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Bulut Biliúimde Bilgi Güvenli÷i ve
Standardizasyon ÇalÕúmalarÕ
Gökhan ùengül, Atila Bostan

Abstract— Widespread usage and increasing speed of digital
communication bring about proliferation and rising number of
cloud applications which greatly depend on online information
and service sharing. Although the technical qualifications have
got quite close to user expectations, the principle problem of
cloud services is still the security mechanisms between user and
service provider, which have not reasonably matured yet. In
forming the security mechanisms, dissemination of common
standards is of great importance to provide grounds for
common
understanding
and
monitoring
capability.
Furthermore, these standards need to be published and
necessary legal actions should be activated. This study aims to
call attention to the importance of common security standards
in cloud computing and provide a concise summary of ongoing
standardization studies in Turkey. The study also points out
the significance of cloud computing standards in e-government
services.
Index Terms— Security in cloud computing, Cloud
computing standards.
Özet— SayÕsal iletiúimin süratinin artmasÕ ve yaygÕnlaúmasÕ,
a÷ üzerinden hizmet ve veri paylaúÕm esasÕna dayanan bulut
biliúim uygulamalarÕnÕn da sayÕca atmasÕ ve yaygÕnlaúmasÕ için
ortam oluúturmaktadÕr. Teknik yeterlili÷i kullanÕcÕlarÕ tatmin
noktasÕna oldukça yaklaúan bulut biliúim hizmetlerinin temel
problemi hizmet sa÷layÕcÕ ve kullanÕcÕ arasÕnda güven
mekanizmasÕnÕn
henüz
yeterli
olgunluk
seviyesinde
oluúturulamamÕú olmasÕdÕr. Bu güven mekanizmasÕnÕn
oluúturulmasÕnda ortak anlayÕú ve denetlenebilirlik sa÷lamasÕ
açÕsÕndan standardlarÕn yayÕmlanmasÕ ve bu standartlarÕn
rehberli÷inde gereken hukuki düzenlemelerin hayata
geçilmesine ihtiyaç vardÕr. Bu çalÕúmada, bulut biliúimin
yayÕnlaúmasÕnÕn önündeki en önemli engel olan güvenlik
boyutuna dikkat çekilmekte ve Türkiye’de bulut biliúim
konusunda devam etmekte olan standart çalÕúmalarÕ hakkÕnda
bilgi verilmektedir. Bulut biliúim ve e-devlet hizmetlerinin bu
standard çalÕúmalarÕna paralel geliútirilmesinin önemi
vurgulanmaktadÕr.
Anahtar Kelimeler— Bulut biliúimde güvenlik, bulut biliúim
güvenlik standardlarÕ

I. GøRøù

S

AYISAL ça÷ olarak isimlendirilen 21nci yüzyÕlÕn ilk on
yÕllÕk döneminde, sayÕsal ortamlarÕn büyük bir hÕzla
sosyalleúmesi gözlenirken, veri saklama ve hesaplama
hizmetlerine donanÕm ve fiziksel mekândan ba÷ÕmsÕz eriúim
sa÷layan bulut biliúim uygulamalarÕ da yaygÕnlaúmaktadÕr.
Bilgisayar a÷ altyapÕsÕnda eriúilen sürat ve yaygÕnlaúmaya
paralel olarak, veri ve hizmetlerin a÷ üzerinden kullanÕlmasÕ
daha cazip hale gelmektedir. E-ticaret, e-bankacÕlÕk, e-devlet
ve uzaktan e÷itim gibi geniú kullanÕcÕ kitlesine hitap eden
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hizmetler internet a÷Õ üzerinde baúarÕlÕ bir úekilde
kullanÕlmaktadÕr. Bütün bu geliúmelerin yanÕnda bulut
biliúim yaklaúÕmÕ özellikle hizmet maliyetlerini düúürmesi
ve yüksek eriúilebilirlik özellikleri ile yeni fÕrsatlar
yaratmaktadÕr. YapÕlan stratejik de÷erlendirmeler, bulut
biliúim uygulamalarÕnÕn yaygÕnlaúaca÷ÕnÕ ve bu alanda
ekonomik geliúmeler yaúanaca÷Õna iúaret etmektedir. Dünya
genelinde bu alandaki pazarÕn 2010 yÕlÕnda 21,5 milyar
dolar oldu÷u belirtilirken, 2015 yÕlÕ için bu rakamÕn 73
milyar dolara ulaúaca÷Õ öngörülmektedir [1]. AB
ekonomisinde de bulut biliúimin önemli bir stratejik etken
olmasÕ beklenmektedir [2].
