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T O B B  E T Ü  Ö ğ r e t i m  Ü y e s i  D o ç .  D r .  O ğ u z  E r g i n :

Merkezi bir sunucu çiftliğini kurup 
yönetmek üzere Türkiye Bulut Kurumu 
kurulmalı

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 
gerektiğine inanan Ergin, böylece kamunun, bilişim 
konusunda daha verimli hizmet alacağı ve buluta geçişin 
hızlanacağını belirtiyor.

Dergimizin “Gündem” sayfalarında, Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) geleneksel 
etkinliklerinden biri Kamu Bilgi İşlem Merkezleri Yöneticileri Birliği (Kamu-BİB), Kamu 
Bilişim Platformu’nun 14 toplantısında önerilen “Türkiye Bulut Kurumu” kurulması 
konusunu ele aldık. Bu kapsamda, aynı zamanda “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. 
Dünyada kamudaki bulut bilişim uygulama ve projeleri hakkında bilgi veren Ergin, bulut 
bilişimin kamu için öncelikle ortak ihtiyaçlar için ortak kullanım alanları yaratarak 
verimsizliği ortadan kaldırıp avantaj sağlayacağını belirtti. Bulut bilişimle kurumların, 
daha az enerji tüketip daha az donanım ve daha düşük maliyetlerle ihtiyaçlarını 
karşılayabileceklerini anlatan Ergin, yönetim kolaylığı ve esnekliğin de kamu için bir 
diğer önemli avantaj olduğunu söyledi. 
Bazı kurumların çok gizli bilgileri barındırdıklarını ve bunların başka bir sunucuda 
bulunmasını istemediğine değinen Ergin, “Bu bilgilerin uzak bir sunucuda saklanması 
bir risk olarak görülse de bu durum için çeşitli bulut çözümleri bulunuyor” dedi.

Türkiye’de birçok kamu kurumunda, bulut bilişim konusunda araştırmalar yapıldığı, 
uygun çözüm arayışına gidildiğini bildiren Ergin, kamu eliyle bir bulut altyapısının 
oluşturulması halinde birçok kurumun bu dönüşüm için girişimde bulunacağını 
düşünüyor.  TÜBİTAK’ın üniversitelere araştırma çalışmalarında kullanabilecekleri bir 
sunucu altyapısına uzaktan erişim olanağı sunduğu Tr-grid hizmetinin güzel bir bulut 
bilişim uygulaması olduğunu işaret eden Ergin, TÜRKSAT’ın da, kamu kurumların 
sunucu gereksinimlerini uzaktan karşılamak için bazı çalışmalar yaptığını anımsattı.  

Kamunun büyük bir kısmının buluta geçme konusunda uygulayabilecekleri bir yol 
haritası çıkarmakta sıkıntı çektiği, bu nedenle çekingen davrandığına dikkat çeken 
Ergin, bunu ortadan kaldırmak için hem ortak hem de özel çözümler geliştirebilecek bir 
Türkiye Bulut Kurumu’nun kurulmasını istiyor. Ergin, kurulacak kurumun, kamunun var 
olan dengelerini koruma alışkanlığı ve çekingen yapısını ortadan kaldırıp buluta geçişi 
hızlandıracağına inanıyor. 
Ergin, “Merkezi bir sunucu çiftliğini kurmak ve yönetmek göreviyle, Türkiye Bulut 
Kurumu kurulmalı. Bu sunucuya uzaktan nasıl erişileceği, kamu kurumlarının yazılım 
ve bilgi işlem gereksinimlerinin nasıl karşılanacağı konusundaki politikaları bu yeni 
kurulacak kurumun belirlemesi, kamu kurumların bilgi işlemle ilgili ihale ve satın 
alımlarının bu kurum aracılığıyla tek elden yapılması kamunun bilişim konusunda daha 
verimli hizmet almasını sağlayacak” diye konuştu.
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-Sizce “bulut bilişim” nedir? ABD, Güney 
Kore, Avrupa Birliği ve İngiltere gibi ülkelerin 
bulut bilişime öncelik veren politikalara 
yöneldiği bildiriliyor. Dünyadaki kurum ve 
şirketlerin bilişim yapılarını “bulut bilişim”e 
taşıma konusundaki durumu, uygulama ve 
öngörülerine ilişkin değerlendirmelerinizi 
alabilir miyiz?

-Bulut bilişim konusunda teknik bir tanım 
ile başlamak yerine daha yalın bir tanım 
yapmak iyi olabilir. Bulut bilişim, aslında farklı 
kurumların farklı amaçlarla daha paylaşımcı 
bir ortamda kaynaklarını paylaştığı ve bunu 
uzaktan da yapabildikleri bir altyapı. Dünyada 
birçok ülke ve özel şirket, kaynak kullanımı 
konusundaki verimsizliğin önüne geçmek 
amacıyla adımlar atıyor. Veri merkezlerinin 
birleştirilmesiyle kaynaklar daha verimli 
kullanılıyor ve kurumlar hizmetlere uzaktaki 
ortak kullanım alanlarına bağlanarak 
erişiyorlar. Özel sektörde ise Amazon, 
Apple, Google, Microsoft gibi şirketler bulut 
üzerinden hem uygulama sunuyor hem de 

