
Dergimizin bu sayısının “Bir konu” sayfalarında ele aldığımız veri merkezleri “Datacenterlar”, kapsamında 
üç yıl önce kurulan Bilişim Altyapı Sistemcileri Derneği (BASİD) Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Coşkun ile 
bir söyleşi gerçekleştirdik. Coşkun, BASİD’in özellikle ağ teknolojileri üzerine uzmanlaşmış kurum, kuruluş 
ve üreticileri kapsayacak şekilde kurulduğunu, veri merkezleri konusunda Türkiye’de yasal mevzuatların 

yeterince oturmamasından kaynaklanan boşlukları kamu yararı gözeterek, tüm kaynakları ilgili kurumlarla 
paylaşmaya çalıştıklarını anlattı. 
 
Önümüzdeki dönemlerde ülkemiz ve dünyada, eksikliği hissedilecek yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak için 
uluslararası eğitim merkezleriyle görüşmeler yaptıklarını söyleyen Coşkun, veri merkezleri konusunda yeterli doğru 
bilgiye ulaşamayan birçok kurum ve kuruluş olduğunu belirlediklerini bildirdi. 

Bu yılda 3.sünü yaptıkları Datacenter Türkiye Konferansı’nın BASİD’in en önemli projelerinden biri olduğunu ifade 
eden Coşkun, sektörün ve kamunun desteğini alabilirlerse Data Center Türkiye Konferansı’nı bölgede etkin bir 
konuma getirmeyi planladıklarını açıkladı.

Bilişim ürünleri konusunda yeterli üretimimiz olmadığı için, elimizdeki tek kaynağın yetişmiş insan gücü olduğuna 
işaret eden Coşkun, altyapı projelerini yürüten birçok firmanın “şimdilik yetersiz seviyede fiyat odaklı” yaptığı 
işi, “yetkinlik derecesine taşıyarak” tercih sebebi haline getirebilme olanağı bulunduğunu tespit ettiklerini 
belirtti. Coşkun, “Yeterli imkânları sağlayabilirsek üyelerimizin seviyelerini uluslararası standartlara taşımayı 
hedeflemekteyiz” dedi. 

“Veri merkezleri, global dünyaya açılan pencereler olmasına rağmen ülkemizde altyapıları mevzuatı konusunda 
kanunlarımızda hukuksal ve kurumsal eksiklikler var” diyen Coşkun, bu eksikliklerin Türkiye’nin bulunduğu 
coğrafyada tercih edilen “veri merkezleri üssü” olmasına engel oluşturduğuna dikkat çekti. 

Veri merkezlerinin, öncelikli konuları olmasına rağmen, veri merkezi işletmecileri ile birlikte işbirliği 
yapamadıklarından yakınan Coşkun, özellikle TBD dahil olmak üzere bütün derneklerle ortaklaşa hareket etmek 
istediklerini duyurdu. 
Önümüzdeki yıllarda yetişmiş personel açığının hızla büyüyerek devam edeceğinin altını çizen Coşkun, söyleşiyi 
“Yetersiz devlet destekleri ve kanunlar yönünden ‘Bölgemizin Veri Merkezi Üssü’ olma şansımızı da yanı başımızdaki 
Bulgaristan’a kaptırmak üzereyiz” uyarısıyla tamamladı.

Bilişim Altyapı Sistemcileri Derneği Başkanı Coşkun: 

Bölgemizin “Veri Merkezi Üssü’ olma şansımızı 

Bulgaristan’a kaptırmak üzereyiz

Veri merkezleri konusunda Türkiye’de altyapı mevzuatında kanunlarda hukuksal 
ve kurumsal eksiklikler bulunduğu, devlet desteklerinin yetersizliğine dikkat çeken 
Coşkun, bunun Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada tercih edilen “veri merkezleri 
üssü” olmasına engel oluşturduğuna işaret etti. Önümüzdeki dönemde eksikliği 
hissedilecek yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak için uluslararası eğitim 
merkezleriyle görüştüklerini bildiren Coşkun, veri merkezi işletmecileriyle işbirliği 
yapamadıklarından yakınıp özellikle TBD dahil olmak üzere bütün derneklerle 
ortaklaşa hareket etmek istediklerini söyledi. 

