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ÖZET  

Planlama Uzmanlığı Tezi 

BULUT BİLİŞİMİN KAMUDA KULLANIMI: DÜNYA ÖRNEKLERİ ve 

TÜRKİYE İÇİN POLİTİKA ÖNERİLERİ 

Muhammed Raşit ÖZDAŞ 

Bilgisayarların hayatımıza girmeye başladığı 1950’li yıllardan günümüze dek 
bilgisayarlar ve bilgi sistemleri sürekli olarak gelişmeye devam etmiştir. Bu gelişim 
sürecinde öncelikle devasa büyüklükteki merkezi bilgisayarlar kullanılmış, 
sonrasında yarı iletken teknolojisinin gelişmesi ile bilgisayarlar küçük boyutlarda 
üretilebilir hale gelerek ucuzlamış ve merkezi bilgi sistemlerinin yerini dağıtık 
sistemler almıştır. 1990’lı yıllarda internetin yaygınlaşması ile birlikte bilgi 
sistemleri nitelik ve nicelikçe gelişmiş ve bilgi sistemlerinin merkezileştirilmesi, 
maliyet-etkin bir alternatif olarak tekrar gündeme gelmiştir. Ayrıca bilgi 
sistemlerinin internetin dinamik yapısına uygun şekilde esnek bir hüviyete bürünmesi 
ve karmaşık bilgi sistemlerinin kolay yönetilebilir bir forma sokulması da bu süreçte 
gündeme gelen ihtiyaçlardandır. Söz konusu ihtiyaçların bütüncül bir bakış açısıyla 
çözüme kavuşturulması amacıyla 2000’li yılların başlarında ortaya çıkmış bir kavram 
olan bulut bilişim, bilgi sistemlerinin çalıştığı altyapıların esnek bir ücretlendirme 
modeliyle kiralanması esasına dayanmaktadır. 

Avrupa Birliği ile ABD, İngiltere, Almanya, Güney Kore ve Japonya gibi 
ülkelerde bulut bilişime ilişkin politika seviyesinde çalışmalar yürütülmekte olup 
genel itibarıyla ülkelerin bulut bilişime ilişkin olumlu bir tavır sergilemekle beraber 
bulut bilişimin bazı risklerini de vurgulayarak bunlara ilişkin çözüm önerileri 
oluşturmaya çalıştıkları gözlenmektedir. Bu bağlamda, bulut bilişim bir tez çalışması 
kapsamında incelenmeye değer bulunmuştur. Çalışmada araştırma, dünya 
örneklerinin incelenmesi ve ülkemizdeki mevcut durumun anket ve sözlü 
görüşmelerle tespit edilmesi yöntemleri benimsenmiştir. 

Çalışma sonucunda kamuya özel bir bulut bilişim altyapısının oluşturulması 
gerektiği sonucuna varılmış, buna ilişkin stratejik, hukuki ve teknik seviyelerde öneri 
ve değerlendirmelere yer verilmiştir. Ayrıca bulut bilişimin olası kullanım alanları, 
bulut bilişimin risklerinin azaltılabilmesi ve kamu yatırım ve ihale süreçlerinde bulut 
bilişimin rolü gibi konularda çeşitli önerilerde bulunularak kamu bilgi sistemlerinde 
bulut bilişimin kullanımına ilişkin bir fayda-maliyet analizi, anket sonuçlarından 
faydalanılarak gerçekleştirilmiştir. Fayda-maliyet analizi sonuçlarına göre bulut 
bilişimin kamuda kullanımı sonucu yıllık 574 milyon TL tasarruf öngörülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: bulut bilişim, sanallaştırma, kamu bilgi sistemleri, 
dağıtık altyapılar, veri mahremiyeti. 
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ABSTRACT 

Thesis for Planning Expertise 

CLOUD COMPUTING IN THE PUBLIC SECTOR: WORLD EXAMPLES 

AND POLICY RECOMMENDATIONS FOR TURKIYE 

Muhammed Raşit ÖZDAŞ 

Computers and information systems have been continously evolving since 
1950’s when computers have begun to be used in daily life until today. During this 
evolution process, initially enormous central computers were used, afterwards, via 
advancements in the semi-conducter technology, computers became cheaper bacause 
of the ability to be produced in smaller sizes and central information systems were 
replaced with distributed systems. With the spread of the Internet in 1990’s, 
information systems grew qualitatively and quantitatively and centralization of 
information systems received attention once more as a cost-effective alternative. In 
addition, information systems to become flexible enough in accordance with the 
dynamic nature of the Internet and complex information systems to be shaped into an 
easily managable form are the additional requirements which became important 
issues in this process. Cloud computing, which emerged at the beginning of 2000’s 
with the aim of meeting above mentioned requirements through a comprehensive 
viewpoint, is based on infrastructures which information systems run on rental basis 
with a flexible pricing model.  

In the European Union and the states like the United States of America, UK, 
Germany, South Korea and Japan policy-level work related to cloud computing has 
been ongoing and although it is observed that they have a positive attitude about 
cloud computing, they are also well aware of the risks involved and try to find 
appropriate solutions to them. In this sense, cloud computing is worth considering. 
With regards to the methodology, analysis, examination of country-specific cases 
and assessment of the current situation in Turkey via a questionnarie and verbal 
interviews have been adopted. 

Based on this study, it is concluded that a cloud computing infrastructure for 
the specific use of public sector is needed and related proposals and assessments at 
strategic, legal and technical levels are provided. Besides, additional 
recommendations on topics like probable uses of cloud computing, reducting its risks 
and the role of cloud computing in investment and bidding processes are given and a 
cost-benefit analysis regarding the use of cloud computing in public sector 
information systems is carried out, by using the results of the questionnarie. 
According to the results of cost-benefit analysis, it is estimated that 574 million TL 
saving per year is predicted with the use of cloud computing in public sector.  

 

Keywords: cloud computing, virtualization, public information systems, 
distributed infrastructures, data privacy. 



v 
 

İÇİNDEKİLER 

TEŞEKKÜR ................................................................................................................ i 

ÖZET .......................................................................................................................... iii 

ABSTRACT ............................................................................................................... iv 

İÇİNDEKİLER .......................................................................................................... v 

TABLOLAR .............................................................................................................. ix 

ŞEKİLLER ................................................................................................................. x 

ÇİZELGELER .......................................................................................................... xi 

KISALTMALAR ..................................................................................................... xii 

TANIMLAR ............................................................................................................ xiv 

BAZI İNGİLİZCE KAVRAMLAR İÇİN ÖNERİLEN TÜRKÇE 
KARŞILIKLAR ..................................................................................................... xvii 

GİRİŞ .......................................................................................................................... 1 

1. BULUT BİLİŞİM ................................................................................................... 5 

1.1. Tanım ................................................................................................................ 5 

1.2. Tarihsel Gelişim ................................................................................................ 7 

1.3. Yapısal ve Karakteristik Özellikler ................................................................. 11 

1.3.1. Yapısal Özellikler .................................................................................... 11 

1.3.2. Karakteristik Özellikler ............................................................................ 13 

1.3.3. Bulut Bilişimin Benzer Kavramlarla İlişkisi ............................................ 14 

1.4. Bulut Bilişim Mimarileri ................................................................................. 20 

1.4.1. Açık Bulut ................................................................................................ 21 

1.4.2. Özel Bulut ................................................................................................ 21 

1.4.3. Topluluk Bulutu ....................................................................................... 22 

1.4.4. Karma Bulut ............................................................................................. 23 

1.5. Yazılım Hizmet Modelleri .............................................................................. 24 

1.5.1. Servis Olarak Yazılım .............................................................................. 26 

1.5.2. Servis Olarak Yazılım Geliştirme Ortamı ................................................ 27 

1.5.3. Servis Olarak Altyapı ............................................................................... 28 

1.6. Avantajlar ........................................................................................................ 29 

1.6.1. Performans ............................................................................................... 30 

1.6.2. Tasarruf .................................................................................................... 31 

1.6.3. Esneklik .................................................................................................... 33 



vi 
 

1.6.4. Hizmet Kalitesi ........................................................................................ 35 

1.6.5. Yönetim Kolaylığı .................................................................................... 35 

1.6.6. Yazılım Testlerinin Kolaylığı .................................................................. 37 

1.6.7. Uygulama ve Verilere Erişim Kolaylığı .................................................. 38 

1.7. Riskler ............................................................................................................. 39 

1.7.1. Veri Mahremiyeti ve Hukuki Sorunlar .................................................... 40 

1.7.2. Birlikte Çalışabilirlik ve Ortak Standartlar .............................................. 41 

1.7.3. Sözleşmelerdeki Sorunlar ........................................................................ 43 

1.7.4. Güvenlik ve Güvenilebilirlik ................................................................... 44 

1.7.5. Mevcut Uygulamaların Bulut Altyapısına Taşınmasındaki Zorluklar ..... 45 

1.7.6. İnternet Bağlantısı ile İlgili Sorunlar ....................................................... 47 

1.8. Ekonomik Boyut ............................................................................................. 47 

2. BULUT BİLİŞİMDE DÜNYA ÖRNEKLERİ .................................................. 50 

2.1. Avrupa Birliği ................................................................................................. 52 

2.2. Amerika Birleşik Devletleri ............................................................................ 55 

2.2.1. Önce Bulut Politikası ............................................................................... 58 

2.2.2. Federal Bulut Bilişim Stratejisi ................................................................ 59 

2.2.3. Federal Bulut Bilişim Girişimi ................................................................. 61 

2.3. İngiltere ........................................................................................................... 62 

2.3.1. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Stratejisi ................................................... 62 

2.3.2. Kamu Bulutu Stratejisi ............................................................................. 63 

2.4. Almanya .......................................................................................................... 65 

2.4.1. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Stratejisi ................................................... 67 

2.4.2. Güvenli Bulut Araştırma Programı .......................................................... 67 

2.5. Avustralya ....................................................................................................... 68 

2.6. Güney Kore ..................................................................................................... 70 

2.7. Japonya ............................................................................................................ 72 

2.8. Bölüm Değerlendirmesi .................................................................................. 74 

3. TÜRKİYE’DE BULUT BİLİŞİME BAKIŞ VE GELİŞMELER .................... 76 

3.1. Kamu Yatırımlarına Genel Bir Bakış .............................................................. 76 

3.2. Eylem Planları ve Bilgi Toplumu Stratejisi Kapsamında Yürütülen Çalışmalar
 ................................................................................................................................ 78 

3.2.1. Kısa Dönem Eylem Planı (KDEP) ........................................................... 78 



vii 
 

3.2.2. Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) ve Eylem Planı ............................ 79 

3.2.3. Hazırlık Çalışmaları Devam Eden Bilgi Toplumu Stratejisinde Bulut 
Bilişim ................................................................................................................ 85 

3.3. Bulut Bilişim Altyapısından Faydalanan Kurumlar ........................................ 87 

3.3.1. TÜBİTAK ................................................................................................ 88 

3.3.2. TÜRKSAT ............................................................................................... 88 

3.3.3. Türk Telekom ........................................................................................... 89 

3.3.4. İçişleri Bakanlığı (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) ................................. 90 

3.3.5. Maliye Bakanlığı (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi) ......... 90 

3.3.6. Adalet Bakanlığı (Ulusal Yargı Ağı Projesi) ........................................... 90 

3.3.7. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Sosyal Yardım Bilgi Sistemi) ....... 91 

3.3.8. Belediyeler ............................................................................................... 92 

3.4. İlgili Mevzuat .................................................................................................. 92 

3.4.1. Haberleşmenin ve Özel Hayatın Gizliliği ................................................ 92 

3.4.2. Kişisel Verilerin Gizliliği ......................................................................... 94 

3.4.3. Uluslararası Hukukta Bulut Bilişim ......................................................... 94 

4. GEÇİŞ SÜRECİNİN ANALİZ VE DEĞERLENDİRMESİ ............................ 96 

4.1. Bilgi İşlem Birimlerinin Bulut Bilişime Hazırlık Durumu Anket Çalışması .. 96 

4.1.1. Anketin Hazırlanması .............................................................................. 96 

4.1.2. Ana Kütle ve Örneklemin Seçimi ............................................................ 97 

4.1.3. Anketin Uygulanması .............................................................................. 98 

4.1.4. Anketin Değerlendirme Yöntemi ............................................................. 98 

4.1.5. Elde Edilen Bulgular ................................................................................ 99 

4.2. Bulut Bilişimin Kamuda Kullanımına Yönelik Fayda-Maliyet Analizi ....... 110 

5. BULUT BİLİŞİMİN KAMUDA KULLANIMINA İLİŞKİN ANALİZ VE 
DEĞERLENDİRMELER ..................................................................................... 116 

5.1. Strateji Seviyesinde Değerlendirmeler .......................................................... 116 

5.1.1. Yönetim ve Organizasyon Yapısının Oluşturulması ............................. 116 

5.1.2. Bulut Bilişime İlişkin Objektif Bilginin Önemi ..................................... 119 

5.1.3. Nitelikli Uzman İhtiyacı ......................................................................... 120 

5.1.4. Bulut Bilişime Geçiş Süreci ................................................................... 120 

5.1.5. Gerekli Ar-Ge Desteğinin Sağlanması ................................................... 120 

5.1.6. Genişbant Altyapısının Yaygınlaşması .................................................. 121 

5.1.7. Yurtdışı Bulut Bilişim Pazarına Açılma İmkanı .................................... 121 



viii 
 

5.1.8. Bulut Bilişime Geçişte Öncelikli Kurum ve Uygulamaların Seçimi ..... 122 

5.1.9. Mobil Cihazlara Yönelik Bulut Bilişim Uygulamaları .......................... 122 

5.1.10. Sanallaştırma Kullanan Kurumlar ........................................................ 123 

5.2. Hukuki Bağlamda Değerlendirmeler ............................................................ 123 

5.2.1. Hukuki Düzenleme İhtiyaçları ............................................................... 124 

5.2.2. Hizmet Kalitesi Standartları ................................................................... 125 

5.3. Teknik Seviyede Değerlendirmeler ............................................................... 125 

5.3.1. Teknik Araştırma Gerektiren Hususlar .................................................. 125 

5.3.2. Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Kullanımı ......................................... 126 

5.3.3. Hizmet Kalitesine Yönelik Teknik Önlemler ........................................ 127 

5.4. Bulut Bilişim Risklerinin Kamu Bağlamında Değerlendirilmesi ................. 128 

5.5. Kamuda Bulut Bilişimin Olası Kullanım Alanları ........................................ 131 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER ................................................................................... 139 

EKLER .................................................................................................................... 147 

EK 1. Kamu Kurumlarının Bulut Bilişime Hazırlık Durumu Anketi .................. 147 

EK 2. Anketin Uygulandığı Kurumların Listesi .................................................. 153 

KAYNAKLAR ....................................................................................................... 155 

DİZİN ...................................................................................................................... 162 



ix 
 

TABLOLAR 

Tablo 1.1. Bulut Bilişimin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya Etkisi ………………….. .. 48 

Tablo 2.1. Bulut Bilişime Hazırlık Durumu Araştırması Tavan Puanları ………….50 

Tablo 2.2. Dünya Genelinde Bazı Ülkelerin Bulut Bilişim Puanları …………….. 51 

Tablo 2.3. İngiltere’nin Bulut Bilişime Geçişten Elde Etmesi Beklenen Kazanç 

………………………………………………………………………………….…. 66 

Tablo 3.1. 2006-2010 Eylem Planında Bulut Bilişimle İlişkili Eylemler …..………80 

Tablo 3.2: Bulut Bilişime Geçiş İçin Gerekli Olan Mevzuat Düzenlemeleri ……93 

Tablo 4.1. Fayda-Maliyet Analizi Varsayımları …………………………………. 110 

Tablo 4.2. Bulut Bilişimde Harcama Bileşenlerindeki Tahmini Azalma …………112 

Tablo 4.3. Bulut Bilişimde Personel Sayısındaki Tahmini Azalma ……………....115 

Tablo 4.4. Bulut Bilişimden Elde Edilmesi Beklenen Yıllık Tasarruf  ………….. 115 

 

 



x 
 

ŞEKİLLER 

Şekil 1.1. Bulut Bilişime İlişkin Genel Hususlar …………………………..……... 7 

Şekil 1.2. Bulut Bilişim ve Kiralanan Bilişim İlişkisi …………………………….. 19 

Şekil 1.3. Yazılım Hizmet Modellerinde Yetki ve Sorumluluğun Paylaşımı .……. 24 

Şekil 1.4. Farklı Seviyelerdeki Yazılım Hizmet Modellerinin İlişkisi ..…………... 25 

Şekil 1.5. Dağıtık Mimarilerde Eş Zamanlı Olmayan Programlama Modeli ……... 47 

Şekil 2.1. İngiltere Bulut Bilişim Stratejisinde Planlanan Yönetim Yapısı ….……. 66 

 



xi 
 

ÇİZELGELER 

Çizelge 1.1. 2005-2010 Yılları Arasında Sanallaştırma Kullanımı ……………….. 17 

Çizelge 3.1. Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları (2002-2012) ……… 77 

Çizelge 3.2. 2012 Yılı Kamu Bilişim Yatırımları Sektörel Dağılımı …...………… 78 

Çizelge 4.1. Kurumlarda İnternet Türü Dağılımı ……………………….…………. 99 

Çizelge 4.2. Kurumlarda İnternet Hızı Dağılımı ……………………………….... 100 

Çizelge 4.3. Kurumlarda Sanallaştırma Kullanımına İlişkin Mevcut Durum ….... 101 

Çizelge 4.4. Kurumlarda Kullanılan Sanallaştırma Türleri …………………..….. 102 

Çizelge 4.5. Sunucuların Kapasite Kullanımının Takip Edilme Kolaylığı ….....… 103 

Çizelge 4.6. Kurumsal Sunucuların Kullanım Oranlarının Değişim Sıklığı …..… 103 

Çizelge 4.7. Kurumlarca Başka Bir Kuruluşa Barındırılan Servisler ……………. 104 

Çizelge 4.8. Sunucuların Yıl Boyunca Kapalı Kaldığı Süre …………………...… 105 

Çizelge 4.9. Sistem Kaynaklarının Yıl Boyunca Yetersiz Kaldığı Süre ………..... 106 

Çizelge 4.10. Kaynak Yetersizliğinde Kurumlar Tarafından İzlenen Yöntem …... 106 

Çizelge 4.11. Yeni Bir Bilgisayarın Kullanıma Hazır Hale Getirilme Süresi …….107 

Çizelge 4.12. Yeni Bir Sunucunun Kullanıma Hazır Hale Getirilme Süresi ……...107 

Çizelge 4.13. Atıl Kapasitenin Başka Bir Kurum Tarafından Kullanılmasına Karşı  

        Yaklaşım …………………………………………………………….……… 108 

Çizelge 4.14. Kurumsal Veriler İçin Üçüncü Bir Tarafın Bilişim Kaynaklarının  

        Kullanımına Karşı Yaklaşım  ………………………….……………………. 109 

Çizelge 4.15. Kurumlarda Bilgi ve İletişim Teknolojileri Harcamalarının Dağılımı .. 

………………………………………………………………………………..…… 112 

Çizelge 4.16. Bilgi İşlem Personelinin Çalışma Alanlarına Göre Dağılımı …...… 114 



xii 
 

KISALTMALAR 

AB  : Avrupa Birliği 

ABD  : Amerika Birleşik Devletleri 

API  : Uygulama Programlama Arayüzü (Application Programming  

    Interface) 

Ar-Ge  : Araştırma ve Geliştirme 

A.Ş.  : Anonim Şirketi 

BİB  : Bilgi İşlem Birimi 

BİT  : Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

BMWi  : Almanya Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı 

BSA  : İş Yazılımları Birliği (Business Software Alliance) 

BT  : Bilgi Teknolojileri 

BTK  : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

CIO  : Kıdemli Bilgi Yöneticisi (Chief Information Officer) 

DDoS  : Dağıtılmış Hizmet Engelleme (Distributed Denial of Service) 

DMO  : Devlet Malzeme Ofisi 

DPB  : Devlet Personel Başkanlığı 

DPT  : Devlet Planlama Teşkilatı 

e-Devlet : Elektronik Devlet 

e-Ticaret : Elektronik Ticaret 

ECP  : Avrupa Bulut İşbirliği (European Cloud Partnership) 

ENISA  : Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansı (European Network and  

  Information Security Agency) 

GB  : Gigabyte (1024 Megabyte’a karşılık gelen bir hafıza birimidir.) 

Gbps  : Saniyede Aktarılan Gigabit Sayısı (Gigabits per second) 

GİB  : Gelir İdaresi Başkanlığı 

GSA  : ABD Genel Hizmetler Dairesi (General Services Administration) 

GSYH  : Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 



xiii 
 

ISO  : Uluslararası Standartlar Organizasyonu (International Standards  

  Organisation) 

ITU  : Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (International  

  Telecommunication Union) 

KBS  : Kamu Hesapları Bilgi Sistemi 

KDEP  : Kısa Dönem Eylem Planı 

KEOS  : Kamu Elektronik Ödeme Sistemi 

KOBİ  : Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme 

KOSGEB : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İd. Bşk. 

MB  : Megabyte (1024 Kilobyte’a karşılık gelen bir hafıza birimidir.) 

Mbps  : Saniyede Aktarılan Megabit Sayısı (Megabits per second) 

MEB  : Milli Eğitim Bakanlığı 

MERNIS : Merkezi Nüfus İşletim Sistemi 

NCIA  : Güney Kore Ulusal Bilişim ve Bilgi Ajansı (Korean National  

  Computing and Information Agency) 

NIST  : ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü 

OECD       : Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (Organization for Economic    

  Co-operation and Development) 

RAM  : Rastgele Erişim Belleği (Random Access Memory) 

SAN  : Depolama Alanı Ağı (Storage Area Network) 

STK  : Sivil Toplum Kuruluşu 

TBD  : Türkiye Bilişim Derneği  

TBMM : Türkiye Büyük Millet Meclisi 

T.C.  : Türkiye Cumhuriyeti 

TCK  : Türk Ceza Kanunu 

TOBB  : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

TÜRKSAT : TÜRKSAT Anonim Şirketi 

UBAK  : Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

UEKAE : Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü 

ULAKBİM : Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi 

UYAP  : Ulusal Yargı Ağı Projesi 
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TANIMLAR 
 
Açık Kaynak Kodlu Yazılım: Yazılımın kaynak kodunun incelenmesi, 
değiştirilmesi ve yazılımı elinde bulunduran kişinin yazılımı üçüncü kişilere ücretli 
veya ücretsiz dağıtabilmesini mümkün kılan bir yazılım türüdür. 

Ara Katman: İşletim sistemi ile uygulamalar arasında koordinasyonu sağlayan 
katmandır. Dağıtık mimarilerde ara katman, uygulamaların altyapının 
karmaşıklığından bağımsız olarak tek bir bilgisayar üzerinde çalışır gibi 
çalışabilmesine imkân sağlar. 

Arayüz (Uygulama Arayüzü): Bir mekanizma ile bu mekanizmanın kullanıcısı 
arasındaki etkileşime aracılık eden yüzey veya ortama verilen isimdir.  

Bilgisayar Korsanı: Bilişim sistemlerine veya bilgisayarlara yasa dışı yollarla 
erişebilecek bilgi birikimine sahip kişidir. 

Bilişim Şebekesi: Gevşek yapıdaki ağlarla birbirine bağlı bilgisayarların azami 
bilişim kaynağı gerektiren işlemler için beraberce kullanıldığı bir bilişim çeşididir. 

Birlikte Çalışabilirlik: Birbirinden bağımsız bilişim sistemlerinin bütünleşik bir 
şekilde çalışabilme yeteneğidir. 

Bulut Bilişim: İşlemci gücü ve depolama alanı gibi bilişim kaynaklarının ihtiyaç 
duyulan anda, ihtiyaç duyulduğu kadar kullanılması esasına dayanan, uygulamalar ile 
altyapının birbirinden bağımsız olduğu ve veriye izin verilen her yerden kontrollü 
erişimin mümkün olduğu, gerektiğinde kapasitenin hızlı bir şekilde arttırılıp 
azaltılabildiği, kaynakların kullanımının kolaylıkla kontrol altında tutulabildiği ve 
raporlanabildiği bir bilişim türüdür. 

Bulut Bilişim Hizmet Sağlayıcısı: Kuruluşlara bulut bilişim hizmeti sunan firma 
veya kuruluşlara verilen addır. 

Çoklu Kiralama: Farklı kuruluşlara ait çok sayıda sistemin, uygulamanın veya 
verinin aynı fiziksel donanım üzerinde barındırılmasıdır. Çoklu kiralama yöntemi, 
bulut bilişim altyapılarında kullanılan bir yöntemdir. 

Dağıtık Mimari: Farklı nitelikte bilgisayarlardan oluşturulmuş bir bilgisayar ağı 
üzerinde uygulamaların dağıtılmış bir biçimde çalıştırılabilmesini sağlayan mimari 
yapıdır. 

Depolama Ünitesi: Verilerin depolanmasını ve ihityaç anında erişimini sağlayan 
donanım birimidir. 

Firma Bağımlılığı: Bulut bilişim bağlamında; standart protokollerin, uygulama 
programlama arayüzlerinin, veri yapılarının ve hizmet modellerinin yetersizliği 
sebebiyle bir hizmet sağlayıcısından diğer bir hizmet sağlayıcısına geçişin zor olması 
ve tek bir hizmet sağlayıcısına bağımlı kalınması durumudur. 

Geniş Alan Ağı (Geniş Ağ): Yerel alan ağlarının birbirine bağlanmasını sağlayan 
çok geniş ağlardır. 

İnce İstemci (Thin Client): Merkezi bir sunucuya bağlanarak bu sunucu üzerinde 
oturum açmaya ve program çalıştırmaya yarayan kullanıcı terminalleridir. Sunucu 
tabanlı bilgi işlem olarak adlandırılan bu yapıda bütün uygulamalar sunucu üzerinde 
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çalışır. İnce istemcilerin işlevi ise kullanıcı girdilerini sunucuya, sunucudan gelen 
ekran görüntüsünü ise kullanıcıya iletmekten ibarettir. 

İstemci: Diğer bir bilgisayar sisteminden (örneğin sunucudan) önceden belirlenmiş 
bir protokol aracılığıyla hizmet talep eden ve talebe verilen cevap doğrultusunda 
işlemlerini yürüten bilgisayardır. 

İstemci-Sunucu Mimarisi: Yazılımın sunucu ve istemci arasındaki 
görevlendirmelerle çalıştırıldığı, yaygın olarak kullanılan bir dağıtık sistemdir. 
İstemci, sunucuya belirlenmiş bir protokol yardımıyla taleplerini iletir, sunucu ise 
talebi yerine getirerek sonucu istemciye bildirir. 

Konfigürasyon Ayarları: Bir yazılıma ilişkin değiştirilebilir nitelikteki parametreler 
grubuna verilen addır. 

Kullanım Bazlı Ücretlendirme: Hizmet sağlayıcısının hizmetin kullanıldığı süre 
kadar değil, hizmet esnasında kullanılan kaynak miktarınca ücret talep ettiği 
ücretlendirme modelidir. 

Mantıksal Silme: Elektronik depolama birimlerinde dosya silme işleminin hızlı 
olması ve silinen dosyanın geri dönüştürülmesine imkan verilebilmesi amacıyla tam 
silme gerçekleştirilmez. Bunun yerine dosyaya ait veri bloklarında bulunan bir alan 
pasif hale getirilerek ilgili dosyanın silindiği anlaşılır. Bu işleme mantıksal silme 
denir. 

Mimari Farklılıklar: Bilgisayar mimarisindeki farklılıkları ifade eder. Bu 
farklılıklar fiziksel donanım düzeyinde olabileceği gibi, yazılım düzeyinde de 
olabilir. 

Mobil İmza: Mobil cihaz veya sim kart kullanılarak oluşturulan elektronik imza 
çeşididir. 

Ölçek Ekonomisi: Bir sanayi dalında ya da firmada, verimliliğin arttırılması ve 
maliyetlerin düşürülmesi amacıyla, dış çevrede meydana gelen maliyet düşürücü 
faktörlerden yararlanmak veya teknolojik yenilikler getirmek suretiyle, üretim 
fonksiyonu ya da üretim hacmini değiştirerek elde edilen kazançlardır. 

Petabyte: Sabit disklerin en küçük depolama birimi olan byte’ın 1015 katı 
büyüklüğündeki depolama birimine verilen addır. 

Programlama Dili: Bilgisayar programlarının yazıldığı yapısal dillerdir. 

Saklama Alanı Ağı: Büyük ağ altyapılarına hizmet vermek üzere veri sunucuları ile 
birlikte farklı tipte veri depolama ünitelerini birbirine bağlayan, özel amaçlı ve 
yüksek hızlı ağlardır. 

Sanallaştırma: Bir fiziksel kaynağın birden fazla mantıksal kaynağa bölünmesi ve 
ortaya çıkan her bir mantıksal kaynağın ayrı birer fiziksel kaynak gibi davranmasının 
sağlanması işlemidir. 

Senkronizasyon (Eşzamanlama veya Eşleme): Eşgüdümlü çalışan parçalı 
sistemlerin zamanlamalarının eşleştirilmiş olduğunu ifade eder. Birimleri bu şekilde 
çalışan sistemler senkronize veya eşzamanlı olarak anılır. 
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Sunucu: Ağ altyapısı ile bağlı olduğu diğer bilgisayarlara hizmet sunan bilgisayara 
verilen addır. 

Süper Bilgisayar: Güncel olarak kullanılmakta olan en hızlı bilgisayarlara verilen 
genel bir addır. 

Terabyte: 1024 Gigabyte’lık veri birimidir. 1 Gigabyte 1024 Megabyte, 1 Megabyte 
1024 Kilobyte, 1 Kilobyte ise 1024 Byte’tır. Byte’tan daha düşük hafıza birimi 
yoktur. 

Veri Seti: Tablo formatında gösterilebilen düzenli veri kümesidir. 

Yazılım Standardı: Yazılım geliştiricilerinin yazılımın geliştirilmesi esnasında 
üzerinde mutabık kaldıkları standart, protokol ya da doküman, dosya veya veri 
transferine ilişkin ortak formatlardır. 

Yerel Alan Ağı: Birden fazla cihazın birbiriyle iletişim kurmasını sağlayan fiziksel 
veya mantıksal ağdır. 

Ağ 2.0 (Web 2.0): Ağ 2.0 terimi, internet teknolojisinin kullanım biçimlerindeki 
değişimi ve yenilikçilik, etkileşim, güvenli bilgi paylaşımı ve ortak çalışma gibi 
işlevsel özellikleri mümkün kılan, kullanıcının hakimiyetine dayanan internet sitesi 
tasarımlarını tanımlayan bir terimdir. 
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BAZI İNGİLİZCE KAVRAMLAR İÇİN ÖNERİLEN TÜRKÇE 
KARŞILIKLAR  

 
Bu çalışma yapılırken karşılaşılan bazı İngilizce teknik terimlerin bir kısmının 

karşılığı Türkçede henüz bulunmamaktadır. Karşılaşılan bu terimler ve bu çalışma 
kapsamında önerilen Türkçe karşılıkları aşağıda verilmektedir.  
 
Terim  Türkçe Karşılık 

Community Cloud : Topluluk Bulutu 

Data Center Consolidation : Veri Merkezi Toplulaştırma 

Data Privacy : Veri Mahremiyeti 

Distributed Denial of Service Attack : Dağıtılmış Hizmet Engelleme Saldırısı 

Grid Computing : Bilişim Şebekesi 

Hybrid Cloud : Karma Bulut 

Over-provisioning : Gereğinden fazla hazır olma durumu 

Private Cloud : Özel Bulut 

Public Cloud : Açık Bulut 

Random Access Memory : Rastgele Erişimli Hafıza 

Service Level Agreement : Hizmet Düzeyi Sözleşmesi 

Infrastructure as a Service  : Servis Olarak Altyapı 

Platform as a Service : Servis Olarak Yazılım Geliştirme Ortamı 

Software as  a Service : Servis Olarak Yazılım 

Storage Area Network : Saklama Alanı Ağı 

Uptime : Ayakta Kalma Oranı 

Utility Computing : Kiralanan Bilişim 
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GİRİŞ 

1950’li yıllarda bilgisayarların hayatımıza girmesiyle birlikte yazılım 

endüstrisinin temelleri atılmış ve bilgisayarların iş dünyasının ihtiyaçlarının 

karşılanması amacıyla kullanılabilecek şekilde ucuzlaması sonucu yazılım endüstrisi 

artan bir hızla gelişimine devam etmiştir. Yarı iletken çip teknolojisindeki 

gelişmelerle beraber boyutça küçülen ve daha düşük seviyelerde elektrik enerjisiyle 

çalışabilir hale gelen bilgisayarlar, hemen her sektörde yoğun olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. Önemli getirilerine rağmen kısıtlı bir kullanım alanına sahip olan 

bilgisayarların iş hayatına asıl getirisi internetin ortaya çıkması ile elde edilmiştir. 

Bilgisayarların günlük hayata girmesiyle birlikte, halen yeni hizmet ve teknolojilerin 

keşfedilmekte olduğu bilgi çağının (dijital çağ ve bilgisayar çağı olarak da 

anılmaktadır) başladığı kabul edilmektedir (Hart and Kim, 1997:1). 

İnternetin ortaya çıkışıyla beraber veri üretimi ve paylaşımı geleneksel 

yöntemlerle kıyaslanamayacak derecede kolaylaşmıştır. Örneğin EMC ve IDC adlı 

araştırma firmaları tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 2010 yılına dek 

Hindistan’da üretilen 40 bin petabyte boyutunda dijital verinin 2020 yılında 2,3 

milyon petabyte boyutuna ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bunda ülke yönetiminin 

dijitalleştirme çalışmalarının yanı sıra teknolojik gelişmelerin ve mobil telefonların 

yaygınlaşmasının da katkısı olduğu ifade edilmektedir (Sood and Kumar, 2010:2). 

İş süreçlerinin yönetiminde bilgisayar uygulamalarının kullanılması için 

gerekli bilgisayar altyapısı her geçen gün karmaşıklaşmakta, bu sistemlerce üretilen 

ve kullanılan veri miktarı da sürekli artmaktadır. Söz konusu uygulama ve verilerin 

güvenliği, idamesi ve ihtiyaç duyulan her an erişime hazır tutulması hususları başlı 

başına birer uzmanlık alanı haline gelmiş olup bilgi sistemlerinin idamesi için 

kalifiye insan kaynağının temini daha da önemli hale gelmiştir. 

 Ülkemizde kamu kurumları bilgi işlem birimlerinde (BİB) istihdam edilen 

insan kaynağı nitelik açısından iyileşme eğiliminde olmakla beraber, büyük ve 

karmaşık bilgi sistemlerinin idamesi konusunda yetersiz kalabilmektedir. Kamu 

ücretlendirme mekanizması başta olmak üzere çeşitli sebeplerle kamu BİB’lerde 

uzman kişilerin istihdamı sağlanamamaktadır. Çalışanların zaman içinde çeşitli 
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eğitimlerle alanında uzmanlaşmaları sağlanabiliyorsa da, uzmanlaşmış kişiler 

çoğunlukla özel sektörde daha yüksek maaşlarla çalışmaya başlamaktadır. Bu 

nedenlerle, bilgi güvenliği, uygulamaların kullanıcı taleplerini 7/24 zamanında ve 

tam olarak karşılayabilmesi, verilerin sağlıklı yedeklenmesi, altyapı kaynaklarının 

etkin kullanımı konularında günün ihtiyaçlarına etkin şekilde cevap verebilecek 

seviyede uzmanlık birikiminin tüm kamu kurumlarında bulunması pratikte mümkün 

olmamaktadır. Mayıs 2012’de yürürlüğe giren bir yönetmelik değişikliği1 sonucu 

özellikle büyük çaplı BİB’lere yönelik yeni bir ücretlendirme politikası 

benimsenerek insan kaynağına ilişkin bazı sorunlar çözüme kavuşturulmaya 

çalışılmış olmakla beraber, soruna ilişkin daha kapsayıcı bir çözüm henüz 

geliştirilememiştir. Daha genel bir sorun niteliğinde olması sebebiyle tez 

çalışmasında bu konunun detaylarına değinilmeyecektir. Bununla beraber bu 

bağlamda altı çizilmesi gerekli husus, kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin idamesi 

için gerekli insan kaynağını kendi bünyelerinde bulundurmasının çoğu zaman 

mümkün olmadığıdır. Gerekli uzmanlığın firmalardan hizmet alımı ile karşılanması 

yöntemi de kurumları firmalara bağımlı hale getirebilmektedir. Genel itibarıyla 

BİB’lerde yeterli uzmanlık düzeyinin oluşmamış olması ise yanlış çözümlerin hayata 

geçirilmeye çalışılmasına veya doğru çözümlerin rayiç bedelin çok üzerinde 

fiyatlarla teminine yol açabilmektedir. 

 Tez çalışmasında detaylarıyla incelenecek olan bulut bilişim; işlemci gücü ve 

depolama alanı gibi bilişim kaynaklarının ihtiyaç duyulan anda, ihtiyaç duyulduğu 

kadar kiralanması esasına dayanmakta, uygulamalar ile altyapının birbirinden 

bağımsız olması ve verinin tek merkezden kontrol edilebilmesi sonucu veriye izin 

verilen her yerden kontrollü erişimin mümkün olduğu, gerektiğinde kapasitenin hızlı 

bir şekilde arttırılıp azaltılabildiği, kaynakların kullanımının kolaylıkla kontrol 

altında tutulabildiği ve raporlanabildiği bir altyapı sunmaktadır. Söz konusu kiralama 

sunucu bazlı olmayıp, kullanım bazlıdır. Tıpkı elektrik şebekelerinden elektriğin 

kullanılması gibi, bilişim kaynakları ihtiyaç duyulduğu an kullanılmakta, ihtiyaç 

                                                 
1 “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim 
Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik”, 02/05/2012 tarihli ve 28280 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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duyulmadığında ise herhangi bir ücret ödenmemektedir. Faturalandırma süreci 

otomatik işlemekte, tıpkı elektrik faturalarının ödenmesi gibi bilişim kaynaklarının 

kullanılmasına ilişkin fatura dönem sonunda tek seferde ödenmektedir. Bulut bilişim 

sayesinde, kurumların yerel bilişim kaynaklarına sahip olmaları yerine bu 

kaynakların uzakta barındırılması ve sadece ihtiyaç duyulduğu anda kiralanabilmesi 

mümkün olmaktadır.  

Bulut bilişimde, hizmet sağlayıcısı kurum veya firmalar ölçek ekonomisinin 

avantajlarından yararlanarak altyapı maliyetlerini önemli oranda düşürebilmektedir. 

Maliyetlerdeki düşüş, kiralama ücretlerine de yansımakta ve bulut bilişim kullanıcısı 

kurum veya firmalar, maliyetlerde önemli oranda düşüş sağlayabilmektedir.2 

Bilişim kaynaklarının kiralanarak kullanılması fikri yeni değildir. İlk kez 

1961 yılında McCarthy tarafından dile getirilen (Younge et al., 2010:1) bu fikir, 

teknik altyapının ihtiyaçları karşılayacak seviyeye yeni yeni gelebilmesi sebebiyle 

ancak günümüzde hayata geçirilebilmektedir. 

 Bulut bilişim konusunda hemen her ülkenin çeşitli seviyelerde çalışmaları 

bulunmaktadır. Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Japonya, 

Avustralya ve Singapur gibi ülkeler bulut bilişimin kamuda kullanımı konusunda 

çeşitli politikalar uygulamak suretiyle bu alanda önemli mesafe kat etmiş 

durumdadır. Pek çok ülkenin artan bir ilgiyle takip ettiği bu yeni kavrama 

Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşları ile firmalar da kayıtsız kalmamaktadır. 

Bulut bilişime ilişkin gelişmeler her geçen gün daha fazla sayıda kuruluş tarafından 

takip edilmekte ve çeşitli kamu kurumları bulut bilişimin kurumlarında hayata 

geçirilmesine yönelik çalışmalar yürütmektedir. 

 Bulut bilişim, kamu bilgi işlem birimlerinin etkinliğini sağlayacak, bilgi 

sistemlerinin daha az maliyetlerle idamesini mümkün kılacak, kamu hizmetlerinin 

sunumunda etkinliği artıracak faydaları bünyesinde barındırması nedeniyle önemli 

bir konudur. Tez çalışmasında söz konusu faydaların hangi şartlarda elde 

edilebileceğinin ele alınması, bulut bilişimin kamuda uygulanabilirliğinin ortaya 

konması, dünya örneklerinin incelenerek Türkiye için politika önerileri de dahil 
                                                 
2 Bu yargıya varılırken bulut bilişim hizmet sağlayıcıları arasında etkin bir rekabet ortamının olduğu 
varsayılmıştır. 
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olmak üzere farklı seviyelerde önerilere yer verilmesi ve bulut bilişimin kamu 

yatırım süreci bakış açısıyla da ele alınması sebebiyle, bu çalışma ulusal kalkınma 

politikalarının belirlenmesinde öncü kuruluş olan Kalkınma Bakanlığı’nın faaliyet 

alanı ile doğrudan ilgilidir. 

Bulut bilişimin kamuda kullanımının incelendiği tez çalışmasının ilk 

bölümünde bulut bilişim detaylarıyla açıklanarak avantajları ve riskleri 

incelenecektir. İkinci bölümde çeşitli dünya örnekleri bulut bilişim bağlamında 

analiz edilecek, üçüncü bölümde Türkiye’de bulut bilişimin mevcut durumundan 

bahsedilecek ve dördüncü bölümde geçiş sürecinin analiz ve değerlendirmeleri 

sunulacaktır. Beşinci bölümde bulut bilişimin kamuda kullanımına ilişkin detaylı 

analiz ve değerlendirmelere yer verilecektir. Son bölümde ise sonuç ve öneriler, 

önceki bölümlerde yer alan analiz ve değerlendirmelerin özeti mahiyetinde yer 

alacaktır. 

Bulut bilişimin kamuda uygulanmasına ilişkin mevcut durumun tespiti ve 

daha doğru önerilerin yapılabilmesi amacıyla, çalışma kapsamında bilgi işlem 

birimlerinin bulut bilişim bağlamında mevcut durumlarının ve bilgi işlem birimi 

yöneticilerinin bulut bilişime yaklaşımlarının incelendiği bir anket yapılmıştır. Bu 

anket ile konuya ilişkin veri eksiğinin giderildiği, Türkiye’ye ilişkin analizlerin 

verilerle desteklenerek daha objektif bir şekilde ortaya konduğu düşünülmektedir. 

Anket çalışması hem mevcut verilerin daha doğru bir biçimde ortaya konmasına 

imkan tanımış, hem de bulut bilişimin kamuda uygulanmasına ilişkin önerilerin bir 

kısmına kaynak teşkil etmiştir. Ayrıca anket sonuçlarından faydalanılarak kamuda 

bulut bilişimin kullanımına yönelik bir fayda-maliyet analizi de gerçekleştirilmiştir. 
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1. BULUT BİLİŞİM  

1.1. Tanım 

Bulut, İngilizce cloud kelimesinin çevirisidir. Bu kelime Türkçe’ye genellikle 

bulut olarak çevrilmekle beraber küme, yığın gibi anlamlara da gelmektedir. Telefon 

şebekelerinin altyapı bileşenlerinin giderek daha karmaşık hale gelmesi ile beraber,  

altyapının karmaşıklığının gizlenmesi amacıyla, şebeke diyagramlarında şebekelerin 

bazı kısımları bulut ile sembolize edilmeye başlanmıştır. Daha sonra bu sembol geniş 

ve karmaşık bir ağ olarak ifade edebileceğimiz internetin tümünün veya bir kısmının 

sembolize edilmesi için de kullanılır olmuştur. Bu çerçevede ele alındığında bulut, 

internet anlamına gelmektedir. 

Bulut bilişime ilişkin henüz genel kabul görmüş bir tanım yapılamamış olup 

birbirinden farklı en az 22 tanımın bulunduğu ifade edilmektedir (Wyld, 2009:9). 

Bulut bilişimin çok fazla tanıma sahip olmasının bir sebebi, bulut bilişimin belirli bir 

teknolojiden ziyade birden fazla bütünleşik teknolojiyi kapsayan bir kavram niteliği 

taşımasıdır (Schubert et al., 2010:5). Tanımların bu denli fazla olmasının ikinci 

sebebi ise, bulut bilişimin bir kavram olarak ortaya çıkmasından sonra pek çok önde 

gelen bilişim firmasının zaten sunmakta oldukları hizmetleri bulut bilişim hizmeti 

olarak adlandırmaya başlamasıdır (OECD, 2011:6). Bu bölümde bulut bilişim 

alanında referans niteliğindeki bazı kuruluşların tanımları aktarılarak bunlardan 

hareketle daha genel bir tanıma gidilmeye çalışılacaktır. 

ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) uzmanlarından Mell 

ve Grance tarafından yapılan tanım diğer yayınlarca en çok atıfta bulunulan tanımdır. 

Bu tanıma göre bulut bilişim, “düşük yönetim çabası veya servis sağlayıcı etkileşimi 

ile, hızlı alınıp salıverilebilen, ayarlanabilir bilişim kaynaklarının (ağlar, sunucular, 

depolama alanı, uygulamalar ve servisler gibi) paylaşıma açık havuzuna, istendiğinde 

ve uygun bir şekilde ağ erişimi sağlayan bir modeldir”. (Mell and Grance, 2011:2) 

 Berkeley Üniversitesi akademisyenlerinin bulut bilişim alanında önemli 

çalışmaları bulunmaktadır. Pek çok yayın tarafından atıfta bulunulan bir Berkeley 

Üniversitesi yayınında bulut bilişim şu şekilde tarif edilmektedir (Cliff, 2009:4): 

“Bulut bilişim hem internet üzerinden hizmetler olarak sunulan uygulamalara, hem 
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de bu hizmetleri sağlayan veri merkezlerindeki donanım ve sistem yazılımlarına 

karşılık gelmektedir. Hizmetlerin kendisine uzun süreden beri servis olarak yazılım 

adı verilmiştir, bu yüzden bu terimin kullanılmasını tercih etmekteyiz. Veri merkezi 

donanım ve yazılımını ise bulut olarak nitelemekteyiz.” 

 OECD tarafından NIST ve Berkeley Üniversitesi tanımları aktarılarak NIST 

tarafından yapılan tanımda bulut bilişimin amacına odaklanılmakta olduğu, Berkeley 

Üniversitesi tanımında ise bulut bilişimin bileşenlerinin ön plana çıkarıldığı 

belirtilmekte ve sonrasında bulut bilişimin tanımı şu şekilde yapılmaktadır: “Bulut 

bilişim, düşük yönetim çabası ile ihtiyaç anında, esnek olarak erişilebilen bilişim 

kaynakları kümesine dayanan, bilişim servisleri için kullanılan bir hizmet modelidir”. 

(OECD, 2011:6) 

Son olarak, bulut bilişimde kullanılan önemli bazı kavramları ilk kez 

tanımlamış olan Gartner’a göre (Gartner, 2012b) ise bulut bilişim, “Ölçeklenebilir ve 

esnek bilgi teknolojileri kapasitesinin internet teknolojileri kullanılarak müşterilere 

servis olarak sunulduğu bir bilişim türüdür.”  

 Bu tanımlardan hareketle bulut bilişime ilişkin daha kapsayıcı bir tanım şu 

şekilde yapılabilir: Bulut bilişim, işlemci gücü ve depolama alanı gibi bilişim 

kaynaklarının ihtiyaç duyulan anda, ihtiyaç duyulduğu kadar kullanılması esasına 

dayanan, uygulamalar ile altyapının birbirinden bağımsız olduğu ve veriye izin 

verilen her yerden kontrollü erişimin mümkün olduğu, gerektiğinde kapasitenin hızlı 

bir şekilde arttırılıp azaltılabildiği, kaynakların kullanımının kolaylıkla kontrol 

altında tutulabildiği ve raporlanabildiği bir bilişim türüdür. 

 Tez çalışması kapsamında zaman zaman bulut bilişim yerine kısaca bulut 

kelimesi kullanılabilecek olup, bu ifade çalışmanın hiçbir bölümünde internet 

anlamında kullanılmayacaktır. 

Şekil 1.1’de bulut bilişimin kapsamına giren hususlar gösterilmektedir. Bu 

hususlar ileriki bölümlerde detaylarıyla açıklanmıştır. 
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Şekil 1.1: Bulut Bilişime İlişkin Genel Hususlar 

 

1.2. Tarihsel Gelişim 
Dünyada yazılım endüstrisinin, 1953 yılında iş dünyasının ihtiyaçlarının 

giderilmesi için üretilen ve ilk dijital bilgisayar olan ENIAC’ın daha gelişmiş bir türü 

olan UNIVAC adlı bilgisayar ile ortaya çıktığı kabul edilmektedir.3 Bu tarihten 

itibaren bilgisayarlar hızla yaygınlaşmaya başlamış, dünya genelindeki bilgisayar 

sayısı 1955 yılında 246’ya, 1960 yılında 5.500’e ve 1970 yılında 79.000’e 

yükselmiştir (Taşçı, 2011:6). 

İlk üretilen bilgisayarlar çok büyük boyutlu merkezi bilgisayarlardır. 

Mainframe adı verilen bu bilgisayarlar büyük boyutlarda olması ve çok pahalı olması 

sebebiyle merkezi bir bölgede kurularak çok sayıda kullanıcıya hizmet verecek 

şekilde tasarlanmıştır. 

Bilişim kaynaklarının kiralanması fikri ilk olarak ABD MIT Enstitüsü 

bilgisayar bilimcisi John McCarthy tarafından 1961 yılında Enstitünün yıldönümü 

etkinliğindeki konuşmasında gündeme getirilmiştir. McCarthy’nin konuya ilişkin 

ifadesi şu şekildedir: “Eğer savunuculuğunu yapmakta olduğum bilgisayar çeşidi 

                                                 
3 UNIVAC’ın açılımı Küresel Otomatik Bilgisayar (Universal Automatic Computer)’dır. Akademik 
çalışmalar sonucu geliştirilmiş olan ENIAC adlı bilgisayar, ABD Nüfus İstatistikleri Bürosu’nun 
talebi talebi üzerine geliştirici ekip tarafından kuruluşun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmeye 
devam edilmiş ve ortaya UNIVAC adı verilen daha gelişmiş bir bilgisayar modeli çıkmıştır. Bu 
bilgisayarın, bilgisayar teknolojisinin gelişim sürecinde bir dönüm noktası olduğu kabul edilmektedir.  
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gelecekte kullanılırsa, o zaman telefon sisteminin bir kamu hizmeti olarak sunulması 

gibi bilişim de bir kamu hizmeti olarak sunulabilir. Bilgisayarların (satın alınması 

yerine) hizmet olarak sunulması yeni ve önemli bir endüstrinin temelini 

oluşturacaktır.” Bu sözleri sebebiyle McCarthy’nin bulut bilişimin öncüsü olduğu da 

söylenmektedir (Younge et al., 2010:1). 

1960’lı yıllarda elektronik cihazların küçültülmesi amacıyla ABD savunma 

kurumlarınca hayata geçirilen projeler ve sağlanan destekler, günümüzün karmaşık 

mikroişlemcilerinin, yoğunlaştırılmış bellek ünitelerinin ve karmaşık bütünleşik 

entegre devrelerin üretilmesine imkan tanıyan çok sayıda yarı iletken çip üretiminin 

ortaya çıkmasını sağlamıştır. Sonuç olarak günümüz bilgisayarları, mobil cihazlar ve 

pek çok diğer elektronik cihazın temel yapı taşları oluşmaya başlamıştır. (Sosinsky, 

2010:14)  

Yarı iletken teknolojisinin gelişmesiyle bilgisayarlar daha küçük boyutlarda 

üretilebilir hale gelmiş ve daha fazla alanda kullanılır olmuştur. Bu dönemde 

bilgisayar yazılımlarına ve yazılımcılara olan ihtiyaç belirgin şekilde ortaya 

çıkmıştır. 1950’lerin sonlarında ortaya çıkmaya başlayan bilgisayar firmalarının 

sayısı 1960’ların başlarında 100’ü geçmiştir. 1970’lerin sonunda çoğunluğu 

ABD’nin kontrolü altında bulunan yazılım pazarı büyüklüğü 2 milyar dolara 

ulaşmıştır. 1980’lerde kişisel bilgisayarların ortaya çıkması ile beraber yazılım pazar 

büyüklüğündeki artış daha da hız kazanmış ve 1982 yılında pazar büyüklüğü 14,7 

milyar dolara yükselmiştir. 

1990’larda internetin ortaya çıkışıyla beraber paket program halinde satılan 

yazılımların yerini ihtiyaç duyulduğunda hizmet olarak satın alınan yazılımlar 

almaya başlamıştır. Eş zamanlı olarak genişbant altyapılarının da gelişmesiyle 

birlikte4 daha önceleri tartışma konusu yapılmış olmakla beraber etkin bir çözüm 

olmadığı düşünülen bulut bilişim kavramı sıklıkla gündeme gelmeye başlamıştır. 