veri saklama hizmeti veriyor. Evimizde son 
kullanıcılar olarak biz de bulut bilişimin 
olanaklarından e-posta ve belge saklama gibi 
konularda yararlanıyoruz.
Kamu bulutuna örnek olarak ABD’deki 
kamunun buluta geçişişine yönelik yasaları 
içeren “Önce Bulut” (“Cloud First”) Politikasını 
inceleyebiliriz. “Önce Bulut” Politikası, 
devletin, kamuda daha düşük maliyetli 
teknolojilerin ve ortak hizmetlerin kullanımını 
teşvik ederek işlevsel verimliliği arttırmayı 
amaçlayan reform çalışmalarının önemli bir 
parçası olarak sunulmuştur. “Önce Bulut” 
Politikasına göre, her kamu kurumunun, 
politikanın yayımlanmasını takip eden 3 
ay içinde bulut bilişime taşınması gereken 
3 sistemini belirlemesi ve 12 ay içinde de 
bunlardan birini bulut ortamına taşıması 
gerekmektedir. Bu şekilde ABD federal 
yönetiminin kamunun buluta geçişini daha 
tedbirli ve somut adımlarla gerçekleştirdiğini 
görebiliyoruz. Türkiye’de kamunun 
buluta geçişini, gerekli ortam ve altyapı 
oluşturulduktan sonra Türkiye Bulut Bilişim 
Kurumu gözetiminde buna benzer yöntemlerle 
sağlayabiliriz. 

Diğer bir örnek olarak ABD’de gerçeklenen 
“Apps.gov” uygulaması gösterilebilir. 
“Apps.gov”, kamu kurumlarının kendi 
bünyelerinde veri merkezi oluşturma 
ihtiyacını ortadan kaldırmayı ve ilgili 
maliyetlerden kaçınmalarına yardımcı olmayı 
da amaçlamakta ve kamu kurumlarının bulut 
bilişim hizmet ihtiyaçlarının tek merkezden 
tedarik edilmesini sağlamaktadır. Bu 
uygulamaların yanı sıra Savunma Bakanlığı, 
Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı gibi kamu kuruluşları da kendi 
içerisindeki gerekli işleri de bulut bilişim 
sistemi üzerinden yürütmektedir.

Dünya geneli diğer devletlerden de bir 
örnek vermek gerekirse Güney Kore’deki 
bulut bilişim uygulaması gösterilebilir. 
Güney Kore, Ulusal Bilişim ve Bilgi Ajansı’nı 
(NCIA) kurarak 19 kamu kurumuna ait bilgi 
sistemlerini NCIA tarafından Daejeon’da 
işletilen tek bir veri merkezinde toplamıştır. 
2007 yılında, Gwangju’da, NCIA bünyesindeki 
ikinci veri merkezi kurulmuş ve 2008 yılında 
mevzuat düzenlemesi ile getirilen zorunluluk 
kapsamında tüm kamu kurumlarının bilgi 
sistemleri birleştirilmiştir. NCIA, hâlihazırda 
48 kamu kurumuna hizmet vermektedir. 
Benzer şekilde Japonya’da da 2015 yılında 
bitirilmesi ve bakanlıkların buluta geçirilmesi 
hedeflenen “Kasumigaseki Bulutu” kamunun 
buluta geçişi örneği gösterilebilir.

Ayrıca İsviçre gibi Avrupa ülkelerinde bazı 
bilimsel projelerin (Örn: Cern, Avrupa 
Uzay Araştırmaları ile ilgilenen kurum, vb) 
verilerinin bulut bilişim sistemi üzerine 
geçilmesi ve veri yönetiminin bulut bilişim 
teknolojileri ile gerçekleştirilmesi yönünde 
çalışmalar yapılmaktadır.

- Bulut bilişimin kamu için yararı nedir? 
Günümüzde kamu hizmetlerinde bulut 

bilişimin getirdiği avantaj ve riskler 
sıralayabilir misiniz?

-Günümüzde çoğu kamu kurumunun ortak 
ihtiyaçları olmasına rağmen, kurumlar bu 
ihtiyaçlarını ayrı ayrı karşılıyorlar ve bu 
durum büyük bir verimsizliğe neden oluyor. 
Bulut bilişimin kamu için öncelikli avantajı 
ortak ihtiyaçlar için ortak kullanım alanları 
yaratarak bu verimsizliği ortadan kaldırmak 
olduğunu söyleyebiliriz. Bulut bilişim ile 
kurumlar daha az enerji tüketerek daha az 
donanım ihtiyacı ile daha düşük maliyetlerle 
ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Bunun 
yanında yönetim kolaylığı ve esneklik kamu 
kurumları için bir diğer önemli avantaj olarak 
söylenebilir. 

Günümüzde bilişim sistemleri dâhil tüm 
iş yapılarının, işte meydana gelebilecek 
büyüme veya küçülme durumlarına göre 
anında değişebilmesi istenmektedir. 
Uzaktan erişim ile sistem ihtiyaçları hızlı 
bir şekilde karşılanabilir ve kurumun yeni 
altyapı kurmasına gerek kalmadan bilişim 
hizmetlerine erişim sağlanabilir. Bulut bilişim 
ve sanallaştırma ile kurumlar sunucularını 
çevrimiçi olarak yaratabilir, anlık işlemci, 
bellek ve disk alanı ihtiyaçlarını hızlı bir 
şekilde karşılayabilir. Uzaktan yönetim 
sayesinde ise herhangi bir İnternet bağlantısı 
olan cihaz ile sisteme erişerek güncel durumu 
öğrenebilir ve sunucularını yönetebilir.