Aslıhan Bozkurt

-Öncelikle Bilişim Altyapı Sistemcileri 
Derneği (BASİD) ne zaman kuruldu? Veri merkezleri 
konusunda BASİD’in amacı, hedefi ile faaliyet 
alanları hakkında bilgi verir misiniz? BASİD’in 
yürüttüğü önemli /örnek proje ve uygulamaları 
sıralar mısınız? Halen kaç üyeniz bulunuyor?

-Ben de öncelikle Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 
Yönetim Kurulu ve üyelerine selamlarımızı iletiyorum. 
Derneğimiz Temmuz 2012 de özellikle ağ teknolojileri 
üzerine uzmanlaşmış kurum, kuruluş ve üreticileri 
kapsayacak şekilde kuruldu. Üç yıl önce kurulmuş yeni 
ancak üyeleri yönünden çok tecrübeli bir derneğiz. 

Veri merkezleri konusunda ülkemizde yasal 
mevzuatların yeterince oturmamasından kaynaklanan 
boşlukları kamu yararı gözeterek, tüm kaynakları ilgili 
kurumlarla paylaşmaya gayret ediyoruz.  

Önümüzdeki dönemlerde ülkemizde ve aslında 
dünyada, eksikliği hissedilecek yetişmiş personel 
ihtiyacını karşılamak için uluslararası eğitim merkezleri 
– ki birçok eğitmenleri ISO komitesinde standartların 
yönergeleri üzerine çalışıyor- ile veri merkezleri 
yöneticilerinde teknisyenlerine kadar birçok başlıkta 
eğitimlere başlamak üzere görüşmeler yapmaktayız. 
Bu gerçekten önemli bir proje. Derneğimizin kuruluş 
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amaçlarından bir tanesi sürekli mesleki eğitim.
-BASİD olarak firma, araştırma kuruluşları ve 
üniversitelerle gerçekleştirdiğiniz işbirlikleriniz 
var mı, bu işbirliklerinizle ileriye dönük planlarınız 
nedir?

-Maalesef işbirliklerimiz yok ama görüşme yaptığımız 
birkaç üniversitemiz var. İlerleyen dönemlerde yapılan 
işbirliklerimizi sektörle paylaşacağız.

Dünyadaki örneklerine baktığımız zaman, altyapı 
ve/veya veri merkezlerini kapsayan dernekleri 
destekleyenlerin profilini incelendiğinde birçok 
sektör ve disiplinden üyeleri görebiliyoruz.  Genç bir 
dernek olduğumuz için iletişim çalışmalarımız devam 
etmektedir. 

- Düzenlediğiniz Data Center Türkiye Konferansı’nın 
amacı ve hedefi ile hakkında kısa bilgi verir misiniz?

-Datacenter konusunda yeterli doğru bilgiye 
ulaşamayan birçok kurum ve kuruluşun olduğunu 
tespit ettik. Ve yönetim kurulumuzun yoğun gayretleri 
ile oluşturduğumuz, bu yılda 3.sünü yaptığımız 
Datacenter Türkiye Konferansı, derneğimizin en önemli 
projelerinden bir tanesidir.

Ve ayrıca hükümetimizin ücretsiz eğitim 
politikasına uygun bir şekilde, kâr amacı gütmeden 
konferansımızdan tüm sektör paydaşlarının maksimum 
düzeyde yararlanmasını amaçlıyoruz.

Sektörümüzün ve en önemlisi kamunun desteğini 
alabilirsek Data Center Türkiye Konferansı’nı 
bulunduğumuz coğrafyada etkin bir konuma getirmeyi 
planlamaktayız.

-BASİD’ın önümüzdeki günlerde gündeme getireceği 
çalışma ve projeler hakkında bilgi alabilir miyiz? 
Önümüzdeki dönemde hedefleriniz nedir, neler 
sunmayı amaçlıyorsunuz?

- Bilişim ürünleri konusunda yeterli üretimimiz olmadığı 
için, elimizdeki tek kaynak, yetişmiş insan gücümüz. 
Doğudan batıya altyapı projeleri yapan birçok firmamız 

var. Şimdilik yetersiz seviyede fiyat odaklı yapılan bu 
işleri, yetkinlik derecesine taşıyarak tercih sebebi haline 
getirebilme imkânlarımız olduğunu araştırmalarımız 
sonucunda tespit etmiş bulunuyoruz. Yeterli imkânları 
sağlayabilirsek üyelerimizin seviyelerini uluslararası 
standartlara taşımayı hedeflemekteyiz.

-2016’ya ilişkin plan, hedef ve öngörüleriniz 
hakkında kısa bir değerlendirme yapar mısınız? 

