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Riskler var ama kamu işbirliğiyle bulutu yönetebilir
Kamu kurumlarına özel bulut bilişim altyapısı kurulması istenirken, kamudaki bulut bilişim 
altyapısını tanımlama, yönetme ve eşgüdümü sağlamak amacıyla bağımsız bir Türkiye Bulut 
Kurumu kurulması önerildi. 

TBD Kamu-BİB’in on dördüncü 
dönem çalışmaları 
kapsamında, 1. Çalışma 

Grubu’nun (ÇG1) hazırladığı rapor, Dr. Cevat 
Şener’in Başkanlığındaki  “Kamuda bulut 
bilişim” oturumunda, Çalışma Grubu Başkanı 
Doç. Dr. Oğuz Ergin tarafından sunuldu. 
“Kamuda bulut bilişimin” kullanılmasına 
yönelik bilgiler sunan oturumunda açılışında 
Dr. Şener, bulut bilişimin her yerde 
konuşulduğunu, bir gerçek olarak hayatın bir 
parçası olarak bugünün teknolojileri arasında 
yer aldığını belirtip “İnternet üzerinden verilen 
her şey bulut değildir” dedi.

“Bulut Nedir?  Bulut Bilişim Nedir? Hizmet 
ve Kurulum Modelleri, Yararları, Riskler ve 
Risk Yönetimi, Dünya ve Türkiye’deki Durum, 
Türkiye İçin Fırsatlar, Ulusal ve Uluslararası 
Mevzuat, Kamunun Buluta Geçişi” konularını 
irdeleyen Çalışma Grubu adına sunum yapan 
Doç. Dr. Ergin, bulut bilişimin kamu ortak 
kullanım ortamı olarak kullanılabileceğine 
dikkat çekti. 

Raporun giriş bölümünde, bilişim sektörü 
ile ilgili kaynak ve çevrelerde giderek daha 
fazla duyulmaya başlayan bir terim olan bulut 
bilişim kısaca, “bilişim aygıtları arasında ortak 
bilgi paylaşımını sağlayan hizmet” olarak 
tanımlandı. Bulut bilişimin, iş gücü kaybı ve 
maliyetleri azaltmasının yanı sıra, yüksek 
verimlilik ve esneklik sağlayabildiği belirtildi. 
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Geleceğin vazgeçilmez modeli
1990’larda İnternet’in ortaya çıkışıyla beraber 
paket program halinde satılan yazılımların 
yerini İnternet üzerinden hizmet olarak 
sunulan yazılımlar aldı. Eş zamanlı olarak 
genişbant altyapılarının da gelişmesiyle 
birlikte daha önceleri bilinen bir teknoloji 
olmakla beraber maliyet etkin bir çözüm 
olmadığı düşünülen “bulut bilişim” önem 
kazanmaya başladı. Bu alan için ayrılması 
düşünülen bütçeler ve elde edilecek 
kazançlara ilişkin yapılan hesaplamalar bulut 
bilişimin geleceğin vazgeçilmez bir modeli 
olacağını gösteriyor.

Bulut bilişim, getirdiği olanaklarla kamunun 
bilgi işlem gereksinimlerinin sağlanmasında 
pek çok yönden yeni fırsatlar sunuyor. Önde 
gelen gelişmiş ülkelerin kamuda bilişimi 
yönetmek için bir sonraki yol olarak belirlediği 
bulut bilişim; maliyet, esneklik, yönetim ve 
verimlilik konularında önemli ilerlemeler 
sağlıyor. Kavram olarak, “altyapı ya da 
uygulamanın uzaktan hizmet olarak alınması” 
demek olan bulut bilişim özel, genel, karma 
ve topluluk olmak üzere dört farklı biçimde 
uygulanabiliyor. 

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Güney 
Kore, Japonya, Avrupa Birliği’ndeki (AB) 
ülke uygulamalarının aktarıldığı raporda, 
Türkiye’deki duruma ilişkin örnekler de verildi. 
Kamuda başarılı örnekler olarak Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı 
Ulusal Yargı Ağı Projesi’nden (UYAP) söz 
edildi. 

Konusunda uzmanlaşacak bir 
kurum
Kamu kurumlarına özel bulut bilişim altyapısı 
kurulması istenen raporda şunlar kaydedildi:

“Kamu kurumlarına özel bulut bilişim altyapısı 
kurulması giderek daha fazla üzerinde 
durulan bir düşüncedir. Yabancı ülkelerde 
örnekleri görüldüğü gibi, Türkiye’de de kamu 
kurumları kendi bilişim gereksinimlerini tek 
bir ‘Kamu Bulutu’ kurarak karşılayabilir. 
Her ne kadar kamu kurumlarının alabileceği 
hizmetler aslında yerli veya yabancı özel 
şirketler tarafından karşılanabiliyor olsa 
da, kamu kurumlarının duydukları güvenlik 
gereksinimleri nedeniyle, kamunun 
kendi bulutunu oluşturması kurumların 
bulut bilişimin sağladığı olanaklardan 
yararlanmasının önünü açacaktır.”

