca; teknoloji artõkça üssel olarak artan şey bilginin kaynağõdõr,yani veridir. 
Verinin ise kalõcõ bir hale gelebilmesi için saklanmasõ ve analiz edilmesi 
gerekmektedir.  
 
Ülkemizin 1996 yõlõndaki  yurt dõşõ çõkõşõ  128 Kbit/s  iken,  2002 yõlõnõn ilk 
çeyreğinde 622 Mbit/s� lere çõkõşõ, internetteki talebin anlaşõlmasõnda  önemli bir 
göstergedir. Erişim hõzõnõn böylesine artmasõ, aynõ zamanda üssel olarak artan 
veri saklama ve paylaşma ortamlarõna duyulan ihtiyacõn da  artmasõna neden 
olmuştur. Şirketler, KOBİ�ler, kamu kuruluşlarõ, eğitim merkezleri onlarca veriyi 
saklamak ve analiz etmek zorundadõrlar. Bunun için  sunuculara, IP 
yönlendiricilerine, anahtarlamalõ cihazlara, kesintisiz güç kaynaklarõna, bilgi 
teknolojisi ile bezenmiş insanlara, yedekleme cihazlarõna ihtiyaç duyulmaktadõr. 
Her kurum, her şirket, her okul  böylesine zor  bir iş yükünü ve maliyetini 
kaldõracak durumda değildir. Kaldi ki ülkemizdeki  bilgilerin bu denli karmaşõk 
ve farklõ sistemlerde tutulmasõ ve bu yönde yatõrõmlara yönelinmesi kaynaklarõn 
gereksiz israfõ anlamõna  gelmektedir.  
 
Fakat biliyoruz ki gelişimimiz,  bilginin saklanmasõ, paylaşõlmasõ ve insani 
gelişim amaçlarõ doğrultusunda kullanõmõ ile  orantõlõ olacaktõr. Bu denli 
büyük verinin analiz edilmesi ve bilgi haline getirilmesi gerekmektedir.  
 
Bir okul müdürünün istediği, sadece okul kayõtlarõnõ tutmak, saklamak, her 
öğretmenin ders notlarõnõ kaydetmek ve bunlarõ online olarak M.E.B�e aktarmak 
ise neden onca zahmetli işe soyunmak istesin ki? Onun işi sadece eğitmek ve 
öğretmekse bunca karõşõk işi neden üzerine alsõn? Bir tavukçuluk işletmesinin 
veya  Köy Hizmetleri  Genel Müdürlüğü�nün, kendi bölge ve il müdürlükleri ile 
karmaşõk kiralõk hatlar üzerinden veri taşõmak yerine,  bir VPN aracõlõğõ ile, 
sadece bir web tarayõcõsõ kullanarak internette kendi işlerini yapmasõ daha akõllõca 
değil midir?  Ostim�de bir kapõ imalatcõsõ, sadece kendi siparişlerini toplamak 
için hazõrladõğõ web sayfasõ için neden bir sunucu alsõn? Side�de küçük bir otel 
kendi sesini dünyaya  duyurmak için günümüzde web�ten başka neye ihtiyaç 
duyabilir ki ? Rezervasyonlarõnõ toplayõp, kredi kartõ ile müşterilerine  güvenli ve 
kolay ödeme hizmeti sunmasõ için neden bir takõm sunucular alsõn ?  
  
Bu işe talip olan bir kurumun karar vermesi gereken karmaşõk konulardan bir 
kaçõ aşağõda sõralanmõştõr: 
 
Barõndõrma hizmettinin yapõlandõrõlmasõ, işletim sistemlerinin, güvenlik 
hizmetlerinin,veri tabanlarõnõn, depolama alan ağlarõnõn  ( SAN veya NAS), LAN 



topolojilerinin belirlenmesi ve Level-4 anahtarlarõnõn, ağ yönetiminin, elektrojen 
grubunun, UPS ve Klimanõn gerekip gerekmediğine karar verilmesidir. 
 
Tüm bunlara harcanacak  zaman, emek, para neden kurumun kendi asli işini 
geliştirmeye  harcanmasõn ? 
 