Bunların yanında kurumlar tarafından en 
önemli risk olarak bilgi güvenliği görülüyor. 
Bazı kamu kurumları çok gizli bilgileri 
barındırıyor ve bilgilerin başka bir sunucuda 
bulunmasını istemiyor. Bu bilgilerin uzak bir 
sunucuda saklanması bir risk olarak görülse 
de bu durum için çeşitli bulut çözümleri 
bulunuyor.
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-Türkiye’deki mevcut durum, başarılı kamu 
bulut bilişim uygulamaları ve TÜBİTAK 
ile TÜRKSAT’ın konuya ilişkin çalışmaları 
hakkında bilgi verir misiniz? 

-Bulut bilişim ile ilgili hazırladığımız belge 
sırasında yaptığımız ziyaretlerde gördük 
ki Türkiye’de birçok kamu kurumu, bulut 
bilişim konusunda araştırmalar yapıyor 
ve kendilerine uygun çözüm arayışlarında 
bulunuyor.  Kamu kurumlarında, buluta 
geçiş için henüz yeterli ve ihtiyaçları 
karşılayacak bir altyapının olmadığı ve 
kamunun henüz böyle bir sisteme geçmeye 
müsait olmadığı düşüncesi hâkim. Kamu 
eliyle bir bulut altyapısının oluşturulması 
durumunda birçok kurumun bu dönüşüm için 
girişimde bulunacağı düşünülüyor. Bunun 
yanında Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı gibi kurumlar ise bu 
araştırmalarını somutlaştırarak kendi yapısı 
içinde bazı bulut örnekleri oluşturmuş. Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı’na baktığımızda 
bünyesinde bulunan 6 farklı genel müdürlüğün 
bilgi işlem birimlerinin birleştirildiğini 
görüyoruz. Söz konusu kurum çatısı altında 
toplanan ve daha önceden Başbakanlığa 
bağlı olan tüm kurumların bilgi işlem ile 
ilgili birimleri bakanlığın bilgi işlem dairesi 
başkanlığı altında toplanmış. Şu anda bu 
genel müdürlüklerdeki bilgi işlem hizmetleri 
bakanlığın merkezindeki sunuculara uzaktan 
erişilerek karşılanıyor. Böylece fiziksel olarak 
farklı konumlarda görev yapan kişilerin, farklı 
sunucu altyapıları kurarak çok sayıda bilgi 
işlem çalışanı kullanmanın önüne geçilmiş, 
elektrik faturasında da önemli miktarda 
tasarruf edilmiş.

Benzer bir başka örnek olarak Adalet 
Bakanlığı’nı incelediğimizde tüm dünyada 
bir örnek oluşturabilecek bir Ulusal Yargı 
Ağı Projesi (UYAP) sisteminin geliştirildiğini 
görüyoruz. Ülkemizdeki tüm mahkemelerin ve 
yargıyla ilgili işlem yapan tüm kişilerin belge 
ve bilgilerini merkezi olarak saklayabildiği bu 
sistem, yerinde kurulum yapılmasına gerek 

olmaksızın tüm süreçlerin tek bir bilgi işlem 
binasından yönetilmesini sağlıyor. Adaletle 
ilgili yapılan her türlü işlem bu bilgi işlem 
merkezine uzaktan erişilerek gerçekleştirilip 
kişilerin kendi haklarında yürüyen davalar 
hakkında anında bilgilendirilmesi sağlanıyor. 
Bu yönüyle UYAP tüm bilgi ve belgelerin 
merkezi, kişilere uzak bir konumda tutulması, 
uygulamaların bir merkezden sunulması 
nedeniyle, kamuda bulut bilişim olanaklarının 
kullanımına güzel bir örnektir.

TÜBİTAK üniversitelere araştırma 
çalışmalarında kullanabilecekleri bir sunucu 
altyapısına uzaktan erişim olanağı sunuyor. 
Tr-grid adı verilen bu hizmet, üniversitelerin 
kendi sunucu altyapısını oluşturması yerine 
bu hizmeti uzaktan alabileceğini güzel bir 
örneğidir. TÜRKSAT’ın, kamu kurumların 
sunucu gereksinimlerini uzaktan karşılamak 
için bazı çalışmalar yaptığı biliniyor. Ancak 
kamu kurumları henüz bu tür bir hizmeti 
TÜRKSAT’tan almayı tercih etmiyorlar.

-Sizce Türkiye Bulut Kurumu neden 
kurulmalı? Bu kuruma neden ihtiyaç 
duyuluyor? Kurum, kamunun hangi bilgi 
işlem gereksinimlerinin sağlanmasında yeni 
fırsatlar sunar? 

-Kamu kurumlarının büyük bir kısmı 
buluta geçme konusunda kendilerinin 
uygulayabileceği bir yol haritası çıkarmakta 
sıkıntı çekiyorlar. Bu nedenle kendi 
altyapılarını buluta geçirme konusunda 
çekingen davranabiliyorlar. Bu durumu 
ortadan kaldırmak ve bu gibi kamu kurumları 
için hem ortak hem de özel çözümler 
geliştirebilecek bir Türkiye Bulut Kurumu, 
kamu kurumlarının var olan dengelerini 
koruma alışkanlığını ve çekingen yapısını 
ortadan kaldırmak ve buluta geçişi 
hızlandırmak için gereklidir.