-2016 ilk yarıyıl içinde yapılacak olağan kongreden 
sonra, oluşacak yeni yönetimin alacağı yeni kararlar ve 
uygulamalar hayata geçirilecektir. Bu arada yukarıda 
bahsettiğim konularla ilgili çalışmalarımız devam 
edecektir.

-Veri merkezleri hangi ihtiyaçtan doğdu? Veri 
merkezi kapsamında öne çıkan ve yaygın kullanılan 
hizmetler nelerdir? Bu alandaki hukuksal ve 
kurumsal altyapı konusunda yaşanan sorunlara 
kısaca değinir misiniz? 

-Büyüyen data/ses/video trafiğinin artmasına paralel 
olarak, her firma veya kurumun böyle bir yatırım 
maliyetine katlanmadan hizmet alabilmeleri veri 
merkezlerinin ortaya çıkmasının ve pazar payının 
büyümesine vesile olmuştur. Öne çıkan; sunucu 
barındırma, sunucu kiralama, olağanüstü durum 
merkezi, web merkezleri, e-posta sunucuları gibi 
hizmetlerdir. Veri merkezleri, global dünyaya açılan 
pencereler olmasına rağmen ülkemizde altyapıları 
mevzuatı konusunda kanunlarımızda hukuksal ve 
kurumsal eksiklikler var. Bu eksiklikler ülkemizin 

coğrafyamızda tercih edilen “veri merkezleri üssü” 
yapmasına engel teşkil etmektedir. Veri merkezleri, 
öncelikli konumuz olmasına rağmen, ülkemizdeki 
veri merkezi işletmecileri ile birlikte işbirliği 
yapamamaktayız. Tüm sektörü ilgilendiren konularda 
özellikle bilişim konusu olduğunda TBD dahil olmak 
üzere bütün derneklerle ortaklaşa hareket etmeliyiz. 
Çünkü bizler derneğiz ticari faaliyetlerde bulunmuyoruz. 
Tüm dernek yöneticisi olan dostlarımızın bilgisine, 
yanınızdayız.

- Veri merkezlerine yönelik standartların 
oluşturulması, ulusal ve uluslar arası piyasalarda 
rekabet edebilmede öncelik taşıyor. Standartların 
oluşturulması ve yerleştirilmesi için hangi kurumlar 
hangi çalışmaları yapmalı? 
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-Ülkemizde standartlar konusunda tek yetkili 
kurum, Türk Standartları Enstitüsü’dür (TSE). Bütün 
çalışmaları tüm paydaşları ile birlikte TSE’nin 
yürütmesi gerekmektedir. Konu uluslararası olduğu 
için veya Avrupa Birliği’ne girmeye çalıştığımıza göre, 
standartlarımız EN(European Norm) yani TSE EN olmalı.

Ülkemizde bağımsız komiteler olmadığı için sektör 
içindeki dernekler, teknik üniversitelerin tüm 
disiplinleri, özel sektör TSE ile birlikte çalışmalıdır. 

-Zenium Technology Partners’ın İngiltere ve Türkiye 
pazarlarını kapsayan bağımsız araştırmasına 
göre, veri merkezi endüstrisindeki yetenek açığı, 
2015 yılına girerken sektörün önemli bir sorunu 
olmaya devam ediyor. BASİD olarak bu konudaki 
değerlendirmenizi alabilir miyiz?

-Konuşmanın başında da bahsettiğim gibi önümüzdeki 
yıllarda yetişmiş personel açığı hızla büyüyerek devam 
edecek. Yetersiz devlet destekleri ve kanunlar yönünden 
“Bölgemizin Veri Merkezi Üssü” olma şansımızı da yanı 
başımızdaki Bulgaristan’a kaptırmak üzereyiz.

BASİD olarak elimizdeki kaynaklarla, ülkemizde 
yapılmayan veri merkezi eğitimlerinin derneğimiz 
bünyesinde yapılmasını sağlamak için girişimlerimiz 
bulunmaktadır. En kısa zamanda bu eğitimlerin 
sürekliliğini en uygun şartlarda herkesin erişebildiği 
şekilde yapılmasını sağlamaya çalışacağız.

Bu güzel sohbet için teşekkür eder, konu ile ilgili 
her kurum ve kuruluşu ticari bir faaliyeti olmayan 
derneğimize katkı vermeye davet ediyorum. Dilerim her 
şey ülkemiz iyi olur.
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