 2 . Sahip Olma Maliyeti  (SOM) ve Dõş Kaynak Kullanõmõ2 
 
Bir kurum internet üzerinden bilgi paylaşõmõna karar verdiğinde yapmasõ gereken 
işler ve tahmini maliyet kalemleri tablo � 1 �de sõralanmõştõr. Kurumun, yapõlacak  
ilk yatõrõm maliyetini  ve bir sonraki yõlda yapacağõ güncelemeleri göz önünde 
bulundurmasõ gerekmektedir. Orta büyüklükte bir kamu kuruluşun ülke geneline 
yayõlmõş bölge ve il müdürlükleri ile internet üzerinden veri alõş verişi yapmak ve 
vatandaşlara hizmet götürmek istediğinde, erişim, donanõm, yazõlõm ve 
kablolama maliyetlerini göz önünde bulundurmak zorundadõr.  Aşağõdaki tablo � 
1, ülkemizde bir bakanlõğa bağlõ genel müdürlüğün taşra teşkilatõ ile kendisi 
arasõnda kurulacak iletişim,  veri saklama ve işleme merkezinin kurulma 
maliyetini göstermektedir. Bu maliyetlere binanõn yapõm maliyeti eklenmemiştir. 
 
BT Giderleri Miktarõ $
Web, Database, Lan sunucu ve ilgili donanõmlarõ 200.000 $
İnternet bağlantõlarõ ve RAS 175.000 $
Desktop PC, LapTop PC, Lan kartlarõ (Lan yönetmek için kullanõlan 
cihazlar) 

20.000 $

Destek elemanlarõ (Hub, switch�) ve kablolama 20.000$
Sunucu OS, Website tools ve Database yazõlõm lisanslarõ 60.000 $
LAN ve Desktop Yazõlõm Lisanslarõ 30.000 $
Müşteri Destek Yazõlõmlarõ, Güvenlik sistemleri yazõlõmlarõ, 50.000$
İçerik, script ve uygulama geliştirme yazõlõmlarõnõn yapõlmasõ 350.000 $
Taşõma hizmetleri (Devre Kirasõ) 50.000 $
Sistemlerin fiziksel kurulumu ve çalõşõr hale getirilmesi 30.000 $
Planlama ve Danõşma ücreti 150.000 $
Personel Gideri 225.000 $
Personel Eğitimi 40.000 $
Elektrojen Grubu + UPS 10.000$
Klima 20.000 $
 
 
Toplam (İlk Yatõrõm Maliyeti) 1.430.000 $
 
Tablo � 1 : Temel İlk yatõrõm maliyet kalemleri 
 
                                                 
2 Outsourcing : Dõş Kaynak Kullanõmõ 



Buna ilave olarak her yõlõn sonunda sisteme yapõlacak ek yatõrõmlar ve   
günceleme maliyetleri de  aşağõda sõralanmõştõr: 
 
 
Ek Maliyetler:     Miktarõ $ 
 
Sistem Donanõm Güncelenmesi ............ 60.000 $ 
Sistem Yazõlõm Güncelenmesi .............. 50.000 $ 
Site Yazõlõmõ Güncelenmesi (Yönetim  
   Araçlarõ Dahil)........ 80.000 $ 
Danõşmanlõk .......................................... 100.000 $ 
Değişen Uygulama Yazõlõmlarõnõn  
  Güncelenmesi................... 175.000$ 
Eğitim................................................... 40.000 $ 
Ek sarf Malzemler ............................... 100.000 $ 
 
Toplam (Güncelleme Maliyeti) ........... 605.000 $ 
 
 
Bir kurumun, internet üzerinden kendi ofisleri ve vatandaş ile  veri alõş verişine 
girmesi, iş yükünü internete aktarmasõ, hizmetlerini internet üzerinden 
yapmasõnõn maliyeti yaklaşõk 2.000.000 $�dõr. Kaldõki bir yõl sonra bu yatõrõm 
%50 değer kaybettiğinden, her yõl yeniden güncellenmesi için yatõrõm yapõlmasõ 
gerekmektedir.  
 