-Kurulması istenen Türkiye Bulut Kurumu 
neler yapmalı? Hem veri hem de uygulama 

açısından birden fazla bulutta aynı anda aynı 
ortak amaç kapsamında hizmet verilebilmek, 
her buluttaki veri ve uygulamayı 
yönetebilmek için Kurumda nasıl bir yapı 
oluşturulmalı ve kurum nelerden sorumlu 
olmalı? 

-Türkiye Bulut Kurumu, öncelikle kamu 
kurumlarının yapılarını incelemeli ve bu 
yapılara uygun ortak ve/veya özel bulut 
model çözümleri sunmalı. Bu çözümler 
kamudaki bilgi işlem harcamalarını azaltıp 
kaynakları verimli kullanmaya yönelik amaçlar 
barındırmalı ve kamu kurumları bu konuda 
bilgilendirilerek buluta geçişleri sağlanmalı.

Merkezi bir sunucu çiftliğini kurmak ve 
yönetmek göreviyle, Türkiye Bulut Kurumu 
kurulmalı. Bu sunucuya uzaktan nasıl 
erişileceği, kamu kurumlarının yazılım ve bilgi 
işlem gereksinimlerinin nasıl karşılanacağı 

konusundaki politikaları bu yeni kurulacak 
kurumun belirlemesi, kamu kurumların 
bilgi işlemle ilgili ihale ve satın alımlarının 
bu kurum aracılığıyla tek elden yapılması 
kamunun bilişim konusunda daha verimli 
hizmet almasını sağlayacak.

- Türkiye Bulut Kurumu’nun, “Bulut bilişim” 
uygulamalarında belli bir kalite ve standardın 
tutturulması için neler yapılmalı? Öncelikle 
hangi düzenlemelere verilmeli? Çalışma 
ve uygulamalar nasıl denetlenmeli, hangi 
kriterler gözetilmeli? 

-Öncelikle sadece bulut bilişim ile ilgili bir 
birim veya kurumun kurulması, kurum kuruluş 
süresince yapılan çalışmalardaki titizliğin 
kuruluştan sonra da sürekliliğinin sağlanması 
gerekiyor. Mevcut tüm bilgi ve tecrübe ve 
gerekirse fiziksel altyapı incelenerek mümkün 
olduğunca değerlendirilmeli. Var olan yerli 
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ve yabancı bulut bilişim sistemlerinin eksi 
ve artıları çıkarılmalı, sistem oluşturma 
sürecinde bunlardan yararlanılmalı. Hali 
hazırda kullanılan bulut sistemlerinin tekrar 
baştan yapılması yerine yapılabildiğince 
yeni kurulacak yapıya eklenmesi ve 
oluşturulacak kamu bulut yapısında burada 
daha önce çalışan uzman kişilerin tekrar 
görevlendirilmesi sağlanmalı. Her konuda 
uzman kişiler yanlış bir kavram ve bu tip 
kişiler yerine bu kurumda çalışacak kişilerin 
sadece kendi alanlarında uzmanlaşmış kişiler 
olmasına dikkat edilmeli ve bunlar sürekli test 
ve eğitimlere tabi tutulmalı. Kurumun özerk 
bir kurum olarak kurulması, nitelikli bilişim 
personeli istihdam edilmesini kolaylaştıracak.

Türkiye Bulut Kurumu tarafından kurulacak 
altyapıda sistem, ağ yönetimi, güvenlik gibi alt 
parçalara ve buralardan da kollara ayrılarak 
oluşturulmalı ve hem ayrı ayrı hem de birlikte 
sürekli test edilmeli ve denetlenmeli. Bu kollar 
sayesinde bulut bilişim dediğimiz sistemin 
alt parçalarında daha önceden zaten var olan 
bilgi ve tecrübeden ve kurumsal iş gücünden 
yararlanılabilecek ve daha deneyimli bir 
işgücü sağlanabilecek. Yalnızca bilgi güvenliği 
konusunda ya da yalnızca bulut bilişim 
altyapısı konusunda uzman kişilerin çalışacağı 
bu yeni kurum kişilerin belirli alanlarda 
uzmanlaşmasını sağlayacağı gibi ülkemizdeki 
bilimsel araştırmalara da katkı sağlayacak.

Kurulacak kurumun yönetim, denetim ve 
kontrol sistemi en baştan belirlenmeli. 
Bu kolların ve üretim ve hizmet kolları ile 
birlikte ilişki ve iletişimlerinin,  görev, yetki 
ve sınırlarının yazılı belgelerle sabitlenmesi 
gerekli. Aynı şekilde içeride olduğu gibi 
dışarıda da yetki ve erişim sınırlamaları 
yazılı olarak korunmalı. Ayrıca bu kurumu 
koruyacak ve destek sağlayarak sürekliliğini 
amaçlayacak yasa ve kanunlar da devlet 
tarafından hazırlanmalı.