Bulut biliúim konusunda yapÕlan inceleme ve araútÕrmalar
güvenlik ve kiúisel bilginin korunmasÕ boyutlarÕnÕn bu
teknolojinin yaygÕnlaúmasÕnÕn önünde en önemli engelleri
oluúturdu÷u konusunda hem fikirdir [3], [4], [5]. Bu
engellerin aúÕlmasÕ için ise öngörülen çözüm yolu, alanda
ortak standartlarÕn belirlenmesi ve hukuki düzenlemelerin
yapÕlmasÕ olarak ortaya çÕkmaktadÕr.
Varadi ve di÷erlerinin [6] de belirtti÷i gibi, bilgi
güvenli÷inin sa÷lanmasÕ ve kiúisel bilginin korumasÕ
konularÕ
teknik
çözümlerin
yanÕnda
hukuksal
düzenlemelerle de yakÕndan ilgilidir. Mevcut hukuki
düzenlemelerin ise devletlerin hâkim olduklarÕ co÷rafya ile
sÕnÕrlanmÕú olmasÕ, bulut biliúimin do÷asÕnda var olan
co÷rafyadan ba÷ÕmsÕz olma ve hizmet yerinin bilinmemesi
prensipleri ile yan yana kondu÷unda problemi daha da
karmaúÕk hale getirmektedir. Güvenin sa÷lanmasÕ ve
kiúiselli÷in korunmasÕ problemleri bankacÕlÕk sisteminin
kuruldu÷u yÕllarda da ortaya çÕkmÕú, ancak bu problemler
devletlerin hukuki düzenlemeleri ile günümüzde aúÕlmÕútÕr.
Ne var ki, bankacÕlÕk konusundaki hukuki düzenlemeler
devletlerarasÕnda farklÕlÕk gösterebilmektedir. Geçerli olan
düzenleme, bankacÕlÕk hizmetinin verildi÷i devlet sÕnÕrlarÕ
ile belirlenmektedir. Bulut biliúim ise hizmetin co÷rafyadan
ba÷ÕmsÕz olarak ve farklÕ devlet hâkimiyetlerinde bulunan
sistemlerden alÕnmasÕnÕ öngörmektedir. Bu tür bir hizmet
sunumu teknik olarak mümkün olsa da hangi hukuki
düzenlemeye tabi olaca÷Õ konusu halen tartÕúÕlmaktadÕr [7],
[8].
Di÷er taraftan birçok ülkede e-devlet uygulamalarÕ ile
kamu hizmetlerinin bir bulut içerisinde vatandaúa
ulaútÕrÕlmasÕ ve böylece, bu hizmetlerin maliyetlerinin
düúürülmesinin yanÕnda, hizmet süratinin ve eriúilebilirli÷in
artÕrÕlarak
vatandaú
memnuniyetinin
yükseltilmesi
amaçlanmaktadÕr. Bu amaçla Türkiye’de 2003 yÕlÕndan
itibaren Bilgi Toplumu Stratejisi yayÕnlanmÕú ve buna uygun
bir eylem planÕ hazÕrlanarak uygulamaya geçilmiútir. Ancak
özellikle kamu kurumlarÕnÕn kendi sorumluluklarÕna verilen
bilgi ve süreçleri, kurum dÕúÕna açmasÕnda ortak standart ve
hukuki düzenleme yetersizli÷i önemli bir engel
oluúturmaktadÕr. Zira her kurum kendi sorumlulu÷undaki
bilginin korunmasÕ ve hizmetlerin uygun úekilde
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çalÕúmasÕndan sorumlu ve yetkili iken, kurumsal sorumluluk
alanÕnda uygun düzenlemeler yapÕlmadan yetkinin baúka
otoritelere devrine karúÕ çÕkmaktadÕr. Bu konuda yaúanmÕú
olan ve bulut servis sa÷layÕcÕsÕndan kaynaklanan hizmet