Ülkemizdeki onlarca kurum, belediye ve şirketin yapõlanmasõ için yürütülen e � 
Devlet çalõşmasõna yapõlacak maliyetlerinde hesap edilmesi ve tasaruf için 
nelerin yapõlacağõ üzerinde tartõşõlmasõ gerekmektedir.  
 
 Ülkemizde yürütülen �Mernis Projesi� ile doğrudan veya dolaylõ olarak 
bilgi alõş verişi yapacak  bazõ projelerin isimleri liste halinde tablo � 2 �de  
sunulmaktadõr.  
 
Tarõm Bakanlõğõ  EFI' �II Projesi D 
MIS (Management Information System) Projesi B EMKT (Elektronik Menkul Kõymet Sistemi 

Projesi) 
D 

T AP (Tanmsal Araştõrma Projesi) B Ulusal V eri Tabanlan Projesi D 
TUY AP (Tanmsal Uygulama, Araştõrma ve 
Yayõm Projesi) 

B TOBB  

Mi1li Eğitim Bakanlõğõ  Borsalararasõ Bilgi Ağõ Projesi D 
MEB- NET (MEB Yönetim Bilgi Sistemi) B Odalararasõ Bilgi Ağõ Projesi D 
MEB-SIS (ILSIS, OKULSIS, PERSIS Projeleri) D,B Sağlõk Bakanlõğõ  
BILDEMER (Bilgisayar Destekli Meslek 
Rehberliği Projesi) 

D TSİM Projesi D 

DONERSIS Projesi  ÇKYM Projesi D 
Etkileşimli Uzaktan Eğitim Kablo Yayõncõlõğõ 
Uygulamalan Projesi 

B HBS Projesi D 



Açõk Oğretim Lisesi Projesi D,B Içişleri Bakanlõğõ  
EMP (Eğitimde Modernizasyon Projesi) B lLEMOD Projesi (İl Envanterinin 

Modernizasyonu) 
B 

Çalõşma Bakanlõğõ  Emniyet Gn.Md.  
SSK Projesi D POL-NET 2000 Projesi D 
Bağ-Kur Projesi D Mobil Bilgisayar Projesi D 
Orman Bakanlõğõ  Adli Sicil Projesi D 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Projesi  Sanayi Bakanlõğõ  
Maliye Bakanlõğõ  Elektronik Ticaret Projesi D 
Maliye Bakanlõğõ Projesi D KOSBİLTOP (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Bilgi 

Toplama Projesi} 
 

GELNET Projesi (Gelirler Projesi) D KOSGEB  
VEDOP (Vergi Dairesi Otomasyon)Projesi D KOBİ-NET  
Saymanlõk Projesi D Karayol1arõ Gn.Md.  
Emekli Sandõğõ Projesi D Y OL Bilgi Ağõ Projesi B 
Hukuk Bilişim Sistemi Projesi D Otomatik Geçiş Sistemi Projesi (OGS} B 
T AKBİs (Tapu Kadastro Bilişim Sistemi) Projesi D Trafik Yönetim Sistemİ Projesi {TYS)  
Milli Emlak Projesi D Acil Haberleşme Sistemi Projesi  
Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ  Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi  
İHRA CA T -NET Projesi (Dõş Ticaretin 
İzlenmesi) 

 TCDD Gn.Md.  
Hazine Müsteşarlõğõ  Rezervasyon ve OMIS (Operasyonel Yönetim 

Bilişim Sistemi} Projesi 
D 

HAZİNE- NET Projesi  CTC (Merkezi Trafik Kontrol Projesi)  
TUBİTAK-BIL TEN  THY Gn.Md.  
ETSOP (Elektronik Ticaret Stratejik Odak Noktasõ 
Projesi) 

B Elektronik Bilet Projesi D 
Gümrük Müsteşarlõğõ  Turizm Bakan1õğõ  
BİLGE-EDİ Projesi D TURİZM-NET Projesi B 
GİBOS Projesi D TURSAB Projesi  
T .C. Merkez Bankasõ  Yurtdõşõ Bürolara Otomasyon Projesi  
EFI' �I Projesi D   
D: Doğrudan ulaşõm olabilecek projeler 
B: Bilgi alabilecek projeler. 