 İnternetin olgunlaşarak bilgi amaçlı internet sitelerinin yerini hizmet amaçlı 

internet sitelerine bırakmasıyla beraber yazılımlar paket program olarak satın 

alınmak yerine internet üzerinden hizmet olarak sunulması esasına dayanan servis 

                                                 
4 Genişbant altyapıları, yüksek veri aktarım hızına sahip ağ altyapılarıdır. 
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olarak yazılım yaygınlaşmaya başlamıştır. İnternetin kullanım oranının artması ve 

servis olarak yazılımın avantajlarının firmalarca fark edilmesi ile birlikte hem 

genişbant altyapıları ortaya çıkarak gelişmiş ve internet ortamı ile yerel ağ ortamı 

arasındaki performans farkı giderek azalmış, hem de internet tabanlı programlama 

dilleri ve ara katmanları5 gelişerek internet üzerinden servis olarak sunulan 

yazılımların daha kolay geliştirilebilmesi mümkün hale gelmiştir. Sanallaştırma 

teknolojilerinin, 1990’lı yıllardan beri biliniyor olmakla beraber, kullanımının 

yaygınlaşması ve sanallaştırmaya imkan veren yazılım çözümlerinin yeterince 

olgunlaşması ise bulut bilişime geçiş sürecindeki diğer önemli bir gelişmedir. 

1997-2000 yıllarında internetin yaygınlaşma hızı oldukça artmış, hemen 

hemen her kuruluş bir internet sitesine sahip olma ve internet üzerinden hizmet 

sunma çalışmalarına başlamıştır. Başka bir deyişle, internetin gücü keşfedilmeye 

başlanmıştır. Bu süreçte internet üzerinden çok sayıda hizmet sunulmaya 

başlanmıştır. Fakat bu hizmetlerden ancak cüzi bir kısmı kalıcı olabilmiştir. Bu 

döneme literatürde “.com balonu” (.com bubble) adı verilmiştir. Bu dönemin bulut 

bilişimle alakalı yönü ise, kuruluşlarca hayata geçirilip kalıcılık arz etmeyen 

hizmetlerin ciddi boyutlarda atıl kapasitenin oluşmasına sebep olmasıdır. 

 Bilgisayarlar gibi internetin de hemen hemen herkesçe kolayca erişilebilir bir 

hale gelmesine paralel şekilde internet pazarının gittikçe gelişmesi, internet 

üzerinden hizmet sunan firmaların çok geniş çaplı bilişim altyapılarına sahip 

olmasını zorunlu kılmıştır. Bu firmalardan biri olan ve bulut bilişimin öncülerinden 

sayılan Amazon, genişleyen müşteri kitlesini ve artan talebi karşılayabilmek 

amacıyla esnek bir bilişim altyapısı kurmak zorunda kalmıştır. Özellikle yıl 

başlarında aşırı derecede artan talebi karşılayabilmek için esnek ve güçlü bir altyapı 

tasarlanmış, fakat yılın diğer dönemlerinde bu kapasite atıl kalmıştır. Atıl kapasitenin 

mali değere dönüştürülebilmesi amacıyla altyapı Amazon müşterilerine kullanım 

bazlı ücretlendirme modeliyle kiralanmaya başlanmıştır. Amazon ile benzer bir süreç 

izleyen Google’ın da çok geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olması sebebiyle 

                                                 
5 İnternet tabanlı programlama dilleri ve ara katmanları ile internet üzerinde çalışabilecek 
uygulamaların geliştirilmesine yarayan programlama dilleri ve ara katmanları anlatılmak 
istenmektedir. Ara katman ise, uygulamaların daha hızlı ve kolay geliştirilmesini sağlayan yardımcı 
araçlar olarak tanımlanabilir.  
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altyapının esnekliğine büyük önem verilmiştir. Google, kullanıcı kitlesini 

zenginleştirmek amacıyla çok sayıda yazılım çözümünü internet üzerinden birer 

hizmet olarak sunmaktadır. 

Bulut bilişimden elde edilen faydalar, genel itibarıyla ölçek ekonomisinden 

yararlanılarak elde edilen faydalardır. Hemen her sektörde maliyet etkin çözümler 

için ölçek ekonomisinden yararlanılmaktadır. Ölçek ekonomisine örnek olarak yarı 

iletken çiplerin dünya çapında sayılı firma tarafından üretilerek diğer firmalara 

pazarlanması verilebilir. Yarı iletken çip teknolojisi ortaya çıkmaya başladıktan 

sonra donanım firmaları bu teknoloji ile uyumlu cihazların üretimi konusunda yoğun 

Ar-Ge çalışmaları yürütmeye başlamış, fakat yarı iletken çip üretim üssü kurmaları 

maliyet etkin bir çözüm olarak ortaya çıkmamıştır. Bunun sebebi bir yarı iletken 

üretim bandının kurulması için günümüz fiyatlarıyla 3 milyar dolardan fazla yatırım 

gerekmesidir. Bu sebeple bu denli büyük bir yatırım riskini göze alabilen sayılı firma 

gerekli altyapıyı kurmuş, söz konusu firmalar bu altyapıya sahip olmayan firmaların 

yarı iletken çip ihtiyaçlarına çözüm üretmeye başlamıştır. Bu sayede hem yarı iletken 

çip üreticisi firmalar yüksek yatırım ve işletme maliyetlerini karşılayabilir hale 

gelerek kâr elde etmeye başlamış hem de bu çipleri satın alan donanım firmaları olası 

riskleri üretici firmaya transfer ederek altyapı yatırımına ihtiyaç duymaksızın çip 

üretebilir hale gelmiştir (Armbrust et al., 2009:3). 

Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) sektöründe uzakta barındırılan hizmetlere 

doğru ciddi bir yönelim söz konusu olup son zamanlarda bu yönelim, büyük bilişim 

sistemlerinin bulut bilişim gibi uzakta barındırılan hizmetlere ilişkin strateji 

geliştirmelerine yol açmıştır (Cliff, 2010:13). Küresel çapta faaliyet gösteren 

donanım üreticilerinin tamamı, talebi karşılayabilmek adına bu yönelime uygun 

çözümler sunmaya başlamış ve bu iki süreç birbirini tetikleyerek özellikle uzakta 

barındırılan hizmetlerin en yeni modeli olan bulut bilişimin çokça dile getirilmesine 

zemin hazırlamıştır. Şu an için kişisel bilgisayarlarda bulunan sabit disk, bellek, 

işlemci, ekran kartı gibi birimlerin yakın gelecekte basit bir internet tarayıcısını 

çalıştırabilecek kapasitede olacağı ve bulut istemcileri adını verebileceğimiz bu 

sınırlı kapasitedeki bilgisayarların, yüksek hesaplama gücü gerektiren işlemleri bulut 
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adı verilen çok güçlü veri merkezlerine bağlanarak yürütebileceği tahmin 

edilmektedir (Cliff, 2010:13). 

Bulut bilişim devrim niteliğinde bir yenilikten ziyade önemli bir dönüşüm, 

bilgi teknolojileri (BT) hizmetlerinin yeni bir bakış açısıyla sunumu olarak 

nitelendirilebilir. Bununla beraber bulut bilişimin yeni nesil teknolojilerin tasarımına, 

geliştirilmesine ve uygulanmasına getirdiği yeni bakış açısı, etkileri çok geniş bir 

alana yayılacak, teknik ve hukuki anlamda önemli değişimlere neden olabilecek 

kapasitede bir dönüşüm anlamına gelmektedir (Sood and Kumar, 2010:2). 

Bulut bilişim için ayrılması düşünülen bütçeler ve elde edilecek kazançlara 

ilişkin yapılan hesaplamalar, bulut bilişimin geleceğin vazgeçilmez bir modeli 

olacağını göstermektedir (Wyld, 2009:20).  

1.3. Yapısal ve Karakteristik Özellikler 

Bulut bilişime ilişkin çok farklı tanımlar yapılmış olmakla beraber, yapısı ve 

karakteristik özellikleri konusunda fikir ayrılıkları yok denecek kadar azdır 

(Chorafas, 2011:10). Bu bölümde bulut bilişimin yapısı ve karakteristik özellikleri 

açıklanacak, daha sonra bulut bilişimle sıkça karıştırılan servis odaklı mimari, 

sanallaştırma, kiralanan bilişim ve bilişim şebekesi kavramlarının bulut bilişimle 

ilişkisi, benzer ve farklı yönleri ortaya konarak incelenecektir.  

1.3.1. Yapısal Özellikler 
Bulut bilişim, yapısı itibarıyla iki ana bileşenden oluşmaktadır. Bunlardan 

ilki, uygulamaların internet üzerinden hizmet olarak sunumudur. İnternet üzerinden 

sunulan uygulama bir e-posta istemcisi olabileceği gibi bir işletim sistemi de olabilir. 

Bu bileşene Servis Olarak Yazılım (Software as a Service) adı verilmektedir. 

Yazılımın paket olarak satın alınması yerine internet üzerinden hizmet olarak 

kiralanması, bulut bilişimle gelen bir yenilik olmayıp daha eski tarihlerde de 

kullanılan bir yöntemdir. İkinci bileşen ise uygulamaların üzerinde çalıştığı, fakat 

detaylarının uygulamalar açısından önem taşımadığı bilişim altyapısıdır. Bu 

altyapıya bulut adı verilmektedir. Kaynakların sanallaştırılarak çok sayıda müşteriye 

aynı altyapı üzerinden kiralanmasına çoklu kiralama (multi-tenancy) adı 

verilmektedir. Kaynakların sanallaştırılması da bulut bilişimle beraber gelen bir 
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yenilik değildir. Bulut bilişimle gelen asıl yenilik, söz konusu bu iki bileşenin 

bütünleşik bir şekilde sunulmasıdır (Cliff et al., 2010:1). Bu görüşü destekler şekilde 

Oracle firması Genel Müdürü Larry Ellison, Wall Street Journal’da yayınlanan bir 

makalesinde şunları söylemiştir: “Bulut bilişim hakkında ilginç olan şey, onu zaten 

yapmakta olduğumuz her şeyi kapsayacak şekilde yeniden tanımlamış olmamızdır. 

Bulut bilişim ışığında bazı reklamlarımızdaki ibareleri değiştirmekten başka farklı 

olarak ne yapabilirdik, bunu bilemiyorum” (Fowler and Worthen, 2009). Ellison’un 

bu tespitinin her durumda doğru olmamakla beraber, firma sahiplerinin algısını 

yansıtması bakımından önemlidir. Bazı firmalar bulut bilişimin popülerlik 

kazanmasının ardından aynen Ellison’un söylediği gibi ürünlerine ilişkin olarak bazı 

reklam ibarelerini değiştirmekten başka bir yenilik getirmemişlerdir. 

Bulut bilişim altyapısı için sanallaştırma veya herhangi bir spesifik teknoloji 

şart değildir. Bulut bilişim, prensip gereği belirli teknolojilerden ziyade bilişim 

altyapısının niteliklerine ilişkin bir kavramdır. Bununla beraber, özellikle 

sanallaştırma, servis odaklı mimari gibi teknolojiler bulut bilişim prensiplerinin 

hayata geçirilebilmesi için tavsiye edilmektedir (Schubert et al., 2010:18). 

Bulut bilişim, dağıtık bir mimari yapıya sahip olması sebebiyle dağıtık 

mimarilerin tüm özelliklerini bünyesinde barındırmaktadır. Bu sebeple geleneksel 

istemci-sunucu mimarilerine uyumlu şekilde geliştirilmiş yazılımlarda duruma göre 

bir takım köklü değişiklikler gerekebilmektedir. Örneğin, dağıtık mimariler üzerinde 

geleneksel veritabanlarının çalıştırılması çoğunlukla maliyet etkin olmamakta, 

bunların yerine genellikle dağıtık veri yapıları kullanılmaktadır. Yine benzer şekilde 

verilere kolay erişim sağlayan hafıza birimleri istemci-sunucu mimarilerinde aynı 

sunucu üzerinde iken, dağıtık mimarilerde hafıza birimleri de dağıtık bir yapıdadır. 

Söz konusu bu tür farklılıklar, kimi durumlarda yazılımlar üzerinde köklü 

değişikliklere gidilmesini zorunlu kılabilmektedir. 

 Donanım açısından bakıldığında, bulut bilişim üç açıdan yeni özellikler 

sunmaktadır (Armbrust et al., 2009:1): 
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1. İhtiyaç anında kolaylıkla kullanılabilen sınırsız miktarda kaynağa sahip 

olunduğu izlenimi vermektedir. Bu sayede müşterilerin gelecekteki kaynak 

kullanımına yönelik tahminlerde bulunmaları gerekmez. 

2. Müşterilerin başlangıçta herhangi bir kullanım taahhüdünde bulunması 

gerekmez. Böylece firmalar az miktarda kaynakla çalışmalara başlayıp 

kaynak ihtiyacı arttığında kendilerine ayrılan kaynağı bir aracıya ihtiyaç 

duymaksızın artırabilirler. 

3. Bilgisayar kaynaklarının ihtiyaç duyulduğunda kısa vadeli olarak kullanım 

bazlı ücretlendirme prensibi ile kullanılması (işlemci gücünün saat bazında 

ücretlendirilmesi, depolama alanının GB bazında ücrete tabi olması gibi) ve 

ihtiyaç kalmadığında salıverilmesi, sunucuların ve depolama alanlarının 

kullanımda olmadığı durumlarda atıl kalmayarak başka amaçlarla 

kullanılabilmesine imkan tanımaktadır. 

1.3.2. Karakteristik Özellikler 
Çeşitli kuruluşlar tarafından bulut bilişimin karakteristik özelliklerine ilişkin 

bir takım standartlar belirlenmiş olup NIST tarafından ortaya konan karakteristik 

özellikler listesi dünya genelinde yaygınlıkla kabul görmüştür. Bu karakteristik 

özellikler şunlardır (Mell and Grance, 2011:2-3): 

 Kaynakların ihtiyaca göre belirlenebilmesi: Müşteri tek taraflı olarak sunucu 

zamanı ve depolama alanı gibi bilişim kapasitelerini, ihtiyaç duyduğu anda hizmet 

sağlayıcısıyla iletişime geçmeden otomatik olarak artırıp azaltabilir. Bu sayede 

müşterilerin uygulamaları için ne kadar güçlü bir altyapıya ihtiyaç duyacaklarını 

önceden analiz etmeleri gerekmez. 

 Geniş ağ erişimi: Bilişim kapasitesi ağ üzerinden, mobil telefonlar, tabletler 

ve dizüstü bilgisayarlar gibi farklı platformlardan standart mekanizmalarla 

erişilebilecek şekilde sunulur. 

 Kaynak havuzu oluşturma: Hizmet sağlayıcısının bilişim kaynaklarından bir 

havuz oluşturularak çoklu kiralama mimarisi ile çok sayıda müşteriye sunulur ve bu 

yapıda farklı fiziksel ve sanal kaynaklar dinamik bir şekilde müşteri ihtiyacına göre 

kullanılır. Çoklu kiralama mimarisi, aynı altyapının çok sayıda müşteri tarafından 
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kullanılabilmesine imkan tanıyan mimaridir. Müşterinin genel itibarıyla kendisine 

sağlanan kaynakların tam olarak nerede olduğuna ilişkin bilgisi ve kontrolü 

olmamakla beraber ülke, bölge veya veri merkezi bazında tercih yapabilmektedir. 

Bilişim kaynaklarına örnek olarak depolama alanı, işlemci gücü, RAM ve ağ bant 

genişliği verilebilir. 

 Anında esneklik: İhtiyaçla orantılı olarak anında genişleme ve daralma 

sağlanabilmesi için, bazı durumlarda insan müdahalesi gerekmeksizin, kapasite 

esnek bir şekilde artırılabilir veya artırılan kapasite iade edilebilir. 

 Ölçülebilir hizmet: Bulut bilişim sistemleri otomatik bir şekilde, hizmetin 

türüne uygun bir soyutlama katmanında (depolama alanı, işlemci gücü, bant genişliği 

ve aktif kullanıcı hesabı sayısı gibi) bir ölçümleme mekanizması yardımıyla kaynak 

kullanımını kontrol altında tutarak optimize edebilir. Kaynak kullanımı hem hizmet 

sağlayıcısı, hem de müşteri açısından şeffaflık sağlayacak şekilde gözlenebilir, 

kontrol edilebilir ve raporlanabilir. 

Hali hazırda piyasada bulut bilişim ürünü olduğu iddia edilen pek çok bilişim 

altyapısı çözümünün yukarıda listelenen karakteristik özelliklerin pek çoğuna uyum 

sağlamadığı gözlenmektedir. Bu özelliklerin bir bulut bilişim altyapısı tarafından tam 

olarak karşılanması durumunda, bulut bilişim altyapısı herhangi bir bilişim 

altyapısından daha hızlı, daha güçlü, esnek ve her an erişilebilir olacaktır. 

1.3.3. Bulut Bilişimin Benzer Kavramlarla İlişkisi 
 Bulut bilişim, karmaşık yapısı sebebiyle benzeri bazı diğer kavram ve 

teknolojilerle karıştırılabilmektedir. Bu bölümde, bulut bilişimle en çok karıştırılan 

kavram ve teknolojiler kısaca açıklanarak bulut bilişimin bunlardan farklı yönlerine 

değinilecektir. 

Servis Odaklı Mimari 
Servis odaklı mimari (Service Oriented Architecture), bir veya daha fazla 

hizmet sağlayıcısı tarafından sahip olunan, sunulan ve uzaktan yönetilen mimari 

anlamına gelmektedir. Servis odaklı mimari, sadece belirli bir uygulama çeşidinin 

kullanım bazlı ücretlendirme veya dönemsel üyelik prensibiyle müşterilere 

sunulması esasına dayanır. 1990’lı yıllarda internetin yaygınlaşmasıyla beraber ilk 
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örnekleri ortaya çıkmaya başlayan servis odaklı mimarinin kullanımı halen 

artmaktadır. Servis odaklı mimari, bilişim altyapısının çok sayıda müşteriye sorunsuz 

bir şekilde hizmet verebilecek şekilde tasarlanması esasına dayanır. Sistemi oluşturan 

sunuculardan herhangi birinin işlev görmemeye başlaması durumunda yedek 

sunucuların sistem tarafından otomatik olarak devreye alınması, yazılım hafızasının 

her bir sunucuda ayrı ayrı tutulması yerine ortak bir hafıza biriminin kullanılması 

gibi özellikler servis odaklı mimarinin karakteristik özellikleri arasında yer 

almaktadır. 

Bulut bilişim altyapıları genellikle servis odaklı mimari prensipleri dikkate 

alınarak geliştirilmektedir. Bulut bilişim, prensipte hem mimari altyapı olarak, hem 

de servisin sunuş şekli açısından servis odaklı mimarilerle benzer nitelikler taşımakla 

beraber, servis odaklı mimari alanında belli bir olgunluk seviyesine gelmiş bulunan 

kaideler bulut bilişimle beraber genişletilerek daha geniş bir kullanım alanına ve 

daha belirgin karakteristik özelliklere sahip olunması sağlanmıştır. 

 Bulut bilişim, servis odaklı mimariyi de içine alan daha geniş bir kapsama 

sahiptir. Bu sebeple, her servis odaklı mimarinin bir bulut bilişim çeşidi olduğu 

söylenememektedir. Bir servis odaklı mimarinin bulut bilişim mantığına uygun 

olabilmesi için en önemli şart, kullanılan altyapı ve bu altyapı üzerinde çalışan 

uygulamaların bulut bilişim esnekliğine  sahip olmasıdır. 

 Bulut bilişimde esneklik şu şekilde tarif edilmektedir; Hizmet sağlayıcısı az 

sayıda kullanıcıya hizmet vermekte olduğu altyapıyı, altyapıda hiçbir değişikliğe 

gitmeksizin, kolay ve hızlı bir şekilde çok daha fazla sayıda kullanıcıya hizmet 

vermek için kullanabiliyorsa, hizmet sağlayıcısı esnek bir altyapıya sahip demektir. 

Altyapının esnekliğinin bir diğer önemli özelliği de altyapının çok kısa zaman 

aralıklarında yeni sunucular ve depolama birimleriyle genişletilebilmesidir. Eğer bir 

servis odaklı mimari bu esnekliğe sahip ise, bulut bilişimin bir türü olduğu 

söylenebilir. Meseleye diğer bir açıdan bakılacak olursa bulut bilişim, servis odaklı 

mimarinin yeterli esnekliğe sahip olması için gerekli ortamı sunabilmektedir. 

Piyasada var olan ve servis odaklı mimariyi temel alan tüm hizmetler yukarıda 

belirtilen esnekliğe sahip değildir (Desisto et al., 2011). 
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Bir altyapının yeterli esnekliğe sahip olabilmesinin önemli şartlarından birisi 

de çoklu kiralama mimarisine uygun olarak tasarlanmış olmasıdır. Çoklu kiralama 

mimarisinin en önemli avantajı, aynı altyapının çok sayıda kullanıcı tarafından 

kullanılması ile kullanıcı sayısı arttıkça maliyetin de o oranda azalmasıdır. Çoklu 

kiralama mimarisine sahip olmayan bir altyapının, bulut bilişimin en önemli 

avantajlarından olan esneklik ve kaynaklardan tasarruf konularında beklenen faydayı 

sağlayamayacağı açıktır (Desisto et al., 2011). 

Sanallaştırma 
Sanallaştırma, fiziksel donanım ile işletim sisteminin birbirinden bağımsız 

hale getirilmesini sağlayan ve böylece bilişim kaynaklarının daha etkin ve esnek bir 

şekilde kullanılmasına imkan tanıyan soyutlama katmanıdır (Vmware and Bea, 

2007:4). 

İlk örneği Burroughs Corporation firması tarafından geliştirilen sanallaştırma, 

1960’lı yıllardan beri kullanılmaktadır (O’Connor, 2009). Sanallaştırma ilk olarak 

düşük verimlilikle çalışan sunucuların sanal bir şekilde bölünerek birden fazla 

bilgisayar gibi çalışması ve bu sayede birden fazla görevin paralel şekilde 

yürütülebilmesi amacıyla kullanılmıştır. IBM firmasının, sunucularında çok sayıda 

işlevi aynı anda yerine getirebilmek için sanallaştırmayı kullanmasıyla beraber bu 

teknoloji bilinirlik kazanmıştır. İlk ortaya çıktığı anlardan itibaren sanallaştırmanın 

kullanılmasındaki temel motivasyon, verimlilik artışı sonucu yatırımın hızlı geri 

dönüşünün sağlanması olmuştur (Kwasniewski, 2011:16). 

Sanallaştırma sayesinde bir fiziksel sunucu üzerinde birden fazla işletim 

sistemi aynı anda çalıştırılabilmektedir. Aynı donanım altyapısının birden fazla 

işletim sistemi tarafından kullanıldığında, işletim sistemine sanal işletim sistemi adı 

verilmektedir. Bir sunucu üzerinde pek çok paralel işlemin yürütülmesine imkan 

tanımış olan bu teknolojinin önemli bir diğer faydası da, her bir sanal işletim 

sisteminin, yürütmekte olduğu işe özel konfigüre edilebilmesi ve diğer sanal işletim 

sistemlerinin bu konfigürasyondan etkilenmemesidir. Sanallaştırmanın hizmet 

kalitesi açısından önemli bir diğer faydası ise donanım katmanı ile uygulama 
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katmanının birbirinden ayrıştırılması sayesinde yazılım hizmetinin beklenmeyen 

herhangi bir donanım arızasında kesintiye uğramamasıdır (Mergen et al., 2006:2).6 

Çizelge 1.1’de görüldüğü üzere, dünya genelinde sanallaştırma kullanımı artarak 

devam etmektedir. Özellikle son yıllarda bilişim sistemlerinin nitelik ve nicelikçe 

artışı, kaynakların etkin ve verimli kullanımını zorunlu kılmış, ayrıca iş süreçlerinde 

esnekliğin sağlanması hedefi, bilişim sistemlerinin de esnek yapılara dönüşümüne 

yol açmıştır.  

Çizelge 1.1: 2005-2010 Yılları Arasında Sanallaştırma Kullanımı 

 

Kaynak: (Humphreys, 2006:2) 

Bulut bilişimde sanallaştırma teknolojisi kullanılmaktadır. Sanallaştırma ile 

bulut bilişimin benzer karakteristik özellikleri, donanım detaylarının uygulama 

katmanından gizlenmesi ve fiziksel bilişim kaynaklarının ayrıştırılarak sanal 

kaynaklar haline getirilmesidir.  

Sanallaştırılmış bir donanım altyapısında bulunmayan, fakat bir bulut bilişim 

altyapısında yer alan özelliklerden en önemlisi, uygulamalara atanan sanal 

kaynakların ihtiyaca göre hizmet sağlayıcısına başvurulmaksızın artırılıp 

                                                 
6 Sanallaştırılmış altyapılar, olası donanım arızaları göz önünde bulundurularak geliştirilir. Bu 
altyapıların bileşenleri yedekli olarak kullanılır ve bileşenlerden birinde bir arıza meydana geldiğinde 
sistem bu arızayı algılayarak arızalı bileşenler aracılığıyla çalışmakta olan sanal sunucuları diğer 
bileşenlere aktarır. Bu aktarım, sanal sunucuların kullanıcıları tarafından fark edilmeyecek şekilde 
gerçekleşir. 
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azaltılabilmesidir. İkinci olarak hangi uygulama tarafından ne kadar kaynak 

kullanıldığının takip edilebilmesi (kullanımın ölçülmesi) özelliği gelmektedir. 

İş süreçleri açısından bulut bilişimin sanallaştırmadan en önemli farkı ise 

sanallaştırılmış kaynakların kullanım bazlı ücretlendirme prensibi ile çok sayıda 

kuruluşun/firmanın/kullanıcının hizmetine sunulabilmesidir.  

 Gartner’a göre (Gartner, 2011a), sanallaştırma bulut bilişime geçiş sürecinde 

ilk adım olarak görülebilir. Bununla beraber sanallaştırma teknolojisi hiç 

kullanılmadan bulut bilişimin kullanılması da mümkündür. Sanallaştırmanın bulut 

bilişime geçiş öncesi en büyük avantajı, bulut bilişim ve sanallaştırma arasındaki 

benzerlik sebebiyle bulut bilişime aşinalık kazanılabileceği düşüncesidir. Gartner, 

sanallaştırmayı bu anlamda bulut bilişime geçiş sürecinde teknolojiye ilişkin 

farkındalık oluşturabilecek bir araç olarak görmektedir. 

Kiralanan Bilişim (Utility Computing) 
Utility computing’in üzerinde uzlaşılan bir Türkçe çevirisi olmamakla 

beraber kiralanan bilişim olarak tercüme edilmesi, ifade ettiği anlam açısından 

yerinde olacaktır. Kiralanan bilişim; donanım, yazılım, ağ bant genişliği gibi bilişim 

kaynaklarının ihtiyaç duyulduğunda kiralanması esasına dayanır. Kiralanan bilişimde 

her müşteriye belirli sayıda fiziksel sunucu sunulmakla birlikte, müşterilerin aldığı 

hizmetin ücretlendirilmesi, sunucuların hangi müşteri tarafından ne kadar kullanıldığı 

ile ilişkilidir (AT&T, 2007:1). Bu açıdan bulut bilişim, kiralanan bilişimle benzerlik 

göstermektedir. 

Bulut bilişimin kiralanan bilişimden en önemli farkı, belirli bir ağla sınırlı 

olmayıp, sunulan kiralama hizmetine internet üzerinden erişimin mümkün olmasıdır. 

Örneğin kiralanan bilişimde bir süper bilgisayar çok sayıda müşteriye kiraya 

verilebilir. Fakat sadece bir lokasyondan sunulan ve kaynakların sanallaştırılmadığı 

bu örneğin bir bulut bilişim örneği olduğu söylenemez. Bu bağlamda kiralanan 

bilişimin belli bir teknolojiden ziyade bir iş modeli olduğu söylenebilir (Biswas, 

2011). Çünkü kiralanan bilişimde kullanılan altyapının türüne ve tasarımına yönelik 

herhangi bir kısıtlama yoktur. 
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Bulut bilişim, kiralanan bilişimden daha geniş bir kavram olup sunulan hizmetin 

altyapısına ilişkin önemli kıstaslar taşımaktadır. Söz konusu kıstaslar dağıtık bir 

mimarinin etkin ve verimli çalışabilmesi için gerekli olup, optimizasyonun 

arzulandığı her türlü dağıtık altyapıya fayda sağlayacak hususlardır. Bulut bilişim ve 

kiralanan bilişim ilişkisini gösteren Şekil 1.2’de kiralanan bilişimin, bulut bilişim 

hizmetinin bir sunuş şekli olduğu görülebilir. 

Şekil 1.2: Bulut Bilişim ve Kiralanan Bilişim İlişkisi 

 

Bilişim Şebekesi 
Bilişim şebekesi (Grid Computing), farklı yönetim birimlerince sahip olunan 

bilişim kaynaklarının ortak bir amaç için beraberce kullandırılması esasına 

dayanmaktadır. Bilişim şebekesi çok sayıda altyapının işin içine girdiği ve birbirine 

gevşekçe bağlı, heterojen ve farklı coğrafi konumlarda bulunan bir dağıtık yapı 

olarak nitelenebilir. En basit şekliyle bir bilişim şebekesi, gevşek yapıdaki ağlarla 

birbirine bağlı bilgisayarların yüksek bilişim gücü gerektiren işlemler için beraberce 

kullanıldığı  süper sanal bilgisayar olarak nitelenebilir (Biswas, 2011). 

Bilişim şebekesi terimi ilk olarak, Ian Foster ve Carl Kesselman’ın 1998 

yılında yayınlanan “The Grid: Buleprint for a new computing infrastructure” adlı 

çalışmasında (Foster and Kesselman, 1998), bilişim gücünün elektrik enerjisi gibi 

kolayca erişilebilen bir güç olması gerektiği ifade edilerek mecazi olarak ortaya 

konmuştur. Bilişim şebekeleri, özel sektör ihtiyaçları ve buna bağlı çözümler sonucu 
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ortaya çıkan bulut bilişimin aksine, akademik ihtiyaçlardan doğan ve daha sonraları 

özel sektörde de kullanılmaya başlanan sistemlerdir (Schubert et al., 2010:5). 

Bilişim şebekesi ile bulut bilişim arasındaki ilişki konusunda henüz bir fikir 

birliği bulunmamaktadır (Foster, 2008). Bunun sebebi, bilişim şebekelerinin zaman 

içinde farklılaşarak çeşitlilik kazanmasıdır. Bilişim şebekeleri akademik ihtiyaçlar 

doğrultusunda ortaya çıkmış ve daha sonra iş dünyasının ihtiyaçlarına göre kavram 

ve yapı açısından zenginleşmiştir. Özellikle iş dünyasının ihtiyaçlarını çözme 

amacıyla kurulmuş olan bilişim şebekeleri, bu anlamda doğrudan iş dünyasının 

ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkmış olan bulut bilişimle büyük oranda 

örtüşmektedir. 

Bilişim kaynaklarının ihtiyaç duyulduğu anda kullanılması ve yerel 

sunuculara ihtiyaç duyulmaması sebebiyle bulut bilişimle benzerlik gösteren bilişim 

şebekesi, bulut bilişim kadar geniş bir kullanım alanına sahip değildir. Bulut bilişim 

kadar alt seviye bir sanallaştırma imkanı bulunmayan bilişim şebekesinde donanım 

arızası sebebiyle sistemin kesintiye uğraması ihtimali daha fazladır. Bunun sebebi 

olarak, sanallaştırma ile sunulan altyapı sağlamlığından yeteri kadar faydalanamıyor 

oluşu gösterilmektedir (Biswas, 2011). Her iki kavram da dağıtık yapılarla ilgili 

olmakla beraber, bulut bilişim daha etkin bir dağıtık mimariye sahiptir. Bu anlamda 

bilişim şebekesinin teknoloji gelişiminde bulut bilişimin bir önceki evresi olduğu 

söylenebilir (Kwasniewski, 2011:19). 

 Teknik altyapı açısından bu iki kavram karşılaştırıldığında, genel yönelim 

itibarıyla, bulut bilişim altyapısı çok sayıda düşük kapasiteli sunucunun bir araya 

gelmesiyle oluşturulurken, bilişim şebekesi çok güçlü sunucuların bir araya 

gelmesiyle oluşturulmaktadır. Bu nedenle bulut bilişimde ilk altyapı maliyetleri 

düşük düzeyde tutulup altyapı ihtiyacı arttıkça kaynaklar kolaylıkla 

genişletilebilmektedir (Korri, 2009:2). 

1.4. Bulut Bilişim Mimarileri 

Bulut bilişim hizmeti dört farklı mimari kullanılarak sunulabilmektedir. 

Bunlar; açık bulut (public cloud), özel bulut (private cloud), topluluk bulutu 

(community cloud) ve karma buluttur (hybrid cloud). 
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1.4.1. Açık Bulut 

Bulut bilişimin, ölçek ekonomisinin faydalarından en çok yararlanılan 

mimarisi olan açık bulutta bir kuruluş (hizmet sağlayıcısı) tarafından yönetilen bulut 

bilişim altyapısı çok sayıda kuruluşa kiralanmaktadır. Hizmet sağlayıcısı kuruluş bir 

firma, üniversite, kamu kurumu veya bunların ortak bir girişimi olabilir. Bu bulut 

mimarisinin diğer bulut mimarilerinden farkı, isteyen herkesin kullanımına açık 

genel amaçlı bir altyapı olmasıdır (Mell and Grance, 2011:3). 

1.4.2. Özel Bulut 

Özel bulut, bulut bilişim altyapısının sadece bir kuruluşun erişimine açık olan 

türüdür. Bu bulut mimarisinde altyapı kuruluşun yerel veri merkezinde tutulabileceği 

gibi, bu kuruluş adına üçüncü bir tarafça da barındırılabilir. Tek bir kuruluşa hizmet 

verilmesi esas olmakla birlikte, kuruluş bünyesindeki çok sayıda birim bu hizmetten 

ayrı bir müşteri gibi faydalanabilmektedir. Özel bulutta da açık bulutta olduğu gibi 

bulut bilişimin performans ve mimari altyapıya ilişkin tüm karakteristik özellikleri 

korunmaktadır. Özel bulut ile işlemci ve depolama alanından tasarruf sağlanmakta, 

yönetim tek merkezden kolaylıkla yürütülebilmekte, verilere izin verilen her 

noktadan kontrollü erişim mümkün olmakta, ihtiyaca göre kaynak artırımı/azaltımı 

kolaylıkla gerçekleştirilebilmekte ve uygulamaların daha az sayıda sunucu ile 

çalışabilmeleri sonucu yüksek oranda maliyet ve enerji tasarrufu sağlanmaktadır.  

Özel bulutta eğer sunucular kuruluşun yerel veri merkezinde barındırılıyorsa, 

açık bulutun sağladığı pek çok faydanın bu bulut mimarisinde elde edilemeyeceği 

açıktır. Özel bulutta yerel sunucu odası kullanıldığında, ölçek ekonomisinin 

avantajlarından belirli oranda faydalanılmakta; ancak personel, elektrik, ısıtma, 

soğutma, bakım, onarım, vb. giderlerin tümü geleneksel sistemlerde olduğu gibi 

devam etmektedir. Bazı kaynaklarca yerel sunucularda barındırılan bulut mimarisi, 

bir bulut bilişim mimarisi olarak görülmemektedir (Armbrust et al., 2009:2; Haff, 

2009). 
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 Harris ve Alter (Harris and Alter, 2010:7) tarafından yapılan bir araştırmaya 

göre yöneticilerin yüzde 60’ı özel bulut kullanmaktadır.7 Bunların çoğu özel bulutu 

açık bulutlarla beraber kullanmaktadır. Bunun nedeni, gizlilik derecesi bulunan 

ve/veya hassas nitelikteki veriler için açık bulut yerine özel bulutun tercih 

edilmesidir.  

Açık bulut altyapısı içinde birden fazla özel bulut altyapısı barındırılabilir. 

Özel bulutun, açık bulut içerisinde yer alan ve sanal özel bulut (virtual private cloud) 

adı verilen bu çeşidinde özel bulutun, açık bulut altyapısının geri kalan kısmından 

soyutlanarak tamamen ayrı bir altyapı gibi çalışması sağlanır (Varia, 2010:5).  

1.4.3. Topluluk Bulutu 

Topluluk bulutu, bulut bilişimin hedef, güvenlik gereksinimi, politika ve 

uyumluluk gereksinimleri gibi ortak ihtiyaçlara sahip belli bir müşteri veya 

organizasyon topluluğunun özel kullanımına sunulan mimari çeşididir. Bulut bilişim 

altyapısı toplulukta bulunan bir veya daha fazla organizasyon tarafından sahip 

olunarak yönetilebileceği gibi bu topluluk için üçüncü bir tarafça da yönetilebilir 

(Mell and Grance, 2011:3). 

 Topluluk bulutunun önemli bir özelliği, açık bulut veya özel bulut olarak 

tasarlanabilmesidir. Açık topluluk bulutlarında yaygınlıkla kullanılan yöntem, farklı 

bulut bilişim hizmet sağlayıcılarından alınan hizmetin topluluk ihtiyaçlarına göre 

özelleştirilerek tekrar satışa sunulmasıdır (OECD, 2011:9). Özel topluluk bulutları 

ise çoğunlukla küçük ölçekli kuruluşların bir araya gelerek bilişim kaynaklarını ortak 

bir altyapıda birleştirmeleri sonucu ortaya çıkmaktadır. Özel topluluk bulutları, sanal 

özel bulut altyapıları üzerinde de çalıştırılabilmektedir (Schubert et al., 2010:11). 

 Topluluk bulutu henüz sınırlı sayıda örneği bulunan, gelişmekte olan bir bulut 

mimarisidir. Sektöre özel ihtiyaçlar dikkate alınarak oluşturulan bu bulut bilişim 

mimarisinde, bulut bilişim altyapısı üzerinde çalışan farklı uygulamalarca gereksinim 

duyulan ortak özellikler hazır olarak sunulmaktadır. Bu sebeple, topluluk 

bulutlarında uygulama geliştirme ortamları nitelikçe daha gelişmiştir. 

                                                 
7 Araştırma ABD, İngiltere, Singapur, Japonya, Almanya, Fransa, Çin, Brezilya ve Avustralya’yı 
kapsamaktadır. 
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 Topluluk bulutları, bilişim şebekelerine en çok benzeyen bulut bilişim 

mimarisidir. Çünkü bilişim şebekeleri de genellikle ortak ihtiyaçlar dikkate alınarak 

özelleştirilmiş yapılardır. 

1.4.4. Karma Bulut 

 Karma bulut (hybrid cloud), iki veya daha fazla birbirinden bağımsız bulut 

mimarisinin (özel, açık veya topluluk bulutu) ortak bir arayüz kullanılarak 

birleştirilmesi sonucu oluşan ve bu sayede veri ve uygulamaların bulutlar arası 

taşınabilirliğini sağlayan bileşik bulut mimarisidir (Mell and Grance, 2011:3). Aynı 

türden bulut bilişim altyapılarının birleştirilmesi bir karma bulut oluşturmaz, karma 

buluttan söz edilebilmesi için özel, açık veya topluluk bulutundan en az iki farklı 

mimarinin altyapıya dahil olması gerekmektedir (Huth and Cebula, 2011:2). 

 Karma bulut mimarisi çoğunlukla hassas verilerin kontrol altında tutulması ve 

aynı zamanda dış kaynakların da kullanımıyla daha yüksek bir esneklik sağlanması 

amacıyla verinin sadece bir kısmının üçüncü tarafa açılmasının uygun olduğu 

durumlarda tercih edilmektedir (OECD, 2011:9). 

 Sahip olduğu verinin tamamının bir açık bulut kullanılarak işlenmesini tercih 

etmeyen, bunun yerine verinin bir kısmı için açık bulut hizmeti kullanmak isteyen bir 

kuruluş için verinin doğru şekilde yönetilmesi ve yönlendirilmesi önemli bir 

sorundur. Bir yandan veriler, sistemin açık buluta taşınmamış olan kısmında 

üretilmeye devam edilmekte, diğer yandan bu verilerin hem açık bulutta işlenmekte 

olan verilerle senkronizasyonunun sağlanması, hem de henüz işlenmemiş verilerin 

ayırt edilerek açık buluta gönderilmesi gerekmektedir. Karma bulutta, bu işlemler 

otomatize edilerek yerelde çalışan uygulamanın bulut altyapısını otomatik olarak 

yönetmesi sağlanmaktadır. Bu sayede veri kolayca kontrol altında tutulabilmekte ve 

aynı zamanda yüksek işlem gücü gerektiren uygulamaların bu ihtiyacı üçüncü 

taraflarca karşılanabilmektedir. 

 Karma bulutlar henüz yaygınlık kazanmamış olmakla beraber, dünya çapında 

faaliyet gösteren kimi yazılım ve donanım firmaları karma bulut altyapılarını 

destekleyen çözümler üretmeye başlamıştır (Sims, 2009). Avrupa Komisyonu 

raporuna göre kuruluşların çoğu ilk önce özel bulut kullanmaya başlayacak ve uzun 
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vadede karma bulut çözümleri en çok tercih edilen bulut mimarileri olacaktır. 

(Schubert et al., 2010:38) 

1.5. Yazılım Hizmet Modelleri 

Dağıtık altyapılar üzerinde çalışması beklenen yazılımlar; işlem 

(computation), depolama alanı (storage) ve iletişim (communication) olmak üzere üç 

ayrı katmandan oluşur. Bulut bilişimin esnek yapısı ve kaynakların sonsuz olduğu 

izlenimi vermesi, altyapıdaki sanallaştırmanın çeşidi ile doğrudan alakalıdır. 

Sanallaştırma sayesinde altyapının detayları programcıdan gizlenebilmektedir. 

Altyapının yazılımdan soyutlanma derecesiyle orantılı olarak farklı yazılım hizmet 

modelleri ortaya çıkmıştır. Geniş bir yelpazede incelenebilecek yazılım hizmet 

modellerini üç genel sınıfta toplamak mümkündür. Bu yelpazenin bir ucunda, altyapı 

bileşenlerinin tüm yönetiminin hizmet alıcıya bırakıldığı altyapılar (servis olarak 

altyapı) bulunurken, diğer ucunda kullanıcının sunucu seviyesinde hiçbir 

müdahalesinin bulunmadığı, uygulama seviyesinde müdahaleye ise çok kısıtlı bir 

biçimde izin verilen, daha çok özelleştirme ihtiyacı bulunmayan genel amaçlı 

yazılımlar için tercih edilen altyapılar (servis olarak yazılım) yer almaktadır. 

Altyapının sunucu seviyesinde özelleştirmeye izin vermesi bir yandan hizmet 

alıcı kuruluşlara özgürlük sunarken, diğer yandan kuruluşların yönetiminde olan 

kaynakların daha alt seviyede yönetilmesini gerektirmekte, bu da yönetimi 

zorlaştırmaktadır. Şekil 1.3’te yazılım hizmet modellerinde sorumluluğun hizmet 

sağlayıcıdan hizmet alıcıya geçişi gösterilmektedir. Görüldüğü üzere ne kadar alt 

seviyede bir yazılım hizmet modeli tercih edilirse, hizmet alıcının altyapı bileşenleri 

üzerindeki sorumluluğu da o kadar fazla olmaktadır. 

Şekil 1.3: Yazılım Hizmet Modellerinde Yetki ve Sorumluluğun Paylaşımı 
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Amazon gibi daha alt seviye yönetim imkanı sunan yazılım hizmet modelleri 

üzerinde daha üst seviye yönetime izin veren yazılım hizmet modelleri 

çalıştırılabilmektedir (Armbrust et al., 2009:8). 

Bulut bilişimin sunucu bazında kontrol edilebilen hizmet modelinden, 

uygulama bazında kontrol edilebilen hizmet modeline kadar farklı seviyelerde hizmet 

modellerinin bulunması, bulut bilişim altyapısı kullanılarak hemen hemen her türlü 

bilişim hizmetinin dağıtık altyapılar aracılığıyla etkin bir şekilde verilebilmesini 

mümkün kılmaktadır. Söz konusu seviyelerin her biri farklı avantaj ve dezavantajlara 

sahiptir. Bulut bilişimde alt seviyedeki bir hizmet, daha üst seviyelerdeki hizmetlerin 

altyapısı olarak da kullanılabilmektedir. Başka bir deyişle, bir bulut bilişim hizmet 

sağlayıcısından alt seviyede bir hizmet alan bir kuruluşun, bu hizmetle kiraladığı 

altyapı üzerinde bir uygulama geliştirerek bu uygulamayı çok sayıda kuruluşa 

kullanım bazlı ücretlendirme ile kiraya vermesi, yani yazılım seviyesinde bulut 

bilişim hizmet sağlayıcılığı yapması mümkündür. Şekil 1.4’te bu durum 

gösterilmiştir. 

Şekil 1.4: Farklı Seviyelerdeki Yazılım Hizmet Modellerinin İlişkisi 
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1.5.1. Servis Olarak Yazılım 

Servis olarak yazılım (software as a service), bulut altyapısı üzerinden 

uygulamaların hizmet olarak sunulduğu modeldir. Servis olarak yazılımda e-posta, 

doküman işleme yazılımı ve benzeri yazılımlar internet üzerinden birer hizmet olarak 

sunulur ve hizmet kullanım bazlı olarak ücretlendirilir. 

Servis olarak yazılımda hizmet alıcının, hizmetin sunumu için gerekli olan 

sunucular, veri tabanları, işletim sistemleri, depolama alanları gibi bileşenlerden 

hiçbirini kontrol etme yetki ve sorumluluğu yoktur. Hizmet alıcısına sadece hizmet 

olarak aldığı uygulamaya has konfigürasyon ayarlarını yapabilme yetkisi verilir. Bu 

modelde sistem yöneticilerinin rolleri tümüyle değişmektedir. Örneğin yerel 

sunucularda sunucuların bakımı, onarımı, güvenliği, uygulamaların bakımı ve 

güncellenmesi, gerektiğinde altyapının uygulama ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden 

tasarlanması, hizmet devamlılığının temini, hizmet kalitesi gibi sistem yöneticisinin 

sorumluluğunda olan pek çok iş yükü, üçüncü bir tarafın sorumluluğuna 

geçmektedir. 

Son zamanlarda herkesçe kullanılan internet tabanlı e-posta hizmetleri (gmail, 

hotmail, vb.), sosyal ağlar (twitter, facebook, vb.), fotoğraf ve video paylaşım siteleri 

(flickr, youtube, vb.) servis olarak yazılımın birer örnekleridir. Bir yazılımın servis 

olarak çok sayıda kişiye sunulması için yazılıma geniş kitlelerce ihtiyaç duyulması 

ve özelleştirme ihtiyacının düşük seviyede olması gerekmektedir.  

 Servis olarak yazılımda tüm kullanıcılar için aynı altyapının kullanılması pek 

çok kolaylığı da beraberinde getirmektedir. Örneğin ortak ve standart altyapı 

sayesinde altyapının ihtiyaç duyulduğunda genişletilip daraltılması daha kolay 

olmakta, standart verilerin kullanımı ile verilerin yedeklenmesi de diğer yazılım 

hizmet modellerine göre daha kolay olmaktadır. Ayrıca uygulamaların güncel 

tutulması ve güvenlik açıklarının kapatılması tek merkezden nispeten daha kolay bir 

şekilde yapılabilmektedir. 

  Servis olarak yazılımın, en hızlı yaygınlaşan yazılım hizmet modeli olduğu 

ve en yaygın olarak kullanılan yazılımların müşteri ilişkileri yönetimi (customer 

relationship management – CRM) yazılımları olduğu tahmin edilmektedir (Gartner, 
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2011b). Bununla beraber e-posta, finansal yönetim ve harcama takip yazılımları da 

servis olarak yazılımın kullanıldığı öncelikli alanlar arasındadır. 

1.5.2. Servis Olarak Yazılım Geliştirme Ortamı 

Seviye olarak servis olarak yazılım ile servis olarak altyapı arasında kalan 

servis olarak yazılım geliştirme ortamı (platform as a service – PaaS) modelinde, 

hizmet sağlayıcı tarafından sunulan programlama dilleri, yazılım kütüphaneleri, 

servisler ve araçlar kullanılarak, yazılımın bulut altyapısına uygun şekilde 

geliştirilerek bu altyapı üzerinde çalıştırılması söz konusudur (Mell and Grance, 

2011:2-3). Bu yazılım hizmet modelinde hizmet alıcının ağ altyapısı, sunucular, 

işletim sistemleri ve depolama alanı üzerinde bir yönetim ve kontrol yetkisi 

bulunmaz. Hizmet alıcının yetki alanı bulut altyapısına aktardığı yazılıma ilişkin her 

türlü düzenleme ve bu yazılımın çalıştığı ortama ilişkin konfigürasyon ayarlarıdır. 

Servis olarak yazılım geliştirme ortamına örnek olarak Google Apps verilebilir. 

Google firması tarafından sunulan hizmet, uygulama geliştiricilerin kendilerine 

sağlanan fonksiyonel özellikler yardımıyla bulut bilişim altyapısına uygun 

uygulamalar geliştirmelerine imkan sağlamakta ve geliştiriciler, kullandıkları sistem 

kaynakları oranında ücret ödemektedir.   

Servis olarak yazılım geliştirme ortamı, servis olarak yazılım ile sağlanan 

yönetim kolaylığı ile servis olarak altyapı ile sunulan yazılımın ihtiyaca göre 

özelleştirilebilmesi özelliğini bir arada sunmaktadır. Servis olarak yazılım geliştirme 

ortamı sayesinde ağ uygulamaları kolaylıkla geliştirilebilmekte, yazılım geliştiricinin 

ağ altyapısı, sunucu, depolama alanı gibi bileşenlerin yönetimiyle ve ihtiyaç duyulan 

yeni bileşenlerin teminiyle uğraşmaksızın sadece yazılımın niteliğine odaklanması 

mümkün hale gelmektedir. Bulut bilişimin önemli karakteristik özelliklerinden biri 

olan esneklik ve altyapının ihtiyaca göre genişleyip daralabilmesi ile, yazılım 

geliştiricilerinin bu hususlarla uğraşmasına da ihtiyaç kalmamaktadır. 

 Bu yazılım hizmet modelinde, hizmet alıcıya her türlü yazılımı özgürce 

geliştirebilme imkanı sunulmakla beraber, yazılım kodlarının hizmet sağlayıcı 

tarafından sağlanan uygulama programlama arayüzüne (application programming 

interface – API) uygun şekilde geliştirilmesi beklenmektedir. Yazılım, bu API 
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sayesinde sistem kaynaklarına erişebilmekte ve kaynakları gereği gibi 

yönlendirebilmektedir. Her hizmet sağlayıcısının farklı bir API’ye sahip olması 

sebebiyle, bu yazılım hizmet modelinde hizmet sağlayıcılar arası geçiş çoğunlukla 

mümkün olmamaktadır. Bununla birlikte, geleneksel programlama dillerinin 

kapsamlarının genişletilerek bulut bilişim altyapısına uygun hale getirilmelerine 

ilişkin çalışmalar devam etmektedir (Schubert et al., 2010:10). 

1.5.3. Servis Olarak Altyapı 

Bulut bilişimin en fazla esneklik sunan yazılım hizmet modeli olan servis 

olarak altyapı (infrastructure as a service - IaaS) modelinde, hizmet alıcıya işlemci 

gücü, depolama alanı, veritabanı gibi en temel bilişim kaynakları geleneksel 

sunuculara çok benzer şekilde sunulmakta, hizmet alıcının kendisine tahsis edilmiş 

sunucu üzerinde hemen hemen her türlü yazılımı yükleyip çalıştırabilmesine izin 

verilmektedir. Sunucu altyapısının sanallaştırma kullanılarak kiralanması, kullanım 

açısından bir dezavantaj oluşturmamaktadır. Bu altyapıdan kiralanan sunucu ile satın 

alınarak yerel sunucu odasına kurulan sunucunun işlevsellik açısından hemen hemen 

hiçbir farkı yoktur. Hizmet alıcının tek yapması gereken, ihtiyaç duyduğu işlemci 

gücü, dahili bellek, depolama alanı ve sunucu üzerinde hangi işletim sisteminin 

çalışacağını belirlemektir. Bu modelde temel bilişim kaynaklarının bir sanallaştırma 

ortamı yardımıyla doğrudan sunulması sebebiyle model bazı kaynaklarda servis 

olarak donanım (hardware as a service, HaaS) veya kaynak bulutu (resource cloud) 

olarak da tanımlanmaktadır (Aymerich et al., 2008:114-115; Schubert et al., 2010:9). 

Bu modelde ihtiyaç duyulan ek yazılımların sunucu üzerine kurulumu ve 

sunucu ayarlarının daha etkin performans için özelleştirilmesi gibi geleneksel 

sunucularda gerçekleştirilebilen tüm işlemlere ilişkin yetki ve kontrol, hizmet alıcıya 

aittir. Hizmet alıcının kontrolünün artması, bir yandan diğer bulut bilişim 

modellerine nazaran daha fazla esneklik sağlarken, diğer yandan altyapı 

bileşenlerindeki standartlaşmanın düşük seviyede olması ve çok sayıda hizmet 

alıcının ortak kullandığı bileşenlerin az olması, başka zorluklara sebebiyet 

vermektedir. Örneğin ek bilişim kaynağına ihtiyaç duyulduğunda bu ihtiyaç diğer 

modellerdeki kadar pratik bir şekilde giderilememekte ve yedekleme gibi işlemlerde 
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belli bir standart yordamın izlenmesi çoğunlukla mümkün olmamaktadır (Armbrust, 

2009:8). Servis olarak yazılım ve servis olarak yazılım geliştirme ortamı 

modellerinde bu işlemler tamamen otomatize edilebilmektedir. 