Türkiye Bulut Kurumu mali açıdan 
denetlenebilir olmalı, ancak kamu satın alma 

mevzuatı yüzünden iş aksamasına sebep 
olacak kurallar kurum için esnetilmeli. 
Ayrıca mali açıdan önceden karşılaşılan ihale 
yolsuzlukları gibi konular tüm kurumların 
deneyimleri ve tarihsel kayıtlarından alınacak 
ve kurulacak kurumda tüm bu hatalara 
karşı önlemler uygulanmalı. Dışarıdan 
hizmet alımları sırasında, farklı denetim 
mekanizmaları bu tip art niyetlere karşı süreci 
yavaşlatmadan sürdürülmeli.

Kamu kurumlarının büyük miktarda verisini 
tek elden saklayan ve yöneten, kamu 
kurumlarına yazılım uygulamaları sunan, 
bilişim alanında uzman bir kurum olacak 
Türkiye Bulut Kurumu,  bu alanda ülkemizdeki 
gereksinimleri de belirleyen bir role sahip 
olmalı. Bu nedenle kurumun üniversitelerle 
mutlaka işbirliği içinde olması, uzun vadede 
insan kaynağının yetiştirilmesi ve gerekli bilgi 
birikiminin oluşması için gerekli. 

Güvenliği hassas olan kurumlarla hassasiyeti 
az olan kurumlara karşı farklı tedbirler 
uygulanabilir ve farklı bulut altyapıları 
kurulabilir. Örnek olarak UYAP gibi hassas 
bir sistemin verilerinin tutulması için 
dışarıdan hizmet alımı değil içerdeki altyapı 
kullanılmalı, fakat veri güvenlik hassasiyeti 
olmayan bilgilerin tutulması için eğer daha 
verimli olacaksa dış hizmet alımı yapılmalı. 
Fakat dış hizmet alımında ve kurulacak 
sistem altyapısında en baştan var olan sistem 
analizlerine, bilgi ve tecrübeye göre karar 
verilecek ve zaman içerisinde değişiminin var 
olan standartları değiştirmeyeceği teknik ve 
uygulamalar belirlenmeli.

Bunlar şu an için görülebilen ufak bir 
kısım öneriler olsa da asıl şartlar ve 
gereksinimler var olan tüm sistemlerin, 
kullanılan uygulamaların, mevcut kamu 
bulut örneklerinin, dünyada ve Türkiye’deki 
bulut bilişim uygulamalarının analizi ile 
bu konularda uzman ve tecrübeli kişilerin 
yorumları ile saptanmalı.

-Bulut bilişimde önem taşıyan bilgi güvenliği, 
kişisel verilerin gizliliği konusunda uluslar 
arası mevzuat ve anlaşmalar nelerdir? 
Özellikle bilgi güvenliği, kişisel verilerin 
gizliliğine ilişkin ortaya çıkabilecek sorunlar, 
bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri nelerdir?

-Veri güvenliği bulut bilişimle ortaya çıkan 
bir sorun değil, aslında zaten günümüz 
şartlarında yerel ve genel ağ üzerinden 
internet ortamına çıkan, buralarda işlem 
yapan ve bir şekilde verilerini bir yerlerde 
tutan klasik sayılabilecek bir bilgisayar 
kullanıcısının bile risk altında olduğu 
bir konu. İnternet alışverişi sırasında 
karşılaşabileceğiniz kredi kartı bilgilerinin 
çalınması durumu veri güvenliğinin ve 
gizliliğinin tipik bir ihlalidir. Fakat bulut 

bilişimle gelen konu bu tip verilerin yani 
özellikle kendi ortamı haricinde tutulan 
verilerin artması ve dolayısı ile bunların 
korunması ve gizliliğinin de daha çok önem 
kazanmasıdır. Örnek olarak web sitenizin 
altında işleyen veri tabanınızı bir genel 
bulut şirketi üzerine taşımanız durumunda 
yalnız sizin değil o veritabanına kayıtlı belki 
milyonlarca insanın veri gizliliğinin tehlike 
altında olması ve belki bu verilerin banka 
bilgilerini de içermesi senaryosu verilebilir.

Bulut bilişim ile ilgili önemli bazı Uluslararası 
Düzenlemeleri saymak gerekirse AIHS 
Madde 8, yani özel hayatın ve aile hayatının 
korunmasını, AHS Madde 10, ifade 
özgürlüğünü, 108 sayılı Kişisel Verilerin 
Otomatik işleme Tabi Tutulması Karşısında 
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Bireylerin Korunmasına ilişkin Avrupa Konseyi 
Sözleşmesini, 2000/31/AB e-Ticaret Direktifini, 
2006/24/AB Trafik Verilerinin Saklanması 
Direktifini, 95/46 sayılı Bireylerin Kişisel 
Verilerin işlenmesi ve Serbestçe Dolaşımı 
Karşısında Korunmasına ilişkin Direktif ile 
2001/45, 2002/58 ve 2006/24 sayılı direktifleri 
örnek olarak sayabiliriz. 