Tablo -2. MERNİS projesinden doğrudan ve bilgi yönüyle yararlanabilecek bazõ projelera 
 
 

                                                

Mernis projesi 18 yõldõr devam etmektedir. Bu projeye destek veren kamu 
projelerinin bir çoğu tamamlanmõş veya tamamlanma aşamasõndadõr. Bu 
projelerin erişim kõsõmlarõnda  ise çoğunlukla özel devreler kullanõmõştõr. Her 
kurum kendisine ait ayrõ bir ağ yapõsõ oluşturmayõ seçtikleri gibi, veri 
merkezlerini de birbirlerinden izole etmiş durumdadõrlar. Farklõ alanlarda onlarca 
farklõ proje yürütülmektedir. Bu ayrõ projelerin  internete açõlmasõ için, ayrõca 
web teknolojilerinin kullanõlmasõ ile hazõrlanacak yeni yazõlõmlara ihtiyaç 
duyulacaktõr.  
 

 
a Kaynak 7 



Bu kapsamda ülkenin e � Devlet politikasõnõn belirlenmesinde sistem  
cihazlarõnõn, sunucularõn, yazõlõmlarõn  ortak kullanõlmasõnõ sağlayacak �dõş 
kaynak kullanõmõ modeli� �nin ön plana çõkarõlmasõ gerekmektedir. Bu sebeble, 
veriyi ayõklayacak, anlamlõ bilgi haline getirecek, karar destek sistemleri ile 
bezenmiş, ulusal yazõlõmlarõ içinde barõndõran, ulusal internet veri 
merkezlerinin kurulmasõ gerekmektedir.Bu merkezlerden ülke genelindeki tüm 
kurum ve kuruluşlarõna dõş kaynak kullanõmõ modeli mantõğõ içerisinde hizmet 
verebilecektir. 
 
İnternet veri merkezlerinin oluşturulmasõ fikri, bir anlamda  merkeziyetçilik 
olarak yorumlanabilir. Uluslararasõ bilişim firmalarõ pazarlarõnõ genişletme 
mantõğõ ile ülkemizdeki  kamu kuruluşlarõnõn yapõlanmasõnda dağõtõk yapõyõ 
sürdürmelerini teşvik etmektedirler. Dağõtõk yapõ daha fazla cihaz, daha fazla 
yazõlõm,daha fazla yatõrõm anlamõna gelmektedir. Halbuki uluslararasõ firmalarõn 
ait olduklarõ ülkelerdeki  kendi uygulamalarõna bakõldõğõnda genelde  merkezi 
yapõlanma kullandõklarõ görülmektedir. Bu firmalarõn farklõ ülkelerde çalõşan 
personellerinin  ve tüm dünya genelindeki müşterilerinin bilgileri, tek bir yerde 
kurulu bulunan bir veri merkezinde tutulmaktadõr. Daha küçük uluslararasõ 
firmalar ise yeni bir veri merkezi kurmak yerine  Verio gibi bir IDC�den alan ve 
uygulama kiralamaktadõrlar. Bilgilerinin daha hõzlõ dağõtõlmasõ için Akamai gibi 
içerik dağõtõcõ bir firmanõn  dünya üzerinde konuşlanmõş sunucularõnõ kullanõrlar. 
Bundan daha hõzlõ ve ekonomik bir çözüm daha bulunamamõştõr. Peki o zaman 
bizler niçin  tablo-2 �de bir kõsmõ gösterilen onlarca bilgi sistemini farklõ 
platformlarda, dağõtõk yapõda ve birbirinden bağõmsõz kurmaya çalõşõyoruz? 
Projelerin tümünün ana bağlantõ merkezleri Ankara�da ise tümünü neden bir 
arada aynõ çatõ, aynõ veri sunucularõ üzerinde tutmuyoruz ?   Kurum içerisinde 
farklõ sistemler üzerinde farklõ yazõlõmlarõ kullanan onlarca projeye neden finans 
sağlõyoruz?  
 