Bu modelin ücretlendirmesi, sunucu bazlı değildir. Bulut bilişimin önemli bir 

karakteristik özelliği olan kullanım bazlı ücretlendirme prensibi gereği bu modelde 

işlemci bazında sunucu saati olarak, depolama alanı bazında ise gigabyte8 başına 

ücretlendirilme yapılmaktadır.  

Yüksek seviyeli esneklik sunması sebebiyle bu model, hemen hemen her 

türlü ihtiyacı karşılayacak genel amaçlı bir altyapı olarak düşünülebilir. Buna karşın 

diğer modeller daha kısıtlı kullanım alanlarına sahiptir (Schubert et al., 2010:11). 

1.6. Avantajlar 

 Bulut bilişim, önemli avantajları sebebiyle dünya genelinde artan bir ilginin 

odağı haline gelmiştir. Özellikle en öne çıkan avantajların esneklik, tasarruf ve 

performans oluşu, dünya genelinde meydana gelen ve etkileri devam etmekte olan 

ekonomik krizler sebebiyle, maliyetleri azaltma yoluna giden tüm kuruluşların bulut 

bilişime sıcak bakmalarına sebep olmaktadır. Harris ve Alter (Harris and Alter, 

2010:10) tarafından bulut bilişimin en çok kullanıldığı sekiz ülkede yapılan bir 

araştırmaya göre9, bulut bilişimin uzun vadede en önemli avantajının yüzde 60 ile 

esneklik, ikinci önemli avantajının ise yüzde 54 ile tasarruf olduğu ortaya çıkmıştır. 

 Bulut bilişimin pek çok avantajı, ölçek ekonomisinin doğal bir faydası olarak 

ortaya çıkmaktadır. Ölçek ekonomisi genel bir kavram olup, her sektörde farklı 

yansımalarını gözlemek mümkündür. Sektörel bir örnek olarak elektrik şebekeleri 

verilebilir. Elektrik şebekelerinin bulunmasından önce, işyeri sahipleri makinalarını 

çalıştırmak için gerekli elektrik enerjisini kendileri üretmek durumunda kalmışlardır. 

Bunun anlamı, makinaların çalışması için gerekli güç kaynağına çok yüksek 

miktarda yatırımların yapılmasıdır. Bu sebeple özellikle büyük çaplı işyerlerinin 

maliyetleri ilgili personel maaşları ve büyük çaplı bir altyapı ihtiyacı gibi sebeplerle 

çok yüksek olmuş ve bu durum, bir sektörde faaliyet gösteren firma sayısının azlığı 
                                                 
8 Gigabyte (GB), 1024 megabyte (MB)’a karşılık gelen depolama alanı birimidir. 
9 Araştırmada Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Fransa, Singapur, Japonya, Çin ve 
Brezilya incelenmiştir.  
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sebebiyle yeterli rekabet ortamının oluşamaması, üretim maliyetlerinin ürün 

fiyatlarına yansıması, elektrik üretiminin dönemsel olarak değiştiği firmalarda 

elektrik üretim ekipmanının düşük bir kapasiteyle çalıştırılması zorunluluğu gibi 

sorunlara sebep olmuştur. Elektrik şebekelerinin çıkışı ile beraber kaynakların 

merkezileştirilmesi ve arzu eden herkesin basitçe bu elektriği kiralayabilmesi, tüm bu 

sorunları ortadan kaldıran önemli bir devrim niteliği taşımaktadır. Elektrik 

şebekelerinin elektrik ihtiyacı için getirdiği ve ölçek ekonomisine dayanan 

avantajların benzerlerini bulut bilişimde de gözlemek mümkündür. 

 Bulut bilişime ilişkin bu bölümde söz konusu edilecek avantajlar tüm bulut 

hizmet sağlayıcıları için geçerli değildir (Schubert et al., 2010:29). Bulut bilişim 

kavramının ortaya çıkmasıyla beraber, bulut bilişimin karakteristik özelliklerini tam 

olarak taşımayan bilişim altyapıları da mevcut hizmetlerinde herhangi bir değişikliğe 

gitmeksizin bunları bulut bilişim hizmeti olarak pazarlamaya başlamıştır. 

 Bulut bilişim, mevcut risklerine ilişkin önlemlerin alınmış olması kaydıyla, 

her türlü kuruluş için faydalı bir altyapı ortamı sunmakla beraber bulut bilişimin en 

önemli faydalanıcıları daha ziyade küçük ölçekli kuruluşlardır. (Sosinsky, 2010:18) 

1.6.1. Performans 

Bulut bilişimin en önemli avantajlarından biri performanstır. Bulut bilişimin 

kolayca genişleyebilir altyapısı sayesinde tek bir bilgisayar ile beş yüz saatte 

tamamlanabilecek bir işlem, eğer çok sayıda bilgisayarın aynı anda çalışmasına izin 

verecek bir işlem ise10, beş yüz adet bilgisayarın tam kapasite ile çalıştırılmasıyla 

yaklaşık bir saatte tamamlanabilmektedir. (Varia, 2010:2) 

Dağıtık mimaride kullanılan donanımlar, henüz tam anlamıyla çoklu 

kiralamayı desteklememektedir. Söz gelimi, işlemci ve rastgele erişimli hafıza 

(RAM) çoklu kiralamada yüksek performans sunarken, sabit disk (harddisk) 

kullanımında gecikmeler yaşanabilmektedir. Eşzamanlı olarak çok sayıda işlemi 

yapmakta yetersiz kalan bu tür sunucu bileşenleri, performansı kötü yönde etkileyen 

                                                 
10 Yürütülen iki işlemden birinin çıktısı diğerinin girdisi ise, bu iki işlem doğal olarak paralel bir 
şekilde yürütülemeyecektir. 
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faktörler olup dağıtık mimarilerdeki bu tür sıkıntıların çözümüne ilişkin çalışmalar 

sürdürülmektedir (Armbrust, 2009:17). 

Bulut bilişimin önemli bir kullanım alanlarından biri yoğun işlemci gücü 

gerektiren uygulamalardır. Sanallaştırma yardımıyla bulut bilişim altyapısının çok 

sayıda işlemi aynı anda yüksek performans ile yürütebilmesi sağlanmaktadır. Bulut 

bilişim altyapılarının yaygınlaşması ile dağıtık mimarilerde darboğaz (bottleneck) ve 

kaynakların etkin kullanılamaması sorunları azalarak günümüzde çoğunlukla el 

yordamıyla yapılan bu işlemlerin otomatize edilebilmesi sağlanacaktır. 

Bir sistemin yüksek performanslı bir şekilde çalışması ile kastedilen yüzde 

100 performans ile çalışması değildir. Sıra (kuyruk) teorisine göre bir sistemde 

performans yüzde 100’e yaklaştıkça sistemin yanıt verme süresi de sonsuza 

yaklaşmaktadır. Bu sebeple ideal bir altyapıda sistem performansının yüzde 60 ile 80 

arasında olması gerektiği belirtilmektedir (Chorafas, 2011:244-246). 

1.6.2. Tasarruf 

Bulut bilişimin bir diğer avantajı tasarruftur. Hizmet sağlayıcı ve hizmet alıcı 

açısından farklı tasarruflar söz konusudur. Bu bölümde hizmet sağlayıcısı ve hizmet 

alıcının elde ettiği kazanımlar ayrı ayrı incelenecektir.  

Hizmet Sağlayıcı Açısından Tasarruf 

Hizmet sağlayıcısının en önemli tasarrufu, çok sayıda hizmet alıcıya 

sanallaştırma yardımıyla aynı altyapı üzerinden hizmet sunarak ölçek ekonomisinden 

faydalanmasıdır (Kushida, Murray and Zysman, 2011:4). Hizmet sunulan müşteri 

sayısı arttıkça, hizmet sağlayıcının bulut bilişimden elde ettiği gelir de artacak, fakat 

belli başlı gider kalemleri sabit kalacaktır. Buna örnek olarak altyapının güvenliğinin 

sağlanması verilebilir. Belli bir ölçeğin üstündeki bir veri merkezi için hizmet alıcı 

sayısının ve dolayısıyla sunucu sayısının artması, her zaman gerekli güvenlik uzmanı 

sayısının artmasını gerektirmez. 

Hizmet sağlayıcısının tasarruf sağlayabildiği diğer önemli bir konu ise, veri 

merkezinin yerinin tercihinde ortaya çıkar. Örneğin rüzgar veya güneş enerjisinden 

faydalanılma imkanı yüksek olan bir yerin tercih edilmesi, en büyük maliyet 
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kalemlerinden biri olan elektrik giderlerini azaltabilir. Diğer yandan soğuk bir 

iklimde kurulan bir veri merkezinde ihtiyaç duyulacak soğutma giderleri de 

azalabilmektedir.  

Hizmet sağlayıcısı tarafından elde edilen tasarruf, daha ziyade geniş ölçekli 

açık bulutlarda ortaya çıkmaktadır. Söz konusu tasarruf, rekabetle birlikte hizmetin 

birim fiyatlarına yansımakta ve giderek daha fazla hizmet alıcının bulut bilişimi 

tercih etmesini sağlamaktadır. 

Hizmet Alıcı Açısından Tasarruf 

Hizmet alıcı, çeşitli maliyet kalemlerinden önemli ölçüde tasarruf 

sağlayabilmektedir. Hizmet alıcının en önemli tasarrufu, sistem kaynakları 

kullanılmadığı veya asgari düzeyde kullanıldığı zamanlar için herhangi bir ücret 

ödememesidir. Bu sayede özellikle kullanım oranı zamana bağlı olarak değişen 

uygulamalarda bulut bilişimin sağladığı tasarruf daha fazla olacaktır. Öte yandan, 

sunucuların satın alınarak yerel veri merkezinde barındırılması durumunda, 

sunucular kullanımda olmadığı dönemlerde de sunucu maliyetleri büyük oranda 

devam etmektedir. Bu sebeple, bulut bilişim altyapısından kiralanan sunucunun 

saatlik maliyeti yerel sunucuların saatlik maliyetinden daha fazla olsa da, kullanım 

bazlı ücretlendirme modeli sayesinde bulut bilişimde toplam maliyetler daha düşük 

olabilmektedir. 

Yerel veri merkezlerinde ideal durumda, ihtiyaç oranında sunucu satın 

alınmaktadır. Fakat pratikte hemen hemen her zaman ihtiyaçtan daha fazla sayı ve 

kapasitede sunucu satın alınır. Gereğinden fazla hazır olma durumu (over-

provisioning) olarak adlandırılan bu durumun kullanım oranının arttığı dönemlerde 

de ihtiyacı karşılayabilme, tahmin edilemeyen talep için altyapıyı hazır bulundurma 

ve ihtiyacın hatalı tahmin edilmesi gibi sebepleri bulunmaktadır (Perry, 2008). 

Bulut bilişimle elde edilen diğer önemli bir tasarruf ise insan kaynağıdır. 

Bulut bilişim, ihtiyaç duyulan nitelikli bilişim çalışanlarının sayıca azalmasını 

sağlamaktadır (Jacobs and Brant, 2011). Özellikle güvenlik, dağıtık mimarilerin 

yönetimi gibi büyük çaplı bilişim altyapılarında çok ihtiyaç duyulan uzman 

personelin ücret aralığı oldukça yüksektir. Bulut bilişim kullanımı ile sunucuların 
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bakımı, onarımı ve güvenliği gibi pek çok husus hizmet sağlayıcının yönetimine 

bırakılmaktadır. Esasen hizmet sağlayıcı tarafından güvenlik, altyapının idamesi ve 

yüksek hizmet kalitesi amacıyla çalıştırılan yüksek nitelikli bilişim uzmanlarının 

eşdeğerlerinin yerel sunucularda da çalıştırılması maliyet etkin olmayacaktır. 

Bulut bilişimin, firmaların bilişim personeli ihtiyacını ve kamu kurumlarının 

bilgi işlem birimi personeli ihtiyacını azaltmakla beraber, bilişim sektöründeki insan 

kaynağı ihtiyacını büyük ölçüde artıracağı tahmin edilmektedir. Örneğin IDC adlı 

araştırma firması tarafından bulut bilişimin dünya çapında oluşturduğu yeni iş 

alanları hakkında bir araştırma yapılmış olup 2011 yılında bulut bilişimin 

kullanımıyla ortaya çıkan yeni işler aracılığıyla 5 milyon kişiye iş imkanı sağlandığı 

belirtilmektedir. IDC tahminlerine göre bulut bilişim alanında istihdam edilen kişi 

sayısının 2012 yılında 6,7 milyon, 2013 yılında 8,8 milyon, 2014 yılında 11,3 milyon 

ve 2015 yılında 13,8 milyon olacağı öngörülmektedir (Gantz, Toncheva and Minton, 

2012:1). 

1.6.3. Esneklik 

Bulut bilişimin sunduğu en önemli avantajlardan biri olan esneklik; altyapının 

ihtiyaca göre daralıp genişleyebilmesi ve bu esnada hizmet sağlayıcının herhangi bir 

müdahalesine gerek duyulmaması olarak tanımlanabilir. Bulut bilişimin önemli bir 

karakteristik özelliği gereği, hizmet alıcıya kaynakların sınırsız olduğu izlenimi 

verilebilmektedir. Servis olarak altyapıda sunucu miktarı, diğer yazılım hizmet 

modellerinde ise hizmet alıcıya ayrılan bilişim kaynakları ihtiyacın değişimine 

paralel olarak kolaylıkla değiştirilebilmektedir. Servis olarak altyapıda 

uygulamaların standart bir yapıda olmaması sebebiyle insan müdahalesi 

gerekebilmektedir (Armbrust, 2009:8), fakat bu müdahale alternatif hizmet sunum 

modellerinde olduğu gibi hizmet sağlayıcı tarafından değil, hizmet alıcı tarafından 

yapılmaktadır. Diğer yazılım hizmet modellerinde ise sürecin tamamiyle otomatize 

edilebilmesi mümkündür. 

Uygulamaların esnek bir altyapı üzerinde çalışmasının çok önemli faydaları 

bulunmaktadır. Bu faydalardan en önemlisi, bulut altyapısı ile sunulan hizmete olan 

talebin her an karşılanabilmesidir. Bilişim altyapısı kullanılarak sunulan bir hizmetin 
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talebine ilişkin herhangi bir öngörüde bulunulabilmesi çok zordur. Geleneksel 

sunucu mimarisi düşünüldüğünde, talebin bir süre için birkaç katına çıkması sonucu 

tüm talepler karşılanamayabilir. Talebin karşılanamaması mali yönden olumsuz 

etkilere sebep olmasının yanı sıra itibar kaybına da yol açabilmektedir. Altyapının 

her türlü anlık talebi karşılayabilecek büyüklükte oluşturulması ise, talebin az olduğu 

dönemlerde altyapının atıl kalması ve dolayısıyla yapılan yatırımın bir kısmının boşa 

gitmesi anlamına gelmektedir. Bulut bilişimde ise talebin fazla olmasının hizmet 

alıcıyı etkilediği tek husus, talebin fazla olduğu süre için hizmet sağlayıcıya fazladan 

ödeme yapılmasıdır. 

Bulut bilişimin esnekliğinden azami şekilde faydalanılabilmesi, bulut 

altyapısı üzerinde çalışacak uygulamaların anında genişleyip daralabilen dağıtık  bir 

mimari dikkate alınarak geliştirilmesine bağlıdır (Varia, 2010:8). Geleneksel istemci-

sunucu mimarisi dikkate alınarak geliştirilmiş uygulamaların bulut bilişim 

altyapısına taşınmasıyla, altyapıda yer alan tüm bileşenlerden yüksek verimlilikle 

faydalanılamayabilir. Dağıtık altyapıda önemli bir diğer husus da, verinin dağıtık 

altyapıda sınırsız olarak genişleyebilmesi teorik olarak mümkün olmakla beraber, 

çok büyük veri yığınları arasında arama benzeri işlemler yapılabilmesinin pratikte 

önemli gecikmelere sebep olabilmesidir. Bu konu halen araştırılmakta olan bir 

konudur (Armbrust, 2009:18). 

Bulut bilişimin sunduğu esnekliğe örnek olarak Animoto adlı bir ABD 

firması tarafından facebook11 adlı sosyal ağ için geliştirilen bir uygulama verilebilir. 

Bu uygulama kullanılmaya başlandığı andan itibaren çok kısa sürede çok fazla kişi 

tarafından rağbet görmüştür. Bulut bilişim altyapısı üzerinde çalıştırılan uygulamanın 

bu ani talep artışını karşılayabilmesi için yalnızca üç gün içerisinde 50 sunuculu bir 

altyapıdan 3500 sunuculu bir altyapıya geçirilmesi gerekmiştir. Animoto firması 

yetkilileri, geleneksel sunucu mimarisiyle üç gün gibi kısa bir sürede 50 sunucudan 

3500 sunuculu bir sisteme geçiş yapılmasının mümkün olmayacağını, bunun yanı 

sıra 3500 sunucu yatırımının çok büyük bir risk anlamına geldiğini belirtmiştir. 

Nitekim, üçüncü günden sonra talep kısmen düşerek belli bir seviyede sabitlenmiştir. 

                                                 
11 Facebook, Şubat 2004’te kurularak Mayıs 2012’de 900 milyon civarında aktif kullanıcıya ulaşmış 
popüler bir sosyal ağdır.  
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Bu süreçte firmanın yapması gereken tek işlem, kendilerine sağlanan arayüzden 

sunucu sayısını kolayca artırmak ve azaltmak olmuştur (Cliff, 2010:9-10). Bu 

örnekte de görüldüğü üzere, bulut bilişim altyapısının kullanımıyla performanstan ve 

tasarruftan ödün verilmeden kullanıcı ihtiyaçları karşılanabilmektedir.  

1.6.4. Hizmet Kalitesi 

Çok sayıda çalışana sahip bir kurumun telefon hattıyla bireysel olarak 

kullanılan bir telefon hattının sunduğu hizmet kalitesi aynıdır. Kurumun çok sayıda 

personeli için aldığı hizmet için bireysel aboneye göre daha fazla bedel ödemesinin 

tek sebebi, hizmeti daha uzun süreyle kullanmasıdır. Benzer şekilde bulut bilişimde 

de sistemi çok nadiren ve kısıtlı oranda kullanan kullanıcı ile çok yoğun olarak 

kullanan kullanıcı arasında hız, güvenlik, esneklik gibi hizmet kalitesine ilişkin 

hususlarda bir farklılık yoktur. Özellikle küçük çaplı firmaların geleneksel sunucu 

mimarisinde eşdeğer bir hizmet kalitesine erişebilmesi için sistem güvenliği, sistemin 

sürekli takip altında tutulması, olası sorunlara anında müdahale edilmesi gibi pek çok 

iş için çok sayıda uzman çalıştırması gerekecektir. Küçük çaplı veri merkezlerinde 

çok sayıda personelin istihdamı ise maliyet etkin olmayacaktır. 

 Bulut bilişimde hizmet alıcının hizmet kalitesi açısından en önemli 

sorumluluğu, alınan hizmetin sözleşmede taahhüt edildiği şekilde verilip 

verilmediğinin kontrolüdür. Bu kontrol istihdam edilen bir veya daha fazla personelle 

yapılabileceği gibi, bu amaçla kurulmuş firmalardan hizmet alımı yoluyla da 

yapılabilir. 

 Sunucu ve uygulamaların yönetiminin kolay olması ve altyapı, uygulama ve 

verilere (tercih edilen bulut bilişim mimarisi ve yazılım hizmet modeline göre) 

internet erişimi olan her yerden kolaylıkla erişimin mümkün olması gibi avantajlar da 

hizmet kalitesini olumlu yönde etkilemektedir. Bu avantajlar alt bölümlerde ayrıca 

incelenmektedir. 

1.6.5. Yönetim Kolaylığı 

Bulut bilişimde yönetim kolaylığı farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Bunlar 

şu başlıklar altında incelenebilir: 
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Sunucuların kolayca takip edilebilmesi: Sistem üzerinde çalışan ve bir kullanıcıya 

tahsis edilmiş tüm işletim sistemleri ile uygulamaların mevcut durumu tek bir 

arayüzden kolaylıkla takip edilebilmektedir. 

Ölçümleme ve raporlama kolaylığı: Sunuculara ilişkin verilerin kolayca takip 

edilebilmesine benzer şekilde, sunucular üzerinde çalışan uygulamaların her birinin, 

altyapı kaynaklarını hangi zaman aralıklarında ne oranda kullandığı kolayca takip 

edilebilmekte, kaynakların yeterli gelmemesi veya kaynak fazlalığı durumunda bulut 

bilişim hizmet sağlayıcısına başvurulmaksızın kaynaklar artırılıp azaltılabilmektedir. 

Hatta servis olarak yazılım ile servis olarak uygulama geliştirme ortamında bu 

artırma ve azaltma otomatik olarak da gerçekleşebilmektedir. 

Yazılımların kolayca kurulumu ve kaldırılması: Altyapı üzerinde çalışan işletim 

sistemleri ve uygulamalar hem kolay ve hızlı bir şekilde kurulup kaldırılabilmekte, 

hem de kullanıcı ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş kopyaları ihtiyaç anında kolaylıkla 

kurulabilecek şekilde yedeklenebilmektedir. Geleneksel sistemlerde işletim 

sistemlerinin ve uygulamaların kurulumu ve ihtiyaca göre özelleştirilmesi çok vakit 

gerektirirken, bulut bilişimde yeni bir işletim sistemi, üzerinde çalışması beklenen 

tüm uygulama yazılımları ile beraber çok daha kısa bir sürede kullanıma hazır hale 

getirilebilmektedir. 

Yazılımların kolayca taşınabilmesi: Yazılımlar bir fiziksel sunucudan diğerine 

kolaylıkla taşınabilmektedir. Özellikle fiziksel sunuculardan bir veya daha fazlasının 

arızalanması veya bakıma alınması durumunda, üzerinde çalışan sanal işletim 

sistemleri ve uygulamalar diğer fiziksel sunuculara taşınarak gerekli bakım 

yapılabilmekte ve bakım tamamlandığında sunucu tekrar kullanıma alınabilmektedir. 

Söz konusu bu işlem, sistemin kullanıcıları tarafından fark edilmeyecek şekilde 

yürütülebilmektedir, ki bu kolaylık geleneksel mimarilerde söz konusu değildir. 

Yazılım güncellemelerinin kolayca yapılabilmesi: Yazılım güncellemeleri, doğası 

gereği zor işlerdir. Yazılımlar için doğru yazılım güncellemelerinin tespit edilmesi ve 

bir bilgisayarda denenmesinin ardından, takip edilmesi gereken prosedür ortaya 

çıkmakta ve bu prosedürün sisteme bağlı tüm kullanıcılar için tekrar işletilmesi 

gerekmektedir. Bulut bilişimde ise yazılım güncellemeleri tek bir merkezden 
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kolaylıkla yapılabilmektedir. Bulut bilişim hizmet sağlayıcısı kuruluşlar merkezde 

bulunan tek bir yazılım kopyasının güncellenmesi ile tüm kullanıcılar tarafından 

kullanılan yazılımları güncellemiş olurlar. 

Uygulama ve verilerin kolayca yedeklenmesi: Uygulama ve verilerin yedeklenmesi 

çoğunlukla zahmetli bir iştir. Çalışan sistem için oluşturulmuş altyapının düşük 

kapasiteli bir kopyasının yedek sistem için hayata geçirilmesi gereklidir. Çalışan 

sistemde yapılacak herhangi bir parametre/yapı değişikliğinin yedek sisteme bire-bir 

uygulanması da bir başka zorluktur. Bulut bilişimin dağıtık mimari ve sanallaştırma 

ile elde edilen esnek yapısı sayesinde ihtiyaç duyulduğu anda çalışan sistemdeki 

uygulamanın bir kopyası üretilerek yedek sisteme aktarılabilmektedir. Hatta çalışır 

durumdaki işletim sistemleri bile, üzerlerinde kurulu tüm programlarla birlikte 

kopyalanabilmektedir. Uygulama katmanının altyapı katmanından tamamen ayrı 

olması sonucu uygulamaların yedeklenmesi geleneksel sistemlere göre daha 

kolaydır. 

1.6.6. Yazılım Testlerinin Kolaylığı 

Yazılım testleri, yazılım kullanıcıya sunulmadan önce olası yazılım 

hatalarının tespit edilip giderilebilmesi amacıyla asıl sistemin küçük ölçekli bir 

kopyası oluşturularak gerçekleştirilen testlerdir.  

Geleneksel mimarilerde yazılım testleri süreci, uğraş ve dikkat gerektiren bir 

süreçtir. Yazılımların doğası gereği test sisteminin asıl sistemin bire-bir kopyası 

olması gerekmektedir (Varia, 2010:3). Başka bir deyişle yazılıma ait kaynak kodlar, 

sistemde yüklü uygulamaların sayısı, çeşidi ve sürümleri ile uygulama ve sistemle 

ilgili tüm parametreler açısından asıl sistem ve test sistemi arasında hiçbir farklılık 

olmamalıdır. Bu sebeple ideal bir test ortamının oluşturulması oldukça zor ve 

külfetlidir. Bunun yanı sıra test ortamının bir kereye mahsus oluşturulması yeterli 

olmamakta, test sürecinin sürekliliği açısından asıl sistemde yapılan her türlü 

güncellemenin test ortamına da yansıtılması gerekmektedir. Dağıtık sistemlerde 

yazılım test süreci ise daha da karmaşık bir yapıdadır. 

Test amacıyla kullanılan sunucular, test prosedürlerinin çalıştırıldığı kısa 

dönemlerin  ardından uzun süreler boyunca atıl kalmaktadır. Test için ayrılan bilişim 
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kaynaklarının atıl kalmaması amacıyla kimi zaman test sunucuları asıl sisteme dahil 

edilmekte, fakat yazılım güncellemeleri sonucunda sistemin tekrar test edilmesi 

ihtiyacı ortaya çıktığında sunucuların tekrar test için programlanması için uzun bir 

test hazırlık süreci gerekebilmektedir. 

Bulut bilişimde yazılım testleri geleneksel istemci-sunucu mimarisiyle 

kıyaslanamayacak kadar kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Yazılım testine 

ihtiyaç duyulduğu anda çalışan sistemin bire-bir kopyası kolayca oluşturularak test 

amaçlı olarak kullanılabilmektedir. Test işlemleri tamamlandığında test için ayrılmış 

olan bilişim kaynakları kaynak havuzuna iade edilir. Test süreci boyunca normalden 

biraz daha fazla bilişim kaynağı kiralanması gerekecektir. Yazılım geliştiricilerin test 

süresince kullandıkları ek bilişim kaynağının bedelini ödemenin dışında herhangi bir 

yükümlülükleri söz konusu değildir. 

Dağıtık mimarilerin genel bir sorunu olan, herhangi bir hatanın kaynağının 

tespit edilmesinin zorluğu, bulut bilişimde kısmi surette kendisini göstermektedir 

(Armbrust, 2009:18). Test için ayrılan sunucu ve diğer altyapı bileşenlerinin sayısı 

asıl sisteme göre sayıca azdır. Ayrıca test için kullanılan veri miktarı da asıl 

sistemdekinden  azdır. Bu sebeple, eğer hata sistemin büyüklüğü veya verinin 

fazlalığı ile ilgili ise, asıl sistemde ortaya çıkabilecek bir takım hatalar, test 

sisteminde gözlenemeyebilir. Bu soruna karşı tavsiye edilen en etklili çözüm, sanal 

sunucuların kullanımıdır. Bulut bilişimin sanallaştırmayı ön plana çıkarması 

sebebiyle, olası hataların kolay tespiti ve dolayısıyla kolayca giderilebilmesi 

mümkün olabilmektedir. 

1.6.7. Uygulama ve Verilere Erişim Kolaylığı 

Bulut bilişim altyapısının internet üzerinden erişilebilir yapısı sayesinde, 

sistem yönetim araçlarına, uygulamalara ve verilere her ortamdan kolayca erişim 

sağlanabilmektedir. Ayrıca farklı fiziksel ortamdaki kişilerin söz konusu uygulama 

ve verilere aynı anda erişebilmeleri, dokümanlar ve projeler üzerinde birlikte 

çalışabilme yeteneğini artırıcı niteliktedir. 

 Güvenlik çekinceleri nedeniyle veriye internet üzerinden erişilebilmesi tercih 

edilmeyebilir. Fakat uygulama ve verilere kolay erişim sayesinde ortaya çıkan yeni 
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imkanlar, beraberinde getirdiği risklere rağmen, her geçen gün daha fazla kurum ve 

kuruluşun internet altyapısını tercih etmeleri ile sonuçlanmaktadır. Çünkü veriye 

internet üzerinden erişimin avantaj ve risklerini karşılaştırdığımızda avantajlarının 

tüm risklerine rağmen daha ön plana çıktığı gözlenmektedir. Bu nedenledir ki, veri 

güvenliğine ilişkin risklerine rağmen bulut bilişim her geçen gün hızla 

yaygınlaşmaktadır. 

 Sistem yönetim paneline internet üzerinden erişimin bir diğer önemli faydası 

ise, bilgi işlem birimi çalışanlarının olası sorunları internet erişimi olan herhangi bir 

yerden çözüme kavuşturabilmeleridir. Özellikle mesai saatleri dışında meydana gelen 

sorunlar personelin fiziksel konumundan bağımsız olarak kısa sürede çözüme 

kavuşturulabilecektir. 

1.7. Riskler 

Bulut bilişim önemli avantajlar sunmakla beraber, önemli bazı riskleri de 

beraberinde getirmektedir.  Bu bölüm altında dezavantajlar yerine risklerden söz 

edilmesinin sebebi, risklerin seçilen bulut bilişim mimarisine ve yazılım hizmet 

modeline göre değişebilmesi veya çeşitli önlemlerle artıp azalabilmesi, hatta bazı 

durumlarda tamamen ortadan kalkabilmesidir. Çeşitli risklerin nasıl 

azaltılabileceğine veya ortadan kaldırılabileceğine ilişkin çözüm önerilerine, 5.1 

no’lu “Bulut Bilişimin Risklerinin Azaltılabilmesine İlişkin Öneriler” bölümünde, 

kamu özelinde değinilecek, bu bölümde riskler çözüm önerilerine yer verilmeksizin 

açıklanacaktır. 

 Bulut bilişim risklerinin büyük bir kısmı, bilgi sistemlerinin yönetimi algısına 

getirdiği köklü değişim sebebiyle yürürlükteki mevzuatın bu yeni bakış açısına 

uygun olmaması ve henüz çözüm bulunamamış bir takım teknik kısıtlarının 

bulunmasından kaynaklanmaktadır. Örneğin bulut bilişim altyapısı, dağıtık bir 

mimariye sahip olup dağıtık mimarinin tüm özelliklerini bünyesinde 

barındırmaktadır. Bu nedenle dağıtık mimarilerde henüz ideal bir çözüm 

geliştirilememiş olan sorunların büyük bir kısmı bulut bilişim için de geçerlidir. 
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 Bulut bilişime ilişkin bir takım risklerin yakın zamanda çözüme 

kavuşturulması beklenirken, bazı risklerin uzun sürecek araştırmalar sonucu çözüme 

kavuşturulabileceği belirtilmektedir (Schubert et al., 2010:23). 

1.7.1. Veri Mahremiyeti ve Hukuki Sorunlar 

AB’nin, kişisel verilerin korunmasına ilişkin çerçeve nitelikteki 95/46/AT 

sayılı Veri Koruma Direktifi kişisel veriyi “kimliği belirli veya belirlenebilir bir 

gerçek kişiyle ilişkili her tür veri” (md. 2/a) olarak tanımlamaktadır (Civelek, 

2011:15). Veri mahremiyeti bilişim sistemlerine has bir kavram olmayıp, her türlü 

ortamda tutulan veriye yetkisiz erişimin engellenmesini ve böylelikle verinin 

gizliliğinin korunmasını esas alır. Bununla beraber bilişim sistemlerinin gelişmesi ve 

yaygınlaşmasıyla birlikte veri mahremiyetinden, genellikle bilişim dünyasında çokça 

bahsedilir olmuştur. Bunun haklı gerekçesi, bilişim sistemlerinde verinin daha kolay 

bir şekilde üretilebilir, erişilebilir ve kopyalanabilir oluşudur. Özellikle veri üretimi 

ile veriye erişimi çok daha kolay ve hızlı bir sürece indirgeyen internetle beraber veri 

mahremiyetine ilişkin hususlar daha çok tartışılmaya başlanmıştır. 

Bulut bilişimde ana iletişim mekanizması olarak internetin kullanılması ve 

verinin barındırıldığı konumun kontrol edilemiyor olması, veri mahremiyetine ilişkin 

çekincelerin artmasına sebep olmaktadır. Pek çok ülkede kişisel verilerin 

korunmasıyla ilgili yasal bir çerçeve henüz oluşturulamamıştır (Mirzaoğlu, 2011:47). 

Ülkelerin kişisel verilerin gizliliğine ilişkin yasal çerçevelerinin birbiriyle tam olarak 

örtüşmemesi de özellikle verilerin yurtdışındaki bilişim altyapılarında barındırıldığı 

durumlarda hangi ülke kanunlarının geçerli olduğuna ilişkin soru işaretleri 

oluşturabilmektedir. Örneğin, ABD gibi bazı ülkelerin yürürlükteki mevzuatı, gerekli 

görülen durumlarda veriye yasal yetkililerce erişim sağlanmasına izin vermektedir. 

Son yıllarda ulusal güvenlik amacıyla veriye erişime izin veren ülke sayısında artış 

gözlenmektedir (OECD, 2011:17-18). Ayrıca kişisel verilerin ülke dışındaki 

sunucularda barındırılmasını kanuna aykırı bulan ülkeler de mevcuttur (Ahronovitz 

et al., 2010:54-56). 

Genel bağlamdaki hukuki sorunlara ek olarak, teknik seviyede bir takım 

çekinceler de bulunmaktadır. Örneğin çok sayıda kullanıcı tarafından kullanılan 
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altyapının iç kontrol mekanizmalarında ortaya çıkabilecek bir yazılım hatası, 

kullanıcıların kişisel verilerinin ele geçirilmesine neden olabilir. Diğer yandan silinen 

bir verinin fiziksel olarak silinmeyerek sadece mantıksal düzeyde silinmesi12 ve 

kaynak havuzuna geri aktarılan depolama alanının başka bir kullanıcıya tahsis 

edilmesi sonucu, söz konusu veri, depolama alanının yeni sahibi tarafından çeşitli 

yollarla tekrar oluşturulabilmektedir (Ergin ve ark., 2012:33). Bu türden sorunlar 

önlenebilir nitelikte olup, bulut bilişim altyapısının tasarlanması esnasında bu ve 

benzeri hususlara dikkat edildiğinden emin olunmalıdır. 

Kişisel verilerin korunmasında mevzuat desteği büyük önem taşımaktadır. 

Kamu - vatandaş ilişkilerinde vatandaştan talep edilen kişisel veriler, bir süre sonra 

kişisel veri niteliğini yitirebilmektedir. Örneğin ülkemizde T.C. kimlik numarası, 

esasen bir kişisel veri iken, vatandaşa ilişkin hemen her işlemde kamu kuruluşları ve 

özel nitelikteki kuruluşlarca talep edilmektedir. Hatta pek çok işlem, nüfus 

cüzdanının fotokopisinin ibraz edilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu ise kişisel 

verilerin korunmasına yönelik girişimlerin sonuçsuz kalmasına sebep olabilecek 

önemli sorunlardan biridir. Bu sebeple konuya ilişkin hukuki düzenlemelerin bir an 

evvel hayata geçirilmesi şarttır.     

1.7.2. Birlikte Çalışabilirlik ve Ortak Standartlar 

 Ortak standartların olmaması, bulut bilişimin en önemli risklerinden biridir. 

Yazılımların her türlü donanım altyapısı üzerinde kolaylıkla çalışabilmesi bulut 

bilişimin bir parçası olan sanallaştırma ile mümkün olduğundan, bu alanda ortak 

standartların çok elzem olmadığı söylenebilir. Fakat uygulama ile bulut bilişim 

altyapısının iletişimini sağlayan arayüzler (API’ler) konusunda ortak standartların 

geliştirilmesi gerekmektedir. Bu alandaki ortak standartların yetersizliği, başta firma 

bağımlılığı olmak üzere çeşitli sorunlara yol açabilmektedir. 

                                                 
12 Veriler hafızada “byte” adı verilen veri birimleri halinde tutulur. 8 adet “0” ve “1” rakamları ve bir 
adet kontrol rakamı (bu rakam da “0” veya “1” olabilmektedir) yan yana gelerek 1 byte’ı 
oluşturmaktadır. Veri fiziksel olarak silindiğinde, veriyi oluşturan tüm byte’lara ait tüm rakamlar “0” 
rakamına dönüştürülür. Veri mantıksal düzeyde silindiğinde ise, byte’ta yer alan 8 adet rakam 
değiştirilmeksizin kontrol rakamı “0” yapılarak bu alanın silindiği ifade edilir. Mantıksal silme, silme 
işleminin çok daha hızlı bir şekilde yapılabilmesi sebebiyle daha çok tercih edilmektedir. 
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 Arayüzlerin ortak bir standardının olmaması, bir bulut bilişim hizmet 

sağlayıcısından vazgeçerek başka bir bulut bilişim hizmet sağlayıcısından hizmet 

alınmaya başlanmasını oldukça güçleştirmektedir. Bulut bilişim altyapısı üzerinde 

çalışan yazılım, hizmet sağlayıcısının özel olarak geliştirdiği arayüzleri 

kullanmaktadır. Dolayısıyla hizmet sağlayıcısının değişmesi durumunda kullanılan 

tüm arayüzlerin de değiştirilmesi gerekecektir. Yazılım ile depolanan ve işlenen 

verinin zaman içinde karmaşık bir hal alması sonucu, başka bir hizmet sağlayıcısına 

geçiş neredeyse imkansız hale gelebilecektir. Bu durum yazılım sektöründe firma 

bağımlılığı olarak adlandırılmakta olup istenmeyen sonuçlara sebep olmaktadır. 

 Ortak standartların eksikliğinin sebep olduğu bir diğer sorun ise hizmet 

kalitesinin alternatifli olarak sağlanamamasıdır. Normal şartlarda bulut bilişim 

hizmet sağlayıcıları sundukları hizmetin kalitesine ve sürekliliğine ilişkin tüm gerekli 

önlemleri almaktadır. Fakat yakın geçmişte kimi bulut bilişim hizmetlerinin kesintiye 

uğraması vaki olmuştur (Armbrust, 2009:15). Bazı sektörlerde kısa süreli kesintiler 

fazla önem taşımazken, bazılarında bir dakikalık kesintiye bile tahammül 

edilemeyebilir (örneğin acil yardım bilgi sistemleri). Sistem kesintisi riskinin bertaraf 

edilebilmesinin en güvenilir yolu, aynı hizmetin birden fazla hizmet sağlayıcısından 

eş zamanlı olarak alınmasıdır. Böylece bir hizmet sağlayıcısının hizmetinde 

aksamalar yaşanması durumunda diğer hizmet sağlayıcısı üzerinden hizmetin devamı 

sağlanabilecektir. Fakat hizmet sağlayıcıları farklı API’lere sahip olduğunda birden 

fazla hizmet sağlayıcısı ile çalışılması pratikte mümkün olmayacaktır. En azından 

bulut bilişim altyapısında barındırılan verilerin kolay yöntemlerle dışarı 

aktarılabildiğinden ve dışarı aktarılan verilerin diğer bir hizmet sağlayıcısının 

altyapısına kolaylıkla entegre edilebildiğinden emin olunmalıdır. 

 Bulut bilişimde ortak standartların etkin bir şekilde kullanımı, herhangi bir 

hizmet sağlayıcısından kolaylıkla vazgeçilebilmesini mümkün kılacağından etkin bir 

rekabet ortamına katkı sağlayacak, böylece bulut bilişim ücretlerinin azalmasına ve 

hizmet kalitesinin artmasına zemin hazırlayacaktır. Fakat bu durum, mali açıdan 

bakıldığında mevcut pazarı elinde bulunduran firmalarca istenen bir durum değildir. 

Bununla beraber, rekabetin artması ile birlikte küresel çapta hizmet veren bazı bulut 
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bilişim hizmet sağlayıcılarının bile standartlaşma çalışmalarına destek verecekleri 

düşünülmektedir (Schubert et al., 2010:34). 

 Bulut bilişime ilişkin ortak standartların geliştirilmesi, firma bağımlılığının 

önüne geçilebilmesi için yeterli bir çözüm değildir. Bazı firmalar ortak standartlara 

uyum sağlamakla beraber, sundukları ek özelliklerle de firma bağımlılığı 

oluşturabilmektedir. Bu çalışma kapsamında söz konusu soruna ilişkin daha detaylı 

değerlendirmelere girilmeyecek olup, sorunun çözümünün ancak konuya özgü yeni 

bir tez çalışması ile ortaya konabileceği düşünülmektedir.  

1.7.3. Sözleşmelerdeki Sorunlar 

 Bulut bilişime ilişkin hizmet düzeyi sözleşmeleri genel itibarıyla olası bir 

sorunda hizmet sağlayıcısını koruyacak nitelikte hazırlanmaktadır. Hatta kimi hizmet 

sağlayıcıları, kendi ihmalinden kaynaklanan veri kayıplarında dahi herhangi bir 

sorumluluk üstlenmemektedir (Trappler, 2012). 

 Hizmet sağlayıcısı firmanın hizmetine herhangi bir sebeple son vermesi 

durumunda hizmet alıcısı tarafların mağdur olmaması için hizmet alımı öncesinde 

sözleşmeler dikkatle incelenmelidir. Diğer yandan hizmet alıcısından kaynaklanan 

bir hata nedeniyle hizmet alıcısının hesabı kapatılsa dahi hizmet alımı süresince 

oluşturduğu kişisel verilere erişiminin engellenmemesi gerekmektedir. 

 Bulut bilişim hizmet alıcısı tarafından, hizmet kalitesinin taahhüt edildiği 

düzeyde verilmediğinin kolay bir yoldan ispatı çoğunlukla mümkün değildir. Hizmet 

sağlayıcısı herhangi bir aksaklık durumunda sözleşme ile sorumluluk altına alınmış 

olsa dahi, özellikle kısa süreli aksaklıkların hukuki delillerle ispatlanması hizmet 

sağlayıcısının işbirliğini gerektirmektedir ve hizmet sağlayıcısının beyanına güven 

söz konusudur. 

 Hizmet kalitesi genellikle hizmet veren sunucuların ayakta kalma oranı 

(uptime) ile ölçülmekle beraber, bu ölçüm dağıtık altyapılar için yeterli 

olmamaktadır. Çünkü hizmet sunumu için kullanılan sunucuların büyük bir kısmı 

kapalı/arızalı olduğunda dahi sunucuların bir bölümü hizmet vermeye devam ettiği 

için sistemin geneli itibarıyla hizmet kesintisi yaşanmıyor gibi görünmekte, bu ise 

hizmet kalitesine ilişkin yanlış değerlendirmelerin yapılmasına sebep olmaktadır. Bu 
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açıdan sözleşmelerde sadece sunucuların açık kalma süresinin taahhüt edilmesi, 

hizmet kalitesi açısından yeterli bir ölçümleme mekanizması sağlamamaktadır. 

1.7.4. Güvenlik ve Güvenilebilirlik 

Dağıtık mimarilerde güvenlik, geleneksel mimarilerden daha kapsamlı bir 

bakış açısıyla ele alınması gereken bir konudur. Sistem bileşenlerinin birbirlerine 

daha gevşek bir yapıda bağlı olduğu bu mimarilerde güvenlik açısından risk 

oluşturan bileşenler incelenir ve hizmet kalitesi ve sürekliliğini etkileme durumuna 

göre çoktan aza doğru sıralanarak bu bileşenlerin taşıdıkları riskler azaltılmaya 

çalışılır. Bu tür mimarilerde güvenliğin bir iş adımı değil, bir süreç olarak 

düşünülmesi tavsiye edilmektedir (OECD, 2011:17). Diğer yandan tercih edilen 

bulut bilişim mimarisi, yazılım hizmet modeli, bulut bilişim altyapısının hangi 

amaçla kurulduğu ve bulut bilişim altyapısı üzerinde gerçekleştirilen işlemlerin 

kritiklik seviyesi gibi etkenler doğrultusunda alınması gereken güvenlik önlemleri de 

farklılık arz edecektir. 

 Olası güvenlik riskleri açısından bulut bilişim ile daha önce ortaya çıkmış 

kavram ve teknolojiler arasında bir farklılık olmamakla birlikte, özellikle sunucuların 

kuruluş dışında barındırılması ve ana iletişim mekanizması olarak internetin 

kullanılması sebebiyle, bir takım riskler daha belirgin hale gelmiştir. 

 Bulut bilişimle beraber ön plana çıkan önemli bir güvenlik riski, bulut bilişim 

altyapısına yapılan saldırıların başarıya ulaşması durumunda, altyapıyı kullanan tüm 

müşterilerin verilerinin zarar görmesi / çalınmasıdır. Bilişim saldırıları, bilişim 

altyapılarının büyüklüğü ve verilerin gizlilik derecesi ile doğru orantılıdır. Tek bir 

saldırıda çok sayıda müşterinin verilerini ele geçirmek, kuşkusuz saldırıyı 

gerçekleştirenler için motive edici bir unsurdur. 

 Bulut bilişim ve geleneksel bilişim sistemleri güvenlik açısından 

karşılaştırıldığında, bulut bilişimin olumlu etkilerinden de bahsetmek mümkündür. 

Yüksek düzeyli güvenlik önlemlerinin merkezi olarak alınabilmesi ve ölçek 

ekonomisi ile yüksek nitelikli güvenlik uzmanlarının istihdam edilebilmesi maliyet-

etkin bir şekilde mümkün olmakta, bu sebeple bulut bilişimin daha güvenli bir ortam 

sağlama potansiyeli bulunmaktadır. Teorik olarak her türlü bilgi sistemi yüksek 
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güvenlik düzeyine ulaştırılabilirse de, yüksek nitelikli uzmanların istihdam edilmesi, 

yüksek düzeyde güvenlik standartlarının uygulanması ve güvenlik tehditlerinin 

sürekli bir şekilde incelenerek etkin karşı önlemlerin alınması çok yüksek maliyet 

gerektirmesi sebebiyle pratikte çoğunlukla mümkün olmaz. Normal şartlarda ancak 

büyük çaplı firmaların alabileceği yüksek güvenlik önlemleri bulut bilişimle beraber 

küçük çaplı firmalar ve hatta şahıslar için mümkün hale gelmektedir. 

 Bulut bilişimin esnek yapısı sayesinde dağıtık hizmet engelleme saldırıları 

(distributed denial of service attack, DDoS) kolaylıkla önlenebilmektedir. Bu 

saldırılar, bir uygulamaya çok sayıda farklı kaynaktan yoğun bir şekilde eş zamanlı 

istekte bulunulması ve sonuçta uygulamanın isteklere cevap veremeyecek duruma 

getirilmesi amacıyla gerçekleştirilir. Art niyetli istekler normal isteklerden ayırt 

edilemediği için, DDoS saldırılarının tipik önlemi hizmetin kapatılmasıdır. Bulut 

bilişim bu soruna karşı daha ideal bir çözüm sunmaktadır; esnek altyapısı sayesinde 

DDoS saldırıları tespit edilir edilmez, altyapı DDoS saldırıları kapsamında gelen 

talepleri de kolaylıkla karşılayabilecek şekilde genişletilir. Saldırı sona erdiğinde ise 

saldırı anında kullanılmaya başlanan ek bilişim kaynakları salıverilerek sistem tekrar 

eski haline döndürülür. 

 Bulut bilişimin hizmet sağlayıcısına güvenilebilirlik açısından da bazı riskleri 

bulunmaktadır. Bulut bilişim hizmet sağlayıcılarının hizmetlerinde kesintiler 

yaşanabilmektedir. Yerel sunuculara sahip bir kuruluşta yönetim ve yetki kuruluşun 

kendisinde iken, bulut bilişimde yönetim ve yetki paylaşılmaktadır. Bulut bilişim 

hizmetlerinde hizmet sağlayıcısına güven söz konusu olup kritik düzeydeki 

uygulamalar için alınabilecek tek önlem, bulut bilişim hizmet sağlayıcısının doğru 

seçilmesi, gerekirse iki alternatifli çözümlerin tercih edilmesidir. 

1.7.5. Mevcut Uygulamaların Bulut Altyapısına Taşınmasındaki Zorluklar 

Tercih edilen bulut bilişim hizmet sağlayıcısına göre değişkenlik göstermekle 

birlikte, bulut bilişim altyapısına aktarılan uygulamalarda önemli miktarda kodun 

yeniden yazılması gerektiği ifade edilmektedir (Kwasniewski et al., 2011:101). Bu 

yerinde bir görüştür, çünkü geleneksel mimarilerde sistem bileşenleri sıkı bir şekilde 

birbirine bağlıdır. Yazılımlar bu altyapı hesaba katılarak geliştirildiğinden, 
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geleneksel mimariye göre geliştirilmiş bir yazılım dağıtık mimariye aktarılırken 

büyük oranda değişiklik ihtiyacı olacaktır. Bununla beraber, bilişim şebekesi gibi 

başka bir dağıtık mimari için geliştirilmiş bir yazılımın bulut bilişim altyapısına 

taşınmasının nispeten daha kolay olacağı söylenebilir. 

Dağıtık altyapıdaki bileşenlerin birbirlerinden neredeyse tamamen bağımsız 

olmasının önemli bir faydası, bileşenlerden birinde meydana gelen arızanın sistem 

genelini ya hiç etkilememesi ya da çok az etkilemesidir. Bu bağımsızlığın getirdiği 

dezavantaj ise, birbirinden bağımsız gibi görünen işlemler bir araya geldiğinde 

anlamlı bir bütün elde edilebilmesi için bir takım düzenleyici arabirimlerin zorunlu 

oluşudur. (Sosinsky, 2010:18) 

Dağıtık mimarilerde geleneksel veritabanları kullanılmaz. Bunların yerine 

dağıtık altyapılarda yüksek performans ile çalışabilecek şekilde tasarlanmış dağıtık 

veri yapıları kullanılır. Bu veri yapıları henüz geleneksel veritabanlarının sunduğu 

tüm fonksiyonel özelliklere sahip değildir. Geleneksel veritabanları ise dağıtık 

mimarilerde performans etkin çözüm sunamamaktadır. (Armbrust et al., 2009:8) 

Ayrıca dağıtık mimarilerin bir gereği olarak eşzamanlı olmayan (asynchronous) bir 

programlama modeli kullanılır. Bu modelde bir bileşen diğer bir bileşenle doğrudan 

iletişim kurmak yerine ilgili bileşenin iş kuyruğuna yeni bir iş ekler. Bileşenlerin tek 

görevi, görevli oldukları iş kuyruklarındaki işleri tamamlamaktır. Dağıtık mimarilere 

özel olan bu programlama modeli Şekil 1.5’da gösterilmiştir. Dağıtık mimaride 

çalışması beklenen bir yazılımın, dağıtık mimariler üzerinde çalışabilecek şekilde 

geliştirilmiş olması beklenir. Aksi halde yazılım hatasız çalışsa bile, dağıtık 

mimarinin en önemli özelliği olan performans avantajından yeterince 

faydalanamayacaktır.  

Bulut bilişim hizmet sağlayıcıları, programlama dillerindeki kimi fonksiyonel 

özellikleri güvenlik gerekçesiyle devre dışı bırakabilmektedir. Devre dışı bırakılmış 

bu özellikleri kullanan yazılımların, ilgili kısımlarının değiştirilmesi gerekecektir. 

Ayrıca programlama dillerindeki bu farklılıkları anlama ve dikkate alma sorumluluğu 

hizmet alıcısına bırakılmaktadır (Ergin ve ark., 2012:36). 
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Şekil 1.5: Dağıtık Mimarilerde Eş Zamanlı Olmayan Programlama Modeli 

 
Kaynak: (Varia, 2010:13)  

1.7.6. İnternet Bağlantısı ile İlgili Sorunlar 

Genişbant altyapılarının henüz istenen seviyeye gelmemiş olması ve internet 

bağlantısının zaman zaman kesilebilmesi sebebiyle, veri ve uygulamalara internet 

üzerinden erişim de bir risk faktörüdür. Bulut bilişim altyapısı üzerinden sunulan 

hizmetler, yerel sunucular üzerinden sunulan hizmetlerle kıyaslandığında, yerel 

sunucularda internet bağlantısına sadece diğer kuruluşlarla entegrasyon aşamasında 

ihtiyaç duyulurken, bulut bilişimde bu ihtiyaç süreklilik arz etmektedir. Bu sebeple 

sağlıklı ve sürekli bir genişbant altyapısına sahip olunması bulut bilişim için bir ön 

şarttır. 

İnternet üzerinden veri aktarım hızı ile yerel ağdaki veri aktarım hızı 

arasındaki büyük fark sebebiyle bulut bilişime yüklü miktarda verinin aktarılması 

çok vakit alabilmektedir. Amazon sunucularına 10 terabyte’lık verinin aktarılması 

Amazon’un 2009 yılındaki bağlantı hızı ile en iyi şartlarda 45 günden fazla 

sürmüştür (Armbrust et al., 2009:16). 

