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Bulut alanında belgelendirme 
yapmaya yetkili kuruluşlar oluşmalı
Kamu ve kritik özel sektör kuruluşlarında bulut odaklı bilgi güvenliği 
risk analizleri yapılması istenirken TBD, TÜBİTAK ve üniversitelerin 
eşgüdümünde bulut ve bulut güvenliği alanında kritik araştırma 
konularının saptandığı, bu konulara dönük ulusal araştırma 
kapasitesinin tespit edildiği bir rapor yayınlanacak.

TBD’nin 7 ana hedeften 
biri olan Ar–Ge ve 
İnovasyon Çalışma 

Grubu’nun alt gruplarından biri de “Bulut 
bilişim” olarak gerçekleştirildi. Prof. Dr. 
Ali Yazıcı’nın yönettiği “Bulut bilişim” 
çalıştayında, “Bulutta Sanallaştırmanın 
Önemi”, “Kamuda Bulut” ve “Bulut 
Güvenliği” konuları irdelendi. Çalıştayda 
dile getirilen öneri ve sonuçlar, “Anlayış ve 
Buluta Hazırlık”, “Standartlar”, “Mevzuat 
ve Belgelendirme”, “Teknoloji Geliştirme” 
ile “Yatırım Ortamı ve Teşvikler” başlıkları 
altında toplandı:

Anlayış ve buluta hazırlık

-Bulut bilişimin teknoloji ve işletme modeli 
olarak iki farklı perspektifi olduğunun 
doğru anlaşılması gerekiyor. 
-Üniversitelerde bulut bilişim konulu 
dersler, yüksek lisans ve doktora tezlerinin 
sayısı artırılmalı. 
-Başta kamu kurumları ve yurt dışı ile 
bağlantılı özel sektör kuruluşlarında veri 
yaşam çevrimi analizleri tamamlanmalı. 
-Başta kamu kurumları ve kritik özel 
sektör kuruluşlarında bulut odaklı bilgi 
güvenliği risk analizleri yapılmalı. 
-Özellikle KOBİ’lerin bulut bilişimi doğru 
kullanmak konusunda eğitilmesi gerekiyor.

Standartlar

-Kurumların ve bulut teknolojisini kullanarak 
teknoloji ve ürün geliştiren tüm paydaşların 
açık standartlara uyması ve katkı koyması 
sağlanmalı. 
-TSE’nin onaylanmış ISO standartlarını ulusal 
standart haline getirmesi ve bu konuda rehber 
hazırlaması gerekiyor. 
-Türkiye’den uluslararası standart 
örgütlerinde (ITU, ISO, ETSI, CEN/CENELC, vb) 
daha çok katılım olmalı. Bu katılım, finansal 
olarak da desteklenmeli. 
-Değişik türdeki Hizmet Servisi Anlaşmaları 
(HSA) için referans anlaşma metinlerinin 
oluşturulması gerekmektedir. 

Mevzuat ve belgelendirme

-Ulusal mevzuatlarımız en kısa sürede Avrupa 
Birliği standartlarını yakalamalı. 
-Türkiye’deki veri merkezi işleticilerinin 
başta yaygın de facto standartlar (CSA CCM, 
vs) olmak üzere açık standartlara uygun 
belgelendirme için hazırlık yapmalı.  
-Bulut alanında belgelendirme yapmaya yetkili 
kuruluşlar oluşmalı. 
-Kamu kurumlarının hangi kamu hizmetleri 
içerisinde hangi iş ve işlemleri özel sektör 
bulut hizmet sağlayıcılar üzerinden 
temin edebileceklerine dair envanterler 
oluşturulmalı. 
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-Bulut alanında özel sektörün bağımsız denetçiler ve kamu denetçileri ile çalışmasının etkin 
biçimde gerçekleşmesi için çalışma biçimlerinin oluşturulmalı. 

Teknoloji geliştirme

-TÜBİTAK’ın özellikle açık standartlara ve açık kaynak kodlu alt yapılara dönük çalışan 
üniversite ve özel sektör paydaşları ile çok taraflı araştırma projeleri yürütmesi veya bu tür 
projeleri desteklemesi gerekiyor. 
-Bilgi güvenliği ve özellikle mahremiyet konusunda teknolojik gelişmelere katılım sağlanmalı. 

Yatırım ortamı ve teşvikler

-Bulut alanında yapılacak yatırımların, yatırım teşviki almasının önü açılmalı. 
-Özellikle KOBİ’lerin bulut temelli hizmetleri kullanması için teşvik edilmesi, mahremiyet 
sigortası mekanizmasının oluşturulması gerekiyor.

2015 – 2016 eylem önerileri

2015 

-TBD tarafından TSE ve BTK’nın komisyonları 
ile TÜBİTAK’ın AKASYA ve TÜBİTAK 
B3 projeleri ve Kalkınma Bakanlığı, 
telekomünikasyon servis sağlayıcılar ve 
sektörel yazılım temsilcilerinin eşgüdümünü 
sağlayan çalıştaylar dizisi başlatılacak. 
-TBD olarak TÜBİTAK’ın üniversiteler ve özel 
sektör kuruluşları ile bulut konusundaki ortak 
çalışma ilkelerini yayınlaması ve mevzuatın 
elvermesi durumunda 1511 programı, vb. 
uygun bir program kapsamında destek 
mekanizmasını çalıştırması için görüşmeler 
yapılacak.
-TBD eşgüdümünde özel sektör 
kuruluşlarımızın Cloud Security Alliance (CSA) 
üyeliğine yönlendirilmesi ve CSA çalışma 
gruplarına katılımı özendirilecek. 
-TBD ve TSE eşgüdümünde ITU, ISO, ETSI, 
CEN/CENELEC çalışmalarına katkı verilmesi 
için özendirici faaliyetler yürütülecek. 
-TBD ve TSE eşgüdümünde bulut alanında 
çalışan uzman mesleklere dair meslek 
standartları veya mevcut bilişim meslek 
standartlarına yapılabilecek eklerin 
geliştirileceği bir çalışma grubu oluşturulacak. 
-TBD, TÜBİTAK ve üniversiteler eşgüdümünde 

bulut ve bulut güvenliği alanında kritik 
araştırma konularının saptandığı, bu konulara 
dönük ulusal araştırma kapasitesinin tespit 
edildiği bir rapor yayınlanacak.

2016 

-ISO 27K başlığı altında geliştirilen ve bulutla 
ilgisi bulunan kritik standartların tamamının 
ulusal standart olarak yürürlüğe girmesi 
hedefine ulaşılacak. 
-Bulut ve bulut güvenliği alanında danışmanlık 
veren, belgelendirme hizmeti sunan kamu 
ve özel sektör kuruluşlarına dair hizmet 
standartları oluşturulacak. 
-Kamu kurumlarında veri yaşam döngüsü 
analizlerinin nasıl yapılacağına dair bir rehber 
yayınlanacak. 
-Kamu kurumlarında özel sektör bulut hizmet 
sağlayıcıların hangi koşullar altında ve ne 
şekilde kullanılabileceğine dair bir rehber 
yayınlanacak.
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