3. Türkiye e � Devleti  Konuşuyor! 
 
İnternet gerçekten herşeyi değiştiriyor. Şirketler, mevcut performanslarõnõ 
internete daha çok adapte edebilmek için gayret gösteriyorlar. Bu gayret büyük 
bir pazara dönüşen dünyada, artõk iş yapmanõn yolunun internet olduğunun 
farkõna varõlmasõndan kaynaklanõyor. Devlet daireleri şeffaflaşõyor. İşlerin daha 
kolay yürümesi için kurumlar hantal yapõlarõnõ değiştirmeye uğraşõyorlar. 
Hizmeti daha kolay ulaşõlabilir  hale getirmek çabasõ ile, eldeki bilgilerle daha 
doğru ve faydalõ yatõrõmlar yapmayõ öğreniyorlar. Devlet eski hali yerine, yeni 
yapõlanmõş ve şekillenmiş yapõsõ ile yönetimin, yetkilerini ve hukuk düzenini 
internete taşõyor. İnternet üzerindeki kolaylõğõ kendi iç dinamiği olarak görüyor. 
Kendi içinde yaptõğõ otomasyonu, dõş kullanõma açmak istiyor. Bu değişimin bir 
sonucu olarak geleneksel devlet yapõsõndan, e-devlet yapõsõna geçiş kaçõnõlmaz 
oluyor. 



 
E- Devlet; Kamu hizmetlerinin elektronik erişim üzerinden verildiği, devletin 
hem hizmet düzeyini arttõrõcõ, hem de yönetiminin elektronik ortama taşõndõğõ, 
yetki ve hukuk sistemi ile vatandaşõn bütünleştiği, alõmlarõnõ elekronik ortamda 
yaparak  sanayinin ve toplumun bilgi toplumuna dönüşmesine öncülük ettiği,  
karar destek sistemleri ile bezenmiş bir devlet işletmesi anlayõşõdõr. 
 
Kõsacasõ, vergi hesaplamasõndan ve onaylamasõndan, bir konuda bilgi almasõna, 
vatandaşõnõn iş takibine kadar geniş bir yelpazede, devletin sunmakta olduğu 
hizmetlerin tümünün elektronik ortama taşõnmasõdõr. 
 
E-Devleti oluşturan temel yapõ taşlarõ üç ana parçadan oluşur: İşbirliği, 
Organizasyon ve Erişim- Ortak Veri Merkezi . 
 
 

Ortak Veri Merkezi 
Erişim 

İşbirliği 

 Organizasyon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İşbirliği : Devletin yürütmekle yükümlü olduğu sağlõk, ulaşõm, tarõm, nüfüs�vb. 
işleri yapan kamu kurumlarõnõn birbirleriyle olan ilişkilerinin, elektronik ortamda 
paylaşacaklarõ bilgilerin belirlenmesidir. 
 
Organizasyon : Farklõ kamu kurumlarõnõn ortak kullandõğõ bilgilerin kurumlar 
arasõnda güvenli bir ortamda paylaştõrõlmasõnõ sağlayacak, kimin hangi bilgiyi 
ürettiği, hangi bilgiye ihtiyaç duyduğu, hangi bilgiyi güncelleyebileceğinin ve 
erişebileceğinin kurullarõnõn tanõmlanmasõ ve bu amaçla ortak standartlarõn 
geliştirilmesidir.  
 
Erişim ve Ortak Veri Merkezi : Bilgilerin internet ortamõndan güvenli 
taşõnmasõnõ sağlayacak bilgisayar ağlarõ alt yapõsõnõn ve paylaşõlacak verilerin 
bulunacağõ ortak veri merkezlerinin oluşturulmasõdõr. 
 