1.8. Ekonomik Boyut 

Bu bölümde bulut bilişimin ekonomik boyutuna ilişkin kısa bir değerlendirme 

yapılmış olup, daha detaylı değerlendirme ve analizler 5 no’lu “Bulut Bilişimin 

Kamuda Kullanımına İlişkin Değerlendirmeler” bölümünde yer almaktadır. 
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IDC adlı araştırma firması tarafından yapılan bir araştırmaya göre dünya 

genelinde kamu BT bulut bilişim hizmetlerine yapılan harcama 2010 yılında 21,5 

milyon doları geçmiş olup bu harcamanın yıllık yüzde 27,6’lık bir büyümeyle 2015 

yılında 72,9 milyon dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir (IDC, 2011). Gartner adlı 

araştırma firması ise servis olarak yazılımla ilgili araştırmasında dünya genelinde 

servis olarak yazılımdan elde edilen gelirin 2012 yılında 14,5 milyar dolara ulaşacağı 

tahmininde bulunmaktadır (Gartner, 2012a). 

Bulut bilişimin ekonomik açıdan avantaj sağladığı kabul edilmekle beraber, 

yeni bir kavram olması ve farklı kaynaklarca farklı yorumlanması sebebiyle bulut 

bilişimle ilgili ekonomik analizler de farklılık göstermektedir. Ayrıca bulut bilişimin 

çok alternatifli ve karmaşık yapısı bütüncül bir ekonomik analizi zorlaştırmaktadır. 

Bununla beraber konuyla ilgili bir OECD raporunda (OECD, 2011:11-13) söz 

konusu zorluklara değinilerek iki ayrı ekonomik analiz çalışmasına yer verilmiştir. 

Bu çalışmalardan ilkinde (West, 2010) bazı ABD kamu kurumları incelenerek bu 

kurumların bulut bilişime geçişinden elde edilecek ekonomik faydaya ilişkin bir 

araştırma yapılmış olup sonuçta kurumların bulut bilişime geçişindeki potansiyel 

faydanın  yüzde 25 ile yüzde 50 arasında değiştiği ifade edilmiştir. İkinci çalışmada 

(Etro, 2010:107-111) ise Avrupa Birliği çapında bulut bilişimin kullanımından elde 

edilecek ekonomik faydanın tespiti amaçlanmıştır. Bulut bilişimin tüm mimarilerinin 

ve yazılım hizmet modellerinin kapsam dahilinde tutulduğu bu çalışmada bulut 

bilişimin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) etkisi kısa ve orta vadede, geçiş 

sürecinin hızlı ve yavaş oluşuna göre ayrı ayrı incelenmiş ve sonuç olarak Tablo 

1.1’de yer alan bulgular elde edilmiştir. 

Tablo 1.1: Bulut Bilişimin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya Etkisi (Yüzde Puan) 

 Kısa Vade (1 Yıl) Orta Vade (5 Yıl) 
Yavaş Geçiş Hızlı Geçiş Yavaş Geçiş Hızlı Geçiş 

GSYH Artışı 0,05 0,15 0,1 0,3 

Kaynak: Etro, 2010:107-111 

Söz konusu ikinci çalışma kapsamında bulut bilişimin işgücüne olan etkisi de 

incelenmiş ve Avrupa genelinde bulut bilişime geçiş sonucu 1 milyon yeni işgücü 

ihtiyacı oluşacağı ve işsizlik oranında kısa vadede yüzde 0,5 ila 0,6 puanlık azalma 
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ile uzun vadede yüzde 0,2 ila 0,3 puanlık azalma olacağı tahminine yer verilmiştir. 

Bununla beraber çalışmanın sahibi bu sayısal değerlerin ihtiyatla karşılanmasını 

tavsiye ederek bulut bilişimin işgücüne etkisinin çok fazla parametreye bağlı olması 

sebebiyle net bir rakam verilmesinin zor olduğunu vurgulamaktadır. 

Çalışmaların yer aldığı söz konusu OECD raporu, veri yetersizliği sebebiyle 

objektif bir ekonomik analiz yapılabilmesinin henüz mümkün olmadığı sonucuna 

varmaktadır. 
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2. BULUT BİLİŞİMDE DÜNYA ÖRNEKLERİ 
 Bulut bilişim, pek çok ülkede kamu kurumlarınca yoğun bir şekilde takip 

edilen bir konu olup, hemen her ülkeden bulut bilişimin kamuda kullanımına ilişkin 

örnekler vermek mümkündür. Dünya örnekleri altında incelenecek olan ülke 

birlikleri ve ülkelerin seçiminde olabildiğince dengeli bir coğrafi dağıtım gözetilmiş, 

farklı büyüklükte ülkelerin seçilmesine özen gösterilmiş ve bulut bilişime ilişkin 

politika seviyesinde çalışmaları bulunan ülkelere öncelik verilmiştir. 

 e-Devlet alanında diğer ülkelere nazaran daha ileri konumda bulunan bazı 

ülkeler, bulut bilişim alanında daha geri planda kalmıştır (European Parliament, 

2012:41). Bunun en önemli sebebi, geleneksel mimariye uygun şekilde geliştirilmiş 

uygulamaların bulut bilişim mimarisine geçişinin kolay olmamasıdır. Bu ülkelerin 

hali hazırda sahip oldukları bilişim altyapıları bulut  bilişimin bazı özelliklerini 

taşımakla beraber, bulu bilişimin ideal karakteristik özelliklerini tam olarak 

taşımamaktadır. Bu nedenle söz konusu ülkelerde bulut bilişim kullanım oranı 

oldukça düşüktür. 

 Uluslararası bir kuruluş olan İş Yazılımları Birliği (Business Software 

Alliance – BSA) tarafından (BSA, 2012b) dünya genelinde 24 ülkenin bulut bilişime 

hazırlık durumu yedi ayrı alanda karşılaştırmalı bir şekilde incelenmiş ve ülkeler her 

alan için puanlanarak bulut bilişime hazırlık durumu puanları ortaya konmuştur. Söz 

konusu başlıklar ve tavan puanları Tablo 2.1’de gösterilmektedir. Bu puanlamada 

Türkiye 100 puan üzerinden 52,1 puan alırken, Japonya 83,3 puanla birinci, 

Avustralya 79,2 puanla ikinci ve Almanya 79 puanla üçüncü olmuştur (Tablo 2.2). 

Tablo 2.1: Bulut Bilişime Hazırlık Durumu Araştırması Tavan Puanları 

Alan Tavan Puan 
Veri mahremiyeti 10 
Güvenlik 10 
Siber suçlar 10 
Telif hakları 20 
Endüstri standartlarının desteklenmesi ve uluslararası normlara 
uyum 

10 

Özgür ticaretin teşvik edilmesi 10 
BİT hazırlık durumu ve genişbant altyapılarının yaygınlığı 30 
TOPLAM 100 

Kaynak: BSA, 2012b 
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Tablo 2.2: Dünya Genelinde Bazı Ülkelerin Bulut Bilişim Puanları 
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Japonya 8,8 8,4 10 17,2 8,8 9,2 20,9 83,3 
Avustralya 7,9 6 9,4 17,6 10 7 21,3 79,2 
Almanya 6,6 6,4 10 16,8 9,8 9,2 20,2 79 
ABD 6,5 7,6 8,8 16,6 9,4 8 21,7 78,6 
Fransa 6,5 7,6 10 16,4 9,6 8,8 19,5 78,4 
İtalya 6,2 7,6 9,6 17,4 9,8 8,8 17,2 76,6 
İngiltere 6,9 8 6,8 17,4 9,2 6,8 21,5 76,6 
Kore 9,3 6 4,8 17,6 9,6 7 21,7 76 
İspanya 6,5 6,4 8,8 15,2 9,8 9,4 17,8 73,9 
Singapur 3,2 3,6 9 17,2 8,8 8,6 21,8 72,2 
Polonya 6,4 5,6 8,8 16,8 9,8 8,4 14,9 70,7 
Kanada 8,1 6,8 6,2 10,8 10 9,6 18,9 70,4 
Malezya 7,1 5,6 5,4 11,4 10 3,8 15,9 59,2 
Meksika 7,5 4,8 8,6 12,4 9,2 3 10,9 56,4 
Arjantin 5 6 8,2 12,4 4,6 5,8 13,1 55,1 
Rusya 5,4 6,4 6,8 8,4 6,6 5,2 13,5 52,3 
Türkiye 3,5 4 6,4 14 8,6 2,8 12,8 52,1 
Güney Afrika 2,8 3,2 9,8 13,6 9,8 1,8 9,4 50,4 
Hindistan 4,1 4,4 7,4 9,2 10 6,4 8,5 50 
Endonezya 4,6 3,2 7 11,2 8,2 5,2 10,3 49,7 
Çin 3,5 2 4,6 13,6 7,8 4,8 11,2 47,5 
Tayland 3,5 1,6 7,4 7,2 8,8 3 11,1 42,6 
Vietnam 4,1 2,8 5 9,2 7 1,4 10 39,5 
Brezilya 4,7 3,6 1,6 7,2 3,4 2,2 12,4 35,1 
Kaynak: BSA, 2012b 

Araştırma sonuçlarına göre Japonya, bulut bilişime en hazır ülkedir. 

Japonya’nın en yakın rakibinden yaklaşık 4 puan fazla olmasının sebepleri; veri 

mahremiyeti ve güvenlik konularında hukuki ve teknik altyapının nispeten daha iyi 

olması ile özgür ticarete yönelik kolaylaştırıcı ve teşvik edici uygulamaların 

bulunmasıdır. Araştırma genel itibarıyla politika seviyesindeki hazırlık durumunu 

incelemekte olup daha alt seviyedeki gelişmeleri ve bulut bilişimin kamu sektöründe 



52 
 

mevcut kullanım durumunu kapsam dışı bırakmaktadır. Bununla beraber araştırma 

sonuçları seçilen başlıklar altında ülkelerin karşılaştırılabilmesi açısından önemlidir. 

Bahsi geçen araştırmada Türkiye, telif hakları konusunda 20 üzerinden 14 

puan, endüstri standartlarına uyum konusunda ise 10 üzerinden 8,6 puan almıştır. Bu 

alanlarda kısmen iyi seviyede olmakla birlikte, veri mahremiyeti alanında 10 

üzerinden 3,5, güvenlik alanında 10 üzerinden 4 ve özgür ticaretin desteklenmesi 

alanında ise 10 üzerinden 2,8 puan alınabilmiştir. Söz konusu alanlardaki puanların 

çok düşük olması kuşkusuz bu alanlardaki mevzuat eksikliklerinden 

kaynaklanmaktadır.  

2.1. Avrupa Birliği 
 Avrupa Birliği’nde bulut bilişim konusunda politika seviyesindeki çalışmalar 

daha öncesinde başlamış olmakla beraber 2009 yılında çalışmalara hız verilmiştir. 

Bulut bilişime ilişkin Avrupa çapında bir strateji belgesinin hazırlanmasına ilişkin 

çalışmalar başlatılmış olup 2012 yılı son çeyreğinde ilk somut çıktıların alınması 

planlanmıştır.  Bu doğrultuda bulut bilişime ilişkin çeşitli raporlar yayınlanmış ve 

böylece strateji için gerekli entelektüel altyapı oluşturulmaya başlanmıştır. Avrupa 

Komisyonu ve Avrupa Birliği Parlamentosu bulut bilişimi strateji ve politika 

seviyesinde incelerken, Avrupa Birliği Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansı (European 

Network and Information Security Agency – ENISA) da bulut bilişimin en büyük 

çekincelerinden biri olan güvenlik konusuna odaklanmıştır. Ayrıca, Avrupa Birliği 

tarafından etkin bir kamu – özel sektör işbirliğinin sağlanması amacıyla kamu 

temsilcileri ile özel sektör yetkililerinin katılım sağladığı çeşitli etkinlikler 

düzenlenmekte ve çalışma grupları oluşturulmaktadır. 

Avrupa Komisyonu bünyesinde oluşturulmuş olan Bulut Bilişim Uzman 

Çalışma Grubu tarafından Ocak 2011’de “Bulut Bilişimin Geleceği: 2010 Sonrası 

Avrupa Birliği Bulut Bilişim Fırsatları” raporu yayınlanmıştır. Bu raporda (Schubert 

et al., 2010:1) bulut bilişim alanında Avrupa Birliği için fırsatlar ve tehditler ele 

alınarak potansiyel Ar-Ge konularına değinilmiştir. Aynı grup tarafından Mart 

2012’de “Bulut Bilişimdeki Gelişmeler: Bulut Bilişimin Geleceğine Yönelik 

Araştırmalar” adlı yeni bir rapor daha yayınlanmış ve bu raporda (Schubert and 



53 
 

Jefferey, 2012:2-5) ilk raporun yayınlanma tarihinden sonra bulut bilişim alanında 

ortaya çıkan yeni gelişmelere odaklanılarak Avrupa Bulut Araştırma Ajandası ortaya 

konmuştur. 

Avrupa Birliği Parlamentosu İç Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından 

Mayıs 2012’de bulut bilişimi tanımladıktan sonra bulut bilişimin faydalarına, 

risklerine ve bulut bilişim alanında atılması gerekli adımlara değinen bir rapor 

yayınlanmıştır (European Parliament, 2012:8-11). Rapor çok sayıda kuruluşla 

gerçekleştirilen mülakatlar sonucu hazırlanmış olup konuya ilişkin uzman görüşlerini 

yansıtmasının yanı sıra, bulut bilişimi daha genel bir perspektifle ele almasıyla da 

önem taşımaktadır. Raporda bulut bilişimin faydalarının ortaya çıkarılabilmesi için 

Avrupa Birliği politika mercilerince gerçekleştirilmesi gereken öncelikli eylemler 

olarak hukuki belirsizliklerin giderilmesi, sözleşme ve kontratların iyileştirilmesi, 

paydaşların güvenlik çekincelerinin ele alınması, kamu sektörü bulutunun teşvik 

edilmesi ve ilave Ar-Ge çalışmalarının gerçekleştirilmesi gibi konulara 

değinilmektedir. 

Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansı tarafından Kasım 2009’da “Bulut 

Bilişim: Faydalar, Riskler ve Bilgi Güvenliği için Öneriler” adlı bir rapor 

yayınlanmıştır. Bu raporda bulut bilişim özellikle bilgi güvenliği bağlamında 

incelenmekte ve kamu kurumlarına bu kapsamda çeşitli öneriler sunulmaktadır 

(Catteddu and Hogben, 2009:4-10). Daha sonra Ocak 2011’de “Kamu Bulutlarında 

Güvenlik ve Esneklik” adlı bir rapor daha yayınlanmıştır. Daniela Catteddu 

editörlüğünde geniş bir kitlenin katkısının alındığı bu raporda güvenlik ve esneklik 

açılarından bulut bilişimin avantaj ve dezavantajları incelenerek kuruluşların bu 

alanlarda mevcut durumlarını ve ihtiyaçlarını doğru değerlendirmeleri için 

yönlendirilmeleri amaçlanmıştır (Catteddu, 2011:6-10). 

Avrupa Komisyonu Üyesi Neelie Kroes tarafından 2012 yılında Davos'ta 

Avrupa Komisyonu bünyesinde bulut bilişime ilişkin çalışmalar için takvimin 2013 

yılı ilk çeyreği olarak belirlendiği ve bu kapsamda üç öncelikli hedef tespit edildiği 

duyurulmuştur (Kroes, 2011). Bu hedeflerden ilki, bulut bilişim bağlamında Avrupa 

Birliği çapında hukuki harmonizasyonun sağlanması, ikincisi bulut bilişim hizmet 

sağlayıcısı firmaların, kamu sektörü ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmelerinin 
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temin edilmesi ve üçüncüsü ise bulut bilişim pazarının desteklenmesidir. İkinci hedef 

kapsamındaki çalışmaların ilk adımını oluşturmak üzere, Avrupa Bulut İşbirliği'nin 

(European Cloud Partnership – ECP) kurulacağı açıklanmıştır. Organizasyon yapısı 

ve hangi ülkelerin katılacağı henüz netleşmemiş olan bu işbirliğinin amacı, bulut 

bilişime ilişkin Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki kamu sektörü ihtiyaçlarının ortaya 

çıkarılması ve sonrasında gönüllü firmalarla yapılacak ortak çalışmalarla bu 

ihtiyaçların gerçek hayata ne derece yansıtılabildiğinin gözlenmesidir. Söz konusu 

işbirliğinin oluşturulması adına 24 Nisan 2012’de ilk çalıştay gerçekleştirilmiş ve 

müteakip çalışmalara işbirliğine dahil olma arzusu taşıyan ülkelerle devam edilmesi 

kararlaştırılmıştır. İlk çalıştaya Türkiye’den katılım sağlanmış, fakat müteakip 

çalışmalar takip edilememiştir. 

Avrupa Birliği çapında özel sektör temsilcilerinin katılımıyla 2010 yılında 

EuroCloud adında bir grup oluşturulmuştur. Grup 27 AB üyesi ülkede birer sivil 

toplum kuruluşuyla temsil edilmekte ve farklı sektörlerden binden fazla üyesi 

bulunmaktadır. Genellikle firma temsilcilerinin yer aldığı grupta, firmalar arası 

işbirliğinin sağlanması amacıyla bulut bilişim hizmet sağlaycılarına yönelik çeşitli 

yarışmalar düzenlenmekte ve bilgi paylaşımı amaçlı çeşitli etkinlikler 

gerçekleştirilmektedir. EuroCloud resmiyette bağımsız bir kuruluş olmakla beraber, 

Avrupa Komisyonu ile bu kuruluş arasında sürekli mahiyette bilgi alışverişi söz 

konusudur. 

Strateji belgesine altlık teşkil edecek çalışmaların tamamlanmasının ardından, 

2012 yılı son çeyreğinde yayınlanması planlanan strateji, Avrupa’da Bulut Bilişimin 

Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması (Unleashing the Potential of Cloud Computing in 

Europe) adıyla yayınlanmıştır. Söz konusu strateji, önceki çalışmaların derlenmesi 

niteliğindedir.  

Mevcut durum itibarıyla Avrupa Birliği’nin stratejik düzeyde bulut bilişime 

bakışı en genel hatlarıyla şu maddelerle özetlenebilir (Schubert et al., 2010:1; 

Schubert and Jefferey, 2012:2-5; European Parliament, 2012:8-11): 

 Bulut bilişimin ticari ihtiyaçlar sonucu ortaya çıkan bir kavram olması 

sebebiyle anlık müşteri ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için hızlı bir gelişim 
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süreci yaşanmıştır. Bulut bilişimin uzun vadede katma değerli, sürdürülebilir 

bir pazara sahip olabilmesi için hukuki belirsizliklerin azalması ve sektörel 

çözümlerin hizmet kalitesinin istenen düzeye çıkarılması gerekmektedir. 

 Küresel bulut bilişim hizmet sağlayıcıları konusunda ABD baskındır. 

Avrupa’nın öne çıkan güçlü yanı ise yeni teknolojilerin hedef alınması ve 

kamusal sorunların çözümünde kuvvetli bir motivasyon ve sinerjinin mevcut 

olmasıdır. AB üyesi ülkelerin güçlerini birleştirerek pazarın doğru 

yönlendirilmesi konusunda söz sahibi olması gerekmektedir. 

 AB, telekomünikasyon alanında önemli bir güce sahiptir. AB sınırları 

içerisinde faaliyet gösteren telekomünikasyon şirketleri bulut bilişim hizmet 

sağlayıcısı olmak için gerekli en büyük yatırım olan bilişim altyapısına zaten 

sahip olmaları sebebiyle kısa sürede küresel ölçekte rekabet edebilir çözümler 

üretebilirler. 

 Bulut bilişim alanında henüz önemli Ar-Ge çalışmaları yürütülememiş 

olmakla beraber, servis odaklı mimariler ve bilişim şebekeleri başta olmak 

üzere dağıtık mimarilere ilişkin bilgi birikiminden faydalanılabilir. 

2.2. Amerika Birleşik Devletleri 

 ABD, bulut bilişim alanında politika seviyesinde önemli aşama kat etmiş ilk 

ve en önemli ülke olması sebebiyle, Tez çalışmasında diğer ülkelerden daha 

kapsamlı bir şekilde incelenmektedir. 

 ABD, gelişmiş e-ticaret, elektronik imza ve sibersuç kanunlarına sahip olup 

özellikle küresel sibersuçla mücadele alanında öncü bir ülkedir. Bununla beraber veri 

gizliliği ve telif hakları konusunda çeşitli uluslararası anlaşmalara taraf ülke olarak 

dahil olmuş olmakla beraber bu konularda üzerinde anlaşılmış genel kanunların 

bulunmaması, bir takım hukuki belirsizliklere sebep olmaktadır (BSA, 2012a). Bu 

hukuki belirsizliklerin giderilmesi durumunda ülkede bulut bilişimin yaygınlığının 

daha da artacağı değerlendirilmektedir. 

ABD’de bulut bilişime ve veri merkezlerinin bütünleştirilmesine ilişkin çeşitli 

strateji ve politikalar hazırlanmıştır. Bu strateji ve politikaların gerekçesine ilişkin 
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olarak, ABD’nin dünyanın en büyük bilgi teknolojileri alıcısı olduğu belirtilmekte ve 

yıllık bilgi teknolojilerine yapılan kamu yatırımının 80 milyar dolar civarında olduğu 

ifade edilmektedir. Geçtiğimiz on yılda ABD kurum ve kuruluşlarınca yönetilen veri 

merkezi sayısı 432’den 1100’e yükselmiş, aynı süreçte IBM firması 234 veri 

merkezini 12’ye indirmeyi başarmıştır. Bilişim ihtiyaçlarının karşılanması için 

sürekli yeni veri merkezlerinin inşa edilmesinin uzun vadede sürdürülebilir 

olmayacağına değinilmiştir (U.S.GPO, 2010:10). 

Federal CIO (Federal Kıdemli Bilgi Yöneticisi) tarafından Şubat 2010’da 

Federal Veri Merkezi Bütünleştirme Girişimi (Federal Data Center Consolidation 

Initiative) başlatılmıştır. Bu girişim ile veri merkezi donanım, yazılım ve operasyonel 

maliyetlerinin azaltılması, kamu genelinde bilgi güvenliği seviyesinin yükseltilmesi, 

kamu bilgi teknolojileri yatırımlarının daha etkin bilgi teknolojileri platformlarına ve 

teknolojilerine kaydırılması ile kamu veri merkezlerinde enerji verimliliği sağlanarak 

yeşil bilişimin desteklenmesi amaçlanmıştır (U.S.DHS, 2011:1-5). Aralık 2010’da 

Beyaz Saray tarafından bu girişimi destekleyen 25 maddelik bir uygulama planı 

yayınlanmış ve 2015 yılına kadar 800 adet veri merkezinin bütünleştirilmesi 

hedeflenmiştir (Kundra, 2010:5-6). Hedeflenen dönüşüm tamamlandığında veri 

merkezlerinin yıllık harcamalarında 200 milyon dolarlık bir tasarruf beklenmekte, 

2017-2030 yılları arasındaki toplam tasarrufun ise 4,9 milyar dolar olacağı tahmin 

edilmektedir (U.S.DHS, 2011:12). 

ABD’de özel olarak bulut bilişimi hedef alan politika seviyesindeki 

çalışmalar ilk olarak Nisan 2009’da ABD Genel Hizmetler Dairesi (General Services 

Administration – GSA) bünyesinde Bulut Bilişim Program Yönetim Ofisi’nin (Cloud 

Computing Program Management Office – PMO) kurulmasıyla başlamıştır. GSA, 

ülkemizdeki Devlet Malzeme Ofisi’ne (DMO) benzer bir yapıda olup ABD kamu 

kurumlarına kamu alımlarına ilişkin destek hizmetleri sunmakla yükümlüdür.  

Kurulmuş olan PMO ise, ABD Hükümetinin bulut bilişime ilişkin güvenlik ve 

standartların oluşumu gibi kilit alanlardaki çalışmalarını koordine etmekte ve kamu 

kurumlarının bulut bilişimi güvenli ve etkin bir şekilde kullanımına yönelik 

koordinasyonu aktif olarak yürütmektedir. PMO’nun kurulmasından bir ay sonra 

konuyla ilgili özel sektör temsilcileriyle bulut bilişimin riskleri ve faydalarının 
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detaylı bir şekilde incelendiği bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Kasım 2009’da 

güvenlik ve standartlar konusunda iki ayrı çalışma grubu kurularak bu konularda 

daha etkin bir çalışma ortamı oluşturulmuştur. Güvenlik çalışma grubu, bulut 

bilişimin benimsenmesini ve uygulanmasını etkileyen güvenlik ve standartlara ilişkin 

sorunların, çözümlerin ve süreçlerin tanımlanması, bir araya getirilmesi ve 

yayınlanması çalışmalarını yürüten merkezi bir yapıdır. Standartlar çalışma grubu ise 

bulut bilişim hizmetlerinin yönetiminin, taşınabilirliğinin ve birlikte çalışabilirliğinin 

kolaylaştırılması amacıyla bir çerçevenin ve yol haritasının ortaya konması ile 

görevlidir. İlgili çalışma gruplarının kurulmasının ardından Şubat 2010’da ülke 

genelinde bulut bilişim çözümlerinin güvenliğine ilişkin bir sertifikasyon ve 

yetkilendirme mekanizması için çalışmalara başlanmıştır (U.S. GPO, 2010:17). 

 Temmuz 2010’da Gözetim ve Ülke Reformu Komitesi’nin talebi üzerine, 

çeşitli sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin bulut bilişimin faydaları 

ve risklerine ilişkin raporları komiteye sunulmuştur. Bu raporlar doğrultusunda 

Aralık 2010’da ABD Yönetim ve Bütçe Dairesi tarafından yayımlanan, Federal Bilgi 

Teknolojileri Programının bir parçası olarak hayata geçirilen Önce Bulut Politikası, 

ilk somut strateji adımı niteliğinde olup bu politika ile kamuda daha düşük maliyetli 

çözümlerin ve ortak hizmetlerin kullanımı teşvik edilmektedir. Politikanın 

yayımlanmasından kısa bir süre sonra, Şubat 2011’de, ABD Bilişim Kurulu 

tarafından, GSA ve NIST’in de katkılarıyla Federal Bulut Bilişim Stratejisi 

yayımlanmıştır. Bu Strateji ile kurumlardan, bulut bilişimi bilişim altyapısı 

tedarikinde bir alternatif olarak değerlendirmeleri talep edilmektedir (Kundra, 

2011:1-3). 

 Bahsedilen politika ve stratejilerin yanı sıra, GSA tarafından Federal CIO’nun 

desteğiyle Federal Bulut Bilişim Girişimi hayata geçirilmiştir. Bu girişim ile çok 

sayıda kurum tarafından ortak kullanılan hizmetlerin bulut altyapısı üzerinden 

sunulabilmesi amaçlanmaktadır. 

 Aşağıda “Önce Bulut Politikası”, “Federal Bulut Bilişim Stratejisi”, “Federal 

Bulut Bilişim Girişimi” ve çeşitli ABD kuruluşları tarafından hayata geçirilen bazı 

bulut bilişim projeleri detaylarıyla açıklanmaktadır. 
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2.2.1. Önce Bulut Politikası 
 Beyaz Saray tarafından Aralık 2010’da “Federal Bilgi Teknolojileri Reformu 

için 25 Maddelik Uygulama Planı” yayınlanmıştır. Planda bilgi teknolojileri 

kullanımıyla özel sektörün büyük oranda verimlilik artışı sağladığı, fakat kamuda 

eşdeğer bir artış gözlenmediği ve kamuda büyük kurumların ihtiyaçları 

doğrultusunda kendi bünyelerinde geliştirmiş oldukları çözümlerin kullanılmakta 

olduğu belirtilmektedir. 1990’lı yıllardan beri kamuda bilgi teknolojilerinden 

faydalanma noktasında pek çok girişimin bulunduğu, fakat her girişimin bir tür 

engelle karşılaştığı belirtilerek bu planla söz konusu engellerin ortadan 

kaldırılmasının amaçlandığı ifade edilmektedir (Kundra, 2010:1-2). 

 Bahsi geçen 25 maddelik uygulama planında “Operasyonel Verimliliğin 

Sağlanması” bölümü altında yer alan 3 no’lu “Önce Bulut Politikasına Geçiş” 

maddesi, kamuda bulut bilişimin kullanımına ilişkin önemli bir adımdır (Kundra, 

2010:6-8). Söz konusu maddenin gerekçesi kamu ve özel sektörün karşılaştırıldığı bir 

örnekle açıklanmıştır. Verilen örnekte, internet üzerinden multimedya hizmeti sunan 

bir firmanın üç gün gibi kısa bir sürede 25.000 olan kullanıcı sayısının 250.000’e 

çıktığı belirtilmektedir. Kullanıcı sayısındaki bu artış, her bir saatte 20.000 yeni 

kullanıcının sisteme kayıt edilmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Bulut bilişimin 

sağladığı esneklik sayesinde firma söz konusu üç günlük sürede 50 sanal sunucu 

üzerinde çalışan uygulamasını, 4.000 sanal sunucu üzerinde çalışabilir hale getirmiş 

ve böylece ihtiyacı kolayca karşılayabilmiştir. Buna mukabil bir kamu hizmeti olan 

Araç İzin ve İade Sistemi 24 Ocak 2009’da hizmete sunulmuş, fakat hizmete 

beklenenin çok üstünde talep olması sebebiyle bu tarihten üç gün sonra hizmet 

veremez duruma gelmiştir. Sistemin tekrar istikrarlı bir şekilde hizmet verebilir 

duruma getirilmesi ise ancak yaklaşık 6 ay sonra mümkün olabilmiştir. 

 Önce Bulut Politikası’nda kamusal özel bulutların oluşturulması ile devlette 

ve yerel eyaletlerde bölgesel bulutların oluşturulması temel hedefleri ortaya 

konmaktadır. Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi, kurumlarca yeni bilgi 

teknolojileri hizmetleri satın alınırken, eğer güvenli, güvenilir, maliyet-etkin bir bulut 

bilişim çözümü mevcut ise, bu çözümün tercih edilmesini zorunlu tutmaktadır. 

Politikaya göre her kurum bulut bilişime geçirmesi gereken üç adet hizmetini tespit 
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ederek bunların her birini bulut altyapısına taşımak üzere bir göç planı hazırlayacak, 

12 ay içerisinde bu hizmetlerden en az birini ve 18 ay içerisinde geriye kalan iki 

hizmetini tamamen bulut bilişim altyapısına taşıyacaktır. Bulut bilişime yönelik bu 

dönüşümün desteklenmesi amacıyla kamu genelinde güvenli bulut bilişim 

platformları hayata geçirilecektir. 

 Politikada altı ay içinde Federal CIO’nun tüm kamuda güvenli ve güvenilir 

bulut bilişim kullanımını hızlandıracak bir strateji yayınlayacağı belirtilmektedir. 

Güvenlik konusunda NIST’in güvenlik, birlikte çalışabilirlik ve taşınabilirlik 

konularında hazırlayacağı standartlardan faydalanılacaktır. NIST’in çalışma prensibi 

gereği uygun olan durumlarda var olan standartlar kullanılacak, bu standartlar ilgili 

tüm alanları kapsamada yetersiz kaldığında ise yeni standartlar geliştirilecektir. 

Standartların bulut bilişim için hedeflenen dönüşüm sürecini kısaltacağı ve böylece 

maliyetlerde bir an önce azalmaya gidilebileceği düşünülmektedir. 

  25 maddelik uygulama planında bulut bilişimle ilişkili olan diğer maddeler 

şunlardır: 

 2015 yılı itibarıyla toplam veri merkezi sayısının 800 azaltılması, 

 18 ay içerisinde Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi (Whitehouse Office of 

Management and Budget) ve GSA tarafından kurulacak bir interaktif 

platform yardımıyla atıl bilişim kapasitesine sahip olan kurumların, kapasite 

ihtiyacı olan kurumlara atıl kapasitelerini kiralayabilme imkanı verilmesi, 

 Güvenli servis olarak altyapı çözümleri için kontratların standartlaştırılması,  

 Kamu genelinde e-posta hizmetinin servis olarak yazılım şeklinde sunulması 

için gerekli altyapının oluşturulması. 

2.2.2. Federal Bulut Bilişim Stratejisi 
 Önce Bulut Politikasında açıklandığı üzere, Beyaz Saray tarafından bir bulut 

bilişim stratejisinin hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda Şubat 

2011’de “Federal Bulut Bilişim Stratejisi” yayınlanmıştır. Stratejinin gerekçesi 

olarak kamuda operasyonel verimlilik ihtiyacı gösterilmekte, bulut bilişimin 

operasyonel verimliliğin sağlanması ve vatandaşa sunulan hizmetin kalitesinin 
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artması açılarından önemli katkılar sağlayacağı belirtilmektedir. Stratejide 20 yıl 

önce internet ile beraber daha öncesinde tahmin edilemeyecek bir dönüşümün 

gerçekleştiği ve benzeri bir dönüşüm sürecinin bulut bilişim ile beraber de 

yaşanacağı belirtilmektedir (Kundra, 2011:1-3). 

 Stratejinin amaçları şunlardır: 

 Bulut bilişimin faydalarını, bulut bilişime ilişkin önemli hususları ve riskleri 

ortaya koymak, 

 Kurumların bulut bilişime geçiş kararını doğru zamanda ve doğru şekilde 

vermelerini kolaylaştırıcı nitelikte bilgiler ve örnek çalışmalar sunmak, 

 Bulut bilişim uygulama kaynaklarını derlemek, 

 Federal Devlet’in bulut bilişim kullanımını hızlandırmak amacıyla eylemleri, 

rolleri ve sorumlulukları belirlemek. 

 Kurumlar tarafından Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi’ne bildirilen 

tahmini rakamlara göre, toplam 80 milyar dolar civarında olan BT harcamalarının 20 

milyar dolarının altyapının bulut bilişime dönüşümü için kullanılması 

hedeflenmektedir. Stratejinin yayınlanmasını müteakip, her kurumdan bilgi 

teknolojileri edinme stratejilerini tekrar gözden geçirerek bulut bilişim çözümlerini 

incelemeleri ve bunların uygulanması için gerekli çalışmaları stratejilerine dahil 

etmeleri istenmektedir. 

 Stratejinin gerçekleştirilmesi sürecinde kurumlar arasında şu şekilde bir iş 

bölümü yapılmıştır: 

 Federal CIO Konseyi: Kamu genelinde bulut bilişimin uygulanmasını 

sağlamak, yeni nesil bulut bilişim teknolojilerini incelemek, en iyi örnekler ile 

yaygınlaştırılabilir örnekleri ve şablonları kurumlarla paylaşmak. 

 Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi: Tüm kamu kurumları arasındaki 

koordinasyonu sağlamak, bulut bilişime ilişkin öncelikleri belirlemek ve kurumlara 

bu alanlarda rehberlik etmek.  

ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü: Kamu kuruluşlarının 

yetkilileri, özel sektör uzmanları ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyonu 
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sağlayarak bulut bilişime ilişkin hazırlayacağı standart ve rehberlerle sürece destek 

olmak. 

 Genel Hizmetler Dairesi: Kamu genelinde alım sürecine ilişkin düzenlemeler 

yapmak ve ihtiyaç duyulan bulut bilişim çözümlerini geliştirmek. 

 İç Güvenlik Departmanı (DHS): bulut bilişime ilişkin operasyonel güvenlik 

sorunlarını takip altında tutmak. 

 Tüm Kurumlar: Bilişim kaynakları temininde bulut bilişimin tamamiyle göz 

önünde bulundurulması hususunda değerlendirmelerde bulunmak. 

2.2.3. Federal Bulut Bilişim Girişimi 
Bulut bilişimin öncelikli bir alan olduğu düşüncesiyle Mart 2009’da Federal 

CIO öncülüğünde Bulut Bilişim İdari Yönlendirme Komitesi13 (CCESC) 

kurulmuştur. GSA’dan bir yetkilinin başkanlığını yürüttüğü komite, Federal Bulut 

Bilişim Girişimini başlatmıştır. Girişimin amacı, bulut bilişim hizmetlerinin ABD 

kamu kurumları için erişilebilir ve kolay temin edilebilir olmasıdır. Bu kapsamda şu 

faaliyetler hayata geçirilmiştir (GSA, 2012): 

 NIST tarafından bulut bilişimin tanımı yapılarak kamu kurumlarıyla 

paylaşılmış, böylelikle bulut bilişime ilişkin kavram karmaşasının önüne 

geçilmiş, 

 Bulut bilişim zirvesi düzenlenmiş, 

 Servis olarak altyapıya yönelik üretici firmalardan bilgi talebinde bulunulmuş 

ve bu doğrultuda firmalardan fiyat teklifleri alınarak yayınlanmış, 

 Çevrimiçi bulut bilişim mağazası (apps.gov) oluşturularak kullanıma 

açılmıştır. 

Söz konusu faaliyetlerden en önemlisi, apps.gov adlı internet adresi üzerinden 

faaliyet gösteren çevrimiçi bulut bilişim mağazasının Eylül 2009’da kullanıma 

açılmasıdır. Bu çevrimiçi mağaza ile kamu kurumlarının bulut bilişim hizmet 

ihtiyaçlarının tek merkezden tedarik edilmesi ve hizmet alıcılar ile hizmet 

                                                 
13 Cloud Computing Executive Steering Committee 
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sağlayıcıların ortak bir platformda bir araya getirilmesi amaçlanmıştır. Hizmet 

sağlayıcılar, sunmakta oldukları hizmeti uygun olan hizmet kategorisi altında mağaza 

üzerinden duyurabilmekte, hizmet alıcılar ise herhangi bir e-ticaret sitesinden ürün 

satın alır gibi ihtiyaç duydukları hizmeti çevrimiçi satın alma platformu aracılığıyla 

satın alarak anında kullanmaya başlayabilmektedir. Bu sayede herhangi bir hizmetin 

ihtiyaca uygun olup olmadığı kurumlarca çok daha kolay, hızlı ve etkin bir şekilde 

test edilebilmektedir (GSA, 2012). Brookings Enstitüsü’ne göre, kamu kurumlarının 

kendi bünyelerinde veri merkezleri barındırmak yerine apps.gov üzerinden hizmet 

almaları sonucu, kamu genelinde çoğunluğu daha düşük elektrik faturalarından elde 

edilen tasarruf olmak üzere, harcamalarda yüzde 50’lik bir azalma olacağı tahmin 

edilmektedir (OECD, 2010:203). 

2.3. İngiltere 

 İngiltere’de siber suçlarla mücadele konusunda önemli adımlar atılmış olup 

veri koruma kanunları diğer ülkelere nazaran daha güçlü ve bu alandaki cezalar daha 

caydırıcı niteliktedir. Fakat bunun bir yan etkisi olarak, firmalar sahip oldukları veri 

setlerini ilgili regülasyon kurumuna kayıt ettirmek zorundadır. Bu durumun bulut 

bilişimin gelişimi açısından önemli bir dezavantaj oluşturduğu düşünülmektedir. 

Ülkede e-ticaret ve elektronik imzaya ilişkin mevzuat güncelliğini korumaktadır. 

Telif haklarını korumaya yönelik kanunlar da gelişmiş düzeyde olup telif haklarının 

internet servis sağlayıcılar düzeyinde korunmasına ilişkin çalışmaların yürütülmesi 

gündemdedir (BSA, 2012a). İngiltere BSA raporunda 76,6 puanla yedinci sırada yer 

almakla beraber, bulut bilişimin kamuda kullanımı hususunda büyük oranda ilerleme 

kat etmiştir. 

 İngiltere’de kamuda bulut bilişimin kullanımı politika seviyesinde 

benimsenmiştir. İngiltere, BİT stratejisinde “Kamu Bulutu” ifadesini kullanan ilk 

ülkedir. Aşağıda İngiltere tarafından hazırlanan stratejilerde bulut bilişime ilişkin 

öncelikler açıklanmaktadır. 

2.3.1. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Stratejisi 
Ocak 2010’da yayınlanan BİT stratejisinde bulut bilişimle doğrudan veya 

dolaylı olarak ilgili olan önemli başlıklar bulunmaktadır (Cabinet Office, 2010:3). 
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Stratejide kamu bulutu bir başlık olarak incelenmekte ve gerekçe olarak kamu bulutu 

altyapısı ile oluşturulacak güvenli ve esnek paylaşım ortamı kullanılarak kamu 

kurumlarının BİT hizmetlerini daha yüksek hızlarda ve daha düşük maliyetle temin 

edebilecekleri ifade edilmektedir. Söz konusu girişimin, Operasyonel Verimlilik 

Programı ile amaçlanan yıllık 3,2 milyar sterlin tasarrufun en önemli maddesi olduğu 

belirtilmektedir (Cabinet Office, 2010:21). Stratejide bulut bilişimin sektörde önemli 

bir dönüşüme yol açacağı ve bulut bilişimin çok sayıda faydasının olduğu 

belirtilmekte ve kamu sektörünün bu fırsatı elden kaçırmayı göze alamayacağı 

vurgulanmaktadır. Kısa vadede kamuya özel bir bulutun hayata geçirilerek bulut 

bilişimin pek çok riskinin ortadan kaldırılabileceği ifade edilmektedir. Öte yandan 

kamuya özel bir bulut altyapısının kurulmasının yazılımların elde edilip 

sunulmasında köklü bir değişime sebep olacağı ve dolayısıyla yazılım geliştiricisi 

firmalar ve kamu kurumlarında büyük oranda değişim gerektireceği belirtilmektedir. 

Ayrıca bulut bilişimin ticari yönden henüz gelişim aşamasında olduğu ve kamunun 

endüstriyi bu alanda desteklemesi gerektiği de vurgulanan hususlar arasındadır. 

 Aynı stratejide öne çıkarılan bir diğer husus, veri merkezlerinin 

bütünleştirilmesidir. Strateji ile kamu kurumlarınca yürütülen veri merkezlerinin 

yaklaşık 10-12 adet güvenli ve esnek veri merkezine dönüştürülmesi hedefi 

konmuştur. Bu sayede soğutma ve elektrik giderlerinden yıllık yüzde 75’e kadar 

tasarruf ile altyapı giderlerinden yıllık 300 milyon sterlin tasarruf elde edilmesi 

öngörülmektedir. Stratejide yer verilen bir diğer önemli başlıkta ise kamu yazılım 

marketinin kurulması hedeflenmektedir (Cabinet Office, 2010:24). Böylece tedarik 

sürecinin hızlanması ve yazılımların kamu genelinde daha düşük maliyetlerle temini 

sağlanacaktır. Mevcut yazılım çözümlerinin yeniden kullanımı ve tüm kamu 

sektöründe kullanılan yazılım lisans sayısının azalması sonucu yıllık 500 milyon 

sterlin tasarruf elde edilmesi öngörülmektedir. Farklı başlıklar altında incelenen 

stratejik önceliklerin bulut bilişim açısından birbirlerini tamamlayıcı nitelikte, 

bütüncül bir çerçeve ortaya koyduğu değerlendirilmektedir. 

2.3.2. Kamu Bulutu Stratejisi 
 İngiltere’nin Bulut Bilişim Stratejisi, ABD’nin Önce Bulut Politikası ve 

Federal Bulut Bilişim Girişimi ile büyük oranda benzerlik göstermektedir. Stratejide 
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kamu kurumlarının yazılımları kolaylıkla hizmet olarak satın alabilecekleri bir 

çevrimiçi marketin oluşturulması öngörülmekte ve kurumların mümkün olan her 

durumda bulut bilişim çözümlerini tercih etmesi zorunlu tutulmaktadır. 

BİT stratejisinin bir alt bileşeni olarak Mart 2011’de Kamu Bulutu Stratejisi 

yayınlanmış ve uygulamaya konmuştur. Bu stratejinin temel hedefi olarak kamunun 

genel amaçlı yazılım ve hizmetleri daha kolay bir şekilde kullanıp paylaşabilmesi 

gösterilmekte, bunun yüksek maliyetli ve kuruluşa özel uygulama ve çözümlerden 

düşük maliyetli, standart ve birbiriyle değiştirilebilir çözümlere doğru bir dönüşümü 

mümkün kılacağı belirtilmektedir (Cabinet Office, 2011:2-4). Daha önce 

yayınlanmış olan BİT stratejisinde genel amaçlı yazılımların bulut bilişim altyapısına 

taşınması öngörülürken, bulut bilişime özel bu yeni stratejide ilk önce bulut bilişim 

altyapısına taşınması beklenen yedi öncelikli yazılım türü tespit edilmiştir. Bu 

yazılımlar şunlardır (Cabinet Office, 2011:12): 

 Ortak iş geliştirme ortamları (Servis Olarak Yazılım) 

 Servis Olarak Uygulama Geliştirme Ortamı ve Servis Olarak Altyapı 

 e-Posta 

 Müşteri İlişkileri Yönetimi (Servis Olarak Yazılım) 

 İnternet Tabanlı Barındırma hizmeti ve Çevrimiçi İçerik Yönetim Sistemleri 

(Servis Olarak Altyapı ve Servis Olarak Uygulama Geliştirme Ortamı) 

 Kamuya açık bulut bilişim servisleri 

 Kurumsal Kaynak Planlaması 

Söz konusu genel amaçlı yazılımlar da dahil olmak üzere, kamunun alıcısı 

olduğu ve bulut bilişim altyapısı üzerinden sunulma imkanı olan tüm yazılımların 

çevrimiçi yazılım marketi üzerinden sunulması planlanmıştır. Bu doğrultuda bir 

yazılım marketi kurulmuş14 ve kullanıma açılmıştır. Markette 250 iş kolunda 

kullanım bazlı ödeme prensibiyle sunulan toplam 1.700 civarında uygulama 

bulunmaktadır. Market sayesinde sadece yazılımların kolaylıkla satın alınması 

                                                 
14 http://www.govstore.net  
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sağlanmış olmamış, aynı zamanda yazılımların ücretsiz veya çok düşük bir bedelle 

test edilebilmesi ve kullanılan yazılımın kolay bir şekilde alternatif başka bir 

yazılımla değiştirilmesi mümkün olmuştur. Marketin bu iki ek faydasının da en az 

yazılımın kolay temini kadar önemli olduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca yazılım 

temininin bu yeni şekli etkin bir rekabet ortamının oluşumunu olumlu yönde 

etkileyerek yeni ve yenilikçi ürünlerin artmasını sağlamış ve sektörel kaliteye katkıda 

bulunmuştur. 

 Strateji kapsamında kurulması planlanan yapıda hizmetlerin ticarileştirilmesi, 

servis yönetimi ve güvenlik için birer katman bulunmaktadır. Bu katmanların önemli 

bir işlevi, güvenlik tehditlerine müdahale, merkezi yetkilendirme ve kimlik yönetimi 

gibi tüm servislerce ortak kullanılan temel servislerin yönetilmesidir. Veri merkezi 

bütünleştirilmesi sonrası hizmetlerin performans etkin ve esnek bir şekilde sunumuna 

imkan tanıyacak ortak veri merkezi ise bu katmanların altında bir katman olarak yer 

almaktadır. Yukarıda bahsi geçen genel amaçlı yazılımlar bu veri merkezi katmanı 

ile diğer katmanlar arasında yer almaktadır. Yönetim katmanı ise veri merkezinin 

üzerindeki tüm katmanlarla etkileşim halindeki dikey bir katmandır. Yapılanma Şekil 

2.1’de gösterilmektedir. 

İngiltere’nin bulut bilişime geçişinden elde edilmesi beklenen kazanç Tablo 

2.3’te gösterilmektedir. Beklentilere göre ilk yıl herhangi bir geri dönüş olmazken, 

ikinci yıldan başlayarak artan bir şekilde geri dönüş olması beklenmektedir.  Burada 

yer alan tahminler, daha önce yayınlanan BİT stratejisindeki kazanç tahminlerine 

nazaran daha düşük seviyededir. 

2.4. Almanya 

 Almanya’da siber suçlarla mücadele kanunları gelişmiş olup telif haklarının 

korunmasına ilişkin düzenlemeler de yeterli düzeydedir. Bu konulardaki mevzuatın 

bütüncül bir şekilde yürürlükte olması, bulut bilişim açısından önemli bir avantajdır. 

Ayrıca bu mevzuatın yakın zamanda gözden geçirilerek güncellenmesi 

planlanmaktadır (BSA, 2012a). Öte yandan internet tabanlı barındırma firmaları gibi 

aracı firmaların telif haklarına ilişkin suçlardan hangi durumlarda yükümlü 

tutulabileceği konusunda yeterince netlik bulunmamaktadır. Ülkede veri gizliliğine 
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ilişkin mevzuat yeterli düzeyde olmakla beraber, zahmetli kayıt süreçleri bulut 

bilişim açısından bir dezavantaj oluşturmaktadır. Ayrıca 17 adet aktif veri koruma 

otoritesi, kanunların uygulanması konusunda belirsizliklere sebep olabilmektedir 

(BSA, 2012a). 

Şekil 2.1: İngiltere Bulut Bilişim Stratejisinde Planlanan Yönetim Yapısı 

 

Kaynak: (Cabinet Office, 2011:8) 

Tablo 2.3: İngiltere’nin Bulut Bilişime Geçişten Elde Etmesi Beklenen Kazanç  

(Milyon Sterlin) 

Bulut Stratejisi Bileşenleri 
Yıllık Kazanç 

2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 
Kamu Bulutu & Yazılım Marketi - 20 40 120 
Veri Merkezi Bütünleştirmesi - 20 60 80 
Kaynak: Cabinet Office, 2011 

 

Almanya’da bulut bilişime ilişkin politika seviyesindeki çalışmalar için 

Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı (BMWi) görevlendirilmiştir. Aşağıdaki bölümlerde 

Bakanlığın koordinatörlüğünde yürütülen çalışmalar ele alınmaktadır. 
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2.4.1. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Stratejisi 
Kasım 2010’da “Almanya Federal Devleti BİT Stratejisi: Dijital Almanya 

2015”15 adlı bir strateji belgesi yayınlanmış ve “İş Dünyası ve Endüstrinin Dijital 

Ağı” bölümü altında bulut bilişime yer verilmiştir. Bulut bilişimle ilgili stratejide yer 

alan öncelikler şunlardır (BMWi, 2010:10): 

 Yenilikçiliğin artırılması ve pazar potansiyelinin açığa çıkarılması 

 Yenilikçiliği destekleyen bir çerçevenin oluşturulması 

 Uluslararası kalkınmanın yeniden şekillendirilmesi 

 Danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulması 

Bu önceliklere ek olarak stratejide bulut bilişime ilişkin bir eylem planının  

hazırlanacağı belirtilmiştir. Eylem planı henüz yayınlanmamış olmakla beraber, 

Eylül 2010’da Almanya Federal Bilgi Güvenliği Ofisi16 tarafından bulut bilişimin 

güvenliğine ilişkin bir rehber yayınlanmıştır. Bu rehberde (BSI, 2011:3-4) bulut 

bilişim hizmeti sunan firmaların asgari güvenlik gereksinimleri tanımlanmıştır. Şubat 

2012’de ise “Bulut Bilişim için Standardizasyon Ortamı”17 adında bir rapor 

yayınlanmış ve raporda bulut bilişimde standartlaşmaya ilişkin dünyada mevcut 

durum, Avrupa Birliği ve Almanya’nın bakış açısı dikkate alınarak incelenmiştir 

(BMWi, 2012:2-3). 

2.4.2. Güvenli Bulut Araştırma Programı 
Hazırlanan strateji doğrultusunda, Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 

Eylül 2011’de Güvenli Bulut Araştırma Programı hayata geçirilmiştir. Stratejinin 

yayınlanmasından kısa bir süre önce hayata geçirilen Güvenli Bulut Programının 

daha geniş çerçevede devam ettirilmesi amacıyla başlatılan Program ile yenilikçi, 

güvenli ve yürürlükteki mevzuata uyumlu bulut bilişim çözümlerinin geliştirilerek 

test edilmesi planlanmıştır. Öncelikle KOBİ’lerin faydalandığı Programda bulut 

bilişimin faydaları 38 firma, 26 araştırma enstitüsü ve 5 diğer kuruluşun katılımıyla 

gerçekleştirilen 14 pilot proje ile ortaya konmuştur. Eylül 2011’de başlayan Ar-Ge 

                                                 
15 ICT Strategy of the German Federal Government: Digital Germany 2015 
16 Federal Office for Information Security 
17 The Standardisation Environment for Cloud Computing 
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çalışmalarının 2015 yılına kadar sürmesi planlanmaktadır. Program kapsamında 

Bakanlık tarafından yaklaşık 50 milyon Euro ödenek tahsis edilmiş ve katılım 

sağlayan firmaların da katkısı ile toplam Program bütçesi 100 milyon Euro’ya 

ulaşmıştır.18 

2.5. Avustralya 

 Avustralya, BSA tarafından yapılan karşılaştırmalı bulut bilişim 

araştırmasında Japonya’dan sonra ikinci sırada yer almıştır. Ülkede henüz bulut 

bilişime özel herhangi bir mevzuat bulunmamakla beraber, Avustralya Hükümeti 

tarafından ilgili tüm kanunların geliştirilmesinde ve yenilenmesinde bulut bilişimin 

göz önünde tutulması sebebiyle mevzuat altyapısının yeterli olduğu 

değerlendirilmektedir. Avustralya’da temel kanunlar uluslararası modellere göre 

şekillenmiş olup Avustralya, uluslararası standartların geliştirilmesinde aktif bir rol 

üstlenmektedir. Ülke siber suçlarla mücadele, elektronik imza, e-ticaret, telif hakları 

ve veri gizliliği konularında ileri konumdadır ve mevcut durumunu yeterli 

görmeyerek uluslararası düzenlemelere göre mevzuatını şekillendirmeye devam 

etmektedir. Öte yandan telif haklarının ihlali durumunda internet servis 

sağlayıcılarının ne ölçüde sorumlu tutulabileceğine ilişkin kısmi düzeyde 

belirsizlikler devam etmektedir. Ülkede genişbant altyapısı da oldukça gelişmiş 

seviyededir (BSA, 2012a). 