aksamasÕ ve veri kaybÕ
olaylarÕ da kaygÕlarÕ
kuvvetlendirmektedir. Bulut hizmeti vermekte olan Intuit
sitesi 15-16 Haziran 2010 tarihinde 24 saati açan bir süre
zarfÕnda hizmet verememiú, bu da birçok kullanÕcÕ için
ma÷duriyet oluúturmuútur [9]. En yeni olaylardan birisi de,
bulut hizmet sunucusu Evernote’un Mart 2013 tarihinde 50
milyon
kullanÕcÕ
parolasÕnÕn
saldÕrgan
kiúilerce
de÷iútirildi÷ini açÕklamasÕdÕr [10]. Bütün bunlara ra÷men
bulut biliúimin vaat etti÷i hizmet edinme ve iúletmesindeki
düúük maliyet ve hizmet sunumundaki esneklik, devlet
bulutunun bir ön adÕmÕ olabilecek kamuda veri
merkezlerinin birleútirilmesi [11] gibi bazÕ çalÕúmalarÕn
baúlatÕlmasÕnÕn önüne geçememektedir.
Bu çalÕúmada öncelikle bulut biliúim kavramÕ, hizmet
modelleri, faydalarÕ hakkÕnda özet bilgi verilecek ve bulut
biliúimim
yaygÕnlaúmasÕnÕn
önündeki
sorunlar
listelenecektir. Daha sonra bulut biliúimin önde gelen
sorunlarÕndan olan güvenli÷in sa÷lanmasÕnda standartlarÕn
önemi ve Türkiye’de sayÕsal güvenlik standardÕ çalÕúmalarÕ
anlatÕlacaktÕr. Sonuç bölümünde ise ülkemizdeki güvenlik
standartlarÕ konusunda beklenen geliúmeler ÕúÕ÷Õnda bulut
biliúim ve e-devlet uygulamalarÕnda gerçekleúebilecek
açÕlÕmlar vurgulanacaktÕr.

farklÕ bakÕú açÕlarÕndan de÷iúik sÕnÕflandÕrmalar altÕnda
toplanabilmektedir. Aúa÷Õda sÕrasÕ ile bulut biliúimin farklÕ
bakÕú açÕlarÕndan sÕnÕflandÕrmalarÕ, bulut biliúimin faydalarÕ
ve sorunlarÕ sunulmuútur.
A. Bulut biliúim SÕnÕflandÕrmalarÕ
1. Verilen Hizmet AçÕsÕndan Bulut Modelleri
Bulut biliúim hizmetleri genellikle üç hizmet modeli ile
sÕnÕflandÕrÕlmaktadÕr. Hizmet sa÷layÕcÕlar bu modellerden
herhangi birisini veya birkaç tanesini eú zamanlÕ
sunabilmektedir. Bu hizmet modelleri ve özellikleri aúa÷Õda
özetlenmiútir.
i. Hizmet Olarak YazÕlÕm (Software as a Service-SaaS).
Bu hizmet modelinde kullanÕcÕ terminallerine yazÕlÕm
yüklemesi yapÕlmadan, yazÕlÕmlar hizmet bulutu içerisindeki
sunucular üzerinde çalÕútÕrÕlÕr.
ii. Hizmet olarak platform (Platform as a ServicePaaS).
KullanÕcÕya geliútirme ortamÕ gerekli tüm yazÕlÕm,
donanÕm ve konfigürasyonlarÕ ile sa÷lanÕr. KullanÕcÕ bu
ortamÕ, kullandÕ÷Õ terminalden ve mekândan ba÷ÕmsÕz olarak
kullanÕr.
iii. Hizmet olarak AltyapÕ (Infrastructure as a Service-IaaS)
Kaynak bulutu olarak da adlandÕrÕlÕr. Biliúim altyapÕ
elemanÕ hizmetlerini bir bulut içerinde sunma esasÕna
dayanÕr. Veri saklamak için disk alanÕ, a÷ güvenli÷i için
ateú-duvarÕ hizmetleri bu model için örneklerdir.