Ancak, yalnõzca kamu kurumlarõnõn elektronik ortamda birbirileriyle 
haberleşebilmesi, bilgilerini paylaşabilmesi, e-Devlet�in oluşumu için yeterli 



değildir. Devlet ile sürekli iletişim ve etkileşim halinde olan şirketlerin ve 
vatandaşlarõn da bu zincire dahil edilmesi gerekmektedir. E-devletin bir yaşam 
şekli haline gelebilmesi ve vatandaşlarõn bu sistemden tam yararlanabilmesinin 
yolu eğitimden geçmektedir.  
 
 
 

                                                

 
e-ticaret, e-denetim 

e-pazaryeri 
e-ticaret  

e-iş 
e-ticaret 

   Vatandaş 
 

  Şirketler ve 
Tedarikçiler 
 

 e-Devlet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-Devlet� in oluşabilmesi için kamu kurumlarõnõn açtõklarõ ihalelerde şirketlerden 
mal veya hizmet alõm işlemlerini elektronik ortamda yapmasõ (e-ticaret), 
vatandaşõn ikametgah, nüfus�vb. bilgilerine ulaşabilmesi ve bu bilgi ve belgeleri 
gerekli yerlere iletme işlemlerini elektronik ortamdan yapabilmesi (e-iş), 
şirketlerin, müşterilerine ürünleri daha hõzlõ ve kolay sunabilmelerini sağlayacak 
e-pazaryerlerinin oluşturulmasõ ve internet üzerinden yapõlacak alõş verişlerde,  
kimlik doğrulamayõ ve bilgi bütünlüğünün korunmasõnõ sağlayacak ve garanti 
edecek onay kurumlarõnõn3 oluşturulmasõ gerekmektedir. 
 
Yukarõda üç üçgenin bir arada çalõşmasõ ile e-Türkiye�nin oluşmasõ sağlanacaktõr. 
E-Türkiye sonuç itibari ile bir çok projenin hayata geçirilmesi sayesinde ortaya 
çõkacaktõr.  
 
 

4. İnternet Veri Merkezleri 
 
İnternet bugün milyonlarca bilgisayarõn birbirine bağlandõğõ bir ağ ortamõ 
olmaktan çok, kuruluşlar arasõnda iş süreçlerinin zaman ve altyapõ bağõmsõz 
olarak gerçekleştirildiği, kurumlarõn çalõşanlarõ, müşterileri, iş ortaklarõ ve 
tedarikçileriyle birlikte bilgi paylaşõmõ yapabildiği, kapsamlõ içeriğin güncel ve 

 
3 Certification Authority (CA) 



sağlõklõ olarak yayõnlanabildiği, bilgiye hõzlõ erişimin sağlanabildiği ideal bir iş 
ortamõ haline dönüşmüştür. Dünya ticaretinde küreselleşmenin alt yapõsõnõ 
oluşturan bu  dönüşümde, binlerce şirketin, binlerce kurum ve kuruluşun bir 
araya gelebildiği E-dünya� da, fõrsatlarõn ve sõnõrlarõn dünya ölçeğine taşõndõğõ, e-
iş dünyasõnõn dõşõnda kalmamak, geleceği iyi tahlil edip yatõrõmlarõ bu yönde 
yapmak için gelecek senaryolarõnõ  iyi kurgulamak gereklidir. 
 
E-Devlet kapsamõnda oluşacak verilerin saklanmasõ, bilgi haline getirilmesi ve 
analizlerine olanak tanõnmasõ ve bu analizler ile ülkenin yönetiminde daha doğru 
kararlarõn çõkarõlmasõna olanak verecek ortak veri merkezlerin kurulmasõ 
gerekmektedir. Bu yapõlanma ile kurumlara özgü ayrõk veri merkezlerindeki 
verilerin derlenmesi ve analiz edilmesi güçlüğünün yanõnda, benzer sistemlerin 
farklõ yerlerde kurulmasõnõn da önüne geçilecektir. E � devlet yapõsõnda 
oluşturulacak ortak veri merkezinde onbinlerce devlet görevlisine mail 
verilmesinden, hastanelerdeki hasta rontgenlerinin resim formatlarõna kadar 
tutabilecek veri depolama birimlerine ihtiyaç duyulacaktõr. Bu sistem kurumlarõn 
ayrõ ayrõ mail sunucusu kurmasõ ve işletmesi için oluşacak mail sunucularõnõn 
toplam maliyetlerinin 10�da birinden az bir mebla ile, tüm Türkiye vatandaşõna 
mail hesabõ açõlabilmesini sağlayacaktõr. Kurumlarõn bir önceki bölümde 
anlatõlan e-devlet yapõsõndaki işbirliğine ve organizasyona inanmasõ halinde  
oluşacak bu yapõ ile ; 
 