Politika ve strateji bağlamında ilk olarak Avustralya Finans ve Deregülasyon 

Bakanlığı tarafından Nisan 2011’de Bulut Bilişim Stratejik Yönelim Raporu 

yayınlanmıştır. Raporda (Australian Government, 2011:7-9) öncelikle bulut bilişim 

avantaj ve dezavantajları ile birlikte detaylı bir şekilde tanımlanmıştır. Sonrasında 

kamu kurumlarına yönelik bir stratejik yol belirlenmiş, eşdeğer güvenlik sağlaması 

ve alternatiflerine göre daha maliyet-etkin bir çözüm sunması durumunda bulut 

bilişimin tercih edilebileceği belirtilmiştir. Raporda açık bulut altyapısının hassas 

veriler için henüz özellikle güvenlik ve veri mahremiyeti konularında istenen 

seviyede olmadığı kabul edilmiş, hassas olmayan veriler için açık bulut bilişim 

altyapısının kullanılabileceği ifade edilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarının üst düzey 

                                                 
18 http://www.trusted-cloud.de  
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yetkililerince takip eden bir yıl içerisinde bulut bilişime öncelikli olarak hangi 

uygulamaların taşınacağının netleştirilmesi istenmiştir. Bu sayede üst düzey 

yetkililerin bulut bilişimin avantaj ve risklerine de aşinalık kazanmaları 

hedeflenmiştir. 

Raporda eşzamanlı ilerlemesi öngörülen şu üç çalışma alanı tespit edilmiştir: 

 Kamu kurumlarına rehberlik ve dokümantasyon hizmeti sunulması, 

 Bulut bilişimin risklerinin tamamen anlaşılabilmesi için pilot çalışmaların 

yürütülmesi ve kurumların ikincil önemdeki kamu hizmetlerini bulut 

ortamına taşımalarının teşvik edilmesi, 

 Bulut bilişime yönelik stratejik yönelimin teşvik edilmesi ve bu 

yönelimde Veri Merkezi Stratejisindeki gelişmelerin de dikkate 

alındığından emin olunması. 

 Stratejik yönelim raporunun yayınlanmasının ardından bölgesel, ülke çapında 

ve uluslararası kamu temsilcilerinin yer aldığı Bulut Bilgi Topluluğu (Cloud 

Information Community) kurulmuştur. Topluluğun görevi etkin bilgi paylaşım 

ortamı oluşturmak ve stratejik yönelim raporunda değinilen rehberlik ve 

dokümantasyon hizmetinin sunulması önceliğine uygun şekilde çeşitli rehberler 

hazırlamaktır. Ayrıca endüstri ile Avustralya Bilgi Endüstrisi Birliği (Australian 

Information Industry Association) aracılığıyla sürecin tüm aşamalarında etkin bilgi 

paylaşımı gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalara ek olarak, kamusal veri setleri merkezi 

bulut bilişim altyapısına taşınmıştır.19  

 Stratejik yönelim raporunun yayınlanmasından bir ay sonra, Ulusal Genişbant 

Ağı’nın  (National Broadband Network) 2020’de Avustralya’nın dünya çapında bir 

dijital ekonomi haline gelmesinde nasıl bir rol üstleneceğinin incelendiği Ulusal 

Dijital Ekonomi Stratejisi20 yayınlanmıştır. Bu stratejide bulut bilişime ilişkin olarak, 

yaygınlaşmakta olan bulut bilişim hizmetleri ve yüksek hızlı genişbant altyapısının 

kombinasyonu ile daha nitelikli kamu hizmetlerinin daha ucuz ve daha etkin bir 

şekilde nüfusun daha geniş bir kısmına ulaştırılabileceği vurgulanmaktadır. Raporda 

                                                 
19 http://data.gov.au  
20 National Digital Economy Strategy 
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ayrıca ABD örnek verilerek ABD’nin kamuda bulut bilişim kullanımıyla kamu 

tarafından gerçekleştirilen altyapı yatırımlarından yüzde 30 civarında tasarruf 

sağladığı belirtilmektedir. 

Stratejik yönelim raporunda ifade edildiği şekliyle en iyi örneklerin yer aldığı 

rehberlerin ilk üçü Şubat 2012’de yayınlanmıştır. Uluslararası Standartlar 

Organizasyonu (International Standards Organisation – ISO) ve Avustralya Bulut 

Bilişim Ulusal Daimi Komisyonu (Australian National Standing Committee on 

Cloud Computing)’nun da katkılarıyla, Finans ve Deregülasyon Bakanlığı 

bünyesindeki Bilgi Yönetimi Ofisi öncülüğünde hazırlanan bu rehberlerden ilki veri 

mahremiyetiyle, ikincisi yasal sorunlarla ve üçüncüsü bulut bilişimin ekonomik 

boyutuyla ilgili en iyi örnekler ile bulut bilişim altyapısına geçiş süreci, kurumlarca 

dikkat edilmesi gereken hususlar, kurumların rol ve sorumlulukları vb. hususlara dair 

çeşitli tavsiyelerin yer aldığı ve yürürlükteki mevzuata uyumun hangi şartlarda 

gerçekleşmiş olacağının açıklandığı rehberlerdir. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde 

bulut bilişimin diğer hususlarına ilişkin rehberlerin de hazırlanacağı ifade 

edilmektedir (AGIMO, 2011). 

2.6. Güney Kore 
 Güney Kore’de kullanılan standartlar genel olarak uluslararası modeller temel 

alınarak oluşturulmuştur. Telif haklarına ilişkin kanunlar nispeten daha gelişmiş olup 

bu alandaki çalışmalar Güney Kore Telif Hakları Ofisi21 tarafından yürütülmektedir. 

Öte yandan siber suçlara ilişkin kanunlar daha az gelişmiştir. Güney Kore’de veri 

mahremiyetine ilişkin mevzuat 2011 yılında güncellenmiştir. Genişbant altyapısı 

özellikle gelişmiş olup iletişimin önemli bir kısmı fiber altyapı ile sağlanmaktadır 

(BSA, 2012a). 

 Türkiye’de yakın zamanda daha sık gündeme gelmeye başlayan bilişim 

alanında mükerrer kamu yatırımları, sistem verimliliğinin düşük seviyede kalması, 

yetersiz güvenlik ölçümleri gibi sorunlar, Güney Kore’de 2000’li yılların başlarında 

resmi kaynaklarda yer almıştır (NCIA, 2011). 2003 yılında bu sorunların çözüme 

kavuşturulması amacıyla kamu kurumlarının ortak kullanacakları bir veri merkezinin 

                                                 
21 Korea Intellectual Property Office 
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oluşturulması, öncelikli bir e-devlet girişimi olarak benimsenmiştir. Bu amacı 

gerçekleştirmek üzere 2004 yılında bir stratejik plan hazırlanmış ve yine aynı amaçla 

2005 yılında Ulusal Bilişim ve Bilgi Ajansı (NCIA) kurulmuştur. Ülkede veri 

merkezlerine ilişkin tüm çalışmaların ana aktörü olan Ajans tarafından 2006 yılında 

19 merkezi yönetim biriminin bilgi sistemleri, NCIA bünyesindeki veri merkezinde 

toplanmıştır. 2007 yılında farklı bir bölgede bu veri merkezinin yedeği de 

oluşturularak 2008 yılında kamuya ait tüm yönetim birimlerinin yönetim bilgi 

sistemlerinin entegrasyonuna ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır. 2011 yılı itibarıyla 

47 adet kamu kurumu tarafından sunulan hizmetler bu veri merkezi aracılığıyla 

sunulmaya devam edilmektedir (NCIA, 2011). Söz konusu ajansın kurulması ve veri 

merkezlerinin bütünleştirilmesi sayesinde DDoS ataklarına karşı 20 saniye içinde 

önlem alınabilirken, arızalardan dolayı sunucuların kapalı kalma süresi 67 dakikadan 

5,4 saniyeye düşmüştür. Sunucuların idamesine ilişkin harcamalarda ise yüzde 30 

civarında tasarruf elde edilmiştir (NCIA, 2011). 

 2008 yılında Ulusal Bilişim Ana Planı ve Nisan 2009’da bu Planın hayata 

geçirilebilmesi için gerekli eylemlerden oluşan bir Eylem Planı yayınlanmıştır. Söz 

konusu planın yedi önceliğinden biri bulut bilişim olup, bu öncelik doğrultusunda 

Aralık 2009’da bulut bilişimin uygulanmasını kolaylaştırıcı kapsamlı bir bulut 

bilişim planı hazırlanmıştır (EUCCK, 2011). Bilgi Ekonomisi Bakanlığı, Güney 

Kore İletişim Komisyonu ve Kamu Yönetimi ve Güvenlik Bakanlığı’nın ortak 

girişimi ile uygulamaya konan Planda bulut bilişim, yeni nesil internet hizmetlerinin 

sunum modeli olarak ön plana çıkarılmakta ve gücünü kaynaklardan tasarruftan ve 

BT hizmetlerinin ihtiyaca göre anında karşılanabilmesinden aldığı ifade edilmektedir 

(EUCCK, 2011). Planda Güney Kore’nin 2014 yılına kadar bulut bilişim alanında 

birinci sıraya yükselmesi hedeflenmekte ve bu doğrultuda 5 ayrı kategoride 

çalışmaların yürütülmesi planlanmaktadır. Bu kategoriler şunlardır (EUCCK, 2011): 

 Kamu sektörünce sunulan hizmetler için merkezi bir altyapı oluşturulması, 

 Bir test ortamı oluşturularak sekiz adet pilot proje gerçekleştirilmesi, 

 Özel sektör tarafından yeni geliştirilecek hizmetler için ortam sunulması, 

 Bulut bilişim için gerekli temel teknolojilerin güvenliğinin sağlanması, 



72 
 

 İlgili regülasyonların gözden geçirilmesi ve hizmet kalitesi standartlarının 

oluşturulması da dahil olmak üzere, hizmetlerin yaygınlaşmasını 

kolaylaştıracak ortamın oluşturulması. 

Güney Kore İletişim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, kapsayıcı bir 

bakış açısıyla hazırlanmış olan bulut bilişim çalışmaları için Güney Kore Hükümeti 

tarafından yaklaşık 520 milyon Dolar bütçe ayrıldığı açıklanmış ve ayrılan bu bütçe 

ile 2014 yılına kadar Güney Kore’nin küresel bulut bilişim pazarının  yüzde 10’una 

sahip olması, bunun yanı sıra 2015 yılına kadar kamu sektörü harcamalarının da yarı 

yarıya azalmasının hedeflendiği belirtilmiştir (KH, 2012). Güney Kore İletişim 

Komisyonu’na göre Güney Kore bulut bilişim teknolojisinde ABD’yi 4 yıl geriden 

takip etmektedir. ABD’de bulut bilişim hizmetleri ticari değere dönüşmekte, fakat 

Güney Kore’deki büyük firmaların bulut bilişim hizmetlerini sunmak yerine kendi iş 

süreçleri için kullanmayı tercih etmeleri sebebiyle bulut bilişim pazarı yeterince 

gelişmememektedir. 

2.7. Japonya 

 Dünya genelinde pek çok ülkenin bulut bilişime hazırlık durumunun 

ölçüldüğü BSA çalışmasında en yüksek puanı 100 üzerinden 83,3 ile Japonya 

almıştır. Japonya’da bulut bilişimin kullanımını kolaylaştıran modern bir yasal 

altyapı mevcuttur. Japonya’da siber suçlara ilişkin mevzuat 2011 yılında 

güncellenmiş olup veri mahremiyetine ilişkin mevzuat da gelişmiştir. Ülkede telif 

haklarının korunmasına ilişkin yasalar da bulut bilişim hizmet sağlayıcıları ile hizmet 

alıcıları arasındaki çekinceleri ortadan kaldıracak netliğe sahiptir. Genişbant 

altyapısının eskiden beri iyi seviyede olduğu ülkede, Japonya Hükümeti 2015 yılına 

kadar tüm internet bağlantılarının fiber bağlantılara dönüştürülmesi kararı almıştır 

(BSA, 2012a).  

 İlgili hukuki düzenlemeler ile genişbant altyapısı diğer ülkelere göre daha iyi 

seviyede olmakla beraber, Japonya’da henüz dünya çapında hizmet veren bir bulut 

bilişim hizmet sağlayıcısı bulunmamaktadır. Bunun sebepleri arasında ülkenin küçük 

bir alanda yerleşik olması sebebiyle alan sıkıntısı çekilmesi, jeopolitik konum 

itibarıyla ülkenin deprem bölgesinde bulunması, enerji kaynaklarının pek çoğundan 
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yoksun olması ve dolayısıyla enerji maliyetlerinin görece yüksek olması, konuyla 

ilgili nitelikli insan kaynağının yetersizliği, esnek olmayan katı kanunların bulunması 

gibi sebepler gösterilmektedir (Kurokawa and Hidaka, 2010:49).  

 Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı22 (MIC) tarafından Nisan 2009’da 

Dijital Japonya Dönüşüm Projesi (Hatoyama BİT Planı)23 başlatılmıştır (MIC, 

2009:1). Projenin ana gerekçesi olarak yakın zamanda yaşanan ekonomik kriz 

gösterilmiş, BİT endüstrisinin ekonomik büyümenin yüzde 40’ına temel teşkil ettiği 

ve kısa vadede kamu yatırımlarının hızlı bir şekilde geri dönüşünün BİT alanındaki 

gelişmelerle mümkün olacağı ifade edilmiştir. Hem BİT’in kısa vadedeki olumlu 

getirilerinden faydalanmak, hem de orta ve uzun vadede özel sektöre dayalı 

sürdürülebilir büyümeyi temin edebilmek için söz konusu 3 yıllık Proje 

başlatılmıştır. Proje kapsamında hayata geçirilmesi planlanan dokuz adımdan 

ikincisi, “Kasumigaseki Bulutu” adı verilen kamu sektörüne özel bir bulut bilişim 

altyapısının 2015 yılına kadar aşamalar halinde kurulmasıdır. Söz konusu bulutun 

bakanlıklar arasında birlikte çalışabilirliği sağlayarak, bilgi sistemlerince kullanılan 

donanımın tek bir çatı altında bütünleştirilmesine ve ortak kullanılan özelliklerin tek 

bir merkezden yönetilmesine imkan tanıyacağı belirtilmektedir. Bu sayede bilgi 

sistemlerinin kurulum ve idame masraflarında azalma sağlanarak sistemlerin birlikte 

çalışabilirliğinin artması ve daha güvenli ve gelişmiş kamu hizmetlerine sahip 

olunması hedeflenmektedir (MIC, 2009:4). 

 Dijital Japonya Dönüşüm Projesi kapsamında hayata geçirilmesi planlanan 

önemli bir başka eylem ise kamu sektöründe kullanılan yazılımların tek bir 

merkezden, standart bir şekilde hizmet olarak sunulmasıdır (MIC, 2009:7). Bu 

sayede kamu harcamalarından tasarruf sağlanacak ve kamu kurumları arasında 

birlikte çalışabilirlik açısından önemli bir adım atılmış olacaktır. Ayrıca Proje 

kapsamında üniversitelerin ve iş dünyasının hizmetine sunulması planlanan uzaktan 

eğitim sistemleri için de bulut bilişim altyapısının kullanılması öngörülmektedir. 

                                                 
22 Ministry of Internal Affairs and Communication (MIC) 
23 Digital Japan Creation Project (ICT Hatoyama Plan) 
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 Artan ağ trafiğine ağ altyapılarıyla etkin bir şekilde cevap verilebilmesi için 

çevreye duyarlı bulut bilişim veri merkezlerinin24 yeni bir yaklaşım olduğu 

belirtilirken, Proje kapsamında gerçekleştirilecek bulut bilişim yatırımlarında bu 

yaklaşıma paralel olarak; rüzgar ve güneş enerjisinden faydalanılma, düşük bedelli 

direk akım kullanımı, veri merkezlerinin soğuk bölgelerde kurulması, depreme 

dayanıklı bir altyapı inşa edilmesi gibi hususlara dikkat edileceği ifade edilmektedir. 

2.8. Bölüm Değerlendirmesi 
 Bulut bilişim, yapısı itibarıyla uluslararası hukuk alanında bir takım 

düzenleme ve yeniliklere ihtiyaç duymaktadır. Avrupa Birliği’nin, bulut bilişimin bu 

ihtiyacını bir avantaja dönüştürme gayretinde olduğu görülmektedir. Henüz Avrupa 

Birliği sınırları içinde küresel ölçekte bir bulut bilişim hizmet sağlayıcısı 

bulunmamakla birlikte, telekom ve bilişim şebekeleri alanlarındaki önemli bilgi 

birikiminden yola çıkılarak, bulut bilişim alanında küresel çapta rekabet ortamı 

oluşturulması için henüz geç kalınmadığı vurgulanmaktadır. 

 İncelenen ülkelere bakıldığında, bulut bilişimin ülkelerin strateji 

dokümanlarında yer verilen bir kavram olduğu dikkat çekmektedir. ABD ve 

İngiltere’de bulut bilişim ve kamu alım süreci arasında büyük oranda entegrasyon 

sağlanmıştır. Bu ülkelerde bulut bilişim ekseninde şekillenen kamu sektörünün, 

sektörün tedarikçi firmalarını da bulut bilişim altyapılarına uygun çözümler üretmeye 

yönlendireceği değerlendirilmektedir. Almanya’da sektör odaklı bir strateji 

benimsenmiştir. İngiltere ve Japonya, kamu bulutunun oluşturulması konusunda 

benzer bir politikaya sahiptir. Güney Kore’nin politik eğilimi ise genişbant 

altyapılarındaki gelişmişlik düzeyini bulut bilişim alanında avantaja dönüştürme 

yönündedir. 

 Ülkemizde bulut bilişim kullanımının önündeki en büyük engelin hukuki 

alanda olduğu gözlenmektedir. Ülkemiz telif hakları ve endüstri standartlarına uyum 

konusunda nispeten iyi düzeyde olmakla birlikte, veri mahremiyeti, güvenlik ve 

özgür ticaretin desteklenmesi konularında oldukça geri seviyede kalmıştır (Tablo 

2.2). Bunlara ek olarak, kamu bilgisinin paylaşım esaslarına ilişkin hukuki 
                                                 
24 Teknoloji alanında “yeşil” ifadesi son dönemlerde sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Bu ifade ile 
maliyet etkin ve çevre dostu teknolojiler kastedilmektedir. 
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düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi de önem taşımaktadır. Bulut bilişime 

geçişte bir başka önemli husus olan genişbant altyapılarının kamu genelinde iyi 

seviyede olduğu gözlenmektedir.  
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3. TÜRKİYE’DE BULUT BİLİŞİME BAKIŞ VE GELİŞMELER 
Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümünü amaçlayan e-Dönüşüm Türkiye 

Projesi 2003 yılında başlatılmış ve o tarihten itibaren önce Devlet Planlama Teşkilatı 

(DPT) Müsteşarlığı ve bilahare Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda 

yürütülmüştür. DPT Müsteşarlığı tarafından öncelikle iki adet eylem planı ve daha 

sonra 2006-2010 yıllarını kapsayan bir Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlanarak 

uygulamaya konmuştur. Bu süreçte bulut bilişimle doğrudan veya dolaylı ilişkisi 

olan çeşitli eylem adımları hayata geçirilmeye çalışılmıştır. Bu bölüm altında, kamu 

yatırımlarına ilişkin bazı genel bilgiler verilmesinin ardından, öncelikli olarak bu 

eylemlerin nitelikleri ve son durumları hakkında bilgi verilecektir. Böylelikle 

Türkiye’de bulut bilişimin tarihsel gelişimine bir ölçüde ışık tutulmuş olacaktır. 

Ayrıca, kurumların gerek DPT Müsteşarlığınca hazırlanmış strateji ve eylem planları 

doğrultusunda, gerekse haricen yürütmekte oldukları, bulut bilişimle doğrudan veya 

dolaylı ilişkisi olan projeler de yine bu bölüm altında incelenecektir. Son olarak bulut 

bilişimle doğrudan veya dolaylı ilgisi olan mevzuat, ilgili öneri ve değerlendirmelere 

bir sonraki bölüm altında yer verilmek kaydıyla, açıklanacaktır.  

3.1. Kamu Yatırımlarına Genel Bir Bakış 

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen bilgi ve iletişim teknolojileri 

projeleri her geçen yıl artmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının 2002 yılında bilgi 

ve iletişim teknolojileri alanında yapmayı planladıkları yatırımların miktarı 2012 yılı 

fiyatlarıyla yaklaşık 577 milyon TL iken, 2012 yılında 2,5 milyar TL’ye 

yaklaşmıştır. 2008 yılı haricinde bir önceki yıla göre sürekli artış gösteren kamu BİT 

yatırımlarında 2002 yılından bu yana 4 kattan fazla bir artış kaydedilmiştir (Çizelge 

3.1). 2010 yılından sonra yaşanan büyük artışta özellikle eğitim sektöründeki 

projelerin etkisi olmuştur (Kalkınma Bakanlığı, 2012:2). Kamu bilgi ve iletişim 

teknolojileri yatırımlarında yaşanan bu artışlar, kamu kurum ve kuruluşlarının bu 

teknolojilerin potansiyelinin farkına varmakta olduklarını gösteren önemli bir 

gösterge olarak yorumlanabilmektedir. Bu eğilimin önümüzdeki yıllarda da sürmesi 

beklenmekte ve kamu kesiminin bu alanda yapacağı yatırımın artmaya devam 

edeceği tahmin edilmektedir. 
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Çizelge 3.1: Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları (2002-2012) 

  

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2012 

Bulut bilişim, başta altyapı harcamaları ve kısmen mevcut uygulamaların 

idamesi olmak üzere bilgi sistemlerinin temin ve idame maliyetlerinin bir kısmına 

doğrudan etki etmektedir. Bulut bilişimin kullanımıyla bazı harcama bileşenlerinden 

tasarruf sağlanması durumunda, kurumların yeni uygulama geliştirme için ayırdıkları 

bütçeler genişleyecektir. 

2012 yılı için öngörülen kamu BİT yatırımlarının sektörler arası dağılımı 

Çizelge 3.3’te görülmektedir. Sektörler arası dağılıma bakıldığında, eğitim sektörü 

yaklaşık yüzde 46’lık bir payla birinci sıradadır. İçişleri Bakanlığı, Sosyal Güvenlik 

Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kurumlara ait büyük BİT projelerinin yer 

aldığı diğer kamu hizmetleri sektörü yaklaşık yüzde 39’luk bir oranla eğitim 

sektörünü takip etmektedir. Bu iki sektör haricinde yüzde 6’ya yakın bir paya sahip 

olan ulaştırma ve haberleşme sektörü de önemli miktarda BİT yatırımının yapıldığı 

bir sektör konumundadır (Kalkınma Bakanlığı, 2012:2). Diğer sektörlerdeki yatırım 

ise çok düşük seviyelerde kalmıştır. 
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Çizelge 3.2: 2012 Yılı Kamu Bilişim Yatırımları Sektörel Dağılımı 

 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2012 

3.2. Eylem Planları ve Bilgi Toplumu Stratejisi Kapsamında Yürütülen 
Çalışmalar 
 58. Hükümet tarafından hazırlanan Acil Eylem Planı’nda e-Dönüşüm Türkiye 

Projesi’ne yer verilmiş, söz konusu projenin koordinasyonu, izlenmesi, 

değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi ile ilgili olarak DPT Müsteşarlığı (şimdiki 

adıyla Kalkınma Bakanlığı) görevlendirilmiştir (BTD, 2011). e-Dönüşüm Türkiye 

Projesi'nin koordinasyonunu yürütmek, kamu kurumlarının BİT yatırımları arasında 

eşgüdüm sağlamak ve bilgi toplumu olma yolunda atılması gereken adımlara ilişkin 

stratejileri belirlemek üzere 2003 yılı Mart ayında DPT Müsteşarlığı bünyesinde 

Bilgi Toplumu Dairesi kurulmuştur (BTD, 2011). İlgili dairenin kuruluşundan kısa 

bir süre sonra bilgi toplumu alanında çeşitli eylem planlarının ve orta vadeli bir 

stratejinin hazırlanması ihtiyacı gündeme gelmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan iki adet 

eylem planı ve Bilgi Toplumu Stratejisi aşağıda değerlendirilmektedir. 

3.2.1. Kısa Dönem Eylem Planı (KDEP) 
DPT Müsteşarlığı koordinasyonunda farklı kurumların sorumluluğunda sekiz 

adet çalışma grubunun katılımıyla 2003 yılı son çeyreğinde Kısa Dönem Eylem Planı 

(KDEP) hazırlanmış ve 4 Aralık 2003 tarihli ve 2003/48 sayılı Başbakanlık 

Genelgesi ile uygulamaya konmuştur (BTD, 2011). KDEP’te yer alan 7 no’lu 

“internet veri merkezi (Internet data center)  uygulamalarının ekonomisi ve 

yapılabilirliğine yönelik çalışmalar yapılması” eylemi, bulut bilişimle doğrudan 
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ilişkili olmamakla beraber, dışarıda barındırılan hizmetlerle (hosted services) alakalı 

bir eylem olup bulut bilişimin yaygınlaşması sürecinde bir adım olarak görülebilecek 

niteliktedir. Eylemin sorumluluğu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na 

verilmiş olup eylem kapsamında internet veri merkezleri konusunda dünya 

örneklerinin incelenerek ekonomik etkileri ve ülkemizde uygulanabilirliğinin 

araştırılacağı belirtilmiştir (DPT, 2004:3). Bu kapsamda Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı tarafından bir rapor hazırlanmıştır. Rapor, internet Veri 

Merkezinin yapısı, teknik gereksinimleri, faydaları ve ülke örneklerini içermektedir. 

Raporda e-Dönüşüm  Türkiye  Projesi gibi  büyük  çaplı  projeler için;  veri 

merkezlerinde  ve  BT varlıklarında  uygun  ölçülerde  birleştirme,  paylaşma  ve  dış  

kaynak  kullanımına gidilerek  ihtiyaç  duyulan  ve  gerekli  görülen  internet  veri  

merkezi  hizmetlerinin kullanılmasının,  tüm  seçeneklerin  avantajlarını  birleştirerek  

artıran  bir  çözüm olacağı belirtilmektedir. Ayrıca e-Dönüşüm  Türkiye  Projesi  

kapsamında  kamunun  bilgi  teknolojileri ihtiyaçlarını  internet  veri  merkezlerinden  

karşılaması  sonucunda  önemli katkıların elde edileceği vurgulanmaktadır 

(Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 2005:27-28). Raporu müteakip 

çalışmaların ise daha sonra yayınlanmış olan Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında 

netleştirilmesi uygun bulunmuştur (DPT, 2005:36). 

KDEP’in uygulanma döneminin sona ermesinin ardından, çalışma gruplarının 

katılımı ile, orta vadeli Bilgi Toplumu Stratejisinin hazırlanmasına kadar olan bir yıl 

sürede uygulanmak üzere 2005 Eylem Planı hazırlanmış ve uygulamaya konmuştur 

(BTD, 2011). Bu ikinci eylem planında bulut bilişimle doğrudan veya dolaylı ilişkili 

olan herhangi bir eylem bulunmamaktadır. 2005 Eylem Planının uygulanması 

sonrasında 2005-2006 yıllarında Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı 

hazırlanarak 2006-2010 döneminde uygulanmak üzere yürürlüğe konmuştur. 

3.2.2. Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) ve Eylem Planı 
 KDEP (2003) ve 2005 yılı Eylem Planının ardından 2006-2010 yıllarını 

kapsayacak şekilde hazırlanan Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010), 2006 yılı 

Temmuz ayında 2006/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı ile yürürlüğe 

konmuştur. Bilgi toplumu alanında yürütülen eylem adımlarının kapsayıcı bir strateji 

ile çerçevelendirilmesini sağlayan Stratejide, bulut bilişimin ana faydaları 
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vurgulanarak ortak altyapı, ortak hizmetler gibi ana unsurlarına değinilmektedir. 

Örneğin Stratejide bilgi ve iletişim teknolojilerinin, iş süreçlerinde etkinliğin 

artırılması için önemli bir araç olarak ortaya çıktığı belirtilmekte, bu teknolojilerin 

sağladığı imkanlardan en üst düzeyde yararlanarak kamu iş süreçlerinde etkinliğin 

artırılması için; kurumlararası işbirliğinin geliştirilmesi, ortak altyapıların kullanımı, 

mükerrer kamu yatırımlarının engellenmesi, vatandaş odaklı, güvenilir, birlikte 

çalışabilir, bütünleşik ve etkin bir e-devlet yapısının kurulması gerektiği ifade 

edilmektedir (DPT, 2006a:13). Yine stratejide kamu hizmetlerinin elektronik 

sunumunda; ödeme, kimlik belirleme ve onaylama gibi ortak hizmetlerin merkezi bir 

altyapı üzerinden sunulması, e-devlet kapısı, mobil hizmetler platformu, güvenli 

kamu ağı, bilgi sistemleri olağanüstü durum yönetim merkezi, çağrı merkezi ve 

coğrafi bilgi sunum platformu gibi ortak altyapıların kurulması, bazı ortak 

yazılımların geliştirilerek kurumlara yaygınlaştırılması gibi hedeflerin hayata 

geçirileceği, böylelikle kurumlar arası işbirliğinin destekleneceği ve mükerrer kamu 

yatırımlarının engellenerek tasarruf sağlanacağı belirtilmektedir (DPT, 2006a:35). 

Söz konusu bu stratejik hedefler, bulut bilişimle doğrudan alakalıdır. Çünkü bulut 

bilişim, söz konusu hedeflerin hayata geçirilmesi için gerekli olan en ideal ve en az 

maliyetli bilişim altyapısının oluşumuna imkan tanımaktadır. 

Bilgi Toplumu Stratejisi ile aynı dönemde, Stratejinin eki olarak önceki iki 

eylem planına göre daha geniş çerçeveli bir eylem planı da hazırlanarak uygulamaya 

konmuştur. 2006-2010 dönemi Eylem Planında 24, 27, 70, 73, 76 ve 87 no’lu 

eylemler bulut bilişimle ilişkilidir. Tablo 3.1’de bu eylemlerin açıklamaları ile 

sorumlu ve ilgili kuruluşlarına yer verilmektedir. 

Tablo 3.1: 2006-2010 Eylem Planında Bulut Bilişimle İlişkili Eylemler 

No Eylem Açıklama Sorumlu (S) ve İlgili (İ) 
Kuruluşlar 

24 
İş Süreçlerinin 
Elektronik Ortama 
Entegrasyonu 

- Tüm sektörlerdeki işletmelerin, iş 
süreçlerini yeniden tanımlamaları ve 
tüm  süreçlerini elektronik ortama 
entegre ederek verimliliklerini 
artırmaları amacıyla  destekler 
verilecektir. 

Sanayi ve Ticaret Bak. (S)  
Maliye Bakanlığı (GİB) (İ)  
KOSGEB (İ)  
TOBB (İ)  
Sivil Toplum Kuruluşları (İ) 

27 
Kamu İnternet 
Siteleri 
Standardizasyonu ve 

- Kamu kurumları İnternet siteleri için 
görsel, hizmet kalitesi, içerik, güvenlik, 
kimlik  yönetimi ve kullanılabilirlik 

TÜRKSAT (S)  
DPT (İ)  
TÜBİTAK (İ)  
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No Eylem Açıklama Sorumlu (S) ve İlgili (İ) 
Kuruluşlar 

Barındırma Hizmeti standardizasyonu sağlanacaktır.   
- Kamu internet sitelerinin özürlüler 
tarafından da kullanılabilmesine 
yönelik geliştirmeler yapılacaktır.  
- Talep eden kamu kuruluşlarının 
internet siteleri merkezi olarak 
barındırılacaktır. 

İlgili Kamu Kurum ve 
Kuruluşları (İ) 

70 Kamu Güvenli Ağı 

- Kamu kurumlarının farklı geniş alan 
ağ altyapısı yatırımları yerine kamunun 
bu yöndeki ihtiyaçları ve internet 
çıkışları için ortak bir güvenli iletişim 
altyapısı kurulacak, e-devlet 
mimarisinin omurgası oluşturulacaktır. 

TÜRKSAT (S)  
UBAK (İ)  
DPT (İ)  
TÜBİTAK (UEKAE) (İ) 

73 Ortak Hizmetlerin 
Oluşturulması 

- Kamu kurum ve kuruluşlarında ortak 
olarak yürütülen bazı fonksiyonların 
niteliğine göre e-Devlet Kapısı ve/veya 
ilgili bir başka kurum  tarafından 
merkezi olarak sunumu konusunda 
çalışmalar yapılacak ve gerekli 
koordinasyon sağlanacaktır. 
- Ayrıca, gerekli hallerde kamu 
kurumlarında ortak kullanılabilecek ve  
paylaşılabilecek yazılımlar konusunda 
inceleme yapılacak, belirlenen 
yazılımların diğer kurumlara da 
yaygınlaştırılmak üzere ilgili kurum 
tarafından geliştirilmesi sağlanacaktır. 

DPT (S) 
Maliye Bakanlığı (İ) 
İçişleri Bakanlığı (Mahalli 
İd. Gn. Md.) (İ) 
Devlet Personel Bşk. (İ) 
İlgili Kamu Kurum ve 
Kuruluşları (İ) 

76 
Bilgi Sistemleri  
Olağanüstü Durum  
Yönetim Merkezi 

- Kamu kurumlarının ortak ihtiyaçları 
doğrultusunda bilgi sistemleri 
olağanüstü durum yönetim merkezi 
kurulacak, hizmet verilecek kurumların 
acil durumlarda kritik fonksiyonlarını 
sürdürmelerini sağlayacak sistemler ve 
bilgi yedeklemeleri oluşturulacaktır.  
- İstisna tutularak merkezi sistem 
dışında kalacak kamu kurumlarının  
yürütecekleri olağanüstü durum 
yönetim sistemi kurma çalışmalarına  
teknik destek sağlanacaktır. 

TÜRKSAT (S) 
Başbakanlık (Türkiye Acil 
Durum Yön. Gn. Md.) (İ)  
DPT (İ) 
TÜBİTAK (UEKAE) (İ) 
İlgili Kamu Kurum ve 
Kuruluşları (İ) 

87 
Bilgi Güvenliği  
ile İlgili Yasal  
Düzenlemeler 

- Ülke güvenliğini ilgilendiren 
bilgilerin elektronik ortamda 
korunması ve devletin bilgi güvenliği 
sistemlerinin geliştirilmesi amacına 
uygun yasal altyapıyla ilgili düzenleme 
yapılacak ve uygulamaya konulacaktır. 
- Kişisel Verilerin Korunması 
Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 
yasalaştırılacaktır. 

Adalet Bakanlığı (S) 
Milli Savunma Bakanlığı (İ) 
İçişleri Bakanlığı (İ) 
DPT (İ) 
TÜBİTAK (UEKAE) (İ) 
İlgili Kamu Kurum ve 
Kuruluşları (İ) 

Kaynak: DPT, 2006b 
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24 Numaralı Eylem 
2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi eki Eylem Planı’nda 24 no’lu eylem 

olarak yer alan “İş Süreçlerinin Elektronik Ortama Entegrasyonu” eylemi, 

KOBİ’lerin bulut bilişim hizmetlerinden etkin bir şekilde faydalanabilmeleri 

amacıyla çeşitli teşviklerin verilmesini amaçlamaktadır. Bu eylem ile, farkındalık ve 

temel düzeyde BİT kullanımı aşamalarını geçmiş KOBİ’lerin bilgi ve iletişim 

teknolojilerini iş süreçlerinin daha büyük bölümünde kullanmaları amaçlanmakta ve 

KOBİ’lerin, hizmet sağlayıcı modeli ile KOBİ’lere internet üzerinden kurumsal 

kaynak planlaması, tedarik zinciri yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi 

uygulamalarını sunan (örnek uygulamalar: salesforce.com, luca.com.tr) ve üye 

işletmelere gerekli eğitimleri veren özel şirket veya STK’lara üyeliklerinde belli 

oranda desteklenecekleri belirtilmektedir. Eylem kapsamında, söz konusu yazılımları 

hizmet olarak alacak firmalara kayıt ücretinin yüzde 25’i ile yıllık aidat ücretinin  

yüzde 50’sinin destek olarak sağlanması amaçlanmıştır (DPT, 2006c:109-113). 

Eylemde bulut bilişimin kavram olarak zikredilmesine o an itibarıyla imkan 

olmamakla beraber, eylemin KOBİ’lerde bulut bilişimin kullanımını artırmaya 

yönelik önemli bir adım olduğu rahatlıkla söylenebilir. Fakat eylem başta planlandığı 

şekilde yürütülememiştir. Eylemin tanımında yazılımların internet üzerinden üyelik 

sistemiyle kullandırılması konu edilmekle beraber, eylem kapsamında gelinen 

noktada KOBİ’lere sağlanan desteğin her türlü yazılım temini için geçerli olması 

şeklinde bir tercih ortaya konmuştur (DPT, 2010:91-93). Bunun haklı bir sebebi, 

bulut bilişim üzerinde çalışan yazılım türlerinin nitelik ve nicelik olarak henüz 

istenen düzeyde olmamasıdır. Günümüzde bile her türlü yazılımın bulut bilişim 

üzerinde çalışan alternatifini bulmak mümkün değil iken, birkaç yıl öncesinde bulut 

bilişim üzerinde çalışabilen, ihtiyaçları karşılayabilecek olgunluğa erişmiş 

yazılımların temin edilebilmesi oldukça düşük bir ihtimaldir. Eylemin bulut bilişimin 

kullanımına ilişkin kısmının hayata geçirilememesi, eylemi başarısızlığa 

uğratmamıştır. Çünkü eylem esas itibarıyla KOBİ’lerin yazılım alımlarını 

desteklemeyi amaçlamakta olup söz konusu amaca ulaşılmıştır. 
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27 Numaralı Eylem 
 Stratejide 27 no’lu eylem olarak yer alan “Kamu İnternet Siteleri 

Standardizasyonu ve Barındırma Hizmeti” eylemi kapsamında kamu kurum ve 

kuruluşlarına ait internet sitelerine ilişkin bir takım düzenlemeler planlanmış, ayrıca 

talep eden kamu kuruluşlarının internet sitelerinin merkezi olarak barındırılacağı 

ifade edilmiştir. TÜRKSAT tarafından yürütülen eylemin son değerlendirmesinde 

kurumların internet sitelerinin TÜRKSAT bünyesinde barındırılmasına ilişkin 

çalışmaların sürdüğü ve henüz kurumlardan internet sitelerinin barındırılmasına 

ilişkin bir talebin olmadığı belirtilmektedir (DPT, 2010:102-104).  

70 Numaralı Eylem 

Eylem kapsamında kamu kurumlarının farklı geniş alan ağı altyapısı 

yatırımları yapmaları yerine kamunun bu yöndeki ihtiyaçlarının ve internet 

çıkışlarının ortak bir güvenli iletişim altyapısı ile sağlanması, böylelikle e-devlet 

mimarisinin omurgasının oluşturulması amaçlanmıştır. TÜRKSAT sorumluluğuna 

verilen eylemde henüz somut bir adım atılamamıştır. Bununla birlikte eylemi hayata 

geçirecek ekip oluşturulmuş ve kamu kurumları ile görüşülerek ihtiyaç tespiti 

yapılmıştır. Söz konusu eylemin, bulut bilişimin veri mahremiyetine ilişkin 

çekincelerini kamu özelinde asgari seviyeye indirgeyeceği değerlendirilmektedir. 

Kamu güvenli ağının başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi, verilerin internet 

ortamına çıkışını tamamen engelleyecek bir çözüm olması sebebiyle kayda değer 

avantajlar sağlayacaktır. 

73 Numaralı Eylem 
Eylem Planı’nda 73 no’lu eylem olarak yer alan “Ortak Hizmetlerin 

Oluşturulması” eylemi kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında ortak olarak 

yürütülen bazı fonksiyonların niteliğine göre e-Devlet Kapısı ve/veya ilgili bir başka 

kurum tarafından merkezi olarak sunumu konusunda çalışmaların yapılacağı ve 

gerekli koordinasyonun sağlanacağı belirtilmekte, ayrıca gerekli hallerde kamu 

kurumlarında ortak kullanılabilecek ve paylaşılabilecek yazılımlar konusunda 

inceleme yapılarak belirlenen yazılımların diğer kurumlara da yaygınlaştırılmak 

üzere ilgili kurum tarafından geliştirilmesinin sağlanacağı ifade edilmektedir. Eylem 

kapsamında mevcut kaynaklar ve ön çalışmalar incelenmiş ve üzerinde 
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çalışılabilecek öncelikli ortak kurumsal hizmetler; muhasebe, maaş-bordro, personel 

bilgi sistemi, doküman ve arşiv yönetimi yazılımları ile yerel e-devlet hizmetleri 

olarak tespit edilmiştir (DPT, 2010:222). Bunlar arasından doküman ve arşiv 

yönetimine öncelik verilerek çalışmalara başlanmıştır. Bu amaçla en iyi örnekler 

tespit edilerek gerekli bilgileri toplamak üzere ilgili kamu kurumlarına ziyaretler 

yapılmış olup bu kapsamdaki çalışmalar sürdürülmektedir. 

Diğer bir öncelikli alan olan Maaş Bordro Hizmeti ile ilgili olarak, Kamu 

Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) Projesi kapsamında kamu bünyesinde 

faaliyet gösteren tüm harcama birimlerinin ödeme emirleri, say2000i sistemi ile 

hesaplanan maaş bordrolarının elektronik olarak sunumu, öğretmenlerin ek ders 

hesaplamaları ve kamu çalışanlarının tazminat hesaplamaları gerçekleştirilmektedir 

(DPT, 2010:222). Maaş hesaplamalarının KBS sistemi üzerinden yapılması, 

bordrolarının oluşturularak elektronik ortamda muhasebe birimlerine gönderilmesi ve 

Kamu Elektronik Ödeme Sistemi (KEOS) üzerinden kamu kurumlarında çalışan 

personele ait ödemelerin saymanlıklar tarafından doğrudan ilgili personelin hesabına 

aktarılması işlemleri de yapılabilmektedir. Bahsi geçen KBS Projesi, bulut bilişimin 

bazı karakteristik özelliklerini taşımaktadır. Bu tür projeler, bilgi sistemlerinin 

muhakkak yerel sunucularda barındırılması gerektiği düşüncesinin kırılması 

açısından oldukça önemlidir. 

76 Numaralı Eylem 
Eylem Planı’nda 76 no’lu eylem olarak yer alan “Bilgi Sistemleri Olağanüstü 

Durum Yönetim Merkezi” eylemi kapsamında, kamu kurumlarının ortak ihtiyaçları 

doğrultusunda bilgi sistemleri olağanüstü durum yönetim merkezinin kurulması ve 

hizmet verilecek kurumların acil durumlarda kritik fonksiyonlarını sürdürmelerini 

sağlayacak sistemlerin ve bilgi yedeklemelerinin oluşturulması hedeflenmiştir. 

TÜRKSAT sorumluluğunda yürütülen eylemde kamu kurum ve kuruluşlarınca 

yönetilen bilgi sistemlerinin felaket kurtarma merkezlerinde yedeklenmesi 

kapsamındaki çalışmalar devam etmekle beraber, henüz sınırlı bir ilerleme kat 

edilebilmiştir. Felaket kurtarma merkezi Konya ilinin Meram ilçesi Kozağaç 

mevkiinde kurulmuştur. Merkez çalışır durumda olup talep eden kurumların 

yedekleme ihtiyaçları giderilebilmektedir. 
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87 Numaralı Eylem 
 Eylem Planı’nda 87 no’lu eylem olarak yer alan “Bilgi Güvenliği ile İlgili 

Yasal Düzenlemeler” eyleminin sorumlu kuruluşu olarak Adalet Bakanlığı 

belirlenmiş ve bu kapsamda bilgi güvenliğine ilişkin yasal altyapının oluşturulması 

ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı’nın 

yasalaştırılması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda Adalet Bakanlığı tarafından 28 

Temmuz 2006 tarihinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı hazırlanarak 

Bakanlar Kurulu’na iletilmiş ve Bakanlar Kurulu’nun onayını müteakiben 22 Nisan 

2008 tarihinde Başbakanlıkça TBMM’ye sevk edilmiştir (Mirzaoğlu, 2011:123-124). 

Tasarı halen TBMM komisyonlarında değerlendirilme aşamasında olup henüz 

yasalaşamamıştır. Tasarının yasalaşması sürecindeki bu gecikmenin ülkemiz 

açısından maddi ve manevi önemli kayıplara sebep olduğu düşünülmektedir. 

“Bulut bilişim” terimi ilk olarak 2008-2009 yıllarında kullanılmaya 

başlanmıştır. Bu nedenle hazırlanan Bilgi Toplumu Stratejisi ile eylem planlarında 

bulut bilişimin terim olarak yer almaması doğaldır. Bununla beraber bulut bilişimle 

elde edilecek faydaların elde edilmesini amaçlayan ve bulut bilişimin bir takım 

karakteristik özelliklerini bünyesinde barındıran bazı stratejik yönelimler ortaya 

konmuş ve bu doğrultuda bazı eylemler hayata geçirilmeye çalışılmıştır. 

3.2.3. Hazırlık Çalışmaları Devam Eden Bilgi Toplumu Stratejisinde Bulut 
Bilişim 
 Hazırlıkları devam eden yeni bilgi toplumu stratejisinde, bilgi toplumu 

faaliyetlerinin sekiz ana eksen altında incelenmesi planlanmaktadır. Bu eksenler 

şunlardır: 

 Bilgi teknolojileri sektörü 

 Genişbant altyapısı ve sektörel rekabet 

 Nitelikli insan kaynağı ve istihdam 

 Toplumsal dönüşüm 

 Bilgi güvenliği, kişisel bilgilerin korunması ve güvenli internet 

 Bilgi ve iletişim teknolojileri destekli yenilikçi çözümler 
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 İnternet girişimciliği ve e-ticaret 

 Kamu hizmetlerinde kullanıcı odaklılık ve etkinlik 

Yeni stratejinin öncelikle teknik şartnamesi hazırlanmış olup şartnamede her 

bir eksen altında yer alması beklenen asgari içeriğe ilişkin genel bir çerçeve 

çizilmiştir. Yukarıda listelenen eksenlerden “bilgi teknolojileri sektörü” ekseni 

altında bulut bilişimin bilgi teknolojileri alanında öne çıkan eğilimlerin başında 

geldiği belirtilerek hem bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımında etkinliğin, hem 

de kullanım yoğunluğunun artmasına, özellikle yeni girişimlerin yüksek bilgi 

teknolojileri yatırımları gerekmeksizin hayata geçirilmesine imkân tanıyacağı ifade 

edilmektedir. Hizmet kalitesine ve hukuki belirsizliklere de değinilerek başta bulut 

bilişim hizmetleri olmak üzere bilgi teknolojieri hizmetlerinin kalitesini artırmaya 

yönelik politika önerilerinin tartışılacağına dikkat çekilmektedir. “Genişbant altyapısı 

ve sektörel rekabet” ekseni altında Türkiye’nin coğrafi konumuna değinilerek bulut 

bilişim gibi katma değerli hizmetlerin çevre ülkelere sunumu Türkiye için bir fırsat  

olarak nitelendirilmiştir. “Nitelikli insan kaynağı ve istihdam” ekseni altında 

sektörün değişen yapısı vurgulanırken örnek olarak bulut bilişim verilmektedir. 

“Bilgi Güvenliği, Kişisel Bilgilerin Korunması ve Güvenli İnternet” ekseni altında 

bulut bilişim ve diğer kavram ve teknolojilere değinilerek bunların kişisel verilerin 

gizliliği ile ilişkisine dikkat çekilmektedir. Son olarak “Kamu Hizmetlerinde 

Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik” ekseni altında ise ortak veri merkezleri ve bulut 

bilişim gibi eğilimlerin, kurumların mevcut bilgi teknolojisi harcamalarını azaltarak, 

kurumların yeni uygulama geliştirme için ayırdıkları bütçeleri genişletebilecek 

imkânlar sunduğuna işaret edilmekte ve “kamuya özel” bir bulut bilişim mimarisinin 

uygulanabilirliğine ilişkin önerilerin ortaya konması gerektiğine dikkat 

çekilmektedir. 

Görüleceği gibi bulut bilişim, sekiz ana eksenin beşinde zikredilmeye değer 

görülmüştür. Bulut bilişime bu denli fazla değinilmesi, önemli bir kavram olduğunun 

bir göstergesi iken, aynı zamanda çok farklı alanlarla ilişkisi olan geniş bir kavram 

olduğunun da kanıtıdır. 
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Çalışmaları devam eden yeni strateji henüz yayınlanma aşamasına 

gelmemiştir. 

3.3. Bulut Bilişim Altyapısından Faydalanan Kurumlar  

Ülkemiz kamu kurumlarınca işletilen bazı bilgi sistemleri, bulut  bilişimin bir 

kısım karakteristik özelliklerini taşımaktadır. Bununla beraber bu sistemler birer 

bulut bilişim örneği olarak görülmemelidir. Bulut bilişim, daha önceden var olan 

kavram ve teknolojilerin bütüncül bir bakış açısı ile bir araya getirilmesi sonucu 

ortaya çıkmıştır. Söz konusu sistemler, bulut bilişimin bir kısım niteliklerini 

taşımaları sebebiyle esasen bulut bilişimin birer örneği değil, bulut bilişimi meydana 

getiren kavram ve teknolojilerden bir veya daha fazlasının örnekleri niteliğindedir. 

Örneğin bir kurumun sunucularını kurum dışında, üçüncü bir taraf bünyesinde 

barındırması, tek başına kurumun bulut bilişimi kullandığı anlamına gelmez. Bu 

örnek, ancak dışarıda barındırılan hizmetlerin (hosted services) bir örneği olabilir. 

Yine bir kurumun tüm sunucularını sanal ortama taşıyarak uygulamaların kaynak 

ihtiyacını dinamik bir şekilde karşılayabilmesi de bir bulut bilişim örneği değil, bir 

sanallaştırma örneğidir. Bu noktalara açıklık getirmekle beraber, Türkiye’de kamu 

kurumlarınca kullanılan ve bulut bilişimin tüm niteliklerini taşıyan bir hizmete 

rastlanılmaması sebebiyle, bulut bilişimin bir kısım özelliklerini taşıyan, öne çıkan 

bazı kurum uygulamalarına da bu bölümde yer verilecektir. Çünkü bulut bilişimin bir 

kısım özelliklerini taşıyan bir bilgi sisteminin oluşturulması da bulut bilişim adına 

atılmış önemli bir adım olarak nitelenebileceğinden, bulut bilişime geçiş sürecinde 

bu türden çalışmaların da önemli olduğu değerlendirilmektedir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının özel sektörden bulut bilişim hizmeti alma 

konusunda ciddi çekinceleri bulunmaktadır. Yapılan araştırmada özel sektörden bulut 

bilişim hizmeti alan herhangi bir kamu kurumuna rastlanmamıştır. Kurumlar, 

bütünüyle sanallaştırılmış bilişim altyapılarını “özel bulut” olarak 

nitelendirmektedirler. Tamamen sanallaştırılmış bir altyapı ile, bulut bilişimden elde 

edilmesi umulan faydanın büyük bir kısmı elde edilebilmektedir, fakat yine de bu 

altyapı bir özel bulut altyapısı olarak adlandırılamaz. 
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3.3.1. TÜBİTAK 
1986 yılında Türkiye Üniversiteler ve Araştırma Kurumları Ağı (TÜVAKA) 

adıyla kurulan ve 1996 yılında TÜBİTAK bünyesinde Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi 

Merkezi’nin (ULAKBİM) kurulmasıyla ULAKBİM’e devredilen ve ULAKNET 

adını alan araştırma ağı bünyesinde kurulmuş olan veri merkezi ile üniversitelerdeki 

akademik çalışmalara destek olunması amaçlanmaktadır. Üniversitelerin hizmetine 

sunulan altyapıdan yararlanılma oranı oldukça düşüktür, bunda talebin düşük 

düzeyde kalmış olması etkili olmaktadır.25 Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 

ULAKBİM altyapısının kurumsal ihtiyaçlar için kullanılmasına yönelik talepler 

alınmakla birlikte, talepte bulunan kurumların neredeyse tümünde lisans gerektiren 

yazılımlara bağımlılık söz konusu olması sebebiyle bu altyapının kurumların 

hizmetine sunulabilmesi konusunda somut bir adım atılamamıştır. TÜBİTAK-

ULAKBİM tarafından lisanslı yazılım üreticisi firmalarla çeşitli görüşmeler 

yapılmış, fakat firmalar tarafından işlemci başına lisans ücreti talep edilmiş, çok 

sayıda sunucunun barındırıldığı altyapının tamamında işlemci başına lisans ücreti 

ödenmesi mümkün olmamıştır. Hali hazırda altyapının idamesi için açık kaynak 

kodlu yazılımlar kullanılmaktadır. Kamuda açık kaynak kodlu yazılım kullanımının 

artmasının, bu Tez çalışmasında değinilmeyen faydalarının yanı sıra, bulut bilişim 

kullanımını da artıracağı değerlendirilmektedir. 