Bu tür kişisel veri gizliliği anlaşmalarına 
ek olarak kişisel veri güvenliğine zarar 
verebilecek kanunsuz tüm eylemler yasalar 
çerçevesinde Siber Suç tanımları yapılarak 
ve gerek bilgi güvenliği ve gerek diğer 
siber güvenlik içerikli konularda bir yargı 
birimi olabilecek siber güvenlik yapıları 
oluşturulmaktadır. Ayrıca siber suçları 
ulusal güvenlik birimlerinin kolayca takip 
edebileceği şekilde organize işler tanımı altına 
alarak bu konuda uzman kişilerinde görev 
aldığı ve siber suçları takip edip gerektiğinde 
işlem yapabilecek bir güvenlik birimi daha 
oluşturulmuştur  (Birleşmiş Milletler 
Uluslarararası Organize Suçlarla Mücadele 
Antlaşması).

Kamunun buluta geçişinde gizlilik ve güvenlik 
daha farklı ele alınmalı. Bunun için güvenlik 
hassasiyeti çok olan kurumların verilerinin 
kamu bulutu veri depolama altyapısında 
tutulması ve dışarıya açılmaması gibi tedbirler 
düşünüleceği için genel bulut sistemlerindeki 
güvenlik açıklarından ziyade merkezi 
sistemin güvenliği ön plana çıkacak. Güvenlik 
hassasiyeti az olan ve verimlilik açısından 
dışarıdan bulut hizmeti ile yönetilecek veriler 
ise zaten hassas olmadığı için yine güvenlik ve 
gizlilik farklı açılardan ele alınmalı.

Diğer bir güvenlik konusu bu sistemlerde 
“Bulut Bilişim”in dağıtık mimaride olması 
sebebiyle, içerisinde hizmetler arası yoğun 
veri trafiği ve veri iletişimi gerektirmektedir. 
Bunun sonucu olarak, Bulut içinde 
bulunabilecek kötü niyetli kullanıcılar, zararlı 
yazılımlar çalıştırıp, açık kapı (“port”) taraması 
yaparak elde edeceği bilgilerle, olası veri 
kaçaklarını ve veri iletişimini dinleyip, gizli 
verileri ele geçirebilirler. Veri gizliliğine zarar 
verebilecek davranışların büyük bölümü, 
bulut içinde verileri şifreli şekilde saklama, 

sanal yerel ağlar kullanımı ve ağ içi güvenlik 
duvarı kullanımı yöntemleri ile engellenebilir. 
Örnek olarak, verilerin “Bulut Bilişim” hizmet 
sağlayıcısına (Amazon) şifrelenip gönderilmesi 
yöntemi, hastaların hassas sağlık bilgilerine 
erişime sahip olan TC3 adlı bir sağlık firması 
tarafından başarıyla kullanılmıştır.
Bulunduğu ülke dışındaki başka bir 
ülkede yerleşik bir “Bulut Bilişim” hizmet 
sağlayıcısından hizmet alan şirketler, dolaylı 
olarak bu ülkenin yasalarının kapsamına 
girdiği için, burada saklanan verilerine hizmet 
sağlayıcının bulunduğu ülke tarafından 
adli yargı yoluyla erişilebilir ve verilerinin 
gizliliği tehlikeye girebilir. Örnek olarak, 
Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, A.B.D. 
Vatanseverlik Yasası, Yurtiçi Güvenlik yasası 
benzeri yasaları kullanarak, gelişmiş bilgi 
toplama teknolojilerinin yardımıyla her türlü 
bağlamdaki elektronik veriye erişebilmektedir. 
Bulut Bilişim mimarisine, veri denetimi özelliği 
kazandırabilmek ve bu yolla belirli standartları 
ve yasal zorunlulukları sağlayabilmek 
için, sanal misafir işletim sisteminin 
erişemeyeceği, ayrı bir veri denetimi katmanı 
eklenebilir. Bu sayede veri denetimi ve 
uygunluğu merkezileştirilmiş tek bir mantıksal 
katman üzerinden sağlanabilir. 

Bu tip sorunlar, veri gizliliği ve güvenliği 
problemleri daha çok çeşitlendirilebilir 
ve zamanla yeni saldırı yöntemleri ve 
açıklar çıkabilir olsa da tüm bu konulara 
kamu bulut kurumu önlemleri, teknikleri, 
devlet yasamaları ve kanunları ve güvenlik 
birimlerince yapılacak düzenlemelerle karşı 
konulabilecektir.

-Türkiye’de kamunu buluta geçmeye 
karar vermesi halinde hangi hizmetler, 
hangi öncelik ve gereksinim nedeniyle bu 
teknolojiye geçirilmeli? Kamunu buluta 
geçme kararıyla iletişim kesintileri 
ve güvenlik risklerine karşı alınması 
gereken önlemler, bulutlararası birlikte 
çalışılabilirlik, taşınabilirlik için uyulması 
gereken standartlar nedir? Mevcut 

standartlar yeterli mi? Başka hangi 
standartların çıkarılması gerekiyor?

-Türkiye’de kamunun buluta geçişinin aslında 
en temel amaçlarından biri kaynakları verimli 
kullanabilme gereksinimidir. Bulut bilişimle 
sınırsız esneklik, düşük maliyetler, güvenilir 
ve kaliteli hizmet, hizmet sürekliliği ve 
yönetim kolaylığı gibi faydaların sağlanılması 
amaçlanmaktadır. Bulut bilişimin içerdiği 
dinamik kaynak yönetimi, ortak altyapı, verimli 
veri merkezi altyapısı kullanımı gibi yöntemler 
enerji ve kaynakların verimli kullanımına 
örnek teknoloji ve tekniklerdir. 