2. KullanÕm Biçimine Göre Bulut Modelleri

II. BULUT BøLøùøM
Bulut biliúim konusunda üzerinde uzlaúÕ sa÷lanan bir
tanÕmlama henüz bulunmasa da;
bu kavramÕ, eriúim
noktalarÕ arasÕnda ortak bilgi ve hizmet paylaúÕmÕnÕ sa÷layan
platform olarak tanÕmlamak mümkündür. TanÕndan da
anlaúÕlaca÷Õ üzere eriúim noktalarÕ arasÕnda iletiúimi, bilgi
akÕúÕnÕ sa÷layabilmek için bir iletiúim a÷Õna ihtiyaç vardÕr ve
bu a÷ bulut biliúimi mümkün kÕlan en temel bileúendir. Bir
baúka bakÕú açÕsÕndan bulut biliúim için veri ve hizmetlerin
bir a÷ üzerinden ve kullanÕcÕlar arasÕnda ortaklaúa
kullanÕlmasÕdÕr tanÕmÕ da yapÕlabilir. AslÕnda a÷ üzerinden
hesaplama, da÷ÕtÕk hesaplama veya a÷ üzerinde da÷ÕtÕk veri
saklama biliúim dünyasÕnda uzun zamandan beri yapÕla
gelen uygulamalardÕr. Son zamanlarda, veri a÷larÕnÕn
yaygÕnlaúmasÕ, süratlerinin artmasÕ, eriúim ve kullanÕm
maliyetlerindeki düúüú ile sanal iúlem ve sanal saklama
alanlarÕndaki ilerlemeler, tüm bu özellikleri içeren
hizmetlerin daha etkin ve düúük maliyetle üretilmesini
mümkün kÕlmÕútÕr. ArtÕk kullanÕcÕnÕn fiziksel olarak
kayna÷ÕnÕ bilmedi÷i hizmetleri kullanmasÕ veya yine fiziksel
olarak makine ve ortamÕnÕ bilmedi÷i alanlarda verilerini
saklamasÕ mümkündür. KullanÕcÕ bakÕú açÕsÕndan hesaplama
hizmetleri ve veri saklama alanlarÕ fiziksel bir cihaza
karúÕlÕk gelmeyen bir ortam (bulut) tarafÕndan
sa÷lanmaktadÕr.
YukarÕda bahsedilen karakteristikteki hizmetlerin ønternet
gibi evrensel bir a÷ üzerinde çalÕútÕrÕlmasÕ ile mekândan ve
donanÕmdan ba÷ÕmsÕz eriúim altyapÕsÕ sayesinde, hem
hizmetlerin eriúilebilirli÷i artmakta hem de daha geniú bir
kullanÕcÕ kitlesine hizmet vermek suretiyle kullanÕcÕ baúÕna
düúen maliyetler azalmaktadÕr.
Günümüzde kullanÕlmakta olan bulut biliúim hizmetleri
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KullanÕm Biçimine göre bulutlar dört sÕnÕfa ayrÕlmaktadÕr.
i. Genel Bulut.
Genele açÕk bir a÷ üzerinden verilen bulut biliúim
hizmetleridir.
ii. Özel Bulut.
Bir kurum, firma gibi belirli bir grup kullanÕcÕ için verilen
bulut hizmetleridir. Hizmetler kurumun, firmanÕn kendisi
tarafÕndan veya farklÕ bir kuruluú tarafÕndan çalÕútÕrÕlabilir.
iii. Melez Bulut.
Genel ve özel bulutun karÕúÕk ve eú zamanlÕ kullanÕmÕdÕr.
Belirli bir kurum, firma bazÕ hizmetleri genel buluttan
alÕrken di÷erlerini özel buluttan alabilir..
