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Yol haritası olmayan kamu, buluta geçişte çekingen 
“Geleceğin vazgeçilmez bir modeli” olacağı düşünülen 
bulut bilişim hizmetlerinin gelecek yıl dünya genelinde 
150 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması planlanıyor. 
Yavaş bir bilinçlenmenin yaşandığı Türkiye’de, 
altyapısını buluta geçirmede çekingen davran kamu, 
uygulayabileceği bir yol haritası çıkarmakta sıkıntı 
çekiyor.
Aslıhan Bozkurt Özellikle 1990’larda genişbant altyapılarının gelişmesiyle 

birlikte, son yıllarda kurum ve şirketlerde, bilişim 
yapılarını “geleceğin vazgeçilmez bir modeli” olacağı 
düşünülen “bulut bilişim”e taşıma konusunda bir trent 

oluşmaya başladı. Gartner raporlarına göre; dünya genelindeki 
bulut bilişim hizmetlerinin 2013’te 150 milyar dolarlık bir 
büyüklüğe ulaşması planlanıyor. Kuzey Amerika, Latin Amerika, 
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) ve Asya Pasifik (APAC)  
Bölgesi’nde toplam 1128 IT karar verici ile yapılan online 
görüşmeyi kapsayan “Küresel CIO Bilgiişlem Araştırması 2012” 
sonuçları, bulut bilişim için önemli bütçeler ayrıldığı ve bu 
bütçelerin her geçen gün arttığını gösteriyor. 

Türkiye’de de bu konuda yavaş yavaş bilinçlenme yaşandığı 
gözleniyor. Kamu kurumlarında bulut bilişim çözümleri son 
dönemlerde merak edilen ve araştırılan önemli bir konu. Birçok 
kamu bilgi işlem birimi, bu konuda araştırmalar yapıp kendilerine 
en uygun çözüm arayışları içinde. İşte bu noktada Türkiye Bilişim 
Derneği’nin (TBD) her yıl düzenlediği geleneksel etkinliklerinden 
biri Kamu Bilgi İşlem Merkezleri Yöneticileri Birliği (Kamu-BİB), 
Kamu Bilişim Platformu’nda “Türkiye Bulut Kurumu” kurulması 
önerildi. 

Hazırlanan “Kamuda bulut bilişim” konulu raporda, Türkiye’de bir kamu bulutunun 
oluşturulması, kamu kurumları arasındaki eşgüdümü sağlayacak bir kuruma gereksinim 
duyulduğuna dikkat çekildi. 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 gündeme getirildi. Türkiye Bulut 
Kurumu kurulmasını isteyen rapora, http://www.tbd.org.tr/usr_img/kamu_bib/RP1-2012.pdf   
adreslerinden ulaşabilirsiniz. 
 
“Türkiye Bulut Kurumu” konusunu TBD BİLİŞİM Dergisi’nin Temmuz-Ağustos sayısında 
“Gündem” sayfalarımızda ele aldık. Bu kapsamda “Türkiye Bulut Kurumu” kurulmasını 
öneren TBD Kamu-BİB 1. Çalışma Grubu raporunun hazırlanmasında da görev alan TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Oğuz Ergin ile görüştük. Raporda da sözü edilen TÜBİTK ve TÜRKSAT yetkililerine 
ulaşmaya çalıştık. TÜRKSAT konu ile ilgili girişimlerimizi yanıtlamazken 
TÜBİTAK yetkilileri bir değerlendirme yapacaklarını bildirdiler. Ancak 
TÜBİTAK’ın değerlendirmeleri dergimiz yayına girdiğinde henüz 
elimize ulaşmamıştı. İlgili kurumlardaki yetkililerin konudan haberdar 
olmaması, TBD’nin bilişim sektöründeki gelişme ve süreçleri yakından 
izlediği, gelecek öngörüleriyle sektörde ihtiyaç duyulacak yapılanmalar 
konusunda yöneticilere yol gösterici, referans olabilecek bir çalışma 
daha yaptığını ortaya koydu.

 TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Ergin, uygulayabileceği bir yol 
haritası çıkarmakta sıkıntı çeken, altyapısını buluta geçirmede çekingen 
davranan kamu için, hem ortak hem de özel çözümler geliştirebilecek 
bir Türkiye Bulut Kurumu kurulması gerektiğini vurguladı. Ergin, bulut 
bilişimin kamu için öncelikle ortak ihtiyaçlar için ortak kullanım alanları 
yaratarak verimsizliği ortadan kaldıracağını belirtti. 

Dünyada kamudaki bulut bilişim uygulama ve projeleri hakkında bilgi 
veren Ergin, Türkiye’de birçok kurumun, araştırmalar yaptığı, uygun 
çözüm arayışına gidildiğini bildirdi. Kamu eliyle bir bulut altyapısının 
oluşturulması halinde birçok kurumun bu dönüşüm için girişimde 
bulunacağını düşünen Ergin,  TÜBİTAK’ın Tr-grid hizmetinin güzel bir 
bulut bilişim uygulaması olduğunu işaret edip TÜRKSAT’ın da, kamu 
kurumların sunucu gereksinimlerini uzaktan karşılamak için bazı 
çalışmalar yaptığını anımsattı.  

http://www.bilisimdergisi.org/s145