Kamunun buluta geçişinde mutlaka belirli 
standartlar belirlenmeli ve ön şartlar 
koyulmalıdır ve bu standartların belirlenmesi 
süreci düşünülen kamu bulut kurumu 
tarafından gerçekleştirilmelidir. Standartlar 
önemlidir çünkü çok geniş ölçekli ve değişik 
tipteki verilerin yönetilmesi, denetlenmesi ve 
depolanması gibi bulut sistemi işlemlerinde 
eğer standartlar belirlenmezse bir sistemden 
diğerine geçişte, dışarıdan hizmet alımındaki 
farklılıklarda sorun yaşanması olasıdır. 
Bulutta taşınabilirlik ve bulutlar arası 
iletişimde farklı bulut sistemlerinin ortak 
arayüze sahip olması ve birlikte çalışabilmesi 
gibi konularda sorunlar ortaya çıkabilir. 
Bu sorunların asıl nedeni mevcut bulut 
sistemlerinde uluslar arası standartların 
ve ölçütlerin yer almaması ve var olan 
standartların da farklılık göstermesidir.  
Kurulacak bir kamu bulutu sisteminde 
en baştan bu standartların kamu bulut 
kurumunca belirlenmesi işte bu nedenlerden 
dolayı gereklidir. Eğer tüm sistemler üzerinde 
ortak bir standart kullanılabilirse farklı 
donanımlar üzerinde yaşanacak sorunların, 
yazılım geliştirme sürecindeki esnek olmayan 
yapıdan dolayı karşılaşılacak zorluklar 
aşılabilir. Ayrıca farklı ülkelerdeki yasaların ve 
bilişimle ilgili kuralların farklılığından doğan 
güvenlik ve gizlilik sorunları da tamamen 
ortadan kaldırılmış olur.
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- TBD Kamu Bilişim Platformu’nun 
raporunda, TÜRKSAT ve TÜBİTAK’ın 
“kendilerine yasalarla verilmiş farklı 
görevleri olması nedeniyle kamu bulutunu 
yönetmeleri çok verimli bir seçenek 
olmayabileceği” belirtiliyordu. Raporda, 
“yalnızca bulut bilişim konusunda 
uzmanlaşacak bir kurum, diğer başka 
görevleri olan kurumlara göre kamu 
bulutunu çok daha etkin yönetebilir” 
deniliyordu. Bu konudaki kişisel görüşünüzü 
alabilir miyiz? 

-TÜBİTAK, TÜRKSAT ve diğer Türkiye için 
önemli görevler üstlenen kurumlar, Türkiye’de 
gerekli alt yüklenici eksikliği, nitelikli kişi 
ve tarafların olmaması, bilişim dünyasını 
da içeren üretim ve hizmet sağlayıcılarının 
yeterli ve tam güvenilir olmamasından dolayı 
ortaya devlet tarafından haklı olarak çıkarılmış 
kurumlardır. Bu kurumlar, devletin işlerini ve 
diğer bazı kamu işlerini üzerine alarak hem 
hızlı, hem güvenilir ve hem de yüksek başarılı 
hizmet ve üretim sunmak için çalışıyorlar. Bu 
konularda da sayısız başarıları olduğu doğru, 
fakat özellikle son yıllarda bu kurumlarla 
anılan yeni iş paketleri ve görevlendirmelere 
paralel olarak başarılarında düşüş, aksamalar 
olduğu ve artık gelişen yeni kişi ve taraflara 
göre yetersiz gözüktüğü yönünde bir kanı 
bulunuyor.

Zaten geride olduğumuz ve çok hassas 
bir konu olan uydu ve uzay teknolojileri ile 
uğraşan TÜRKSAT, İnternet erişimi ile ilgili 
servis sağlayıcılık görevi, kamu kurumlarının 
bazı yazılımı işleri, kablo TV ile ticari işleri, 
e-devlet gibi bazı uygulamalardaki görevleri 
gibi birçok görevi üstlenmek zorunda 
kalmıştır. Türkiye’deki araştırma ve bilimin 
geliştirilmesi amacıyla kurulan TÜBİTAK için 
de aynı durum geçerlidir. Bu şartlar altında 
asıl görevleri zaten stratejik ve Türkiye için 
önemli olan bu kurumların, asıl görevlerinin 
dışındaki tüm fazlalıklarının atılması 
gerekirken kamu bulutu gibi devasa bir projeyi 

de bu kurumlara yıkmak, hem bu kurumların 
hantallaşması ve asıl işleri yapamaz hale 
gelmesine neden olacak hem de böylesine 
önemli bir projenin başarısız olmasına 
sebep olabilecektir. Böyle bir projenin dikkat 
edilmesi gereken bir özelliği karmaşık ve 
büyük olmasının yanı sıra gerçekleştikten 
sonraki sürekliliğinin 
sağlanmasının 
gerekliliğidir. Bu yapı 
oluşturulduktan sonraki 
sorunlar, eklentiler, 
sistemle ilgili görevler 
gibi birçok iş tanımı ve 
süreklilik gerektiren 
uygulamaların az önce 
bahsettiğimiz kurumlarca 
ve mevcut yapıları ile 
gerçeklenmesi mümkün 
değildir. Tek işi bulut 
bilişim olan kişi, kurum ve 
taraflarca sağlanmayan 
hizmet kullanıcı kamu 
kurumlarını yeterince 
tatmin etmeyebilir. 