B. Bulut Biliúimin FaydalarÕ
Bulut biliúim donanÕm, yazÕlÕm ve altyapÕnÕn ortaklaúa
kullanÕlmasÕnÕ sa÷lamasÕ nedeni ile bu maliyetlerin
paylaúÕlmasÕnÕ sa÷lamaktadÕr. AyrÕca sistem iúletmesi,
güvenli÷in sa÷lanmasÕ ve yedekleme gibi bazÕ özel
hizmetlerin de daha kaliteli yerine getirilmesine yardÕmcÕ
olmaktadÕr. Servis model ve kullanÕm úeklinden ba÷ÕmsÕz
olarak bulut biliúimin faydalarÕ;
i. DonanÕm ve yazÕlÕm maliyetlerinin azalmasÕ
ii. Uzaktan eriúim kolaylÕ÷Õ
iii. Veri saklama maliyetlerinin veri miktarÕ ile orantÕlÕ
olmasÕ.
olarak sÕralanabilir. Bütün bunlara ek olarak, Avrupa
Komisyonu 2012 yÕlÕ raporuna göre bulut biliúim sayesinde
mobil çalÕúma %46, üretim %41 ve standartlaúma %35
artmÕútÕr [12]..
C. Bulut Biliúimin SorunlarÕ
Bulut biliúimin faydalarÕnÕn yanÕnda nispeten yeni bir
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yaklaúÕm olmasÕ ve ülke sÕnÕrlarÕnÕ aúan bir hizmet olmasÕ
nedenleri ile halen bazÕ teknik ve hukuksal sorunlarÕ
bulunmaktadÕr. Özellikle hukuksal sorunlarÕn bulut biliúimin
yaygÕnlaúmasÕnÕn önünde önemli engel oluúturdu÷u
de÷erlendirilmektedir. Bulut biliúimin mevcut sorunlarÕ
baúlÕklar halinde aúa÷Õda listelenmiútir.
i. UygulamalarÕn yavaú çalÕúmasÕ
ii. Geniú bant a÷ eriúimine ihtiyaç duymasÕ
iii. Uzaktan eriúim güvenlik sorunlarÕ
iv. Hizmet ve/veya verinin nerede oldu÷unu bilmeme
v. Bulut hizmeti veren firmanÕn yeterlili÷inin ve
güvenirlili÷inin bilinmemesi ve denetlenememesi
vi. Bulut hizmeti veren firmalarÕn güvenlik, veri
bütünlü÷ü ve eriúim denetimi konularÕnda
sorumluluk üstelenmemeleri
vii. Bulut hizmeti veren firmalarÕn hizmet süreklili÷i
konusunda taahhütte bulunamamasÕ
viii. Buluttaki içeri÷in mülkiyet hakkÕ ve kullanÕmÕ
konusunda belirsizlik
ix. SayÕsal deliller ve adli inceleme iúlemleri, süreçleri
konularÕndaki belirsizlikler.
x. Siber saldÕrÕlar için bulut alanlarÕnÕn hedef haline
gelmesi.
YukarÕdaki listede belirtilen ilk iki madde dÕúÕnda kalan
di÷er maddelerin hepsi bulut hizmeti kullanÕcÕsÕnÕn hizmeti
veren makamla olan güven iliúkisini do÷rudan etkileyen
hususlardÕr. ølk iki maddede belirtilen bulut sorunlarÕ halen
alanda sorun olarak yer almakla beraber, günümüzde
eriúilen durum itibarÕ ile kullanÕcÕ rahatsÕzlÕ÷Õ açÕsÕndan çok
ön planda olan konular de÷ildir. Bir baúka ifade ile bulut
biliúimde en temel sorun, hizmet sa÷layÕcÕsÕ ve kullanÕcÕsÕ
arasÕndaki güven mekanizmasÕndaki eksiklikler ve bu alanda
geçerli olacak hukuksal düzenlemelerin eksikli÷i olarak
göze çarpmaktadÕr.