3.3.2. TÜRKSAT 
 TÜRKSAT bünyesinde bulut bilişim modeline benzer bir modelle hizmet 

sunan bir altyapı mevcuttur. Fakat bu altyapı, bulut bilişimin esnek ücretlendirme 

modelini henüz tam olarak yansıtmamaktadır. Sanallaştırma altyapısı kullanılarak 

verilen hizmetin bulut bilişimden en önemli farkı, sunucuların kullanım oranına 

bakılmaksızın standart bir ücretlendirme ile sunulmasıdır. Bu altyapı aracılığıyla hali 

hazırda şu kurumlara hizmet verilmektedir: 

 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ulusal Ulaştırma Portalı 

                                                 
25 Talebin düşük düzeyde kalmasının en önemli sebebi, araştırmacıların bahsi geçen veri merkezi 
yerine üniversite laboratuarları, bilgisayar sınıfları gibi ortamları tercih etmeleridir. 
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 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kıyı Emniyeti Genel 

Müdürlüğü, Uzak Mesafede Gemilerin Takibi Projesi Felaket Kurtarma 

Merkezi 

 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Veritabanı Yedeklemesi 

 İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Yerel Bilgi Portalı 

TÜRKSAT tarafından sunucu kiralama hizmetinin yanı sıra kurumların kendi 

sunucularını veri merkezinde barındırma hizmeti de verilmektedir.  

3.3.3. Türk Telekom 
 Türk Telekom tarafından bulut bilişime ilişkin geniş bir yelpazede çok çeşitli 

hizmetler sunulmaktadır. Verilen başlıca hizmetler; sunucu barındırma, sunucu 

kiralama, kurumsal internet sitesi barındırma, sanal sunucu kiralama, e-posta 

barındırma, sunucu yedekleme, e-posta yedekleme, depolama, elektronik dosya 

barındırma, felaket kurtarma merkezi ve üniversitelere uzaktan eğitim hizmetleridir. 

Türk Telekom tarafından Ankara ve İstanbul’da bulunan iki veri merkezi aracılığıyla 

sunulan hizmetlerde sunucuların ayakta kalma oranı yüzde 99,78’dir. Bu oran 

oldukça yüksek bir oran olup 7/24 çalışan kritik uygulamaların idamesi için 

uygundur.26 Türk Telekom hizmetlerinden hali hazırda 10 civarında belediye aktif bir 

şekilde faydalanmakta olup, bu sayının yakın zamanda 20’ye çıkması için çalışmalar 

sürdürülmektedir. Ayrıca yine Türk Telekom tarafından sunulan uzaktan eğitim 

sistemi, birkaç üniversite tarafından kullanılmakta olan bir bulut bilişim hizmetidir. 

 Türk Telekom, 2012 yılı son çeyreğinde Netdisk adlı hizmetini sunmaya 

başlamıştır. Bu hizmet ile tüm TTNET27 kullanıcılarına 20 Gigabyte boyutunda 

ücretsiz hafıza imkanı sunmaktadır. Daha büyük boyutlarda hafıza ihtiyaçları ise 

ücrete tabidir. Türk Telekom’un bu hizmeti oldukça popülerlik kazanmıştır. Söz 

konusu hizmet ile kullanıcıların dosyaları bulut bilişim sunucularında 

barındırılmakta, cep telefonları da dahil olmak üzere internet bağlantısı olan herhangi 

bir cihazdan dosyalara erişim mümkün olmaktadır. 

                                                 
26 Altyapının hizmet kalitesinin ölçülmesinde sunucunun ayakta kalma oranı tek başına yeterli bir 
ölçümleme sunmaz. Yine de bu değerin yüksek olması, altyapının hizmet kalitesine ilişkin genel bir 
fikir verecek niteliktedir. 
27 TTNET, Türk Telekom’un bir yan kuruluşudur. 



90 
 

3.3.4. İçişleri Bakanlığı (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) 
 Kasım 2002’de kurulumu tamamlanarak hizmete açılan Merkezi Nüfus 

İdaresi Sistemi (MERNİS) Projesi, Türkiye genelinde tüm vatandaşların kimlik 

bilgilerini elektronik ortama aktaran ve kimlik bilgilerinde meydana gelen her türlü 

değişikliğin ülkenin her tarafına dağılmış 957 merkezden anlık olarak takip 

edilebilmesini ve bir ağ üzerinden güvenle paylaşımını sağlayan bir projedir. Proje 

kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşları ile mevzuat ile izin verilen özel 

kuruluşlara ağ servisleri üzerinden kimlik bilgilerini sorgulama hizmeti 

verilmektedir. Projeye bu bölüm altında yer verilmesinin temel sebebi, proje 

kapsamında kuruluşlara kimlik bilgilerini sorgulama hizmeti verilmesi ve sorgu 

başına ücretlendirme yapılmasıdır. Kamu kurumlarınca yürütülen e-devlet 

projelerinin çoğunluğunda hizmetin kullanımı kurum personeline özel iken, 

MERNİS projesi diğer kurumlara ücret karşılığı hizmet sunulan ve tüm bilgi 

sistemleri ile kolaylıkla entegre olabilen önemli bir projedir. Söz konusu proje çok 

sayıda kamu kurumu ve kuruluşu tarafından kullanılmakta, ayrıca özel sektör 

tarafından da ilgi görmektedir. 

3.3.5. Maliye Bakanlığı (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi) 
 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 

KBS, bulut bilişimin bir kısım karakteristik özelliklerini taşımaktadır. Hali hazırda 

46 bin harcama biriminde 146 bin kamu personeli tarafından kullanılmakta olan 

bilişim sistemi, mali işlemlerin harcama birimleri ve muhasebe birimi aşamalarını tek 

bir otomasyon sistemi içinde bütünleştirmek ve harcama birimleri ile muhasebe 

birimleri arasında elektronik iletişim ortamı sağlamak amacıyla faaliyete 

geçirilmiştir. Bu kapsamda geliştirilmiş olan bilişim sistemi kamu kurumlarının 

harcama birimleri tarafından kullanılmakta, gerekli sunucu altyapısı ise Maliye 

Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından idame ettirilmektedir. 

3.3.6. Adalet Bakanlığı (Ulusal Yargı Ağı Projesi) 
 70.000 kullanıcıya hizmet verebilecek kapasitedeki veri merkezi ve 10.000 

kullanıcı kapasiteli acil durum merkezi ile Türkiye kamu sektöründeki en büyük 

bilişim projelerinden biri olan Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Projesi, bulut 

bilişimin bir örneği olmamakla beraber, merkez ve taşra teşkilatınca yürütülen tüm 
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işlemler için merkezi sunucuların kullanıldığı önemli bir projedir. Proje kapsamında 

Bakanlık personelinin neredeyse tamamı internet bağlantısı ile Bakanlık merkezine 

bağlı veri merkezinde idame ettirilen kurumsal uygulamalara erişebilmektedir. 

3.3.7. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Sosyal Yardım Bilgi Sistemi) 
 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, altyapısını ilk önce sanallaştırmış 

kurumlardan biridir. Bakanlıkça kullanılan bilişim altyapısının bir bulut bilişim 

örneği olduğu söylenememekle beraber, sanallaştırmanın etkin bir şekilde 

kullanıldığı en bilinen örnek olması sebebiyle Bakanlığa örnek bir kurum olarak  

değinilmekte fayda görülmüştür. Kurumda yeni bir sunucunun, arzu edilen her türlü 

yazılım yüklenmiş bir şekilde kurulumu birkaç dakikada tamamlanabilmektedir. 

Taşra teşkilatı da bulunan kurumda, 320 adet sanal sunucu ile toplam 25.000 son 

kullanıcıya hizmet verilmektedir (Ergin ve ark., 2012:55-56). 

 Kurumun ana bilişim sistemi olan Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (SOYBİS), 

ihtiyaçlı vatandaşlara yönelik devlet desteklerinin tek bir merkezden takip 

edilebildiği bir e-devlet uygulamasıdır. Söz konusu uygulama tamamen 

sanallaştırılmış bilişim altyapısı üzerinde çalışmaktadır. 

Veri merkezlerinin bütünleştirilerek tek bir sanallaştırılmış altyapı üzerinde 

çalıştırılması sürecinde beş farklı sistem odası gerekli sanal altyapı oluşturulduktan 

sonra fiziksel sunuculardan sanal ortama dönüştürülmüş ve sırasıyla ortak altyapıya 

aktarılmıştır. Aktarım esnasında sanal ortama doğrudan aktarılamayacak risk tabanlı 

işlemcilere sahip sunucular28 öncelikle sanal ortamda çalışabilecek işletim 

sistemlerine çevrildikten sonra aktarımlar gerçekleştirilmiştir. Yüzün üzerinde 

fiziksel sunucunun aktarımının gerçekleştirildiği işlem sonrasında her bir bilgi işlem 

birimine kendi kaynaklarını bağımsız şekilde yönetebileceği birer arayüz 

sağlanmıştır (Ergin ve ark., 2012:57). Bu sayede ortak altyapıyı kullanan bilgi işlem 

birimleri arasında herhangi bir yetki karmaşası ve bürokratik sürecin ortaya çıkması 

önlenmiştir. 

 Sanallaştırma işlemi sonrasında 24 kabinde barındırılan sunucular 3 kabinde 

barındırılabilir hale gelmiş, sunucuların sayısında büyük oranda azalma olmuştur. 

                                                 
28 Risk mimarisi, eski bir işlemci mimarisidir. 
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Ayrıca enerji kullanımında yüzde 68’lik bir azalma olmuş; eskiden 3-4 saat süren 

işletim sistemi kurma işi en fazla 15 dakikada, 2 gün süren yedekleme işlemi ise 4 

saatte tamamlanabilir hale gelmiştir (Ergin ve ark., 2012:58). Kurumsal 

uygulamalarca üretilen ve kullanılan veri, kurumsal Saklama Alanı Ağı (Storage 

Area Network – SAN) ünitelerinde tutulmaktadır. Kurumun oldukça güçlü bir 

iletişim altyapısı mevcut olup tüm altyapı bileşenleri yedekli ve iş sürekliliğini 

sağlayacak şekilde projelendirilmiştir. 

3.3.8. Belediyeler 
 Kamu kurum ve kuruluşları arasında bulut bilişimin en çok kullanıldığı 

kurumlar belediyelerdir. Bunda mali anlamda özerk bir yapıda olmalarının etkisi 

olduğu kadar yürürlükteki mevzuatta bilgi sistemlerine ait verilerin dışarıda 

barındırılmasına ilişkin bir kısıtın bulunmaması da etkili olmaktadır. Belediyelerin 

neredeyse tamamında yürütülen işlem ve hizmetlerin ortak olması sebebiyle 

belediyelerde bulut bilişim uygun bir iş modeli olarak ortaya çıkmaktadır. 

3.4. İlgili Mevzuat 

 Bulut bilişimin nispeten yeni bir kavram olması sebebiyle ülkemizde bulut 

bilişime ilişkin yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla beraber bulut 

bilişimin kullanımını doğrudan etkileyecek nitelikte bir takım hukuki düzenlemeler 

mevcuttur. Bu bölümde, özellikle ülkemiz kamu kurumlarına özgü bazı 

düzenlemelere ayrı bölümler altında yer verilecektir. Tablo 3.2’de hangi alanlarda 

mevzuat düzenlemeleri gerekeceği belirtilmiştir. 

3.4.1. Haberleşmenin ve Özel Hayatın Gizliliği 
 1982 Anayasasının 20’nci maddesinde özel hayatın gizliliğine ilişkin olarak; 

usulüne uygun hakim kararı olmadıkça veya kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı 

emri bulunmadıkça, kimsenin üstünün, özel kağıtlarının ve eşyasının aranamayacağı 

ve bunlara el konulamayacağı ifade edilmektedir. Bilgisayar, sunucu, taşınabilir disk 

gibi veri depolanabilen her türlü cihaz bu kapsamda değerlendirilebilir. Anayasanın 

22’nci maddesinde ise herkesin haberleşme hürriyetine sahip olduğu belirtilmekte ve 

haberleşmenin gizliliğinin esas olduğu vurgulanmaktadır. Yine hakim kararı veya 

kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri olmadıkça haberleşmenin 
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engellenemeyeceği ve gizliliğine dokunulamayacağı belirtilmektedir. Doğal olarak, 

elektronik haberleşme de bir tür haberleşme çeşidi olup kanun maddesinin 

kapsamına girmektedir. 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 

(TCK) özel hayatın gizliliğine ilişkin bölümünde yer alan 134’üncü maddesinde 

kişilerin özel hayatını ihlal eden kimsenin altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli 

para cezası ile cezalandırılacağı, ihlalin görüntü ve seslerin kayda alınması şeklinde 

olması halinde cezanın alt sınırının bir yıldan az olamayacağı hükme bağlanmıştır. 

Hükümde yazılı verilerin kapsama dahil edilmemiş olması bir takım karışıklıklara 

sebep olabilecektir; bununla beraber söz konusu hükmün bulut bilişimde hizmet 

sağlayıcısı tarafından kaydedilen verilere ilişkin olarak hizmet alıcılara yasal koruma 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

Tablo 3.2: Bulut Bilişime Geçiş İçin Gerekli Olan Mevzuat Düzenlemeleri 

Mevzuat Düzenlemesi Gereken Alan Açıklama 

Bulut Bilişim Hizmet Sunumu Şartları  Bulut bilişim hizmetinin sunumuna ilişkin 
hususlar mevzuat ile desteklenmelidir. 

Siber Suçlarla Mücadele 
Siber suçların tanımı, kapsamı, alınması 
gereken önlemler, vb. hususlar hukuki 
açıdan netlik kazanmalıdır.  

Kişisel Verilerin Korunması 

Kişisel verilerin tanımı yapılarak kapsamı 
belirlenmeli, bu tür verilerin korunmasına 
yönelik hukuki önlem ve yaptırımlar ele 
alınmalıdır. 

Bilgi Güvenliği 

Bilgi güvenliğine ilişkin genel hukuki 
çerçevenin çizilmesine ve konuyla ilgili 
kuruluşlarca alt seviyede ilgili mevzuatın 
çıkarılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.  

Kamu Verisinin Paylaşımı 

Kurumların sahipliğinde bulunan verilerin 
hangi şartlarda, hangi kısmının, hangi 
kurumlarla paylaşılabileceği hususları 
netlik kazanmalıdır. 

Kamu İhale Mevzuatı 

Kamu ihale mevzuatı, bulut bilişim 
hizmetlerinin hızlı bir şekilde alınmasını, 
test edilmesini ve hizmetlerden kolay bir 
şekilde vazgeçilebilmesini mümkün 
kılacak şekilde düzenlenmelidir. 
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3.4.2. Kişisel Verilerin Gizliliği 
 12 Eylül 2010 tarihinde kabul edilen 13 Mayıs 2010 tarihli ve 5982 sayılı 

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun” ile özel hayatın gizliliğinin düzenlendiği Anayasa’nın 20’nci maddesine bir fıkra 

eklenmiştir. Bu fıkra şöyledir:  

 … (Ek fıkra: 12/9/2010-5982/2 md.) Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin 

korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler 

hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini 

talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de 

kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla 

işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” 

 Bu ek fıkradan, metnin bilişim sistemlerinin niteliği göz önüne alınarak 

hazırlandığı anlaşılmaktadır. Bu düzenleme ile veri toplamaya ilişkin sınırlandırma 

getirilmiş, veri toplama amacının belirtilmesi zorunlu tutulmuş, veri kullanımı 

sınırlandırılmış ve bireye kişisel verilerini koruma hususunda aktif rol verilmiştir. 

TCK’nın 135’inci maddesinin 2’nci fıkrasında kişilerin siyasi, felsefi veya dini 

görüşlerine, ırkî kökenlerine, hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel 

yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgiler kişisel veri 

kapsamında değerlendirilmiştir. 

 Elektronik haberleşme sektöründe kişisel verilerin gizliliğinin denetlenmesi ve 

düzenlenmesi yetkisi ise 5 Kasım 2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme 

Kanunu’nun 6’ncı ve 51’inci maddeleri ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na 

(BTK) verilmiştir. BTK ise Sayıştay tarafından denetimlere tabi tutulmaktadır. 

3.4.3. Uluslararası Hukukta Bulut Bilişim 
 Uluslararası hukuk düzenine ilişkin ülkelerin karşılıklı olarak üzerinde 

anlaşmaya vardıkları konuları kapsayan Lahey (La Haye) sözleşmeleri, bulut bilişim 

açısından önem taşımaktadır. Ülkemizde 14 Mart 1972 tarihli ve 1574 sayılı Kanunla 

onaylanan 1954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi, 11 Temmuz 1973 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. Hukuk süreçlerine ilişkin ortak usullerin belirlenerek 

ülkeler arası olası hukuki anlaşmazlıkları önleme amacını taşıyan sözleşmeye, 

aralarında ABD’nin bulunmadığı, fakat çok sayıda önemli ülkenin bulunduğu 41 
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ülke taraf olmuştur. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi sonrasında ticari, ailevi, 

sosyal vb. alanlarda Lahey sözleşmeleri hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bulut 

bilişim ile doğrudan ilgili olmamakla birlikte, bulut bilişime ilişkin olası hukuki 

sorunların çözümünde katkı sağlayacak hükümler içeren Lahey sözleşmeleri 

şunlardır (Adalet Bakanlığı, 2012): 

 Yabancı Şirketler, Kurum ve Kuruluşların Tüzel Kişiliğinin Tanınmasına 

Dair Sözleşme 

 Yabancı Resmî Belgelerin Tasdikten Muaf Tutulmasına Dair Sözleşme 

 Hukukî ve Ticari Konularda Adlî ve Gayrîadlî Belgelerin Yabancı 

Memleketlerde Tebliğine Dair Lahey Sözleşmesi 

 Yetkili Mahkeme Seçimine Dair Sözleşme 

 Hukukî ve Ticarî Konularda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve 

Tenfizi Sözleşmesi 

 Hukukî ve Ticarî Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında 

Sözleşme 
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4. GEÇİŞ SÜRECİNİN ANALİZ VE DEĞERLENDİRMESİ 

4.1. Bilgi İşlem Birimlerinin Bulut Bilişime Hazırlık Durumu Anket Çalışması 
 Bulut bilişim kavramı, ülkemiz kamu kurumlarında yeteri düzeyde bilinirliğe 

ulaşmamıştır. Bu sebeple, çoğu zaman sanallaştırma veya uzakta barındırılan 

hizmetlerle karıştırılabilmektedir. Bulut bilişimin kamu bilgi işlem birimleri 

açısından yeni bir kavram olması ve hangi hizmetin bulut bilişim olarak 

nitelendirilebileceğine ilişkin farklı görüşlerin olabileceği düşüncesiyle anket 

soruları, bulut bilişimin uygulanıp uygulanmadığından ziyade, kurumların bulut 

bilişime ne ölçüde hazır olduklarının anlaşılmasına yönelik olarak hazırlanmıştır. 

Anket metnine Ek-1’de, anketin uygulandığı kurumların listesine ise Ek-2’de yer 

verilmiştir. 

4.1.1. Anketin Hazırlanması 
Veri toplama sürecinin ilk adımı olarak taslak bir anket formu hazırlanmıştır. 

Anket sorularının hazırlanması için literatür taraması yapılmış, temel bir başvuru 

kaynağı belirlenmemiş olmakla birlikte çok sayıda çalışmadan yararlanılmış ve konu 

uzmanları ile görüşmeler yapılmıştır. 

Yabancı kaynaklarda konuya ilişkin çok sayıda anket çalışması bulunmakla 

beraber, ülkemizin mevcut durumunu tam olarak yansıtmaması sebebiyle bu 

kaynaklardan ancak kısmi ölçüde yararlanılabilmiştir. Ülkemizde yürütülen 

akademik çalışmalarda ise özel sektöre yönelik bazı anketler bulunmakla beraber29 

kamu kurumlarını hedef alan bir anket örneğine rastlanmamıştır. Bu anlamda, 

ülkemiz kamu kurumlarında bulut bilişimin mevcut durumunun ortaya çıkarılmasını 

amaçlayan bu çalışma, bu alandaki ilk anket çalışması olma özelliği taşımaktadır. 

Literatür araştırması sonucu ortaya çıkan taslak anket soruları, öncelikle 

Kalkınma Bakanlığı bünyesinde bulut bilişim ve/veya anket hazırlama metodolojisi 

konularında bilgi sahibi olan uzmanların görüşlerine sunulmuş, daha sonra Bakanlık 

bilgi işlem birimi başta olmak üzere 4 kamu kurumu bilgi işlem birimi yöneticisi ile 

yüzyüze görüşülerek uygulanmıştır. Bu görüşmelerde anketin içeriği, soruların 

soruluş tarzı, cevapların yeterli olup olmadığı gibi hususlara ilişkin bilgi işlem birimi 

                                                 
29 Özel sektöre yönelik olarak hazırlanmış örnek bir anket için bkz: AMirzaoğlu, 2011 
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yöneticilerinin yorum ve değerlendirmeleri alınmıştır. Ayrıca anket formunun giriş 

kısmına anketin amacı, kapsamı, sonuçların hangi amaçla kullanılacağı, bireysel 

değerlendirmelere yer verilmeyeceği gibi konularda bilgilendirmelerde bulunularak 

olası yanlış anlamaların önüne geçilmeye gayret edilmiştir. 

Anket sorularının kamu bilgi işlem birimi yöneticileri tarafından 

cevaplanması istenmiştir. Böylelikle hem bilişim teknolojilerine teknik ve 

organizasyonel düzeyde aşinalığı olan, hem de karar verme yetkisine sahip kişilerin 

görüşlerinin anket sonuçlarına yansıması sağlanmıştır. 

Sonuç olarak, anketi dolduran kurum ve kişi bilgilerine ilişkin 1 soru, 

kurumun mevcut BİT altyapısının tespitine yönelik 7 soru, kurumun bulut bilişimin 

getirdiği farklılıklara karşı yaklaşımına yönelik 2 soru, kurumun personel 

altyapısının tespitine yönelik 1 soru ve kurumsal lisans sayılarına ilişkin 1 soru 

olmak üzere toplam 12 adet sorunun bulunduğu bir anket formu ortaya çıkmıştır. 

Ankette ayrıca kurumun kamuda bulut bilişimin kullanımına ilişkin görüşlerinin 

alındığı bir öneri ve değerlendirmeler bölümüne de yer verilmiştir.  

4.1.2. Ana Kütle ve Örneklemin Seçimi 
 Araştırmanın ana kütlesi merkezi kamu kurumları ve üniversitelerden 

oluşmaktadır. Fakat belediyeler, il özel idareleri ve valilikler kapsam dışı 

bırakılmıştır. Belediyelerin kapsam dışı bırakılmasının sebebi, alım süreçlerinin diğer 

kurumlardan farklı yönetmelik ve süreçlere tabi olması, ayrıca Kalkınma 

Bakanlığı’nın kamu yatırımları gibi araçlarla doğrudan etkiye sahip olduğu 

kuruluşlar arasında yer almamalarıdır. İl özel idareleri ve valiliklerin kapsam dışı 

bırakılmasının sebebi ise bu kurumların genel itibarıyla kendi bünyelerinde bilişim 

sistemi barındırmaksızın İçişleri Bakanlığı’nın merkezi bilgi sistemlerinin kullanıcısı 

konumunda olmalarıdır.  

Anket çalışması 59 merkezi kamu kurumu ile 50 üniversiteye uygulanmıştır. 

Kamu kurumlarında bulut bilişimin kullanımından ne ölçüde fayda sağlanacağının 

ortaya konmasını amaçlayan böylesi bir tez çalışmasında örneklem seçilirken kamu 

genelindeki BİT yatırımlarının büyük bir çoğunluğunun kapsam dahilinde olması 

önem taşımaktadır. Bu amaçla, merkezi kamu kurumları seçilirken kurumların 
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yatırım büyüklükleri ile kurumlarca yürütülen e-devlet uygulamalarının nitelik ve 

niceliği, üniversitelerin seçiminde ise toplam hizmet verilen öğrenci sayısı ile yatırım 

büyüklükleri dikkate alınmıştır. Kısıtlı veya küçük bilgi işlem altyapısına sahip, çok 

az sayıda çalışanı olan kurumlara anketin gönderilmemesinin sebebi, bu kurumların 

ortaya çıkacak bulgular üzerinde ihmal edilebilecek derecede cüzi bir etkiye sahip 

olmasıdır. 

4.1.3. Anketin Uygulanması 
Anket formu resmi yazı ekinde gönderilmiştir. Resmi yazıda anketin 

çevrimiçi sürümünün elektronik ortamda 20 gün içinde doldurulması talep edilmiştir. 

Anket formunun çevrimiçi sürümünün hazırlanması ile kurumların anketi kolayca 

doldurabilmeleri ve sonuçların elektronik ortamda daha kolay incelenebilmesi 

amaçlanmıştır. 

Kurumlardan elde edilecek geri dönüşlerin beklenen düzeyde olabilmesi için 

anket sonuçlarının anketi cevaplayan kurumlarla daha kapsamlı ve öncelikli olarak 

paylaşılacağı belirtilmiştir. 

Anketin uygulanması sürecinin sonunda 43 merkezi kamu kurumu ve 34 

üniversiteden geri dönüş olmuş, bu geri dönüşün elde edilecek sonuçların doğruluğu 

açısından yeterli olduğu düşünülerek ek bir çalışmaya ihtiyaç duyulmamış ve anketin 

değerlendirilmesi aşamasına geçilmiştir. 

4.1.4. Anketin Değerlendirme Yöntemi 
 Toplanan verilerin istatistiki analizlerinde Microsoft Excel 2010 yazılımı ve 

MySQL veritabanı dilinden yararlanılmıştır. Öncelikle veriler veritabanı tabloları 

haline getirilmiş, ardından çeşitli veritabanı sorguları yardımıyla ulaşılmak istenen 

bulgular elde edilmiştir. 

 Verilere ilişkin güvenilirlik analizi, betimsel istatistik olarak ortalama, 

standart sapma, frekans dağılım tabloları ve çapraz tablolar gibi istatistiki analiz 

yöntemlerinden faydalanılmamıştır. Bunun sebebi, toplanan verilerin kişiden kişiye 

değişebilen veriler olmayıp, kurumun mevcut durumu, yürürlükteki mevzuat gibi 

hususlara bağlı olarak değişen veriler olmasıdır. Diğer bir deyişle, bir kurumda 
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soruları cevaplayan bilgi işlem birimi yöneticisi değişse bile, cevapların çok büyük 

oranda aynı olacağı değerlendirilmektedir. 

4.1.5. Elde Edilen Bulgular 
Bu bölümde anket sonuçlarından elde edilen bulgular “Bilgi İşlem 

Birimlerinin Mevcut Durumu” ve “Bilgi İşlem Birimlerinin Bulut Bilişime Bakışı” 

adlı iki ayrı başlık altında incelenmektedir. 

Bilgi İşlem Birimlerinin Mevcut Durumu 
 Anket soruları ile ağırlıklı olarak kurumun mevcut bilişim altyapısı bulut 

bilişim bağlamında ortaya konmuştur. Sorulan her bir soru, bulut bilişime geçişte 

karşılaşılması muhtemel sorunların önem derecesini ölçmeye yönelik olup mevcut 

durum ile bulut bilişime geçilmesi durumu arasındaki boşluğun ne düzeyde olduğu 

da elde edilen bulgularla açıklığa kavuşturulabilecektir. 

Bulut bilişim, yüksek veri aktarım hızına sahip bir ağ altyapısı 

gerektirmektedir. Günümüzde kullanılan internet bağlantı türlerine bakıldığında, 

fiber kablolar ile gerçekleştirilen bağlantıların bulut bilişim için yeterli olduğu 

söylenebilir. Kurumların yüzde 97’sinde fiber ağ altyapısı kullanılmaktadır (Çizelge 

4.1). ADSL/DSL altyapısına göre çok daha hızlı bir altyapı olan fiber altyapısının 

varlığı, bulut bilişimin uygulanabilmesinin en önemli ön şartlarından biridir. İnternet 

bağlantı hızlarına bakıldığında, bağlantı türü ile paralel şekilde, kurumların yüzde 

95’inin 16 Mbps’den daha hızlı  internet bağlantı hızına sahip olduğu görülmektedir 

(Çizelge 4.2). Bu iki bulgu birlikte değerlendirildiğinde, kurumların bulut bilişime 

geçişte ihtiyaç duyacakları ağ altyapısına zaten sahip oldukları sonucuna varılabilir. 

Çizelge 4.1: Kurumlarda İnternet Türü Dağılımı 
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Çizelge 4.2: Kurumlarda İnternet Hızı Dağılımı 

 

Çalışma kapsamında ağ altyapısına ilişkin genel bir çerçeve çizilmeye 

çalışılmıştır, fakat her kurumda farklı birimler arasında farklı hızlarda ve türlerde ağ 

altyapısı ve internet bağlantısı bulunabilmektedir. Elde edilen bulgular doğruya yakın 

bilgiler elde edilmesini sağlamış olmakla birlikte, kurumların bilişim altyapılarının 

yeterliliğine ilişkin daha doğru tespitlerde bulunulabilmesi için daha detaylı 

analizlere ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.30 

Kurumların yüzde 43’ü tüm uygulamalarında, yüzde 36’sı ise bazı 

uygulamalarında sanallaştırma kullanmakta olup kurumların yalnızca yüzde 5’inde 

sanallaştırmaya ilişkin hiçbir çalışma yoktur (Çizelge 4.3). Sanallaştırmanın kullanım 

oranının yüksek oluşu, bulut bilişime geçişte önemli avantajlar sağlayacaktır. Bulut 

bilişim sanallaştırmanın ileriki bir adımı olarak görülebilir. Sanallaştırma 

çözümlerini kullanan kurumlar, yapısal benzerlikleri sebebiyle bulut bilişime daha 

kolay aşinalık kazanacaktır. Ayrıca bulut bilişime geçişte ilk hayata geçirilen 

adımlardan biri, altyapı kaynaklarının sanallaştırılmasıdır. Bununla beraber, 

sanallaştırma ile performans ve kaynakların etkin kullanımı hususlarında önemli 

kazanımlar sağlanması sebebiyle sanallaştırmanın etkin bir şekilde kullanıldığı bir 

                                                 
30 Çalışma kapsamında hazırlanan ankette soru sayısının sınırlı tutularak soruların kolay cevap 
verilebilir bir tarzda olmasına özen gösterilmiştir. Ancak bu şekilde anketten alınan geri dönüşün 
sağlıklı olması sağlanabilmiştir. Anket soruları çalışmanın sıhhati açısından yeterli olmakla birlikte, 
bulut bilişime geçiş için kesin kararın daha sağlıklı verilebilmesi için, anket sorularının 
detaylandırılması gerekmektedir. 4.2 no’lu bölümde detayları verilen fayda-maliyet analizinde yer 
alan hususların bir kısmı varsayımlara dayanmaktadır. Özellikle bu varsayımların mümkün olduğunca 
kurum özelinde daha gerçekçi verilerle güncellenmesi, gerçekleştirilecek fayda-maliyet analizinin 
sıhhatini artıracaktır. 
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kurumda bulut bilişime geçişin performans ve kaynakların etkin kullanımı 

hususlarında kayda değer bir ek getirisi olmayacaktır. Bu durumda mevcut altyapının 

bulut bilişim altyapısına dönüştürülmesi yerine yeni kamu yatırımlarında bulut 

bilişimin tercih edilmesi yoluna gidilmelidir. 

Çizelge 4.3: Kurumlarda Sanallaştırma Kullanımına İlişkin Mevcut Durum 

 

 Kurumlarda kullanılan sanallaştırma türlerine bakıldığında, yüzde 84’lük bir 

oranla sunucu sanallaştırmasının kullanıldığı ve diğer sanallaştırma türlerinden etkin 

bir şekilde faydalanılmadığı görülmektedir (Çizelge 4.4). Sunucu sanallaştırma, en 

önemli ve getirisi en yüksek sanallaştırma türüdür. Bu sanallaştırma türünün yüzde 

84 oranında bir yaygınlığa sahip olması önemli bir avantajdır. Masaüstü 

sanallaştırma, “ince istemci” adı verilen sistemlerle birlikte kullanılmaktadır. İnce 

istemcilerde kullanıcı bilgisayarları sadece mevcut görüntüyü ekrana yansıtma işlevi 

görmekte olup işlemlerin yürütülmesi için gerekli tüm bilişim kaynağı merkezde 

bulunmaktadır. İnce istemciler, normal bilgisayarlara göre çok daha ucuzdur.31 

Ayrıca ince istemcilerde güncelleme işlemleri merkezden kolaylıkla yapılabilmekte 

ve işlemler merkezi sunucularda yürütüldüğünden istemcilerin kullanım ömrü daha 

uzun olmaktadır. Ek olarak, ince istemcilerin kullanıma hazır hale getirilmesi süreci 

dakikalar içerisinde sonuçlanabilmektedir. Masaüstü sanallaştırmanın kurumların 

                                                 
31 İnce istemci fiyatları değişkenlik göstermekle birlikte, 2013 yılı fiyatlarıyla ortalama kalite ve 
nitelikte bir ince istemcinin yaklaşık 200 TL karşılığında temin edilebileceği tahmin edilmektedir. 
İnce istemcilerin mali açıdan ikinci önemli avantajı ise, teknolojik ömürlerinin daha fazla olmasıdır. 
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yalnızca yüzde 8’inde kullanılıyor olması, kurumların büyük bir çoğunluğunda söz 

konusu bu avantajların elde edilemediği anlamına gelmektedir. Kullanılan bir diğer 

sanallaştırma türü olan veritabanı sanallaştırması ise sunucu sanallaştırmasının bir 

türü olarak nitelendirilebilir.  

Çizelge 4.4: Kurumlarda Kullanılan Sanallaştırma Türleri 

 

Bilgi işlem birimi personelinin önemli uğraş alanlarından biri, sunucu ve ağ 

altyapısının takibinin gerçekleştirilmesidir. Bulut bilişimde altyapının 

sanallaştırılması sayesinde tüm bilişim kaynakları ortak bir havuz (bulut) gibi 

algılandığından, tek bir ekrandan tüm bilişim kaynaklarının takip edilebilmesi 

mümkün olmaktadır. Kurumların yüzde 29’unun sistem kaynaklarını tek bir 

ekrandan takip edebildiği, yüzde 51’inin ise takibi birkaç ekrandan kontrol sayesinde 

yapabildiği görülmektedir (Çizelge 4.5). Kurumların yüzde 21’i ise tüm sistemleri 

tek tek incelemek zorunda kalmaktadır. Bu bulgular, Çizelge 4.4’te elde edilen yüzde 

84’lük sunucu sanallaştırma kullanımı bulgusu ile örtüşmektedir. Tek bir ekrandan 

veya birkaç ekrandan takibin yapılabilmesi, sanallaştırmanın kullanımı ile mümkün 

olan bir kolaylıktır.  

Kurumsal sunucuların kullanım oranlarındaki değişim sıklığı ile bulut 

bilişimin maliyet avantajı arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Kullanım oranı 

değişiklik gösteren sistemlerde bilişim altyapısı kullanım oranının en yüksek olduğu 

dönem baz alınarak kurulur. Bu nedenle kullanım oranının düştüğü dönemlerde 

bilişim altyapısından tam kapasite ile faydalanılamaz. Altyapının bir ömrü olması ve 
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belirli sürelerle yenilenmesi ihtiyacı sebebiyle, kullanılamayan kapasite de bir gider 

kalemi olarak değerlendirilmelidir. 

Çizelge 4.5: Sunucuların Kapasite Kullanımının Takip Edilme Kolaylığı 

 

 Bulut bilişimde yalnızca kullanılan kapasite için ödeme yapılması sebebiyle, 

özellikle kullanım oranı değişiklik gösteren sistemlerde maliyet avantajı daha yüksek 

olmaktadır. Kurumların yüzde 12’si kurumsal sunucuların kullanım oranının 

değişmediğini, yüzde 48’i ise bazen değiştiğini belirtmiştir (Çizelge 4.6). Kurumların 

büyük bir çoğunluğunda kullanım oranlarında değişimlerin yaşanması, bulut 

bilişimin maliyet avantajı sağlayacağına ilişkin önemli bir destekleyici veri olarak 

değerlendirilmelidir.  

Çizelge 4.6: Kurumsal Sunucuların Kullanım Oranlarının Değişim Sıklığı 

 

 Kullanım oranına ilişkin değerlendirmelerde mesai saatleri ve harici saatler de 

ayrıca değerlendirilmelidir. Kullanım oranının hiç değişmediğini belirten kurumlarda 
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bile mesai saatleri haricinde kullanım oranı düşmekte, özellikle gece saatlerinde 

kamu bilgi sistemlerinin büyük bir çoğunluğu hemen hemen hiç kullanılmamaktadır.  

Anket soruları arasında kurum tarafından başka kuruluşlara barındırılan servis veya 

servislerin bulunup bulunmadığına ilişkin bir soru da sorulmuştur. Bu sorunun 

sorulma amacı, kurumun bilişim kaynaklarının dışarıdan kiralanmasına aşinalık 

kazanıp kazanmadığının anlaşılmasıdır. Elde edilen bulgulara göre kurumların yüzde 

75’i herhangi bir hizmetini dışarıda barındırmamaktadır (Çizelge 4.7).  

Çizelge 4.7: Kurumlarca Başka Bir Kuruluşa Barındırılan Servisler 

 

Bulut bilişimde sunucuların ayakta kalma oranı hizmet sağlayıcısı tarafından 

garanti altına alınmaktadır. Ayakta kalma oranı yüzde 99, yüzde 99,9 gibi rakamlarla 

ifade edilir. Özellikle kritik sistemlerde sunucuların ihtiyaca cevap veremediği 

sürenin yıl boyunca birkaç saati geçmeyeceği garanti altına alınır. Kurumların yüzde 

69’u yıl boyunca arıza/bakım sebebiyle sunucuların kapalı kaldığı sürenin bir günden 

daha az olduğunu, yüzde 25’i ise 1 ila 3 gün arasında olduğunu belirtmiştir (Çizelge 

4.8). 

Sunucuların kapalı kaldığı sürenin çoğunluk itibarıyla düşük çıkmış olması, 

mevcut bilgi sistemlerinin etkin bir şekilde yönetilebildiğini göstermektedir. Bununla 

beraber, sunucuların ayakta kalma oranının yüksek tutulması oldukça vakit alıcı bir 

işlemdir. Bu nedenle sunucuların bu denli etkin bir şekilde yönetilebilmesi için 

gerekli insan kaynağı da hesaba katılmalıdır. 
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Çizelge 4.8: Sunucuların Yıl Boyunca Kapalı Kaldığı Süre 

 

Sistem kaynaklarının yıl boyunca yetersiz kaldığı süreye ilişkin elde edilen 

bulgular Çizelge 4.8’de elde edilen bulgularla birlikte değerlendirildiğinde, 

cevapların hizmet devam ettiği halde kaynakların yetersizliği sebebiyle hizmet 

kalitesinin düşük olduğu sürenin de dahil edilerek verildiğini söylemek mümkündür. 

Elde edilen bulgulara göre kurumların yüzde 49’unun sistem kaynakları yıl boyunca 

1-10 gün arasında yetersiz kalmaktadır (Çizelge 4.9). Ayrıca düşük oranlarda 

olmakla beraber sistem kaynakları 10-30 gün ve 30-60 gün süreyle kapalı kalan 

kurumlar da bulunmaktadır. Bu oranlar hizmet kalitesi açısından istenmeyen bir 

durumun varlığını göstermektedir. Bunun sebepleri arasında; iyi planlanmamış 

yazılımlar sebebiyle var olan kaynakların etkin bir şekilde kullanılamaması, altyapı 

yeterli olmakla beraber, sabit disk gibi yavaş erişim hızına sahip olup darboğaz 

oluşturan bileşenler sebebiyle tüm altyapının yavaş işlemesi, nitelikli personel 

yetersizliğinden ötürü altyapının etkin bir şekilde yönetilememesi gibi hususlar yer 

almaktadır. Bulut bilişimin kullanılması durumunda tüm bu sorunların büyük ölçüde 

azalabileceği öngörülmektedir. 

Kaynakların yetersiz kalması durumunda kurumların yüzde 36’sı yeni sunucu 

alma yoluna giderken, yüzde 42’si yetersiz sunucuların iyileştirilmesini tercih 

etmektedir (Çizelge 4.10). Kamuda mevcut tedarik süreçleri düşünüldüğünde, 

kaynak yetersizliği sorunu çözüme kavuşturulana kadar 2-3 ay gibi bir sürenin 

gerekeceği söylenebilir. Kurum tarafından erken zamanda doğru bir öngörü yapılarak 

alım sürecinin başlatılması sağlanırsa hizmet kalitesinde aksama yaşanmaz. Fakat 
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bilgi sistemleri söz konusu olduğunda, bilişim kaynaklarının kullanım yoğunluğunun 

çok fazla parametreye bağlı olması sebebiyle, böylesi bir öngörü neredeyse hiçbir 

zaman mümkün olmaz. Alım sürecinin ihtiyaç ortaya çıktığı anda başlatılması hizmet 

kalitesinde azalmaya sebep olacaktır. Hizmet kalitesinin öngörülemeyen herhangi bir 

ihtiyaçtan etkilenmemesi için bilgi işlem birimleri doğal olarak toplam kapasite ile 

aktif olarak kullanılan kapasite arasında ihtiyaç duyulduğunda anında devreye 

sokulabilecek yedek bir kapasite bulundurma eğiliminde olacaktır. Temelde kamu 

alım süreçleri ile ilgili olan bu sorun, kapasitenin bir kısmının kullanılamaması ile 

sonuçlanmaktadır. 

Çizelge 4.9: Sistem Kaynaklarının Yıl Boyunca Yetersiz Kaldığı Süre 

 

  

Çizelge 4.10: Kaynak Yetersizliğinde Kurumlar Tarafından İzlenen Yöntem 
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Kurumların bilgi işlem birimlerinde yeni bir bilgisayarın kullanıma hazır hale 

getirilmesi için gereken süreye ilişkin elde edilen bulgulara göre, kurumların yüzde 

51’inde bilgisayar 1 saat veya daha kısa sürede, kurumların yüzde 42’sinde ise 1-4 

saat arasında kullanıma hazır hale getirilebilmektedir (Çizelge 4.11). Sanallaştırma 

ve ince istemcilerin kullanıldığı kurumlarda ise yeni bir bilgisayar dakikalar 

içerisinde kullanıma hazır hale getirilebilmektedir. 

Çizelge 4.11: Yeni Bir Bilgisayarın Kullanıma Hazır Hale Getirilme Süresi 

 

Yeni bir sunucunun kullanıma hazır hale getirilmesi görece daha uzun süren 

bir işlemdir. Kurumların yüzde 19’u 1 saat veya daha kısa sürede sunucu 

kurulumunu tamamladığını belirtirken, kurumların yüzde 42’sinde 1-4 saat arasında 

sürmektedir (Çizelge 4.12). Kurulumun 4-8 saat arasında ve 1 günden fazla sürdüğü 

kurumlar ise sırasıyla yüzde 18’lik ve yüzde 13’lük paylara sahiptir. Sanallaştırmanın 

etkin bir şekilde kullanıldığı kurumlarda sunucu kurulumu ve güncellenmesi için 

gereken süre büyük oranda kısaltılabilmektedir.  

Çizelge 4.12: Yeni Bir Sunucunun Kullanıma Hazır Hale Getirilme Süresi  
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Kurulum sürelerine ilişkin verilen cevaplarda ihale süreçleri dikkate 

alınmadığı gibi ihtiyacın tespiti, cihazların teslim alınması ve yeni sunucuların 

mevcut uygulamalara entegrasyonunun sağlanması gibi konular da hesaba 

katılmamıştır. Bulut bilişimde bu gibi işlemlere lüzum kalmamaktadır. 

Bilgi İşlem Birimlerinin Bulut Bilişime Bakışı 
 Anket sorularının önemli bir bölümü mevcut durumun tespitine yönelik 

olmakla beraber, ankette kısmi surette de olsa bilgi işlem birimlerinin özellikle veri 

mahremiyeti bağlamında bulut bilişime bakış açılarına ilişkin sorular da yer 

almaktadır.  

Kurumsal bilgi sistemlerinde bulunan atıl kapasitenin diğer kurumlar 

tarafından kullanılmasının istenip istenmediğine ilişkin soruya kurumların sadece 

yüzde 9’u olumlu yanıt vermiştir. Olumsuz yanıt veren kurumların yüzde 68’i atıl 

kapasitenin paylaşmak için yeterli olmadığını belirtirken, yüzde 8’i sorumluluk 

almak istemediğini ve yüzde 13’ü de personelinin yetersiz olduğunu ifade etmiştir. 

Ağ altyapısının yetersiz olduğunu düşünen kurumların yok denecek kadar az olması, 

Çizelge 4.1 ve Çizelge 4.2’de elde edilen, kurumların ağ altyapılarının bulut bilişim 

için yeterli olduğu sonucu ile örtüşmektedir. 

Çizelge 4.13: Atıl Kapasitenin Başka Bir Kurum Tarafından Kullanılmasına Karşı 

Yaklaşım 

 

 Kurumsal veriler için üçüncü bir tarafın bilişim kaynaklarının kullanılıp 

kullanılamayacağına ilişkin edinilen bulgulara göre (Çizelge 4.14), kurumların yüzde 
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49’u kritik verileri için hiçbir üçüncü tarafın bilişim kaynaklarını kullanmayı tercih 

etmezken, normal nitelikteki veriler için bu oran yüzde 22’ye düşmektedir. Kritik 

veriler için bir kamu kuruluşu veya firmanın kullanımına sıcak bakılmamakla 

birlikte, verilerin şifreli olması şartıyla kurumların yüzde 19’u bir kamu kuruluşunun, 

yüzde 16’sı ise bir firmanın bilişim kaynaklarının kullanımına sıcak bakmaktadır. 

Normal nitelikteki veriler için verinin şifrelenip şifrelenmemesi, sonuçlar açısından 

önemli bir farklılığa sebep olmamıştır. 

Normal veriler için oranlar kısmen düşük olmakla beraber, hem kritik veriler 

hem de normal veriler için; hizmet alıcısı ile hizmet sağlayıcısı arasındaki 

sözleşmenin şartlarının net olması ve bilişim kaynakları kullanılacak kamu 

kurumlarının seçilebilmesi kurumların yarısından fazlası tarafından önemli görülen 

hususlardır. Alınan cevaplar arasında hiçbir üçüncü tarafın kullanılamayacağının 

yanı sıra şartların net olması ve/veya kurumun seçilebilmesi gerektiğini de belirtmiş 

olan kurumlar bulunmaktadır. Buradan çıkarılabilecek sonuç, şartların net olması ve 

hizmet alınacak kurumların seçime bağlı olmasının, kurumların başka bir kamu 

kurumundan bulut bilişim hizmeti alımına bakışlarını olumlu yönde etkileyeceğidir. 

Çizelge 4.14: Kurumsal Veriler İçin Üçüncü Bir Tarafın Bilişim Kaynaklarının 

Kullanımına Karşı Yaklaşım  
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4.2. Bulut Bilişimin Kamuda Kullanımına Yönelik Fayda-Maliyet Analizi 
Bu bölümde, kamuda bulut bilişim kullanımına yönelik bir fayda-maliyet 

analizi gerçekleştirilecektir. Analiz verileri genel itibarıyla anket bulgularından elde 

edilmiş olup analizin sıhhati açısından bir takım varsayımlara da ihtiyaç 

duyulmuştur. Söz konusu varsayımlar Tablo 4.1’de açıklanmaktadır. Kapsamlı bir 

fayda-maliyet analizinin gerçekleştirilmesi, anket sorularının kapsamının oldukça 

genişlemesine sebep olacağından uygun bulunmamıştır.  

Tablo 4.1: Fayda-Maliyet Analizi Varsayımları 

Varsayım Gerekçe 
Bulut bilişim altyapısında tam kapasite ile 
çalışan bir sunucu, kapasitesinin ortalama 
yüzde 80’ini kullanır. 

Yapılan araştırmalar, özellikle sabit disk gibi 
çok sayıda farklı bileşen tarafından ortak 
kullanılan cihazların azami yüzde 80 
civarında kapasite kullanımına izin verdiğini 
göstermektedir (Armbrust, et al., 2009:17) 

Bulut bilişime geçilmesi durumunda 
güvenlik personeli istihdamı için yapılan 
harcamalarda bir değişiklik olmayacaktır.  

Güvenlik alanında görevli personel sayısında 
da azalma beklenmekle beraber, bulut 
bilişimin daha üst düzey güvenlik önlemleri 
gerektirmesi sebebiyle sayı azalsa bile, 
güvenlik uzmanlarına ödenen ücretin daha 
fazla olacağı, bu personele ilişkin toplam 
harcamada bir değişiklik olmayacağı 
değerlendirilmektedir. 

Bulut bilişime geçilmesi durumunda ihale 
süreçleri için ayrılan süre üçte biri kadar 
azalacaktır. 

Bulut bilişim hizmetinin bir kamu 
kurumundan alınması durumunda ihale 
süreçlerine ihtiyaç kalmamaktadır. İhale 
süreçleri için ayrılan toplam sürenin üçte biri 
kadar azalacağı öngörülmektedir. 

Geçiş öncesi ve sonrası, kurum tarafından 
yürütülen uygulama sayısında herhangi 
bir değişiklik olmayacaktır. 

Bu varsayım, geçiş öncesi ve sonrası arasında 
doğru bir karşılaştırma yapılabilmesi için 
gereklidir. 

Teknik personelin ortalama aylık brüt 
geliri 3.500 TL’dir. 

Kamu genelinde bilişim personelinin aylık 
brüt gelirine bakıldığında, gelirin büyük bir 
kısmının 1.500 TL ile 6.000 TL arasında  
değiştiği gözlenmektedir. Bu nedenle 
ortalama aylık brüt gelirin 3.500 TL olduğu 
varsayılmıştır.  

Anket soruları kapsayıcı olmakla beraber, geri dönüşün istenen düzeyde 

olmasını temin açısından kolaylıkla cevaplanabilecek ve fazla vakit almayacak 

şekilde hazırlanmıştır. Bu nedenle bu bölümde kabaca bir fayda-maliyet analizi 

gerçekleştirilecektir. Gerçekleştirilecek fayda-maliyet analizinde, kurumların 

sunucuları kendi bünyelerinde idame ettirmeleri ile kamuya özel oluşturulmuş bir 
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bulut bilişim altyapısının bir kurum tarafından idame ettirilerek diğer kurumların bu 

kurumdan hizmet alması alternatifleri karşılaştırılacaktır. 

Bulut bilişim altyapısının oluşturulmasına ilişkin ilk yatırım maliyetleri 

dikkate alınmamıştır. Çünkü bulut bilişim hizmeti sunması önerilen kurumların hali 

hazırda bulut bilişim altyapıları mevcuttur. Bu nedenle karşılaştırmalarda ilk yatırım 

maliyetleri kapsam dışı bırakılarak idame maliyetleri dikkate alınmıştır. 

Ankette kurumsal sunucuların ortalama doluluk oranı da sorulan sorular 

arsında yer almıştır. Anket sonuçlarına göre kurumlarda ortalama sunucu doluluk 

oranı ortalaması, yaklaşık yüzde 42 olarak ortaya çıkmıştır. Bulut bilişimin önemli 

avantajlarından biri, sunucuların tam kapasite ile çalıştırılabilmesi olduğundan, 

mevcut durumda sunucuların kapasitelerinin ne düzeyde kullanıldığının bilinmesi 

önemlidir. Bulut bilişim altyapısı ile bu oranın yüzde 80 seviyesine çıkacağı 

düşünülmektedir (Tablo 4.1). Kalan yüzde 20’lik pay ise altyapının düzgün çalışması 

için gereklidir. Sunucu doluluk oranında yüzde 90’lık artış, sunucu sayısında yüzde 

48’lik bir azalma anlamına gelmektedir.32 Sunucu sayısının azalması, sunucularla 

alakalı diğer maliyet bileşenlerinde de azalmaya sebep olacaktır. Çizelge 4.15’te 

anket sonuçlarından elde edilen BİT harcamalarının dağılımı gösterilmektedir. 

Analizde, sunucu sayısıyla doğrudan ilişkili bileşenlere yapılan harcamalarda, 

sunucu sayısıyla orantılı bir şekilde azalma olacağı öngörülmektedir. Sunucu 

sayısıyla doğrudan alakalı harcama bileşenleri; ağ altyapısı, sunucu,  sunucu bakımı 

ve veri merkezi elektriğidir. Sunucu sayısıyla doğrudan alakalı harcama 

bileşenlerinin toplam harcama içerisindeki payı yüzde 34,5’tir33 (Çizelge 4.15). Bu 

bileşenlerde yüzde 48’lik bir azalma, toplam harcamalarda yüzde 16,6’lık bir azalma 

anlamına gelmektedir. Söz konusu tasarruf, harcama bileşeni bazında Tablo 4.2’de 

verilmektedir. 

