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BASIN AÇIKLAMASI
Son günlerde bazı basın-yayın organlarında yer alan, Genel Müdürlüğümüzün
düzenlediği “Pasaport kapağı alımı ihalesi” ile ilgili, eksik ya da yanlış bilgilere
dayanan kimi haber ve yorumlar üzerine, aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli
görülmüştür:
1.”Pasaport kapağı alımı işinde kullanılacak çiplerin güvensizliği” iddiası:
Söz konusu ihale dokümanının hazırlanması sürecinde, ilgili taraflardan işin nitelik ve
niceliğine ilişkin talepler ile TÜBİTAK’ın teknik desteği alınmıştır. TÜBİTAK tarafından
hazırlanan ve 15.07.2011 tarihli yazı ekinde Genel Müdürlüğümüze gönderilen Teknik
Şartname’de çip güvenliği için EAL5+ sertifikası, işletim sistemi güvenliği için EAL4+
sertifikası güvenlik seviyesi olarak yeterli kabul edilmiştir. İhaleye teklif veren bütün
istekliler, çipler için EAL5+ sertifikasını, işletim sistemi için de EAL4+ sertifikasını
uluslar arası bilişim güvenliği sertifikasyon kurumlarından temin etmiş ve tekliflerinde
sunmuşlardır. Kaldı ki, muayene ve kabul aşamasında, teknik şartnamede istenilen
şartların yerine getirilip getirilmediği ayrıca kontrol edilmektedir.
2.”TÜBİTAK’ın çiplerinin tercih edilmediği” iddiası:
Tabaka yerleştirilmiş pasaport kapağı alımına ilişkin yapılan ihaleler, tüm isteklilerin
katılabileceği, açık ihale usulü ile yapılmıştır. Söz konusu alım işinin ana bileşenlerini,
pasaport kapağı, çip, anten düzeneği, bu üçünün tabaka haline getirilmesi hizmeti ile
çipin işletim sistemi oluşturmaktadır. Bu güne kadar ihaleye katılan hiçbir istekli,
TÜBİTAK tarafından üretildiği iddia edilen bir çipi teklif etmemiştir.
3.“Ekim ayında çıkılan ihaleye katılan 5 firmadan 3'ünün (Malezyalı IRIS,
ABD'li HID ve Fransız Arjowiggins’in) TÜBİTAK tarafından geliştirilen
işletim sistemini (AKİS) teklif ettikleri” iddiası:
Ekim ayında yapılan ve isteklilerin hiçbirinin ihale dokümanında istenilen bilgi ve
belgelerin tamamını sunamaması nedeniyle iptal edilen ihaleye toplam 7 istekli
katılmıştır. Bu isteklilerden yalnızca birisi (Arjowiggins) TÜBİTAK’ın işletim sistemini
sunmuştur.
4.Tabaka Yerleştirilmiş Pasaport Kapağı Alımı ihale süreci halen devam etmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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