Barõndõrma hizmetleri (veri, web,wap,....) 
Yönetilebilir hizmetler � e - ticaret , e � iş (ASP) 
Yönetilebilir e � posta hizmetleri 
Uygulama kiralama hizmetleri (ASP)4 
Co-location Hizmeti 
Portal Hizmetleri 
E-egitim Hizmetleri 
Domain kaydõ ve hosting,  
 
gibi hizmetlerin tek elden yapõlmasõ olanaklõ hale gelecektir. Kurumlar ortak veri 
merkezlerinde  veri madenciliği konusunda da büyük gelişmeler 
sağlayabileceklerdir. Ortak veri merkezleri dağõtõk veri yapõlarõna göre daha hõzlõ 
ve daha ekonomiktir. Çünkü enerji sistemlerine, virus koruma ve güvenlik 
sistemlerine olan ihtiyaçlarõ tek merkezde konuşlandõrõlmõş olduğundan  dolayõ, 
ek maliyet getirmeyecek, kurumlar asli işleri dõşõnda bir iş olan bilgi 
teknolojilerine yatõrõm yapmak zorunda  kalmayacaklardõr. Kurumlar barõnma 
hizmetlerine sahip olduklarõ için kendi asli işleri konusundaki özel yazõlõmlarla 
uğraşabilecek zamana sahip olacaklardõr. Bu yapõ ile yerel yönetimlerin ve 
okullarõn e-devlet yapõsõna daha hõzlõ girmesine olanak sağlanacaktõr. Bir 
belediye için yazõlan bir yazõlõm tek bir merkezden tüm belediyelerin kullanõmõna 
                                                 
4 ASP : Uygulama Hizmetleri Sağlayõcõlõğõ 



açõlabilecektir. Yerel yönetimler ortak sorunlarõnõ ve tecrübelerini sanal ortamda 
paylaşabileceklerdir. Köy Muhtarlarõnõn internetteki veri yapõlarõna ulaşmasõ ve 
buralara veri girmesi, öğretmenlerin öğrenci bilgilerini güncellemesi için kendi 
bakanlõklarõnõn uzayõp giden ihalelerini beklemelerine gerek kalmayacaktõr. 
Bakanlõklar, genel müdürlükler oluşan bu iş modeline göre yazõlmõş yazõlõmlar ile 
ülke geneline yayõlmõş ofislerindeki personellerinin bilgi girişi ve alõşõnõ 
kolaylõkla sağlõyacaklardõr.  
 
 
 5. Sonuç 
 
Bilginin en pahalõ şey olduğu günümüzde, bilginin  saklanmasõ, taşõnmasõ, 
korunmasõ  ve analiz edilmesini sağlayan her türlü donanõma, yazõlõma ve 
imkanlara sahip olan e-devlet yapõsõnda süreklilik beklenmelidir. Bu tür 
hizmetlerin, merkezi bir yapõda kurumlarõn hizmetine verilmesi ile, ülkemizde 
binlerce farklõ kurumun  aynõ tip yatõrõmlarõ yapmalarõnõn önüne geçileceği 
ortadadõr. Bu merkezi yapõlanma, kurumlarõn web sitesinden, mail ihtiyaçlarõna 
kadar uzanan hizmetler zincirini içine alacaktõr. Bu sebeble ülkemizin  kõt kanaat 
kazanõlan on milyonlarca dolarõnõn, kurumlarõn asli işleri olmayan bilişim alanõna 
yatõrõlmasõ engellenecektir. Böylece bu kaynaklar, kurumlarõn kendi asli işlerinin 
düzenlenmesine, AR-GE çalõşmalarõna, sağlõk ve eğitim imkanlarõnõn 
artõrõlmasõna aktarõlacaktõr. Asõl kalkõnma, kurumlarõn  iş alanlarõndan edindikleri 
bilgileri,  bilişim teknolojileri ile yoğurarak ve bunu paylaşarak gerçekleşecektir.  
 