 

                                                 
32 Bu sonuç şu hesaplama ile ortaya çıkmıştır: (Mevcut Sunucu Doluluk Oranı) * (Mevcut Sunucu 
Sayısı) / (Yeni Sunucu Doluluk Oranı) . Yeni sunucu sayısının eski sunucu sayısına oranı 
hesaplanmak istendiğinden mevcut sunucu sayısı önem taşımamaktadır. 
33 Hesaplama, Çizelge 4.15’te yer alan ve sunucu sayısıyla doğrudan alakalı olan bileşenlerin harcama 
oranları toplanmak suretiyle yapılmıştır. Bu bileşenler; ağ altyapısı, sunucu, sunucu bakımı ve veri 
merkezi elektriği bileşenleridir. 
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Çizelge 4.15: Kurumlarda Bilgi ve İletişim Teknolojileri Harcamalarının Dağılımı 

 

 

Tablo 4.2. Bulut Bilişimde Harcama Bileşenlerindeki Tahmini Azalma 

Harcama Bileşeni Mevcutta Bulut Bilişimde 
Danışmanlık 3 3 
Sayısallaştırma 0,4 0,4 
Veri Merkezi Elektriği* 2,2 1,1 
Eğitim 1,3 1,3 
Yazılım 21 21 
Bilgisayar Bakımı 2,2 2,2 
Bilgisayar 29,9 29,9 
Sunucu Bakımı* 3,2 1,7 
Sunucu* 9,9 5,1 
Ağ Altyapısı* 19,2 10 
Diğer 10,8 10,8 
TOPLAM 100 83,4 

* Sunucu sayısıyla doğrudan alakalı harcama bileşenleri 
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Yazılım giderleri konusunda herhangi bir öngörüde bulunulamamaktadır. 

Lisanslı yazılımların bulut bilişim altyapısı üzerinde kullanılması durumunda 

ödenecek lisans ücretleri, mevcut durumda ödenen lisans ücretleri seviyesinde 

olabilmektedir. Kurumun kendi ihtiyaçları doğrultusunda üretilen yazılımlarda da 

herhangi bir tasarruf söz konusu değildir. Bu yüzden, bu alanda herhangi bir tasarruf 

elde edilmeyeceği öngörülmektedir. Açık kaynak kodlu yazılımların kullanılması 

ödenen lisans ücretlerini azaltabilecektir, ancak mevcut durumda da açık kaynak 

kodlu yazılımların lisans ücretlerini düşürücü etkisi bulunmakta olup bu alandaki 

tasarruf bulut bilişime özel değildir. 

2012 yılında toplam yapılan BİT harcaması 2.484 milyon TL’dir (Çizelge 

3.1). Harcama bileşenlerindeki tasarruf oranları toplam rakam ile çarpıldığında (16,6 

* 2.484 / 100) şu sonuç ortaya çıkmaktadır; bulut bilişimin kamuda kullanımı 

sonucu, bahsi geçen harcama bileşenlerinin toplamından yıllık 412 milyon TL 

tasarruf sağlanacaktır. Aşağıda personel giderleri de hesaba katılarak yıllık toplam 

tasarruf hesaplanacaktır. 

Bilgi işlem birimlerinde görevli personelin çalışma alanlarına bakıldığında, 

bulut bilişimin kullanılması durumunda sunucu sayısındaki azalmayla orantılı olarak 

sunucularla ilgilenen personel sayısında da azalma olacaktır. Bulut bilişimin 

kullanımıyla ihalelerle görevli personel sayısında da azalma olacaktır. Hatta bu 

azalma, sunucu sayısındaki azalmaya göre daha fazla olacaktır. Çünkü her bir kamu 

kurumu, altyapı yatırımları için çok sayıda ihale işlemleri yürütmektedir. Bulut 

bilişim hizmeti sunan bir kamu kurumundan hizmet alımı sonucu bu süreçlere ihtiyaç 

kalmamaktadır. Analiz kapsamında toplam ihale işlemlerinin üçte bir oranında 

azalacağı öngörülmüştür. Dolayısıyla ihale süreçleriyle ilgilenen personelde de aynı 

oranda azalma olacaktır. Diğer alanlarda görevli personel sayısında ise önemli bir 

değişiklik olmayacağı düşünülmektedir. 

Çizelge 4.15’teki verilerden hareketle, sunucu sayısındaki yüzde 48’lik 

azalmaya paralel olarak, sunucularla ilgilenen personelin oranı yüzde 7,3’ten yüzde 

3,5’e düşecek, başka bir deyişle yüzde 3,8 oranında azalacaktır. Çünkü sunucuların 

bakımı ve idamesi için gerekli personel sayısı, sunucu sayısı ile doğru orantılıdır. 
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İhale süreçleriyle ilgilenen personelin oranı ise yüzde 2,4 azalarak, yüzde 7,3’ten 

yüzde 4,9’a düşecektir. İki alandan toplam azalma ise yüzde 6,2’dir (Tablo 4.3). 

Anket soruları arasında BİB personelinin toplam personele oranı da yer 

almaktadır. Elde edilen verilere göre BİB personeli, toplam personelin yüzde 2,1’i 

kadardır. TÜİK 2012 yılı son çeyreği verilerine göre kamuda istihdam edilen toplam 

personel sayısı 2.971.773 kişi olup, BİB personelinin oranı toplam personel sayısı ile 

çarpıldığında kamu genelinde toplam bilgi işlem personeli sayısının 62.407 olduğu 

sonucuna varılabilir. Bu personel sayısındaki yüzde 6,2’lik azalma ise 3.869 kişiye 

tekabül etmektedir. 

Çizelge 4.16: Bilgi İşlem Personelinin Çalışma Alanlarına Göre Dağılımı 

 



115 
 

Bir teknik personelin aylık brüt gelirinin 3.500 TL olduğu varsayılmıştır 

(Tablo 4.1). Yıllık brüt gelir ise 42.000 TL’dir (3.500 * 12). Bir teknik personelin 

yıllık brüt geliri personel sayısındaki azalma ile çarpıldığında (42.000 * 3.869) 

personel giderlerinden yıllık yaklaşık 162 milyon TL tasarruf elde edilebileceği 

ortaya çıkmaktadır. Personelden tasarruf, daha az BİB personeli ile işlerin yürütülüp 

ihtiyaç fazlası personelin işten çıkarılacağı anlamına gelmemektedir. Personel 

ihtiyacının azalması yeni personele ihtiyaç kalmaması ve uzun vadede personelden 

tasarruf elde edilmesi şeklinde yorumlanabileceği gibi, mevcut personelin yeni 

projelere ve ihtiyaç duyulan diğer alanlara atanabilmesi olarak da yorumlanabilir. 

Tablo 4.3: Bulut Bilişimde Personel Sayısındaki Tahmini Azalma (Yüzde) 

Çalışma Alanı Mevcutta Bulut Bilişimde 
Sunucu Altyapısı 7,3 3,5 
Kullanıcı Bilgisayarları 47,3 47,3 
Ar-Ge 15,1 15,1 
Proje Personeli 15,5 15,5 
Güvenlik 4,8 4,8 
e-İmza İşlemleri 2,7 2,7 
İhale Süreçleri 7,3 2,4 
Diğer 6,5 6,5 
TOPLAM 100 91,3 

Harcamalar ve personel maliyetleri birlikte ele alındığında yıllık toplam 574 

milyon TL tasarruf öngörülmektedir (Tablo 4.4). 

Analizde sadece maliyet unsuru olan bileşenler dikkate alınmış, bulut bilişime 

geçişin hizmet kalitesini artırıcı, yeni fikirlerin hayata geçişini kolaylaştırıcı, yeni 

projelerin hayata geçiş sürecini kısaltıcı, güvenliği artırıcı, vb. etkileri kapsam dışı 

bırakılmıştır. 

Tablo 4.4: Bulut Bilişimden Elde Edilmesi Beklenen Yıllık Tasarruf (Milyon TL) 

Harcama Bileşeni Yıllık Öngörülen Tasarruf 
Sunucu, Lisans, Bakım, Elektrik, vb. 
Maliyetler 412 

Personel Maliyetleri 162 
TOPLAM  574 
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5. BULUT BİLİŞİMİN KAMUDA KULLANIMINA İLİŞKİN ANALİZ VE 

DEĞERLENDİRMELER 

5.1. Strateji Seviyesinde Değerlendirmeler 

 Bulut bilişimin ekonomik açıdan fayda sağladığı çok sayıda tarafsız kaynak 

tarafından ifade edilmektedir. Fakat bu faydanın doğru bir geçiş süreci ve doğru bir 

zamanlama ile, başka bir deyişle planlanmış bir stratejiye bağlı adımlarla elde 

edilebileceği unutulmamalıdır. Büyük çoğunluğu yabancı olan tarafsız kaynaklar her 

ne kadar bulut bilişimin faydalarına ve risklerine ilişkin objektif bilgi kaynakları olsa 

da, ülkemiz kamu kurumlarının teknik yeterliliği ile ülkemiz hukukunun kısıtları ve 

eksiklikleri de göz önünde bulundurulmalıdır.  

5.1.1. Yönetim ve Organizasyon Yapısının Oluşturulması 
 4. Bölüm altında yer verilen anketten elde edilen bulgular, dünya örneklerinin 

incelenmesi, Türkiye’nin mevcut yapısı gibi hususlar dikkate alındığında ülkemizde 

kamuya özel bir bulut bilişim altyapısının kurulmasının ve bu altyapının yine bir 

kamu kurumu tarafından yönetilmesinin yerinde olacağı düşünülmektedir. Bu 

hususta ilk önerilebilecek kurum TÜBİTAK olacaktır. Ar-Ge odaklı çalışan bir 

kurum olması, hali hazırda bulut bilişime kolaylıkla dönüştürülebilecek bir bilişim 

şebekesine sahip olması, açık kaynak kodlu yazılımların gelişimini desteklemesi ve 

kendi bünyesinde yazılım geliştiren kalifiye ekiplere sahip olması sebebiyle 

TÜBİTAK’ın kolaylıkla ve nitelikli bir şekilde bulut bilişim hizmeti verebilecek bir 

kurum olduğu değerlendirilmektedir. İkinci alternatif ise TÜRKSAT’tır. TÜRKSAT, 

yakın zamanda taşeron firmaları aracılığıyla çeşitli bilişim projeleri yürütmeye 

başlamıştır. Ayrıca TÜRKSAT, Konya ilinde kurulan Felaket Kurtarma Merkezi’nin 

yönetimini de gerçekleştirmekte, bu anlamda ihtiyaç duyan kurumlara sunucu, 

uygulama, veri vb. seviyelerde barındırma ve yedekleme hizmeti sunmaktadır. 

 Alternatif olarak önerilen her iki kurumun da mevcut bilişim altyapısı bulut 

bilişim hizmeti sunmaya yetecek seviyededir. Bu anlamda, kamuya özel bir bulut 

bilişim altyapısının hayata geçirilmesine ilişkin ilk etapta herhangi bir altyapı 

yatırımına ihtiyaç olmayacaktır. Her iki kurum da bulut bilişim hizmeti verme 

eğilimindedir. Bu anlamda kurumsal sahiplenmeye yönelik olarak iki alternatifte de 
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herhangi bir sıkıntı yaşanmayacaktır. Meselenin kapsamlı Ar-Ge gerektiren boyutları 

düşünüldüğünde, TÜBİTAK’ın muhakkak bu süreçte yer almasının gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır. Bulut bilişim hizmetinin hangi kurum veya kuruluş tarafından 

verildiğinden bağımsız olarak, altyapıya ilişkin Ar-Ge çalışmalarının TÜBİTAK 

tarafından yürütülmesi yerinde olacaktır. TÜBİTAK, kapsamlı Ar-Ge faaliyetleri 

gerektiren projeleri başarıyla yönetme kapasitesine sahip bir kuruluştur. Ayrıca, 2012 

yılı son çeyreğinde TÜBİTAK bünyesinde kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü’nden, 

bulut bilişim altyapısının güvenliğinin sağlanması hususunda faydalanılabilecektir. 

 Bulut bilişim hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet gösterecek olan kuruluşun, 

altyapıya ilişkin gerekli araştırmanın yapılması, altyapının kurulumu ve kullanıma 

hazır hale getirilmesi aşamaları kadar, hizmetin pazarlanması ve etkin bir ekonomik 

çerçevenin oluşturulması konularında da tecrübeye sahip olması şarttır. TÜBİTAK, 

asıl itibarıyla bir araştırma kurumu olması sebebiyle, söz konusu aşamaların tümünde 

beklenen başarıyı gösteremeyebilecektir. Bu nedenle, TÜBİTAK’ın eksik yönlerinin 

irdelenerek bu yönlerin sebep olacağı dezavantajların ortadan kaldırılabileceği bir 

organizasyonel yapının oluşturulması yerinde olacaktır. 

 TÜRKSAT’ın e-devlet projelerinin yürütülmesi konusunda bir takım avantajlı 

yönleri bulunmakla birlikte, bulut bilişim hizmet sağlayıcısı olarak 

görevlendirilmesinin bazı sakıncaları bulunmaktadır. Öncelikle, 2006-2010 Bilgi 

Toplumu Stratejisi ekinde yer alan Eylem Planına ilişkin değerlendirme raporları 

dikkatle incelendiğinde görülecektir ki, TÜRKSAT sorumluluğuna verilmiş 

eylemlerden bazılarına ilişkin ya hiç ilerleme kat edilememiş, ya kısmi ilerleme kat 

edilebilmiş, ya da eylemler planlandığı şekilde sonuçlandırılamamıştır. 

TÜRKSAT’ın başarıyla tamamladığı eylemlerin büyük bir kısmında da kayda değer 

gecikmeler söz konusu olmuştur. Ayrıca, TÜRKSAT’la protokol yapılarak başlatılan 

kamu bilişim projelerinin büyük bir bölümünde paydaş kurumların 

memnuniyetsizliğine şahit olunmaktadır. 

Bulut bilişime geçiş sürecinde ve sonrasında, oluşacak olan bulut bilişim 

sektörüne ilişkin regülasyonlar ile bulut bilişim hizmet sağlayıcılarına yönelik 

denetimlerin bir kamu kuruluşu tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu 

kurum tarafından bulut bilişim hizmet standartları belirlenmeli, hizmet 
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standartlarının doğrulanabilir ve objektif araçlarla ölçülebilir olduğundan emin 

olunmalı ve olası hukuki sorunlara ilişkin çözümler tanımlanmış olmalıdır. 

 Bulut bilişim altyapılarına ilişkin standartlar henüz yeterli olgunluk düzeyine 

ulaşmamıştır. Bu alanda çeşitli uluslararası çalışmalar yürütülmekle birlikte, henüz 

ülkeler arası mutabakat sağlanamamıştır. Mevcut süreçte yapılabilecek çalışmalardan 

en önemlisi, ülke olarak, konuya ilişkin uluslararası mevzuatın iyileştirilmesine 

yönelik çalışmaların içinde yer alınmasıdır. İkinci önemli husus ise ülke içi 

mevzuatın iyileştirilmesine yönelik çalışmalara başlanmasıdır. Standartların 

oluşturulması sürecinde konuyla ilgili hizmet sağlayıcıları ile hizmet alıcılarını temsil 

eden sivil toplum kuruluşlarının katkısı da alınmalıdır. 

 Bulut bilişim hizmetlerinin ücretlendirme yöntemi klasik ücretlendirmelerden 

farklıdır. Ayrıca yeni bir hizmetin devreye alınması aylar mertebesinden dakikalar 

mertebesine düşmektedir. Her ne kadar bulut bilişim hizmet alımı konusunda 

esneklik sunsa da, bu esneklik mevcut kamu alım süreçlerine yansıtılmaz ise süreler 

açısından önemli bir kazanım elde edilmiş olmayacaktır. Bu nedenle, tüm kamu alım 

süreçlerinde yazılımın bulut bilişim olarak alınması yönteminin sürece nasıl 

yansıtılabileceği irdelenmelidir. Mevcut durumda kamu alımlarında aracılık eden 

kuruluşlar, bulut bilişim hizmetlerini de çevrimiçi satınalma platformları aracılığıyla 

sunabilir hale gelmelidir. Bu şekilde alınması planlanan herhangi bir hizmet aynı gün 

içerisinde devreye alınabilecek, test edilebilecek, kurumsal ihtiyaçları gerçekten 

karşılayıp karşılamadığından kolay, ucuz ve hızlı bir şekilde emin olunabilecektir. 

Kamu alım süreçlerinin önemli bir kısmını teşkil eden yatırım sürecinde de 

bulut bilişime ilişkin bir takım hususi düzenlemelerin yapılması faydalı olacaktır. 

Kamu yatırımlarının koordinasyonundan sorumlu olan Kalkınma Bakanlığı’nın, 

bilişim yatırımlarına özel olarak hazırladığı bir takım rehber ve kılavuzlar 

bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi, ilk sürümü Temmuz 2005 yılında yayımlanan 

ve 2009 yılında 2009/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile desteklenmeye başlanan 

Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi’dir. Rehberde kamu kurum ve kuruluşları 

arası birlikte çalışabilirliğe ilişkin ana unsurlar ile kullanılması tavsiye edilen 

standartlara yer verilmektedir. Bakanlıkça konuya ilişkin yayımlanan ikinci önemli 

belge ise Bilgi ve İletişim Projeleri Hazırlama Kılavuzu’dur. Kurumlar tarafından 
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Kalkınma Bakanlığına sunulan BİT proje tekliflerinin bu kılavuza uygun şekilde 

hazırlanması esastır. Söz konusu Rehber ve Kılavuz, Kalkınma Bakanlığı Bilgi 

Toplumu Dairesi tarafından hazırlanmakta olup, Bakanlık genelinde farklı 

sektörlerce takip edilen BİT projelerinde kullanılmaları mümkün olmamıştır. Bilgi 

Toplumu Dairesi, sorumlusu olduğu Genel İdare sektörü altındaki projelerde bahsi 

geçen Rehber ve Kılavuzdan faydalanmakta, diğer sektörlerle ilgilenen uzmanlardan 

talep gelmesi durumunda da gerekli desteği sağlamaktadır. 

 Bulut bilişim hizmetinin, hizmet sağlayıcısı kurum veya kuruluşun tekelinde 

yürütülmesini engellemek ve hizmet kalitesinin istenen seviyede tutulmasını temin 

etmek amacıyla bir yönlendirme kurulu oluşturulmalıdır.  Konuyla ilgili tüm 

çevrelerin fikirlerinin kurula yansıması için kurulda yer alacak temsilcilerin itina ile 

seçilmesi gerekmektedir. Ayrıca bir de teknik kurul oluşturularak yönlendirme 

kurulunun objektif teknik bilgilerle desteklenmesi sağlanmalıdır. 

 Kamu kurumlarının bulut bilişime ilişkin teknik destek alabilmeleri için 

hizmet sağlayıcısı bünyesinde bir eğitim birimi oluşturulmalıdır. Bulut bilişime geçiş 

süreci ilk etapta kapsamlı bir eğitimi zorunlu kılmaktadır. Bu ise çok sayıda 

eğitmenin farklı bölgelerde eğitim vermesi anlamına geleceğinden tek bir birim 

aracılığıyla yürütülecek bir işlem değildir. Bu doğrultuda, hizmet sağlayıcısı 

bünyesinde oluşturulacak eğitim birimine ek olarak, bu alanda faaliyet gösterecek 

özel ve tüzel kuruluşların yetkilendirilmesi ve denetlenmesi için bir mekanizma 

geliştirilmelidir. 

5.1.2. Bulut Bilişime İlişkin Objektif Bilginin Önemi 
 Bulut bilişimin farklı kavram, teknoloji ve iş modellerine olan benzerliği 

sonucu bulut bilişime ilişkin kavram karmaşasının mevcut olması sebebiyle 

kurumların bulut bilişime ilişkin hizmet alımlarında kendi başlarına bırakılması, 

gereksiz veya mükerrer kamu yatırımlarına yol açabilir. Kurumların, piyasada 

oldukça az sayıda bulunan ve özel sektörün dahi bulmakta zorlandığı bulut bilişim 

uzmanlarını istihdam ederek objektif bilgiye ulaşabilmeleri oldukça güçtür. 

Kurumların bulut bilişimi hizmet aldıkları bulut bilişim hizmet sağlayıcısından veya 

özel sektör çözümlerinin tanıtımlarının yer aldığı etkinliklerden elde ettikleri bilgiler 
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aracılığıyla öğrenmeleri, kısmen veya tamamen subjektif olan bilgi kaynakları ile 

başbaşa bırakılmaları anlamına gelmektedir. 

5.1.3. Nitelikli Uzman İhtiyacı 
 Bir önceki bölümde kısmen değinildiği üzere, Türkiye’de bilişim alanında 

uzmanlaşan kişi sayısı hızla artmaktadır. Fakat bulut bilişimin yeni ve farklı bir 

uzmanlık alanı olması sebebiyle bu alanda uzmanlaşmış kişi sayısı henüz oldukça 

azdır. Hizmet sağlayıcısı kuruluşlar bu alanda uzmanlaşmış kişilere ihtiyaç duyacağı 

gibi, hizmet alıcısı kuruluşların da uzman ihtiyacı olacaktır. Hizmet sağlayıcısı 

kuruluşlar, bulut bilişimin karakteristik özelliklerine uygun ve maliyet-etkin 

hizmetler sunabilmek için nitelikli uzmanlara ihtiyaç duyacaktır. Hizmet alıcısı 

kuruluşların ise doğru hizmet sağlayıcısının seçilmesi, alınan hizmetin doğru 

değerlendirilmesi ve mevcut uygulamaların bulut bilişim mantığıyla gözden 

geçirilerek doğru bir şekilde revize edilmesi için uzmanlarla desteklenmeleri 

gerekecektir.  

5.1.4. Bulut Bilişime Geçiş Süreci 
 Kamu kurumları, BİT ürün ve çözümlerinin en önemli alıcıları 

konumundadır. Çok sayıda ülkenin kamuda bulut bilişim kullanımına ilişkin politika 

seviyesinde girişimlerinin bulunması ve bu hususta önemli başarı hikayelerinin 

varlığı, kamu sektörünü bulut bilişime geçiş konusunda cesaretlendirebilir. Fakat 

bulut bilişim her durumda aynı oranda tasarruf sağlamamaktadır. Bulut bilişimin 

sağlayacağı tasarruf kurumun mevcut durumu, uygulamaların bulut bilişim 

altyapısına aktarılması sürecinde gerekli olan revize işlemlerinin miktarı, seçilen 

hizmet sağlayıcısının değiştirilme maliyeti gibi pek çok hususa bağlı olarak 

değişebilmektedir. Ayrıca hali hazırda çalışmakta olan ve ihtiyaçları büyük oranda 

karşılayan bir altyapının bulut bilişim altyapısına dönüştürülmesi çoğunlukla maliyet 

etkin olmaz. Bunun yerine, özellikle kamu tarafından başlatılan yeni projelerde bulut 

bilişimin bir alternatif olarak değerlendirilmesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır.  

5.1.5. Gerekli Ar-Ge Desteğinin Sağlanması 
 Bulut bilişim kavram olarak olgunlaşmış olmakla beraber, bulut bilişimin 

karakteristik özelliklerinin hayata geçirildiği teknik altyapılar henüz yeterince 
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olgunlaşmamıştır. Bu nedenle bu alanda yoğun Ar-Ge çalışmasına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Gerekli Ar-Ge sürecini hızlandırıcı nitelikteki girişimlerin başında 

devlet teşvikleri ve kamu-özel ortaklıkları gelmektedir. Donanım ve yazılım olmak 

üzere iki alanda Ar-Ge çalışması ihtiyacı bulunmaktadır. Konu ülkemiz bağlamında 

değerlendirildiğinde, donanım alanında yürütülecek Ar-Ge faaliyetlerinde küresel 

donanım üreticileri ile koordinasyonlu çalışma zorunluluğu olduğundan, bu alan 

ülkemiz için uygun olmayabilir. Yazılım alanında yürütülecek Ar-Ge faaliyetlerinde 

bu türden bir kısıt bulunmamaktadır. Fakat buradaki sorun da ülkemiz özel sektör 

yapısının Ar-Ge odaklı olmaması ve yazılım sektöründe kayıtlı firmaların çoğunlukla 

yurtdışında üretilen yazılım ürünlerini Türkiye’ye pazarlama faaliyetleri 

yürütmeleridir. Bu sebeplerden ötürü, bulut bilişime ilişkin Ar-Ge faaliyetlerinin 

ülkemizde sınırlı düzeyde kalacağı değerlendirilmektedir. 

5.1.6. Genişbant Altyapısının Yaygınlaşması 
 Bulut bilişim hizmetinin en önemli bileşenlerinden biri olan genişbant 

altyapısı konusunda ülkemiz kamu kurumlarının büyük bir kısmı iyi durumdadır. 

Fakat taşra teşkilatı bulunan kurumların büyük çoğunluğunda merkez ve taşra 

arasındaki ağ bağlantıları görece daha yetersizdir.34 Merkez teşkilatının ağ 

altyapısının yetersiz olduğu kurumlarda ağ altyapısının iyileştirilmesi kolay bir işlem 

iken, geniş bir taşra teşkilatına sahip olan kurumlarda merkez ve taşra arasındaki ağ 

bağlantılarının iyileştirilmesi büyük yatırımlar gerektirebilir. Bu kurumların tüm ağ 

altyapısının bir anda bulut bilişime taşınması yerinde olmayacaktır. 

5.1.7. Yurtdışı Bulut Bilişim Pazarına Açılma İmkanı 
Bulut bilişim, dünya genelinde hızlı bir şekilde popülerlik kazanmaktadır. 

Bunun en önemli sebebi, cep telefonu kullanıcıları da dahil olmak üzere, tüm 

kesimlerin ihtiyacını karşılayacak çözümler sunabilmesidir. Orta Doğu ve Kuzey 

Afrika ülkelerinin büyük bir kısmı bulut bilişim alanında henüz kayda değer bir 

gelişme gösterememiştir. Bu durum Türkiye için bir fırsat niteliğindedir. Türkiye’den 

küresel çapta bir bulut bilişim hizmet sağlayıcısının çıkması ihtimali yok denecek 

kadar azdır, fakat belirli bir coğrafyaya hitap edebilecek kuruluşlar ortaya çıkabilir. 
                                                 
34 Bu bulgu anket sonuçlarından değil, yatırım sürecinde gerçekleştirilen kurum görüşmelerinden elde 
edilmiştir. 
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Bulut bilişim hizmeti alımında güven unsuru önem taşımaktadır. Pek çok Orta Doğu, 

Asya ve Kuzey Afrika ülkesi, batı ülkelerine kıyasla Türkiye’ye daha fazla güven 

duymaktadır. Bu güvenin ekonomik faydaya dönüştürülmesi hem ülkeler arası ikili 

ilişkilerin artmasına zemin hazırlayacak, hem de ekonomik girdi sağlanmış olacaktır.  

5.1.8. Bulut Bilişime Geçişte Öncelikli Kurum ve Uygulamaların Seçimi 
 Bulut bilişime sağlıklı bir geçiş için, ilk etapta hangi kurumların hangi tür 

uygulamalarının bulut bilişime geçirileceği tespit edilmelidir. Kolayca bulut bilişime 

geçirilebilecek kurum ve uygulamaların tercih edilmesi, bulut bilişimin faydasının 

herkes tarafından daha net bir şekilde anlaşılması ve bulut bilişimden en kısa sürede 

azami faydanın temin edilmesi açılarından faydalı görülmektedir. Öncelikle küçük 

çaplı kurumların bulut bilişime geçirilmesi, bu kurumların elde edecekleri faydanın 

daha büyük çaplı kurumlara uyarlanarak bulut bilişimin kullanımından elde edilecek 

faydaya ilişkin daha somut verilerin ortaya konabilmesi açısından faydalı olacaktır. 

Sanallaştırma kullanılan kurumlar ile kullanılmayan kurumlarda gerçekleştirilecek 

fayda-maliyet analizleri farklılık arz edecektir. Bu nedenle gerçekleştirilecek fayda-

maliyet analizlerinde bahsedilen her iki gruptan en az birer örneğin yer alması 

faydalı olacaktır.  

 Kurumların tek bir geçiş projesi ile tüm uygulamalarını bulut bilişime 

geçirmesi tavsiye edilmez. Bunun yerine bir takım öncelikli uygulamalar tespit 

edilmelidir. Öncelikli uygulamaların tespitinde dikkat edilmesi gereken husus, 

seçilecek uygulamaların çok sayıda kamu kurumunca kullanılabilir nitelikte 

olmasıdır. Çok sayıda kurum tarafından kullanılmaya müsait genel amaçlı bir 

uygulamanın seçilmesi, bulut bilişimin kullanım oranını kısa sürede artıracak ve 

yatırımın hızlı bir şekilde geri dönüşünü temin edecektir. 

5.1.9. Mobil Cihazlara Yönelik Bulut Bilişim Uygulamaları 
Kamu bilgi sistemlerinin mobil cihazlarda kullanımı, özellikle gelişmekte 

olan ülkeler için önemli faydalar sunmaktadır. Çünkü bu ülkelerde mobil ağlar, 

genellikle sabit ağlara nazaran daha gelişmiş bir durumdadır (OECD, 2011:21-23). 

Ülkemizde bu durum bazı ilçeler ile köylerin büyük bir kısmı için söz konusudur. 

Normal şartlarda kullanılabilmesi için internet bağlantısı bulunan bir bilgisayar 
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gerektiren kurumsal uygulamalar, geniş kitlelere ulaşamamakta, özellikle sadece 

mobil cihaza sahip olan vatandaşlara erişilememektedir. Diğer yandan sabit hatlara 

erişim sadece belirli noktalardan yapılabilirken, mobil erişimin arzu edilen her 

noktadan yapılabilmesi mümkündür. Ayrıca mobil imza alanında yaşanan 

gelişmelerle birlikte kurumsal uygulamaların mobil cihazlar vasıtasıyla vatandaşlarca 

daha güvenli bir şekilde kullanımı da sağlanabilecektir. 

5.1.10. Sanallaştırma Kullanan Kurumlar 
 Yakın zamanda yaygınlık kazanan ve Gartner’a göre (Gartner, 2011a) bulut 

bilişime geçişte ilk adım olarak görülen sanallaştırmanın bir kurumda kullanılıp 

kullanılmadığı, bulut bilişime geçişte muhakkak göz önünde bulundurulmalıdır. 

Kamu kurumlarında sanallaştırmanın kullanımında önemli adımlar atılmış olup 

kurumların yüzde 76’sı sanallaştırma çözümlerini kullanmaya başlamıştır (Çizelge 

4.3). Fakat kurumlar sanallaştırmanın kullanımı yönündeki tercihlerini ulusal bilişim 

politikalarının bir parçası olarak değil, bireysel bilgi birikimi ve diğer kurumlarla 

gerçekleştirdikleri bilgi alışverişleri doğrultusunda yapmışlardır. Sanallaştırma 

altyapılarının daha etkin yönetilebilirlik ve esneklik sağlayan bulut bilişim 

altyapılarına dönüştürülmesi mümkün olmakla beraber bu dönüşümün maliyet etkin 

olabilmesi için kurumda kullanılan sanallaştırma çözümlerinin birlikte çalışabilirlik, 

açık standartların kullanımı ve altyapının bağımsızlığı gibi hususlarda belli şartları 

sağlaması yerinde olacaktır. Bu şartlar, sanallaştırma kullanımının yaygın olduğu 

kamu kurumlarından yetkililerin katılımı ile oluşturulacak bir çalışma grubu 

aracılığıyla netleştirilmelidir. Ayrıca bir kurumda sanallaştırmanın kullanılıyor 

olması, kurumun bilişim kaynaklarından zaten büyük ölçüde tasarruf ettiğini gösterir. 

Sanallaştırmanın etkin şekilde kullanıldığı bir kurumda bulut bilişimin kullanımının 

performans ve kaynakların etkin kullanımı hususlarında önemli bir ek getirisi 

olmayacaktır. 

5.2. Hukuki Bağlamda Değerlendirmeler 

 Bulut bilişimin yeni bir kavram olması sebebiyle, yürürlükteki mevzuat 

hizmet sağlayıcıları ile hizmet alıcıları arasında sağlam ilişkilerin kurulabilmesi için 

yeterli değildir. Bir kısım hukuki ihtiyaçlar bulut bilişimle beraber gündeme gelirken, 
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bazı ihtiyaçlar ise daha önce de söz konusu olmakla beraber bulut bilişimle daha da 

belirginlik kazanmıştır. Bu bölümde söz konusu ihtiyaçlara yönelik 

değerlendirmelere yer verilmiştir. 

5.2.1. Hukuki Düzenleme İhtiyaçları 
 Bulut bilişime ilişkin olarak hukuki seviyede atılması gereken önemli adımlar 

bulunmaktadır. Özellikle bulut bilişimin en önemli risklerinden biri olan veri 

mahremiyeti riski, hukuki alanda daha önceleri de dile getirilmiş olmakla birlikte 

bulut bilişimin yaygınlaşmasıyla daha fazla gündeme gelen bir konu olmuştur. 

Öncelikle hangi tür verinin hangi şartlar altında kişisel veri sayılacağının netleşmesi 

gerekmektedir. Ayrıca hizmet kalitesi standartlarının tespiti, telif hakları, siber 

suçlarla mücadele, hukuki sorunlarda sorumluların doğru belirlenerek sorumluluk 

sınırlarının net bir şekilde çizilebilmesi gibi hususlarda da hukuki düzenleme 

ihtiyaçları mevzu bahistir. Ülkemizdeki mevcut duruma bakıldığında, kimi mevzuat 

bileşenleri bilişim sistemlerinin farklı yapısı dikkate alınarak münferiden 

güncellenmiş olmakla beraber, mevzuatın büyük çoğunluğu geleneksel yöntemler 

temel alınarak hazırlanmıştır. Bu türden mevzuatın bilişim sistemleri aracılığıyla 

yürütülen işlemlere de uygulanması ya yanlış kararlara ve mağduriyetlere ya da 

bilirkişilere başvurulması suretiyle mahkeme süreçlerinin uzamasına sebep 

olmaktadır. Bu eksikliklerden bulut bilişim de olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu 

hususlara ek olarak, bilişim alanındaki hukuk davalarını destekleyici faaliyetler 

yürüten adli bilişim laboratuarlarının bulut bilişim konusunda yeterlilik kazanması da 

önem taşımaktadır. 

Son zamanlarda uluslararası alanda hukuki süreçlerin bulut bilişim 

bağlamında gözden geçirilerek güncellenmesi çalışmalarına hız verilmiştir. Sadece 

bulut bilişim bağlamında değil, genel anlamda bilişime yönelik uluslararası hukuki 

çalışmaların önemi büyüktür. İnternetin belli bir ülkeyle sınırlandırılamayacak yapısı 

ve giderek artan kullanım oranı dikkate alındığında, uluslararası  çalışmaların önemi 

daha da belirginleşmektedir.  
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5.2.2. Hizmet Kalitesi Standartları 
Bulut bilişim hizmet sağlayıcılarının sunduğu hizmetin belirli kalite 

standartlarına uygun verildiğinin garanti edilebilmesi, bulut bilişime geçişi 

kolaylaştıracak en önemli hususlardan biridir. 1.7.3 no’lu “Sözleşmelerdeki 

Sorunlar” bölümünde, hizmet kalitesinin sunucunun ayakta kalma oranı (uptime) ile 

ölçüldüğünden ve tek başına bu ölçümün hizmet kalite seviyesini tam olarak 

yansıtmadığından bahsedilmiştir. Ne yazık ki mevcut durumda genellikle bu oran 

yeterli görülmektedir. Ayrıca olası sorunların nasıl ve ne kadar süre içerisinde 

çözüme kavuşturulacağı, altyapı güvenliğinde hangi güvenlik standartlarına 

uyulduğu, veri mahremiyetine ilişkin olarak hizmet sağlayıcısı firmada görevli 

personelin verilere gelişi güzel erişiminin engellenip engellenmediği gibi pek çok 

hususta asgari hizmet kalitesi standartlarınının oluşturulması ve bunlara ilişkin 

denetimlerin gerçekleştirilmesi, alınan bulut bilişim hizmetinin güvenilirliğini 

artırarak bulut bilişimin yaygınlaşma sürecini hızlandıracak ve olası mağduriyetlerin 

önüne geçilmesini sağlayacaktır. Hizmet kalite standartlarının oluşturulmadığı 

ortamlarda hizmet alıcılar her bir hizmet sağlayıcısının kullanım şartlarını öğrenmek 

ve bunlara uyum sağlamak durumunda kalmaktadır. Hatta çoğu durumda 

sözleşmelerin hizmet alımı öncesinde detaylı bir şekilde incelenmesi mümkün 

olmamakta, ancak taraflar arasında bir sorun yaşandığında bu sözleşmeler detaylı bir 

şekilde incelenmektedir. Sözleşmeler genellikle hizmet sağlayıcısını koruyucu nitelik 

taşıdığından herhangi bir sorun ortaya çıktığında hizmet alıcısı mağdur 

olabilmektedir. 

5.3. Teknik Seviyede Değerlendirmeler 
 Teknik değerlendirmeler, stratejik ve hukuki değerlendirmelerin 

tamamlayıcısı olarak görülmelidir. Bu bölümde, stratejik ve hukuki 

değerlendirmelerin daha etkin bir şekilde hayata geçebilmesi için önem taşıyan bazı 

teknik hususlara değinilecektir. 

5.3.1. Teknik Araştırma Gerektiren Hususlar 
 Bulut bilişimde aynı altyapının çok sayıda kullanıcı tarafından 

kullanılmasından kaynaklanan bazı sorunlar yaşanabilmektedir. Sanallaştırma 

yardımıyla bir fiziksel sunucu üzerinde çok sayıda sanal sunucu 
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çalıştırılabilmektedir. Oluşturulan bu sanal sunucular dışarıdan bağımsız birer 

fiziksel sunucu gibi görünmekte ise de özellikle veriye erişim sağlayan sabit disk gibi 

birimler çok sayıda sanal sunucunun hızına uyum sağlamakta zorlanabilmektedir 

(Armbrust et al., 2009:18). Bu alan bir araştırma konusu olup, ilgili donanımın 

iyileştirilmesini gerektirmektedir. Araştırılması gerekli bir diğer konu ise verinin 

altyapının esnekliğine hızlı bir şekilde uyum sağlamasının teminidir. Altyapının 

esnekliği sebebiyle bir uygulama tarafından kullanılan kaynaklar anlık olarak artırılıp 

azaltılabilmektedir. Fakat uygulama tarafından kullanılan veri için aynı durum söz 

konusu değildir. Veri miktarının sürekli olarak değiştiği, bununla beraber veriye 

erişimin garanti altına alındığı sistemlerin oluşturulması teknik açıdan kolay değildir 

(Armbrust et al., 2009:18). Bu alan da bir araştırma konusu olup, yeni yöntemler 

bulunmaya devam edilmektedir. 

 Bulut bilişimde bir kullanıcı tarafından yapılan yanlış bir işlem, diğer 

kullanıcıları olumsuz etkileyebilmektedir. Örneğin bulut bilişimden hizmet alan bir 

kullanıcı, çok sayıda istenmeyen e-posta gönderiminde bulunarak kendisine tahsis 

edilmiş IP numarasının e-posta servisleri tarafından kara listeye eklenmesine sebep 

olabilir (Armbrust et al., 2009:18). Bulut bilişim hizmet sağlayıcısı tarafından bu 

kullanıcıya tahsis edilmiş olan IP numarası daha sonra başka bir kullanıcıya tahsis 

edildiğinde, yeni kullanıcı e-posta gönderiminde sorun yaşayacak, gönderdiği e-

postalar e-posta servisleri tarafından istenmeyen e-posta olarak işaretlenecektir. 

Başka örnekleri de verilebilecek bu tarz sorunlar, mevcut bilgi sistemlerinin bulut 

bilişimin esnek yapısına uyum sağlamamasından kaynaklanmaktadır. Geleneksel 

istemci-sunucu mimarisine uygun olarak yazılmış bir uygulamanın, bulut bilişim 

altyapısından etkin bir şekilde faydalanabilmesi, çoğunlukla büyük bir bölümünün 

tekrar yazılmasını gerektirmektedir. Dağıtık mimarilere uygun yazılmış 

uygulamaların bulut bilişime aktarılması nispeten daha kolaydır. Hatta bazı 

durumlarda bu uygulamalar ufak bazı düzenlemelerle bulut bilişim altyapısında 

çalışır hale getirilebilmektedir. 

5.3.2. Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Kullanımı 
 Açık kaynak kodlu yazılımlar, ortak standartların gelişimi ve desteklenmesi 

açısından önemlidir. Bulut bilişim altyapı yazılımlarında açık kaynak kodlu 
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yazılımların tercih edilmesi durumunda sağlam bir yazılım geliştirme altyapısının 

oluşturulması oldukça önemlidir. Açık kaynak kodlu yazılım, birlikte çalışabilirlik 

konusunda sağladığı faydanın yanı sıra, lisans maliyetlerinden tasarruf da 

sağlayacaktır. Ayrıca hizmet sağlayıcıların firma bağımlılığı riskini bertaraf 

edebilmeleri de bir ölçüde açık kaynak kodlu yazılımların kullanımı ile mümkündür 

(Özdaş, 2012:15). 

 Açık kaynak kodlu yazılımların geliştirilmesinde üniversiteler büyük önem 

taşımaktadır. Üniversitelerin bilgi paylaşımı odaklı çalışma prensipleri, açık kaynak 

kodlu yazılımların geliştirilme prensipleri ile tamamen örtüşmektedir. Ayrıca Ar-Ge 

odaklı çalışmalar yürüten üniversitelerin açık kaynak kodlu yazılım projelerinde yer 

alması projelerden daha yenilikçi sonuçlar elde edilmesine katkı sağlayacaktır. 

Üniversitelerin yanı sıra TÜBİTAK da açık kaynak kodlu yazılımların geliştirilmesi 

sürecinde önemli bir aktördür. Ar-Ge alanında faaliyet gösteren bir kamu kurumu 

olması sebebiyle bilim çevreleri arasında saygın bir yeri olan TÜBİTAK, açık 

kaynak kodlu yazılım projelerini destekleyen üniversitelerin sayısının artmasını 

sağlayabilecektir. TÜBİTAK öncü olmakla birlikte, asıl görevin üniversiteler 

bünyesinde yürütülmesi, projelerin sürekli devlet öncülüğünde olmaktan kurtarılarak 

kendi başlarına idame ettirilebilir bir hüviyete sokulması açısından faydalı olacaktır. 

5.3.3. Hizmet Kalitesine Yönelik Teknik Önlemler 
 Hizmet kalitesinin yüksek seviyede tutulabilmesi için öncelikle altyapı 

bileşenlerinin yedekli bir yapıda tutulmaları şarttır. Sadece sunucular değil, ağ 

bileşenleri, ortak depolama alanları gibi bileşenlerin de yedeklerinin bulunması, olası 

bir arıza durumunda sistemin çalışmasına devam edebilmesi açısından önemlidir. 

Mümkünse birden fazla elektrik kaynağı bulunmalı, bir kaynaktan elektrik 

sağlanamadığında diğer kaynak devreye sokulabilmelidir. Hizmetin sorunsuz bir 

şekilde devamı açısından diğer önemli bir husus, birden fazla hizmet sağlayıcısından 

hizmet alınıp alınmadığıdır. Bileşenlerden herhangi birinde arıza meydana 

gelebileceği gibi; hizmet sağlayıcısının hatası, altyapı yazılımının güncellenmesinde 

yaşanan sorunlar gibi etmenler sebebiyle de hizmetin kesintiye uğraması ihtimali 

vardır. Hizmet sağlayıcısı ile hizmet alıcısı arasında yapılan sözleşmelerde genellikle 

hizmet sağlayıcısı muhtemel hukuki anlaşmazlıkları da hesaba katarak sözleşmeyi 
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kendi lehine olacak şekilde hazırlayabilmektedir. Örneğin bazı hizmet sağlayıcıları 

veri kaybı kendi hatalarından kaynaklansa dahi herhangi bir sorumluluk 

almayacaklarını belirtmektedir. 

5.4. Bulut Bilişim Risklerinin Kamu Bağlamında Değerlendirilmesi  

 Bulut bilişimin barındırdığı risklere ilişkin etkin çözüm önerilerinin 

geliştirilebilmesi için teknik, hukuki, sosyal ve ekonomik açılardan bilgi birikiminin 

ortak kullanımı gerekmektedir. Bu sebeple bulut bilişimin risklerinin giderilmesi 

amacıyla yürütülen her türlü çalışmanın farklı disiplinlerden uzmanların katılacağı 

bir ekiple ele alınması önem taşımaktadır. Bu bölümde 1.7 no’lu “Riskleri” 

bölümünde açıklanmış olan risklere ilişkin çözüm önerileri sunulmaktadır. 

Veri Mahremiyeti ve Hukuki Sorunlar 

Veri mahremiyetine ilişkin riskler bulut bilişimin en önemli riskleri olup, 

çözüme kavuşturulmaları da bir o kadar güçtür. Bu risklerin bertaraf edilebilmeleri 

hukuki düzenlemelerle mümkündür. Bazı durumlarda ülke hukukunun ihtiyacı 

karşılayacak seviyede olması da yeterli olmamakta, bulut bilişim hizmeti başka bir 

ülkeden alındığında o ülkenin hukuki düzenlemelerinin yeterli olup olmadığı da söz 

konusu olmaktadır.  

Bulut bilişimde hizmet sağlayıcılarla hizmet alıcılar iç içe geçmiş 

durumdadır. Bulut bilişim hizmet sağlayıcısı bir firma, başka bir firmanın hizmet 

alıcısı olabilir. Olası bir sorunun hukuki yollarla çözüme kavuşturulması için 

öncelikle kanunların, sorumluların doğru belirlenmesine ve sorumluluk sınırlarının 

detaylı bir şekilde çizilebilmesine imkân tanıması gerekmektedir. Bu bağlamda, 

gerekli hukuki düzenlemelerin vakit kaybedilmeden hayata geçirilmesinin ekonomik, 

hukuki ve sosyal açılardan pek çok faydası bulunmaktadır. 

Birlikte Çalışabilirlik ve Ortak Standartlar 

 Ortak standartların yetersizliği, bulut bilişimin hem en önemli, hem de en zor 

ve en uzun vadede çözüm üretilebilecek risklerinden biridir. Bu risk kamu 

bağlamında düşünüldüğünde, kamuya özel bir bulutun oluşturulması ve kurumların 

arzu ettikleri hizmet sağlayıcısından hizmet almaları olmak üzere iki ayrı alternatif 
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bulunmaktadır. İlk alternatif tercih edildiğinde kamu kurumları açısından ortak 

standartların geliştirilmesinin kayda değer bir önemi yoktur. İkinci alternatifte ise 

ortak standartlara ilişkin riskler devam etmektedir. Bu tez çalışmasında kamudan 

hizmet alınması tercih edildiğinden, ortak standartların geliştirilmesinin – önemli bir 

husus olmakla birlikte – bulut bilişime geçişin şartlarından biri olmadığı 

değerlendirilmektedir. 

 Ortak standartların geliştirilmesinde açık kaynak kodlu yazılımlar önemli 

avantajlar sağlamaktadır. Özellikle altyapı ile uygulamaların uyumlu çalışmasını 

temin eden ara katman yazılımlarının açık kaynak kodlu olarak geliştirilmesi bu 

alanda ortak standartların gelişimini destekleyecek, lisans maliyetlerinin azalmasını 

sağlayacak ve firma bağımlılığı riskini büyük oranda azaltacaktır. 

Sözleşmelerdeki Sorunlar 

 Hizmet sağlayıcısının, bulut bilişim sözleşmelerinde yer alan kalite 

kriterlerine uygun hizmet sunduğunun garanti altına alınabilmesinin en iyi yöntemi, 

hizmet kalitesinin bağımsız üçüncü taraflarca denetim altında tutulmasıdır. 

Sözleşmelerde hizmet kalitesi sadece sistemin ayakta kalma oranı ile ölçülmemeli, 

hizmet kalitesinin arzu edilen düzeyde sürdürüldüğünden de emin olunmalıdır. 

Örnek olarak, bulut bilişim hizmeti olarak kiralanan bir uygulama, altyapıda yer alan 

bazı bileşenlerde arıza oluşsa da sağlam kalan bileşenlerin yardımıyla gelen isteklere 

cevap vermeye devam edebilir. Fakat tüm bileşenlerin kullanılamaması uygulamanın 

performansında azalmaya sebep olacaktır. Performansta bu türden bir azalma 

yaşanması, standart ayakta kalma oranı hesaplamalarında genellikle dikkate alınmaz 

ve hizmetin sorunsuz bir şekilde verilmeye devam ettiği düşünülür. Bu riskin ortadan 

kaldırılabilmesi için sistemin isteklere yanıt verme süresi, eş zamanlı bağlantı 

kurabilen toplam kullanıcı sayısı gibi ek kriterlerin de sözleşmelerde yer alması 

uygun olacaktır. 

Güvenlik ve Güvenilebilirlik 

Bulut bilişim altyapısında, geleneksel altyapılarda uygulanan güvenlik 

önlemlerinden daha yüksek seviyede güvenlik önlemlerinin alınması asgari bir 

zorunluluktur. Ülkemiz kamu kurumlarının mevcut durumu düşünüldüğünde, yüksek 
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seviyede güvenlik önlemi barındıran bir bulut bilişim altyapısı, risk taşımak bir yana, 

geleneksel bilgi sistemlerinde tutulan ve kurumlarca yönetilen uygulamaların büyük 

çoğunluğundaki yüksek riski azaltıcı rol de oynayabilir. 

Bulut bilişim gibi dağıtık mimarilerde hizmet devamlılığının temini açısından 

asgari şart, mimariyi oluşturan her bir bileşenin yedekli olması ve diğer bileşenlerde 

meydana gelmesi muhtemel hata senaryolarına karşı hazırlıklı olmasıdır. Ayrıca tek 

bir hizmet sağlayıcısına bağımlı kalınmayarak birden fazla hizmet sağlayıcısının eş 

zamanlı olarak kullanımı da hizmet devamlılığı açısından gerekli bir önlemdir. Fakat 

böylesi bir önlemin ortak standartların gelişmesi ile uygulanabilir olduğu, aksi 

takdirde anlaşma yapılan her hizmet sağlayıcısı için uygulama içinde bulunan 

bağlantı noktalarının özelleştirilmesinin gerekeceği hesaba katılmalıdır. Kamu 

bağlamında bu husus ikincil önceliğe sahiptir. 

Mevcut Uygulamaların Bulut Altyapısına Taşınmasındaki Zorluklar 

 Altyapı olarak bulut bilişim tercih edilmese bile, kamu kurumlarınca 

geliştirilen bilişim sistemlerinin dağıtık altyapıların karakteristik özellikleri dikkate 

alınarak geliştirilmeleri faydalı olacaktır. Çünkü günümüz bilgi sistemleri çoğunlukla 

bir veya birkaç sunucu üzerinde çalıştırılamayacak kadar kapsamlı bir yapıya 

sahiptir. Bilgi sistemlerinin dağıtık mimarilere göre geliştirilmesi, sistemlerin 

idamesini kolaylaştıracaktır. Dağıtık mimarilerde bileşenler arasındaki bağlantılar 

gevşek nitelikte olduğundan, herhangi bir bileşenin değiştirilmesi, bir bileşenin 

kapasitesinin artırılması veya azaltılması gibi işlemler kolay ve hızlı bir şekilde 

gerçekleştirilebilmektedir. 

 Dağıtık mimarilerde yazılım testlerinin önemi daha belirgin bir şekilde ortaya 

çıkmaktadır. Dağıtık mimariler yapısı gereği bileşenlerde meydana gelebilecek 

hatalardan etkilenmeyecek bir yapıda tasarlanmak durumundadır. Bu nedenle 

yazılımlarda gerçekleştirilecek testler ne kadar kapsamlı olursa, sistemin çalışması 

esnasında o kadar az sorun yaşanacağı söylenebilir. 

İnternet Bağlantısı ile İlgili Sorunlar 

Mobil cihazlar, taşınabilir olmaları sebebiyle her ortamda veya her zaman 

ihtiyacı karşılayacak seviyede internet bağlantısına sahip olmayabilir. Bu nedenle 
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mobil uygulamalar, kullanıcının internet bağlantısının olmadığı durumlarda da 

çalışmaya devam etmesine imkân tanıyarak internet bağlantısı kurulduğunda merkezi 

sistemle gerekli veri senkronizasyonunu sağlayabilecek şekilde geliştirilmektedir. 

Yapısı itibarıyla internet bağlantısına ihtiyaç duymayan uygulamalar da bulut 

bilişimle beraber her an internet bağlantısına ihtiyaç duymaktadır. Özellikle 

taşınabilir cihazlarda, uygulamaların internet erişimi olmadığı durumlarda da bir 

kısım işlemleri sürdürebilmeleri önem taşımaktadır. 

İnternet bağlantı hızının yavaşlığı ve bu sebeple büyük boyutlardaki verinin 

bulut altyapısına taşınmasının çok vakit alması sorununa yönelik bazı öneriler 

geliştirilmiştir. Bunlardan en bilineni verilerin taşınabilir diskler üzerinde hizmet 

sağlayıcısına kargo şirketleri aracılığıyla ulaştırılmasıdır. Bu sayede toplam veri 

aktarım süresi kısaltılabilmektedir. Fakat bu yöntem tercih edilirse sanayi casusluğu 

olarak bilinen yöntemlerle verileri taşıyan disklerin yetkisiz kişilerin eline 

geçmeyeceğinden emin olunmalıdır. 