III. GÜVENLøöøN SAöLANMASINDA STANDARTLARIN ÖNEMø
Herhangi bir ürünün, sürecin, sistemin ya da kiúinin,
önceden belirlenmiú kriterlere göre de÷erlendirilmesi ve söz
konusu kriterlere uygunlu÷unun üçüncü taraflarca
do÷rulanmasÕ
süreci
belgelendirme
olarak
adlandÕrÕlmaktadÕr. Genellikle de÷erlendirme kriterleri,
üzerinde tüm paydaúlarÕn katÕlÕmÕ ile belirlenir ve ulusal ve
uluslararasÕ standardizasyon kuruluúlarÕ tarafÕndan standart
olarak yayÕnlanÕr. Herhangi bir standardda ürünün belirli
özelliklere göre sa÷lamasÕ gereken kriterler yer alÕr. Örne÷in
bilgi teknolojileri cihazlarÕ ile ilgili bir standart, cihazÕn
sa÷lamasÕ gereken iúlevselli÷e odaklanÕrken bir baúka
standart aynÕ ürünün uymasÕ gereken bilgi güvenli÷i
prensiplerine odaklanabilir.
Türkiye’de standartlarÕn hazÕrlanmasÕ ve standartlara
uygunluk sa÷layan firma ve ürünlerin belgelendirilmesi
görevi 132 sayÕlÕ kanunla Türk StandardlarÕ Enstitüsü’ne
(TSE) verilmiútir. 1960 yÕlÕnda kurulan TSE, o günden bu
yana farklÕ alanlarda standart hazÕrlama faaliyetlerini
sürdürmektedir.
Bugün itibariyle
TSE
tarafÕndan
yayÕnlanmÕú olan yürürlükte 30000’den fazla standart
bulunmaktadÕr. UluslararasÕ alanda ise standart hazÕrlama
çalÕúmalarÕnÕ yürüten farklÕ kuruluúlar bulunmaktadÕr.
UluslararasÕ düzeyde standart hazÕrlama çalÕúmalarÕnÕ
yürüten en büyük kuruluú hiç kuúkusuz ki UluslararasÕ
Standardizasyon TeúkilatÕ (ISO) ’dur. UluslararasÕ alanda
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standart hazÕrlama faaliyetinde bulunan bir di÷er büyük
kuruluú ise UluslararasÕ Elektroteknik Komisyonu (IEC)’dir.
Türk StandardlarÕ Enstitüsü hem ISO’nun hem de IEC’nin
üyesidir ve söz konusu kuruluúlarÕn standartlarÕnÕ da Türk
StandardÕ olarak kabul etmekte ve yayÕnlamaktadÕr. Türk
StandardlarÕ Enstitüsü (TSE) ayrÕca, 2011 yÕlÕnda Avrupa
Birli÷i (AB) standardizasyon kuruluúlarÕ olan Avrupa
Standardizasyon Komitesi (CEN) ve Avrupa Elektroteknik
Standardizasyon Komitesi (CENELEC)’ne de tam üye
olmuútur. Türk StandardlarÕ Enstitüsü, hem ülkemiz
ihtiyaçlarÕna yönelik standart hazÕrlama faaliyetlerine devam
etmekte, hem de mevzuatlar gere÷i üyesi bulundu÷u
uluslararasÕ
standardizasyon
kuruluúlarÕnÕn
standart
hazÕrlama çalÕúmalarÕna katÕlmakta ve bu kuruluúlarca
yayÕnlanan standartlarÕ Türk StandardÕ olarak kabul
etmektedir.
Bilgi güvenli÷i konusundaki standartlara de÷inmeden
önce söz konusu standartlara göre belgelendirme yapmanÕn
öneminden bahsetmek gerekir. Bilgi güvenli÷i standartlarÕna
uygunlu÷un sa÷lanmasÕ ve dolayÕsÕ ile belgelendirme
yapÕlmasÕ, BT ürünleri ya da sistemlerinde en az bilgi
güvenli÷i açÕ÷Õ ya da zafiyeti bulunduranlarÕn tespit edilmesi
ve temini ile bilgi güvenli÷i konusundaki risklerin en aza
indirgenmesini sa÷layacaktÕr. Bu sayede gerek maddi
gerekse de manevi kayÕplarÕn en aza indirilmesi mümkün
olabilir.