Bu şartlar altında tek 
işi kamu bulutu olan 
kamu bulutu kurumu 
gibi bağımsız bir kurum 
tanımlamak kamunun bulut 
bilişim teknolojisinden daha 
verimli yararlanmasına 
yol açarken TÜBİTAK 
ve TÜRKSAT’ın kendi 
asli görevlerine daha 
fazla zaman ve kaynak 
ayırmasını sağlar.

-Kamu-BİB raporunu sunarken bulut 
bilişimin kamu ortak kullanım ortamı 
olarak kullanılabileceğine dikkat çekip 
standartlara uygun bir şekilde buluta 
çıkmanın önemli olduğuna işaret etmiştiniz. 
Türkiye’nin, bazı kamu kurumlarının özel 
çaba ve uygulamaları sonucu bulut bilişim 

konusunda geride olmadığını belirterek, 
“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” 

demiştiniz. Kuruma 
talip olması gerekenler 
kimlerdir? Nasıl bir yapı 
öngörüyorsunuz? 

-Rapor hazırlama 
süresince birkaç kamu 
kurumuna ziyaret 
gerçekleştirdiğimizde 
gördüğümüz aslında adının 
bulut olarak konulmadığı 
ama tam olarak bulut 
yapısına benzeyen birçok 
sistemin devletin bazı 
kurumlarınca kullanılıyor 
olmasıdır. Bu bağlamda 
Adalet Bakanlığı’nın 
UYAP Bilgi Sistemi ve 
Aile ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın mevcut 
birimlerinin birleştirilmesi 
konusundaki uygulamaları 
örnek olarak verilebilir. 
Bu sistemler, Türkiye 
genelinde en ücra 
köşeden en merkezi 
noktaya tek bir merkezden 
hizmet sağlarken 
buralardan gelen verileri 
yönlendirip güvenli 
olarak saklanmasını da 

gerçekleştiriyor. Özet olarak devletin bazı 
kurumları bulut konusunda bilerek veya 
bilmeyerek zaten sağlam adımlar attığı için bu 
konuda bilgili insan ve yeterli teknolojiye bir 
şekilde sahip bulunuyoruz. Diğer yandan bazı 
özel şirketler bulut bilişim konusunda yatırım 
ve çalışmalar yapıyorlar. Bu şekilde ticari ürün 
ve hizmet sağlama faaliyetlerine de başlanmış. 

Akademik düzeyde çalışmalar ve üniversite 
ortamlarında bilinçlendirici ders ve projeler 
yürütülüyor. Ayrıca bu konularda yurt dışında 
bilgi ve tecrübe sahibi gruplarla işbirlikleri 
ve bilgi alışverişi gerçekleştiriliyor. Kısacası 
devlet kurumlarının yanında üniversiteler 
ve özel kuruluşlar da bu konularda bilgi ve 
tecrübe kazanmaya başladı. 

Bu konudaki görüşüm, öncelikli ve kesin 
olarak kamu kurumlarında mevcut bulut 
altyapısı, bilgi ve deneyim ile insan gücünün 
kullanılmasının gerekliliğidir. Bu konuda uzun 
süre çalışmış ve kendi sistemleri hakkında 
uzman kişilerden, mutlaka yararlanılmalı 
ve bunlar yeni kurumda görevlendirilmeli. 
Şu an işler durumdaki mevcut fiziksel 
altyapı ürünlerinin, mümkün olduğunca 
ve gelecekte sorun çıkarmayacak şekilde 
yeni sistem tasarımında kullanılması veya 
değerlendirilmesi sağlanmalı. Paralel olarak 
başta Türkiye’deki üniversitelerde bu konuda 
çalışmaları bulunan kişi ve grupların, bilgi ve 
deneyimlerine başvurulacak kurumlardaki 
ilgili kişilere danışılıp gerekirse fiili destek 
alınmalı. Üniversitelere bu konularda çalışmak 
üzere proje destekleri sağlanmalı ve gerekirse 
bu konularda eğitim almak üzere gerekli 
yerlere öğrenci ve kişiler gönderilmeli. Kurum 
altyapısı oluşturulurken ve süreç gelişiminde 
güvenlik ihlali olmayacak şekilde mümkün 
olduğunca yerel kurumlardan yararlanılmalı 
ve gerekirse hizmet desteği alınmalıdır. Tüm 
bunlar bu kuruluşun sürecine katılacaktır, 
fakat bu kuruluşta sürekli çalışacak uzman 
kişiler ve yönetim kadrosu bulunmalı ve 
bunlara gerekli eğitimler sağlanmalıdır.

Bulut bilişim, yeni bir teknoloji ve bu 
teknolojinin kamuda kullanılması, bilgi 
işlem hizmeti anlayışını değiştirecek. 
Kamu kurumlarımızın, değişen çağa uyum 
sağlarken düşünce şekillerini ve personel 
yapılandırmalarını değişmesi gerekecektir. 
Yeni ortaya çıkacak bu yapıda, kamunun 
mevcut deneyimli personeli ve üniversiteler bu 
yeni yapılandırmada göreve talip olmalıdır.
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