5.5. Kamuda Bulut Bilişimin Olası Kullanım Alanları 

Bu bölümde, bulut bilişimin en çok kullanıldığı alanlar kamu bağlamında 

incelenerek açıklanacaktır. Bulut bilişimin önerilen kullanım alanları olabildiğince 

kapsayıcı bir şekilde açıklanmaya çalışılmış olmakla beraber, bulut bilişimin hemen 

her sektöre, işe ve çalışma alanına yönelik kullanım alanı bulunma potansiyeline 

sahip olan geniş bir kavram olduğu da hatırda tutulmalıdır. 

 AB genelindeki endüstri hedef alınarak yapılan son anket çalışmalarına göre, 

özel sektörde bulut bilişime ilişkin bilinirlik kazanılması ve bulut bilişimin tüm olası 

kullanım alanlarının keşfedilebilmesi için biraz daha zamana ihtiyaç vardır 

(European Parliament, 2012:36). 

Özelleştirme İhtiyacı Olmayan Genel Amaçlı Uygulamalar 

 Özelleştirme ihtiyacı olmayan genel amaçlı uygulamalar, bulut bilişime 

kolayca geçirilebilecek ve altyapı bir kez oluşturulduktan sonra tüm kurumlara 

kolayca uyarlanabilecek uygulamalardır. Bunun en bilindik örneği kurumsal e-posta 

uygulamalarının bulut bilişim altyapısına taşınmasıdır. Hemen hemen her kurumda 

e-postaların yönetimi, e-posta sunucularının lisans ücretleri ve bakımı, e-postaların 
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yedeklenmesi ve güvenliği gibi hususlarda önemli yatırımlar yapılmaktadır. Kamu 

genelinde bir e-posta hizmeti oluşturularak bu hizmetten tüm kamu kurumlarının 

kolayca faydalanabilmesi sağlanabilir. Kurum tarafından talep edilen e-posta hesabı 

sayısınca ücretlendirilebilecek bu hizmet ile en küçük çaplı kurum bile kaliteli ve 

güvenli e-posta hizmetinden faydalanabilir. Ayrıca istenmeyen posta koruması, e-

posta güvenliği gibi konularda merkezi yaklaşımın benimsenmesi hem gerekli 

yatırım maliyetlerinin azalmasını sağlayacak, hem de daha düşük birim bedellerle 

daha kaliteli hizmet alımına imkân tanıyacaktır. Genel amaçlı uygulamalara 

verilebilecek diğer örnekler; çevrimiçi doküman işleme yazılımları, plan/proje takip 

yazılımları, belge, resim ve video arşivleme/barındırma sistemleri, internet sitesi 

barındırma hizmetleri, yazılım test ortamları, görüntülü konferans sistemleri, 

personel bilgi sistemleri ve kimlik doğrulama mekanizmalarıdır.   

Veri Saklama, Yedekleme ve Arşiv Sistemleri 

Dağıtık altyapılarda genel eğilim olarak veriler tek bir kopya halinde 

tutulmaz. Depolama birimlerinden herhangi birinin arızalanması durumunda da 

hizmetin aksamadan devam edebilmesi için aynı veri birden fazla depolama 

biriminde eşzamanlı olarak tutulur. Bulut bilişim, bu özelliğinin yanı sıra dağıtık ve 

esnek bir yapıya sahip olması da hesaba katıldığında, verinin saklanması ve 

yedeklenmesi konusunda önemli avantajlar sağlamaktadır. Özellikle internet 

altyapısının gelişmesi ve bağlantı hızlarının artması ile beraber, internet büyük 

boyutlu verilerin aktarımında varsayılan altyapı haline gelmiştir. İnternet üzerinden 

ses ve video yayını yapılan uygulamalarda olduğu gibi büyük boyutlu dosyaların 

saklanmasını ve kullanıcının bilgisayarına aktarımını gerektiren uygulamalarda bulut 

bilişim iyi bir tercih olacaktır. Nitekim bulut bilişim bu alanda sıklıkla 

kullanılmaktadır. Örneğin film sektöründe faaliyet gösteren Walt Disney firması, 

kullanıcılarına anlık televizyon gösterileri ve film izleme imkânı sunmak amacıyla 

bir bulut bilişim altyapısı kullanmaya başlamıştır (Smith, 2009). 

Kullanımı Zamana Bağlı Olarak Değişen Uygulamalar 

Geniş kitlelerce kullanılan internet uygulamalarının barındırıldığı sunucular, 

sürekli sabit bir yoğunlukla çalışmaz. Yoğunluk günün belli saatlerinde, haftanın 
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belli günlerinde veya yılın belli dönemlerinde değişmektedir. Örneğin bir kamu 

internet sitesinde yayınlanan önemli bir haber, sitenin ortalama ziyaretçi sayısını bir 

anda 5-10 katına çıkarabilir. Başka bir örnek olarak, internet sitesi üzerinden ödeme 

yapma imkânı sunan bir kamu kurumunun internet sitesi son ödeme gününde yoğun 

taleple karşılaşacaktır. Yine T. C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 

gibi internet sitesi üzerinden sınav sonuçlarını duyuran bir kamu kurumunun sitesi, 

sonuçların açıklanmasının hemen ardından yoğun bir talebe muhatap olacaktır. Bu 

tarz internet tabanlı uygulamalar için bulut bilişim ideal bir çözüm sunmaktadır. 

Bulut bilişimin esnek yapısı sayesinde kullanım yoğunluğu arttığında altyapı bu 

yoğunluğa paralel olarak genişleyebilmektedir. Artan talebin sistem yöneticisine tek 

yansıması ise bulut bilişim hizmeti için ödenen aylık tutarın artan talep oranında 

fazla olmasıdır. Kullanım yoğunluğunun nispeten yüksek olduğu dönem sona 

erdiğinde altyapı kendiliğinden daralarak eski haline döner. 

Geleneksel dağıtık altyapılar ihtiyaca göre genişleyip daralabilme özelliğine 

sahip değildir. Bu nedenle bu altyapılar kullanım yoğunluğunun en fazla olduğu 

dönem dikkate alınarak kurulur. Fakat kullanım yoğunluğunun düştüğü dönemlerde 

altyapı kapasitesinin büyük bir kısmı atıl durumda beklemektedir.  

 Kullanım yoğunluğunun fazla olduğu dönemlere karşı alınabilecek bir diğer 

önlem ise yerel bilişim altyapısının muhafaza edilerek talebin bu altyapı ile 

karşılanamayacak kadar fazlalaştığı anlarda bulut bilişim hizmetinin devreye 

sokulmasıdır. Bu yöntem özellikle kullanım yoğunluğunun nadiren, fakat çok yüksek 

oranda arttığı bilişim sistemleri için düşünülmelidir. 

Kaynak Gereksiniminin Tahmin Edilemediği Uygulamalar 

 Kamuya ait bilişim sistemlerinde ne kadar kaynağa ihtiyaç duyulacağının, 

sistem hayata geçirilmeden önce tahmin edilmesi çoğunlukla mümkün olmaz. Eğer 

ihtiyaçtan daha düşük bir tahminde bulunulursa, hizmet istenen kalite standartlarında 

sunulamayacaktır. Yüksek bir tahminde bulunulması durumunda ise fazladan yatırım 

yapılmış olacaktır. İdeal bir tahminleme halka açık sistemlerde mümkün olmamakla 

birlikte, iyi bir tahmin ancak, sistemi kullanacak kullanıcı sayısı ve kullanım 

yoğunluğunun önceden bilinebildiği durumlarda mümkündür. Kullanıcı sayısı ve 
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kullanım yoğunluğu sistem planlaması aşamasında nadiren bilinebilmektedir. Bu 

nedenle, mevcut kamu bilgi sistemleri yatırımlarının çok büyük bir kısmında sürecin 

doğası gereği yanlış tahmin yapılmakta, bu ise ya kaynak israfına ya da hizmetin 

yetersiz kaynakla verilmeye başlanmasına sebep olmaktadır. Kaynak gereksiniminin 

yanlış tahmin edilme ihtimalinin bulunduğu durumlarda bulut bilişimin kullanımı, 

gereksiz harcamaların önüne geçecektir.  

 Bazı bilgi sistemleri ilk kullanılmaya başlandıkları anda çok rağbet görmekte, 

fakat sonrasında rağbet azalmakta ve belli bir seviyede dengelenmektedir. İlk andaki 

yüksek rağbet tahmin edilemeyebileceği gibi, yüksek rağbet sonrasında hangi 

seviyede dengeleneceğine ilişkin doğru bir tahmin de yapılamayabilir. Yüksek 

rağbeti karşılayabilecek nitelikte bir bilgi sistemi, rağbet azaldığında kısmen atıl 

kalacaktır. İlk rağbeti karşılayabilecek güçte olmayan bir bilgi sistemi ise kullanıcı 

memnuniyetini azaltarak talebin dengelendiği seviyeyi daha aşağı çekebilir. Her 

durumda bulut bilişimin kullanımıyla hizmet kalitesinden taviz verilmeden gerekli 

yatırımlar asgari düzeyde tutulabilecektir. 

Yüksek Hesaplama Gücü Gerektiren Uygulamalar 

 Dağıtık mimarilerin en güçlü yanlarından biri, yüksek hesaplama gücü 

gerektiren uygulamalar için uygun olmalarıdır. Bulut bilişim için de bu geçerli olup 

çok sayıda sunucunun aynı anda ortak bir amaç için çalışmasını gerektiren işler için 

ideal çözüm sunmaktadır. Ülkemizde hali hazırda TÜBİTAK ile çeşitli üniversiteler 

tarafından yönetilen çeşitli dağıtık bilişim altyapıları mevcuttur. Akademik 

araştırmalar için kullanılması planlanarak hayata geçirilen bu altyapılar bilişim 

şebekeleri şeklinde kurgulanmış olup bulut bilişimle garanti edilen esnekliğe sahip 

değildir. 

 Bazı kamu kurumları dönemsel olarak yoğun işlemci gücü gerektiren işler 

yürütmek zorunda kalabilmektedir. Bu işlere örnek olarak veri analizleri, logların 

takibi ve yedeklenmesi veya devasa büyüklükteki veritabanları üzerinde yapılacak 

işlemler verilebilir. Geleneksel yöntemlerle bir veya birkaç sunucuda günlerce 

sürebilecek bir işlem, yeterli büyüklükte bulut bilişim altyapısıyla birkaç saat 

içerisinde sonuca ulaştırılabilir. Yine normalde saatlerce sürebilecek bir işlemin 
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dakikalar içinde tamamlanması da mümkündür. Özellikle pek çok kamu kaynağının 

atıl durumda beklediği gece saatlerinde altyapının bu tarz işlere tahsis edilmesi, çok 

sayıda kurumun faydasına olacaktır. Bulut bilişimin ücretlendirilmesinde işlemci 

saati baz alındığından, sözgelimi 1000 adet işlemcinin 1 saat kullanımı için ödenen 

bedel ile 1 işlemcinin 1000 saat kullanımı için ödenen bedel aynıdır. 

Ücretlendirmedeki bu esneklik sayesinde işlerin tamamlanması için gerekli süre 

kısaltılabilmektedir. 

 Bir uygulamanın tamamının bulut bilişim altyapısında tutulması yerine, yerel 

sunucularda çalıştırılıp yoğun işlemci gücü gerektiren işler için bulut bilişim 

altyapısına bağlantı kurulması da alternatif olarak tercih edilen bir yöntemdir. Veri 

mahremiyetine ilişkin çekincelerin olması durumunda veriler anonim hale getirilerek 

harici bulut bilişim altyapısının anonim verilerin işlenmesi için kullanılması 

mümkündür. 

 3 boyutlu animasyonlar, bulut bilişimin kullanılabileceği öncelikli alanlardan 

biridir. Ülkemizde Türkiye Radyo Televizyon Kurumu gibi esas uğraş alanı itibarıyla 

3 boyutlu animasyonlarla ilgilenen kurumlar bulunmaktadır. Animasyonların 

hazırlanmasının ardından video haline getirilmesi, yoğun işlemci gücü gerektiren ve 

sıradan sunucularda çok uzun vakit alabilecek bir işlemdir. Örneğin 3 boyutlu bir 

animasyon filminin tek bir saniyesinin oluşturulması günümüz bilgisayarlarıyla 2,5 - 

3 saat sürebilmektedir. 3 boyutlu modelleme işlemleri, yapı itibarıyla dağıtık 

işlemeye uygun işlemler olduğundan, bulut bilişim bu alanda kullanılabilir.  

Karar Destek Sistemleri 

Bir önceki bölümde değinildiği üzere bulut bilişim, yüksek hesaplama gücü 

gerektiren uygulamalarda önemli faydalar sağlamaktadır. Karar destek sistemleri, 

genellikle yoğun işlemci gücü gerektiren işlemlere dayanmaktadır. Karar destek 

sistemlerinin önemli bir ihtiyacı, karar vermede etkili olacak verilere ilişkin 

analizlerin çok kısa sürede tamamlanarak olabildiğince erken karar alımına destek 

olunmasıdır. Kararın erken alınabilmesi ise yüksek performanslı bir bilişim altyapısı 

ile mümkündür. Özellikle sürekli veri akışının olduğu sistemlerde bir yandan yeni 

veriler kaydedilirken, diğer yandan bu verilerin analiz edilmesi gerekmektedir. Hatta 
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bazı durumlarda analiz edilen veriler, sonraki verilerin sistem tarafından nasıl 

algılanacağına ilişkin girdiler de sağlamakta, bu ise veri analizinin neredeyse anlık 

olarak yapılabilmesini zorunlu kılmaktadır. Anlık veya dönemsel veri analizlerinde 

bulut bilişim altyapıları kullanılarak etkin karar destek sistemlerinin oluşturulması 

mümkündür. Özellikle resim ve ses verileri yüksek işlemci gücü gerektiren analizleri 

zorunlu kılarken, sayısal veri ve metin analizleri de büyük boyutlara ulaştığında yine 

yüksek işlemci gücü gerektirebilmektedir. 

Bulut bilişimin veri analizi konusundaki en önemli katkısı, altyapı yetersizliği 

sebebiyle yapılamayan analizlerin yapılabilir hale gelmesi olacaktır. Bulut bilişim 

altyapısı sadece analiz süresi boyunca kullanılarak maliyet etkin karar destek 

sistemleri oluşturulabilmektedir. Örneğin ABD’de kayıtlı bir hastane, bulut bilişim 

altyapısı kullanarak kanserin erken teşhisine imkân tanıyan bir sistemi hayata 

geçirmiştir. Sistem sayesinde normalde aylar sonra yanıt verilebilen hastalara bir 

hafta içinde yanıt verilebilmeye başlanmıştır (Harris and Alter, 2010:11-12).  

Çok Merkezli Kuruluşların Bütünleşik Uygulamaları 

Accenture adlı araştırma firması tarafından yapılan araştırmaya göre bulut 

bilişim birden fazla organizasyonu ilgilendiren yazılım projelerinde özellikle tercih 

edilmektedir (Harris and Alter, 2010:11). Bazı şirketler farklı bölgelerdeki iş 

süreçlerinin standardizasyonunda bulut bilişimden faydalanmaktadır. Çok merkezli 

firmaların bulut bilişim altyapısını kullanmasının bir diğer faydası da tüm sistemin 

tek bir merkezden yönetilebilmesi ve merkeze bağlı birimlerin yetkileri çerçevesinde 

merkezi bilgilendirmeksizin ihtiyaç oranında kaynak tahsisi yapabilmesidir. Ayrıca 

altyapıya yeni birimlerin eklenmesi süreci hızlı bir şekilde tamamlanabilmektedir. 

Kamu bağlamında düşünüldüğünde, bağlı ve ilgili kuruluşları bulunan veya taşra 

teşkilatına sahip bir kurum, merkezde bir bulut bilişim altyapısı kurarak bağlı tüm 

birimlerinin bu altyapıyı kullanmalarını sağlayabilir. Böylelikle altyapının tek bir 

merkezden yönetilmesiyle yönetim maliyetlerinden büyük oranda tasarruf 

sağlanabilir. Böylesi bir altyapının kurulup kullanıma hazır hale getirilmesi için 

gerekecek süre, kurumun mevcut durumu ile yakından ilişkilidir. Kuşkusuz en fazla 

vakit, mevcut uygulamaların bulut bilişim altyapısına uyarlanması için harcanacak, 
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bu sürenin kısa olması, geçiş sürecini de kısaltacaktır. Her halükarda asgari 3 aylık 

bir geçiş süresinin gerekli olacağı tahmin edilmektedir. 

Önceki Teknolojiler ile Maliyet-Etkin Olmayan Çözümler 

Bulut bilişimin erişilebilirlik, esneklik, hızlı genişleyebilirlik, hız ve düşük 

maliyet avantajları sayesinde daha önceden akla gelmiş olmakla beraber hayata 

geçirilmesinin maliyet etkin olmadığı düşünülen uygulamalar hayata 

geçirilebilmektedir. Örneğin bir kurum veritabanında yapısal bir değişiklik 

planlamakla birlikte bu değişikliğin kurumsal iş süreçlerini aksatacağı düşüncesiyle 

veritabanını olduğu haliyle kullanmak zorunda kalıyor olabilir. Başka bir örnek 

olarak hastaneler verilebilir. Sözgelimi bir hastane teşhis için gerekli bir veri 

analizini yapmaktan, çok uzun vakit aldığı düşüncesiyle vazgeçmiş olabilir. Yine 

finans sektöründe faaliyet gösteren kurumlar, mali analizlere sıklıkla ihtiyaç 

duymaktadır. Mali analizler yapıları itibarıyla vakit alan işlemlerdir ve bazı analizler 

bu nedenle gerçekleştirilemiyor olabilir. Oysaki bulut bilişim kullanıldığında bu 

türden analizler neredeyse anlık olarak gerçekleştirilebilmektedir. Bu şekilde hayata 

geçirildiğinde ekonomik veya sosyal fayda sağlayacağı, fakat maliyet-etkin olmadığı 

düşünülen bilgi sistemlerinin bulut bilişimle birlikte hayata geçirilebilmesi önemli bir 

kazanım olacaktır. Buna ek olarak, bulut bilişim kamuda kullanılmaya başlandığında, 

bulut bilişimin güçlü yönleri kamu kurumlarınca daha iyi anlaşılacak ve daha fazla 

sayıda yeni fikir üretilmeye ve hayata geçirilmeye başlanacaktır. 

Yeni Fikirlerin Düşük Yatırım Maliyetiyle Hayata Geçirilmesi 

Bilişim sektöründe yeni fikirler büyük önem taşımaktadır. Günümüzde 

bilişim sektöründe faaliyet gösteren küresel çapta firmalara bakıldığında, yeni bir 

fikrin hayata geçirilmesi sonucu kısa zamanda çok büyük firmalar haline geldikleri 

görülecektir. Fakat başarılı örneklere özenilerek hayata geçirilmiş yeni fikirlerin 

büyük bir kısmı rağbet görmemekte ve kısa süre sonra yok olmaktadır. Bu nedenle 

yeni fikirlerin hayata geçirilmesi oldukça risklidir. 

Bulut bilişimle yeni fikirler çok daha kolay ve hızlı bir şekilde hayata 

geçirilebilmektedir. Bulut bilişimin bu özelliği sayesinde yeni bir fikre sahip olup da 

bu fikri hayata geçirme riskini almaktan çekinen kurum yöneticileri, bulut bilişim 
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sayesinde fikirlerini kolaylıkla hayata geçirebilirler. Hizmete öngörüldüğü düzeyde 

talep olmadığında kolaylıkla aldıkları hizmeti sonlandırabilir, talep beklentilerinden 

daha yüksek olduğunda ise kolaylıkla altyapıyı genişleterek talebi karşılayabilirler. 

Kamu kurumları henüz test aşamasında olan sistemlerini bulut bilişim 

altyapısında test ederek test için normal süresinden çok daha önce satın alınması 

gereken sunuculardan tasarruf edebilir. Yine bir kurum diğer kurumlara sunmayı 

planladığı hizmeti bulut bilişim altyapısı ile sunarak ne ölçüde talep olacağını henüz 

altyapı yatırımı yapmadan gözlemleyebilir. Özetle, kurumların kullanımına tahsis 

edilmiş bir bulut bilişim altyapısının mevcut olması, önemli imkânları beraberinde 

getirecektir. Özellikle 3-4 ay sürebilen temin prosedürleri düşünüldüğünde, dakikalar 

içerisinde kullanıma hazır hale getirilebilecek sunucuların bilgi işlem birimlerinin 

kullanımına sunulması, önemli bir kazanım olacaktır. 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yönetim ve Organizasyon Yapısına İlişkin Öneriler 

Bulut bilişime ilişkin ülke çalışmaları gözlem altında tutulmalıdır. Özellikle 

Avrupa Birliği ile bu alanda ileri seviyedeki ülkelerden ABD, Kore, İngiltere ve 

Japonya’da bulut bilişime ilişkin strateji seviyesindeki gelişmeler ilgili kurumlarca 

incelenmelidir. 

Hizmet sağlayıcısı olarak TÜBİTAK veya TÜRKSAT’ın görevlendirileceği, 

yine bu kurumların mevcut altyapılarının kullanılması suretiyle, kamuya özel bir 

bulut bilişim altyapısı oluşturulmalıdır. Öte yandan karar verme sürecinde 

TÜBİTAK ve TÜRKSAT’a ilişkin olarak dile getirilmiş olan sakıncalar göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

TÜBİTAK veya TÜRKSAT bünyesinde bir eğitim birimi kurulmalıdır. 

Ayrıca özel sektör tarafından verilecek eğitimler de desteklenmeli, kurulacak eğitim 

biriminin asıl görevi ise özel sektör firmalarının yetkilendirilmesi ve denetlenmesi 

olmalıdır. 

BTK tarafından sektöre yönelik yasal düzenlemeler gerçekleştirilmeli, 

denetleme mekanizması oluşturulmalıdır.  

Türk Standartları Enstitüsü tarafından bulut bilişim altyapılarına yönelik 

standartlar geliştirilmelidir. 

Bulut bilişimde standartlaşmaya ilişkin uluslararası çalışma grupları ve 

etkinlikler takip edilmelidir. Standartlaşma çalışmalarına katkı vermek üzere bir 

çalışma grubu oluşturulmalıdır. Bu çalışma grubu TÜBİTAK ile koordineli bir 

şekilde geliştirilen altyapı yazılımlarına katkıda bulunmalıdır. Grupta hukuki ve 

teknik uzmanlık beraberce temsil edilmelidir. 

Kamu bulutunun işletilmesinden sorumlu kuruluşca verilen hizmetlere ilişkin 

asgari hizmet kalitesi standartlarının oluşturulmasına ve bu standartlara uyumun 

denetim altına alınmasına ihtiyaç vardır. Herhangi bir hizmet kesintisinde hizmet 

sağlayıcısının nasıl bir süreç izleyeceği, veri kaybı durumunda hizmet sağlayıcısının 
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sorumluluk alıp almadığı, vb. hususlara kurumsal anlaşmalarda yer verildiğinden 

emin olunmalıdır. 

Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda bir çalışma grubu oluşturularak 

kamuda bulut bilişimin kullanımına ilişkin detaylı tespit ve öneriler geliştirilmeli, 

mümkünse bir yol haritası belirlenmelidir. Sonrasında Bakanlık Bilgi Toplumu 

Dairesi tarafından yayımlanmakta olan rehber ve kılavuzlar bulut bilişimi de kapsam 

dahilinde tutacak şekilde güncellenmelidir.   

Bulut bilişim hizmetleri, DMO sorumluluğunda yürütülecek çevrimiçi satın 

alma platformu üzerinden satın alınabilmelidir. 

Bulut bilişime yönelik alınacak stratejik kararlarda söz sahibi olacak bir 

yönlendirme kurulu oluşturulmalıdır. Kurulda konuyla ilgili sivil toplum 

kuruluşlarından, kamu kurumlarından ve üniversitelerden birer temsilci yer almalıdır.  

Teknik bir danışma kurulu oluşturularak yönlendirme kurulunun teknik 

konularda desteklenmesi sağlanmalıdır. 

Ar-Ge ve Analiz Faaliyetlerine İlişkin Öneriler 

Bulut bilişim hizmet sağlayıcısı olarak hangi kuruluşun belirleneceğinden 

bağımsız şekilde, bulut bilişime yönelik Ar-Ge çalışmalarında TÜBİTAK mutlaka 

yer almalıdır. 

Ar-Ge çalışmalarında üniversitelerin katkısı alınmalıdır. Üniversitelere test 

amacıyla kullanabilecekleri bir bulut bilişim altyapısı tahsis edilmelidir. Akademik 

alanda yürütülecek Ar-Ge çalışmalarının ilk etapta küçük çapta tutulması, ancak 

ihtiyaç duyulması halinde genişletilmesi yerinde olacaktır. 

Sanallaştırma ve bulut bilişimin farkları incelenerek sanallaştırma kullanılan 

kurumda bulut bilişimin kullanımından ek olarak nasıl bir fayda sağlanacağına ilişkin 

sayısal analizlerle birlikte değerlendirmelerin de yer aldığı bir çalışmanın yapılması 

faydalı olacaktır. 

Bilişim şebekeleri yapı itibarıyla bulut bilişime benzemekte olup, bu 

şebekelerin geliştirilmesi sürecinde yapılmış Ar-Ge çalışmalarının bulut bilişime 

geçiş sürecinde de fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle bilişim 
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şebekelerinin yöneticisi konumunda olan kurum ve kuruluşlar geçiş sürecinde 

mutlaka yer almalıdır. 

Yazılım alanında Ar-Ge faaliyetleri desteklenmelidir. Kamuya özel 

oluşturulması önerilen bulut bilişim altyapısı üzerinde çalışacak uygulamaların gerek 

kamu kuruluşları, gerekse özel sektör firmaları tarafından geliştirilebilmesi için  

gerekli bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülerek rehberler ve yardım 

dokümanlarının hazırlanmalı, teknik yönlendirme gibi hususlara ağırlık verilmelidir. 

Yenilikçi uygulamalara yönelik ödüllendirme mekanizmaları hayata geçirilmelidir. 

Bu faaliyetlerin hizmet sağlayıcısı tarafından yürütülmesinin yerinde olacağı 

düşünülmektedir. 

TÜBİTAK bünyesinde ya açık kaynak kodlu bir bulut bilişim altyapı yazılımı 

geliştirilmeli ya da bu alandaki mevcut açık kaynak kodlu yazılımlar incelenerek 

uygun görülen birine destek verilmelidir. Bu süreçte üniversitelerin katkısı da 

alınmalıdır. TÜBİTAK ile üniversiteler arasında ikili anlaşmalar yoluyla geniş çaplı 

Ar-Ge faaliyetlerinin başarılı bir şekilde sonuçlanabileceği değerlendirilmektedir. 

Böylece yazılım geliştirme görev ve sorumluluğu yalnızca TÜBİTAK’ta 

kalmayacak, geniş çaplı bir yazılım geliştirme ortamı oluşturulmuş olacaktır. Bulut 

bilişim altyapısı üzerinde çalışacak uygulamaların açık kaynak kodlu olarak 

geliştirmesi teşvik edilmelidir. 

Nitelikli İnsan Kaynağının Geliştirilmesine İlişkin Öneriler 

Bulut bilişimin üniversitelerin ilgili bölümlerinde seçmeli ders olarak 

müfredata eklenmesi sağlanmalıdır. Bu dersler tamamen teorik olmamalı, 

üniversitelerin kullanımına açık bulut bilişim altyapısı/altyapıları tahsis edilmek 

suretiyle pratik eğitime de yer verilmelidir. 

TÜBİTAK ve TÜRKSAT bünyesinde yürütülen bulut bilişim yönetim 

birimlerinde her yıl düzenli olarak belirli sayıda öğrencinin staj görmesi sağlanmalı, 

bu sayede bu alandaki nitelikli personel ihtiyacı giderilmeye çalışılmalıdır. 

Bulut bilişim alanında nitelikli insan kaynağının sayıca artması ve 

niteliklerinin belgelendirilebilmesi amacıyla bir sertifikasyon mekanizması hayata 
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geçirilmelidir. Bu doğrultuda meslek örgütleri ve İŞKUR ortaklığı iyi bir seçim 

olacaktır. 

Uygun Bulut Bilişim Mimarisinin Seçimine İlişkin Öneriler 

Özel bulutun diğer bulut çeşitlerine kıyasla sağlayacağı fayda cüzi olacaktır. 

Özellikle küçük çaplı kurumlarda özel bulut altyapısı yerine sanallaştırma 

altyapısının yeterli olacağı değerlendirilmektedir. 

Tüm verisini dış ortama aktarmak istemeyen kurumlar, karma bulut bilişim 

altyapılarını değerlendirmelidir. Karma bulut bilişim altyapısı sayesinde özel/hassas 

nitelikteki veriler kurum tarafından yönetilen özel bulutta tutulurken, 

paylaşılmasında sakınca olmayan veriler için açık bulut bilişim hizmeti 

alınabilecektir. 

Bulut bilişim mimari alternatiflerinden topluluk bulutunun kamu kurumları 

için ideal olacağı düşünülmektedir. Topluluk bulutlarının, topluluğun ortak 

ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir olma avantajından faydalanılarak tüm kamu 

kurumlarınca kullanılacak bir takım ortak hizmetler hazır olarak sunulmalıdır. 

Örneğin MERNİS Projesi, tüm uygulamalarca kullanılabilecek ortak bir hizmet 

olması sebebiyle bu kapsamda değerlendirilebilir. Ayrıca yetkilendirme 

mekanizmaları ve yedekleme gibi hizmetler de ortak hizmetler arasındadır. 

Bulut bilişim mimari modellerinden servis olarak uygulama geliştirme ortamı 

ve servis olarak yazılımın kamu kurumları açısından daha avantajlı olacağı açıktır. 

Servis olarak altyapı modelinde de bir kısım iş yükü hizmet sağlayıcısına 

devredilmekle beraber, hizmet alıcının sorumluluğu daha fazladır. Özellikle 

kurumların özel ihtiyaçlarına göre geliştirilen uygulamalarda servis olarak uygulama 

geliştirme ortamının, genel amaçlı uygulamalarda ise servis olarak yazılımın 

kullanımının kamu için ideal olacağı değerlendirilmektedir. 

Bulut Bilişime Geçiş Sürecine İlişkin Öneriler 

Bulut bilişime geçiş için bir yol haritası, konuyla ilgili paydaşların katkısı da 

alınarak belirlenmelidir. 
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Bulut bilişime ilişkin tanımlama dokümanları ve rehberler oluşturulmalıdır. 

Rehberler konuya tamamen yabancı kişilerin bile anlayabileceği sadelikte olmalıdır. 

Rehberlerde teknik detaylar yer almamalı, teknik detayların verilmesine ihtiyaç 

duyulursa, ihtiyaç duyulan konuya özel daha kapsamlı teknik dokümanlar 

hazırlanmalıdır. Bu faaliyetlerde, başta hizmet sağlayıcısı kuruluş, Kalkınma 

Bakanlığı, BTK ve TSE olmak üzere konuyla ilgili tüm kuruluşların katkısının 

alınması, ilgili kuruluşların faaliyet alanlarına giren konulardaki rehberlerin 

hazırlanmasına katkı sağlamaları yerinde olacaktır. 

Bulut bilişimin tanıtımının ve bulut bilişime ilişkin güncel duyuruların 

yapıldığı, ayrıca başarı hikayelerinin de yer aldığı bir portal oluşturulmalıdır. 

Bulut bilişime geçiş öncesi kurumların mevcut durumu ve ihtiyaçları iyi tesbit 

edilmelidir. En iyi hizmet sağlayıcısının seçiminden ziyade ihtiyaçlara en uygun 

hizmet sağlaycısının seçimi açısından bu analizler önem taşımaktadır. 

Bulut bilişim altyapısı üzerinden sunulan hizmetlerin mobil alternatiflerinin 

de olması önemli bir kazanım olacaktır. Uygulamalar hem masaüstü, hem de mobil 

cihazlar üzerinden kullanılabilecek esneklikte olmalıdır. Yeni nesil programlama 

dilleri ve yazılım araçları bu esnekliğe sahiptir. 

 Hizmet sağlayıcısı tarafından sunulan hizmetin yedekli bir yapıda olması 

önemlidir. Dağıtık altyapılarda ağ bileşenleri de dahil olmak üzere tüm bileşenlerin 

yedekli olması en ideal olan çözümdür. 

Bulut bilişime geçişte savunma ve güvenlik alanlarında faaliyet gösteren 

kurumlar ilk etapta kapsam dışı bırakılmalıdır. 

Bulut bilişime geçişte taşra teşkilatı bulunmayan küçük çaplı kurumlardan 

başlanılmalı, bu örneklerden elde edilecek somut verilerle görece daha büyük 

kurumların geçiş süreçlerine daha emin adımlarla başlanması sağlanmalıdır. Taşra 

teşkilatı olan kurumların tüm taşra teşkilatı yerine kullanım yoğunluğu ve kullanıcı 

sayısı dikkate alınarak öncelikle bir kısmının ağ altyapısı iyileştirilerek önemli 

maliyet kalemlerinin önüne geçilebilir. İlk önce bulut bilişime aktarılması tavsiye 

edilen uygulamalar; e-posta uygulamaları, doküman işleme yazılımları, doküman 

yönetim sistemleri gibi hemen hemen her kurumda kullanılan uygulamalardır. 



144 
 

Hali hazırda ihtiyaçları büyük oranda karşılayan altyapıların bulut bilişim 

altyapılarına dönüştürülmesi yerine, yeni başlatılan projelerde bulut bilişimin tercih 

edilmesi yoluna gidilmelidir. 

Bilgi İşlem Birimlerine İlişkin Öneriler 

Bulut bilişim altyapı yazılımlarında gerçekleştirilen güncelleme işlemlerinin 

hizmet alıcıları etkileyip etkilemediği, etkiliyorsa nasıl bir etkiye sahip olduğu 

hizmet alımı öncesinde incelenmeli ve bu doğrultuda gerekli önlemler alınmalıdır. 

Bir hizmet sağlayıcısı kuruluş, kamu bulutu üzerinden aldığı hizmeti katma 

değerli ek özelliklerle birlikte diğer kamu kurumlarına sunmayı tercih edebilir. Bu 

durumda yapılan sözleşmelerde aracı hizmet sağlayıcısı ile kamusal hizmet 

sağlayıcısı arasındaki yetki ve sorumlulukların sınırlarının net olarak çizilmiş olması 

önemlidir. 

 Hizmet alıcısının verisi kritik nitelikte ise, verinin en azından hareket 

halindeyken ve veri üzerinde işlem yapılmadığı zamanlarda şifrelenmesi yerinde 

olacaktır. Kullanılan şifreleme algoritması ve veriye erişimde kullanılan yetki 

mekanizmaları gibi bilgilere sözleşmelerde mutlaka yer verilmiş olduğundan emin 

olunmalıdır. 

 Çok sayıda müşterinin aynı fiziksel altyapıyı paylaştığı bulut bilişim 

altyapısında müşterilerin birbirinden nasıl soyutlandığına sözleşmelerde yer 

verilmelidir. Örneğin bir kullanıcı, kendisine ait özel nitelikte bir veriyi sildiğinde, 

aynı altyapıyı kullanan başka bir kullanıcı tarafından veriye erişilememesi garanti 

altına alınmalıdır. Verinin silinmesi, taşınması gibi veri mahremiyetine ilişkin 

prosedürlere sözleşmelerde yer verildiğinden emin olunmalıdır. 

 Eğer yürürlükteki mevzuat gereği hizmet alıcının bir yazılım standardına 

uyum sağlaması gerekiyorsa, hizmet sağlayıcısının bu standardı destekleyebilmesinin 

önünde herhangi bir engel bulunmadığından emin olunmalıdır. Bulut bilişim yapısı 

gereği herhangi bir standardın bazı maddeleriyle uyumlu olmayabilir. 

Bazı bilişim sistemleri mevzuat gereği denetlemelere tabidir. Bu 

denetlemeler, fiziksel olarak sistem bileşenlerinin incelenmesini gerektiriyor olabilir. 

Bu tür bir durumda hizmet sağlayıcısının izleyeceği prosedürün sözleşmede net 
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olarak tanımlanması yerinde olacaktır. Ayrıca denetlemeyi gerçekleştirecek 

kuruluşun hizmet sağlayıcısının devrede olmasına engel teşkil edecek bir hukuki 

sürecinin olmadığından emin olunmalıdır. 

Bulut bilişime geçiş sürecinde gerekli mevzuat düzenlemelerinin, ihtiyaç 

duyulan mevzuatın münferiden güncellenmesi şeklinde değil, bütüncül bir bakış açısı 

ile gerçekleştirilmesi önerilmektedir. 

Taşınabilir istemcilerle kullanılması planlanan bulut bilişim uygulamaları 

başta olmak üzere, uygulamalarda internet bağlantısından kaynaklanan sorunların 

kullanıcıya mümkün olduğunca yansıtılmaması, bu amaçla etkin senkronizasyon 

mekanizmalarının kullanımı faydalı olacaktır. 

SONUÇ 

Bulut bilişim, ülkemizde stratejik hedef olarak ortaya konmuş olan ortak 

altyapıların kullanımı, mükerrer kamu yatırımlarının engellenmesi,  kamu iş 

süreçlerinde etkinliğin artırılması, ortak işlemlerin tek bir kapıdan yürütülmesi, bilgi 

sistemlerinin güvenliğinin etkin bir şekilde sağlanması, bilgi sistemlerinin yüksek 

standartlarda idamesi gibi pek çok konuda fayda sağlaması beklenen yeni bir 

kavramdır. Bulut bilişim alanında politika seviyesinde çalışmalar yürüten ülkeler 

bulunmakta, özellikle kamuya ait bilişim sistemlerinin bulut bilişim altyapısına 

geçirilmesine yönelik önemli girişimler hayata geçirilmektedir. Bulut bilişim başta 

veri mahremiyeti olmak üzere önemli riskler de taşımakla beraber, özellikle kamu 

kurumları için bir kısım riskleri bazı yöntemlerle azaltılabilmekte, bir kısım riskler 

ise tamamen ortadan kaldırılabilmektedir. 

Bulut bilişimden azami faydanın elde edilebilmesi için sağlam bir hukuki 

altyapının oluşturulması şarttır. Pek çok ülkenin bu doğrultuda çalışmaları 

bulunmaktadır. Ülkelerin bulut bilişime hazırlık durumu araştırmalarında sıralamalar 

genel olarak hukuki altyapının ne kadar sağlam olduğuna göre şekillenmektedir. 

Türkiye’de bulut bilişime ilişkin yürürlükteki mevzuat oldukça yetersizdir. İhtiyaca 

binaen gerçekleştirilen münferit mevzuat düzenlemeleri yerine bilişim alanında 

hukuki düzenlemelerin topyekün bir bakış açısıyla gerçekleştirilmesi, bulut bilişime 

olduğu kadar diğer bilişim faaliyetlerine de büyük katkı sağlayacaktır. 
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Kamuda bulut bilişim kullanımının farklı yönleriyle incelendiği bu tez 

çalışması bir fayda-maliyet analizi ile de desteklenmiş, analiz sonucunda kamunun 

bulut bilişime geçmesi durumunda yıllık 574 Milyon TL tasarruf öngörülmüştür. 

Ayrıca konuyla ilgili kurumların hangi görevleri yürütmesi gerektiğiyle ilgili bir 

takım önerilere de yer verilmiş olup, bulut bilişim hizmet sağlayıcısı olarak 

TÜBİTAK veya TÜRKSAT alternatiflerine, çeşitli çekincelerle birlikte değinilmiştir. 

Dünya genelinde yoğun bir şekilde irdelenen ve çalışılan bir konu olan bulut 

bilişim, ülkemizde yeterli ilgiyi görmemiştir. Mevcut bazı bilişim altyapıları, bilgi 

eksikliği sebebiyle bulut bilişim olarak vasıflandırılmaktadır. Bulut bilişime ilişkin 

objektif bilgi kaynaklarının oluşturulması, hukuki altyapının sağlamlaştırılması, bulut 

bilişimin dış ülkelere de pazarlanabilir bir hizmet haline getirilmesi, kamuya özel bir 

bulut bilişim altyapısının yine kamu kuruluşları aracılığıyla sunulması, çok sayıda 

kurumca ihtiyaç duyulan uygulamalardan başlanılarak bulut bilişime geçiş için bir 

yol haritası oluşturulması, tez çalışması kapsamında dile getirilen önemli hususlardan 

bazılarıdır. 
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EKLER 
 

EK 1. Kamu Kurumlarının Bulut Bilişime Hazırlık Durumu Anketi 
 
Anketin Amacı ve Kapsamı 
Bulut bilişim konusunda geliştirilmesi muhtemel politika ve önerilere ışık tutması 
amacıyla Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi tarafından hazırlanmış olan bu 
anket kapsamında, kamu kurumlarının bulut bilişime hazırlık durumlarına ilişkin 
bilgi toplanması amaçlanmaktadır. Anket 4 sayfa / 11 ana sorudan oluşmakta olup 
cevaplanması 15 ila 25 dakika sürmektedir. 

Anket kapsamında talep edilen anketi yanıtlayan kurum ve personele ilişkin kişisel 
bilgiler, anketi hazırlayan birimin ankete ilişkin anlaşılmayan hususlarda 
kurumunuzla irtibata geçebilmesi, diğer veriler ise istatistiki tabloların oluşturulması 
ve istatistiki analizlerin yapılması amacıyla kurum adı belirtilmeden 
kullanılacaktır. Çalışma kapsamında kurumunuza dair münferit bir değerlendirmeye 
yer verilmeyecektir. 

Anket Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar 
Anket, bulut bilişimin kamuda kullanımına yönelik sorular içermektedir. Bulut 
bilişimin teknik bir konu olması ve anketin bilişime ilişkin karar alma yetkisine sahip 
kişilerce cevaplanması uygun olacağından anketin Bilgi İşlem Birimi (BİB) 
Yöneticisi tarafından cevaplanması yerinde olacaktır. 

Anket sorularına verilecek cevapların net olması, anketin ve ilgili diğer çalışmaların 
sıhhati açısından büyük önem taşımaktadır. 

Resmi yazıda belirtildiği üzere, bulut bilişime ilişkin politika ve önerilerin 
geliştirilmesinde anket çalışmasının sonuçlarından elde edilecek veriler yönlendirici 
nitelik taşımaktadır. Söz konusu bu çalışmaya katkı sağlamak üzere, elektronik 
ortamda http://www.bilgitoplumu.gov.tr/anket/bulutbilisim adresinden erişilebilen 
anketin interaktif olarak doldurulabilen sürümünün kurumunuz tarafından 1 Haziran 
2012 tarihine kadar cevaplanması beklenmektedir. 

İrtibat Bilgileri 
Ankete ilişkin her türlü görüş, öneri ve sorunlarınız için Kalkınma Bakanlığı 
personeli M. Raşit ÖZDAŞ ile (0312) 294 6602 no’lu telefon veya 
bulutbilisim@kalkinma.gov.tr adresi aracılığıyla irtibata geçebilirsiniz. 

Yukarıda belirtilen hususlara göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden 
teşekkürlerimizi sunarız. 

Saygılarımızla,  

Kalkınma Bakanlığı 
Bilgi Toplumu Dairesi 
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Anketi Cevaplayan Kurum ve Kişi Bilgileri 
 

Kurum:  

Anketi 
Cevaplayanın 

Adı, Soyadı:  
Ünvanı:  
Birimi:  
Telefon :  
E-Posta:  

 
1. Kurumunuzdaki personel, sunucu ve bilgisayarlara ilişkin genel bilgiler 

Kurum personel sayısı: _____ kişi Aktif sunucu sayısı: _____ adet 
BİB personeli sayısı: _____ kişi Aktif bilgisayar sayısı: _____ adet 

Sunucuların ortalama ömrü: _____ yıl Sunuculardaki toplam işlemci sayısı: _____ 
adet 

2011 yılı genelinde sunucuların ortalama doluluk oranı (veri trafiği bazında): Yüzde ____ . 
 
2. Kurumunuzun internet bağlantı türü ve hızı nedir? 
 

Bağlantı Türü:     Bağlantı Hızı: 
 Fiber   ADSL/DSL    ≤ 1Mbps     1-8Mbps     8-16Mbps     ≥ 16Mbps 

 
3. 2009, 2010 ve 2011 yıllarında toplam kurumsal BİT harcamaları nasıl bir 

dağılıma sahiptir? (2012 yılı fiyatlarıyla yazılacaktır) 

Harcama Bileşeni Miktar (Bin 
TL) 

Harcama Bileşeni Miktar (Bin 
TL) 

Danışmanlık 
hizmetleri  Eğitim  

Ağ altyapısı   Veri ihtiyacı – sayısallaştırma  
Sunucu alımı   Sunucu bakımı/onarımı  
Bilgisayar alımı   Bilgisayar bakımı/onarımı  
Veri merkezi elektriği  Yazılım  
Diğer    
 
4. Kurumunuzda sanallaştırma kullanımına ilişkin mevcut durumunuz 
 

a. Sanallaştırma kullanılıyor mu? 
Seçeneklerden size en uygun olan bir şıkkı işaretleyiniz. 

 

   Evet, mümkün olan tüm uygulamalarda    Uygulanma/ihale aşamasında
   Evet, bir kısım uygulamalarda    Planlanıyor
   Pilot olarak uygulanıyor    Hayır

  
b. Sanallaştırma kullanılıyor ise, hangi ortamlarda sanallaştırma 

kullanılmaktadır? 
(Test edilen sanallaştırma uygulamaları dahil değildir) 

   Sunucu    Masaüstü    Veritabanı    Diğer
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c. Sanallaştırma kullanılıyor ise, sanallaştırma öncesinde sunucu sayısı 
kaçtı? 

 

Sanallaştırma öncesinde aktif çalışan sunucu sayısı: _______ adet 
 

5. Kurumsal sunucuların kapasitesine ilişkin mevcut durumunuz ve 
yaklaşımınız 

 

a. Kurumsal sunucuların yüzde kaç kapasite ile çalıştığı ihtiyaç duyulan 
her an kolaylıkla takip edilebiliyor mu? 

   Çalışan tüm sistemlerin tek tek incelenmesi gerekiyor
   Birkaç ekrandan kontrol gerekiyor.
   Tüm sunucular tek bir arayüzden kolayca takip edilebiliyor.

 
b. Kurumsal sunucularda dönemsel veya tam zamanlı atıl kapasite mevcut 

ise bu kapasitenin başka bir kurum tarafından kullanılmasını ister 
misiniz? 

   İsterim    Atıl kapasite paylaşmak için yeterli değil 
   Yeterli personelim yok    Sorumluluk almak istemiyorum
   Ağ altyapısı yeterli değil

 
c. Sunucu kapasiteniz yılın belli dönemlerinde yeterli gelmiyorsa, o 

dönemlerde başka bir kurumun bilişim kaynaklarını kullanmak ister 
misiniz? 

 

   İsterim    Uygulama verilerim çok kritik/özel 
   Yeterli personelim yok    Mevzuat kısıtları bulunuyor
   Ağ altyapısı yeterli değil

 
d. Sistem kaynaklarınız yeterli değilse, yıl içinde kaç gün yetersiz 

kalmaktadır? 
   1-10 gün    10-30 gün    30-60 gün
   60-90 gün    90-180 gün    Yıl boyunca

 
e. Kaynakların yeterli gelmemesi durumunda nasıl bir çözüme 

gidilmektedir? 
   Yeni sunucu alınıyor    Yetersiz sunucular iyileştiriliyor 
   Maddi yetersizlik sebebiyle çözüm bulunamıyor        Diğer

 
f. Kurumunuz sunucularının kullanım oranları dönemsel, haftanın belli 

günleri veya günün belli saatleri iki katı veya daha fazla oranda değişme 
gösteriyor mu? 

 

   Evet, sürekli değişiyor    Evet, bazen değişiyor 
   Evet, nadiren değişiyor    Hemen hemen hiç değişme göstermiyor
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6. Kurumunuza ait bir servis başka bir kurum/kuruluş/firma tarafından 
barındırılıyor mu? (Üçüncü bir tarafça kurum dışında barındırılan e-posta 
uygulamaları, sunucular, vb.) 

   Evet    Hayır    Planlanıyor    Uygulanma/ihale aşamasında
 
7. Yeni bir bilgisayarı ve sunucuyu kullanıma hazır hale getirmek ne kadar 

sürüyor? 
 

 0-1 Saat 1-4 Saat 4-8 Saat 1-4 gün 4 günden çok 
Kullanıcı 
Bilgisayarı 

    

Sunucu     
 
8. Sunucuların yıl boyunca arıza/bakım sebebiyle kapalı kaldığı süre ne 

kadardır? 
 < 1 gün  1-3 gün  3-7 gün  7-15 gün  15-30 gün   > 30 gün

 
9. Kurumsal verilerinizin üçüncü bir tarafın bilişim kaynakları ile işlenmesine 

karşı yaklaşımınız nedir? 
Verilerin işlenmesinde … Kritik/Hassas 

Veriler 
Normal 
Veriler 

Hiçbir üçüncü tarafın bilişim kaynakları kullanılamaz.  Evet  Evet 
Veriler şifrelenmeden, başka bir kamu kurumunun 
kaynakları kullanılabilir.  Evet  Evet 

Veriler şifreli olursa, bir kamu kurumunun kaynakları 
kullanılabilir.  Evet  Evet 

Veriler şifrelenmeden, bir kuruluş/firmanın kaynakları 
kullanılabilir.  Evet  Evet 

Veriler şifreli olursa, bir kuruluş/firmanın kaynakları 
kullanılabilir.  Evet  Evet 

Söz konusu hizmetin yürütülmesinde… 

Hangi kurumların kaynaklarının kullanılabileceğine 
kurumun kendisi karar vermelidir.  Evet  Evet 

Verilen hizmete ilişkin sözleşme kapsamı net, yetki ve 
sorumluluklar tanımlı olmalıdır.  Evet  Evet 

Diğer (Belirtiniz) 
_______________________________________________________________ 
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10. Bilgi İşlem Biriminde görev yapan personelin yapmakta oldukları işlere göre 
dağılımı nasıldır? (Hizmet alımı ile yürütülen işlerde firma personeli sayısını 
giriniz.) 

 

 Firma 
Personeli 

Kurum 
Personeli 

Sunucuların kurulumu / bakımı / güncellenmesi  kişi  kişi 
Personel bilgisayarlarının kurulumu / bakımı / 
güncellenmesi   kişi  kişi 

Ar-Ge faaliyetleri ve yeni yazılım projelerinin 
geliştirilmesi   kişi  kişi 

Mevcut yazılım projelerinin idamesi   kişi  kişi 
Güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması   kişi  kişi 
e-İmza ve sertifikaların yönetimi  kişi  kişi 
Alım süreçlerindeki resmi prosedürler   kişi  kişi 
Diğer   kişi  kişi 
 
 
11. Kurumunuzca sahip olunan lisansların aşağıdaki ürün gruplarına göre 

dağılımı nedir? 
 

İşletim sistemi   
     Windows XP  adet 
     Windows Vista  adet 
     Windows 7  adet 
     Diğer (belirtiniz):   adet 
Sunucu   
     Windows Server (NT – 2000 – 2003 – .NET)  adet 
     Diğer (belirtiniz):  adet 
Ofis Yazılımı   
     Microsoft Office 2003  adet 
     Microsoft Office 2007  adet 
     Microsoft Office 2010  adet 
     Diğer (belirtiniz):  adet 
Veritabanı   
     Oracle (işlemci başına)  adet 
     IBM DB2 (işlemci başına)  adet 
     MS SQL Server (işlemci başına)  adet 
     MS SQL Server (istemci/client başına)  adet 
     SyBase (işlemci başına)  adet 
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     SyBase (sunucu başına)  adet 
     Diğer (belirtiniz):  adet 
 
 
Bulut bilişimin kamuda uygulanmasına ilişkin öneri ve değerlendirmeleriniz 
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________ 

 
Anketimizin amacına ulaşması için ayırdığınız vakit ve harcadığınız emeğe teşekkür 
ederiz. 
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EK 2. Anketin Uygulandığı Kurumların Listesi 
(Alfabetik Sıraya Göre) 
 
Merkezi Kamu Kurumları 
 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 
Devlet Personel Başkanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Ekonomi Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
Gelir İdaresi Başkanlığı 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 
İller Bankası Genel Müdürlüğü 
Kamu İhale Kurumu 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Milli Güvenlik Kurumu Genel Sekreterliği 
Milli Kütüphane Başkanlığı 
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
PTT Genel Müdürlüğü 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
Sermaye Piyasası Kurulu 
Sosyal Güvenlik Kurumu 
T.C. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Türk Patent Enstitüsü 
Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığı 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
Türkiye iş Kurumu Genel Müdürlüğü 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
Yükseköğretim Kurulu 
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Üniversiteler  
 
Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Anadolu Üniversitesi 
Ankara Üniversitesi 
Balıkesir Üniversitesi 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Çukurova Üniversitesi 
Dicle Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 
Gaziantep Üniversitesi  
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Giresun Üniversitesi 
Harran Üniversitesi 
İnönü Üniversitesi 
Kafkas Üniversitesi 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Kırıkkale Üniversitesi 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 
Marmara Üniversitesi 
Mersin Üniversitesi 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
Namık Kemal Üniversitesi 
Niğde Üniversitesi  
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Sakarya Üniversitesi 
Selçuk Üniversitesi 
Süleyman Demirel Üniversitesi 
Trakya Üniversitesi 
Uludağ Üniversitesi 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
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