Kamunun bir bulut oluşturması sürecinde “bu 
görevi kimin üstleneceği” üzerinde durulduğu 
belirtilen raporda, Türkiye’de genel kamu 
bulutunu oluşturma ve yönetmek için Türksat 
veya TÜBİTAK’ın sorumlu olmasının yanında 
üçüncü bir model olarak da yeni bir “Türkiye 
Bulut Kurumu” kurulması önerildi. Türksat 
ve TÜBİTAK’ın “kendilerine yasalarla verilmiş 
farklı görevleri olması nedeniyle kamu 
bulutunu yönetmeleri çok verimli bir seçenek 
olmayabileceği” kaydedilen raporda, “yalnızca 
bulut bilişim konusunda uzmanlaşacak 
bir kurum, diğer başka görevleri olan 
kurumlara göre kamu bulutunu çok daha etkin 
yönetebilir” denildi. 

Bir kamu bulutunun oluşturulması için kamu 
kurumları arasındaki eşgüdümü sağlayacak 
bir kuruma gereksinim duyulduğuna dikkat 
çekilen raporda, tamamen kamudaki bulut 
bilişim altyapısını tanımlamak, yönetmek 
ve eşgüdümü sağlamak amacıyla bağımsız 
bir Türkiye Bulut Kurumu kurulması 
önerildi. Bu kurumun kamudaki bilgi işlem 
harcamalarını azaltıp kaynakların daha verimli 
kullanılmasına yararı olabileceğine işaret 
edildi. 

Standartlara uygun bir şekilde buluta çıkmanın önemli olduğunu 
vurgulayan Ergin, Türkiye’nin, bazı kamu kurumlarının özel 
çabaları ve uygulamaları sonucu bulut bilişim konusunda geride 
olmadığını söyledi. Ergin, “Bu yeni kavram, devlette de yeni bir 
yapılanmayı getirecektir. Riskler var ama kamu işbirliği içinde 
bulutu yönetebilir. Eğer bir Türkiye Bulut Kurumu kurulacaksa 
bunu işleri başından aşkın kurumlara bırakmayıp kuruma biz talip 
olmak durumundayız” diye konuştu. 
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Raporda bulutun yararları şöyle sıralandı:

 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

 Çevrecilik
  -Enerji maliyetleri artmakta
  -Ortak kullanım enerji verimliğini artırmakta 
   Daha düşük karbon salınımı

 Maliyeti düşürme
  -Ortak kaynak kullanımı
   Daha az donanım ve yazılım
   Daha az işletme maliyeti
   Daha az fakat nitelikli personel

 Ölçek ekonomisi

Bulutta riskler şunlar:

 Veri güvenliği ve gizliliği
 Ortak kullanılan kaynaklar ve veriler
 Hizmet sağlayıcılar ile paylaşılan bilgiler
 Dinamik kaynak yönetimi sırasında işletim 

 sistemi tarafından sadece mantıksal seviyede 
 silinen veriler

 Çözüm?
 -Şifreli veri saklama 
 -Sanal yerel ağlar kullanımı
 -Ağ içi güvenlik duvarı kullanımı

 Hizmet Sağlayıcı Bağımlılığı
 -Hizmet sağlayıcılar arası belli bir 
 standart bulunmuyor
 -Veri formatları, hizmet arayüzleri

 Yönetim Arayüzü ve Uzaktan Erişim 
 -Internet tarayıcıların ve uzaktan 
 erişimin güvenlik sorunları

 Bant Genişliği ve Veri Transferi
 -Yeterince bant genişliği 
 kullanılmalı

 Yazılım Lisanslama
 -İşlemci, bellek, depolama alanları 
 dinamik olarak değişebiliyor
 -Lisans sayısı kullanılan makine 
 sayısının çok üstüne çıkabilir

Fırsatlar

 Kamu kurumlarına özel bilişim 
 altyapısı kurulması
 -Her kamu kurumu kendi 
 sistem odasını oluşturmasına 
 gerek kalmayacak
 -Fiziki mekân, jeneratör/UPS, 
 soğutma gibi problemler için 
 ortak çözüm

 İzlenebilen teknik altyapı
 -Çalışma saatleri
 -Kamuda proje yönetimi
 -Ücret politikası

 Maliyet Tasarrufu
 -Ortak Kaynak Kullanımı
 -Ölçek Ekonomisi

 Kaynakların Verimli Kullanımı
 Yüksek Esneklik

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