 
Sonuç olarak ; 
 

- E - devlet sosyal bir bütünlüktür. Bu bütünlüğün en önemli kõsmõ ise 
verilere sağlõklõ ve hõzlõ erişilir olmasõdõr. 

- E- devlet web tabanlõdõr. Web tabanlõ bir e � devlet daha kolay erişilebilir 
bir yapõ anlamõna gelmektedir. Kurumlarõn, kuruluşlarõn ve vatandaşlarõn 
kolaylõkla eriştikleri, bilgilendikleri, iş gördükleri bir yapõdõr. 

- E � devletin kaderi, kurumlarõn e � devlet yapõlanmasõna girip 
girmeyeceğine bağlõ olmamalõdõr. E � devlet yapõlanmasõnda ortak 
davranõlmalõ, kurumlarõn bir takõm eksiklerinin tamamlanmasõ 
beklenmemelidir. Erişim dõşõndaki eksiklikleri ortak veri merkezlerince 
karşlanmalõdõr. 

- Kurumlar, okullar, belediyeler, organizasyonlar e � devlet yapõsana girmek 
için sadece intenete bağlanmalarõ dõşõnda ek maliyetleri ödemek zorunda 
kalmamalõdõrlar. 

- Bu kurumlar sadece internete çõkmak için gerekli donanõmõ (NAT, 
yönlendirici, modem,...) almalõdõrlar. Kurumlar internete açõlmalõ ve 
VPN�ler ile ortak veri merkezlerine bağlanmalõdõrlar. Kurumlar web, wap, 



veri tabanõ, mail, ftp, news gibi sunucu donanõm ve yazõlõm ihtiyaçlarõnõ 
ortak veri merkezleri üzerinden karşõlamalõdõrlar.  

- E � devlette, kurumlar ek donanõm ve yazõlõm yatõrõmõ yapmamak için  dõş 
kaynak kullanõmõ metodunu tercih etmelidirler. 

- Ortak veri merkezinde kurumlarõn ihtiyaçlarõna göre oluşturulan yazõlõmlar 
(e � leaning, e � muhasebe, erp, crm, e � ticaret gibi) bulunmalõ, ortak veri 
merkezi bir ASP gibi çalõşmalõdõr. 

- E � devlet yapõlanmasõnda işbirliğini sağlayacak, ulusal veri tabanlarõnõ 
oluşturacak, organizasyonu düzenliyecek yetkili bir kuruluşa ihtiyaç vardõr. 

- Dağõtõk yapõdaki veri tabanlarõnõ birleştirmek için bir çok teknoloji vardõr. 
Bu teknolojilerin, farklõ yerleşimlerdeki bilgilerin ortak veri merkezine 
aktarõlmasõnda kullanõlmasõ doğru olacaktõr. Bu teknolojileri merkezi bir 
veri yapõlanma olmaksõzõn dağõtõk yapõda sürekli kullanmak dağõtõk yapõya 
sürekli olarak yatõrõm yapõlmasõ anlamõna gelecektir. E � devlet bir 
portaldir ve on binlerce ayağõ olan dağõtõk bir yapõya sahip olmamasõ 
gerekmektedir.  

- E- devlet bir eğitim işidir. Eğitim, kurumlarõn kişisel tercihlerine 
bõrakõlmamalõdõr. Ortak veri merkezlerinin kurulmasõ ile kurumlarõn IT 
personeli yetiştirmek amacõ ile ürün, sistem ve cihaz eğtimlerine 
ödeyecekleri on binlerce dolar ülke içinde kalacak, bu meblalarõ kurumlar 
kendi iş alanlarõndaki eğitimlerine aktarabileceklerdir. 
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