Biliúim sektöründeki ürünler ve sistemler baz alÕndÕ÷Õnda
gerek uluslararasÕ düzeyde gerekse de ulusal düzeyde birçok
standardÕn bulundu÷u görülebilir. Ancak söz konusu olan
bilgi güvenli÷i oldu÷unda, ulusal ve uluslararasÕ standartlarÕ
iki temel grupta ve standart baúlÕ÷Õ altÕnda toplamak
mümkündür: Sistem tabanlÕ standartlar (ISO/IEC 27001
grubu) ve ürün tabanlÕ standartlar (ISO/IEC 15408 grubu).
TS ISO/IEC 27001 [13], ilk olarak ISO tarafÕndan 2005
yÕlÕnda yayÕnlanmÕú, müteakibinde Türkçeye tercümesi
yapÕlarak Türk standardÕ olarak TSE tarafÕndan da
yayÕnlanmÕú bir sistem tabanlÕ bilgi güvenli÷i standardÕdÕr.
Standard herhangi bir ürünün taúÕmasÕ gereken güvenlik
kriterlerini belirlemez. Bunun yerine BT ürünlerini kullanan
bir sistemi ele alarak Bilgi Güvenli÷i politikasÕ, risk analizi,
iç denetimler, yönetim deste÷i ve yönetimin gözden
geçirmesi gibi konularÕ ele alarak bir kuruluútaki bilgi
varlÕklarÕnÕn korunmasÕna yönelik olarak sistemin
gereksinimlerini belirler. ISO tarafÕndan söz konusu
standardÕ destekleyici di÷er bir dizi standart da (ISO 27000,
ISO 27002, ISO 27004, ISO 27005, ISO 27006, vb)
yayÕnlanmÕútÕr. Söz konusu standartlar yine TSE tarafÕndan
Türk standardÕ olarak kabul edilmiú ve yürürlüktedir.
Bunun yanÕnda BT ürünlerinin taúÕmasÕ gereken asgari
güvenlik kriterlerini belirleyen ve belgelendirilmesini
sa÷layan ürün temelli bir standart olan ISO/IEC 15408
standardÕ bulunmaktadÕr [14]. Ortak kriterler olarak da
bilinen ISO/IEC 15408 standardÕ ilk kez 2005 yÕlÕnda
yayÕnlanmÕú, 2009 yÕlÕnda da revize edilmiútir. Ortak
kriterler
ISO 15408 -1,2,3 úeklinde üç bölümden
oluúmaktadÕr ve belirli bir BT ürününe özgü olmayÕp tüm
ürünlere uygulanabilirdir. Standart EAL olarak adlandÕrÕlan
ve 1’den baúlayÕp 7’ye kadar uzanan yedi güvenlik seviyesi
belirlemektedir. Bu seviyelerden EAL-1 en düúük seviyeyi,
EAL 7 ise en yüksek seviyeyi ifade eder. Genellikle yazÕlÕm
ürünleri için EAL 4 ya da EAL 4+ en yaygÕn karúÕlaúÕlan
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güvenlik seviyeleridir.
Bulut biliúim açÕsÕndan güvenlik ele alÕndÕ÷Õnda yukarÕda
bahsedilen standartlara göre belgelendirme yapmak
mümkün olmakla birlikte bulut biliúimin do÷asÕ gere÷i bu
belgelendirmelere hazÕrlanmak ve gerekli denetimleri
gerçekleútirmek zordur. Bunun yanÕnda güncel bir teknoloji
olmasÕ itibariyle bulut biliúim alanÕnda bilgi güvenli÷i
kriterlerini belirlemek amacÕyla henüz yayÕnlanmÕú özel bir
standart da bulunmamaktadÕr. Ancak gerek sektördeki
gerekse de bulut biliúimin hÕzla yaygÕnlaúmasÕ ve bu nedenle
de bilgi güvenli÷i hususlarÕnÕn irdelenmesi ihtiyaçlarÕ
nedeniyle hem ISO bünyesinde hem de TSE bünyesinde
standardizasyon çalÕúmalarÕna baúlanmÕútÕr.
ISO bünyesindeki çalÕúmalar incelendi÷inde ISO/IEC
27017 [15], ISO/IEC 27018 [16] ve ISO/IEC 27036-4 [17]
standartlarÕ
konusunda
çalÕúmalara
baúlandÕ÷Õ
görülmektedir. Bu standart çalÕúmalarÕndan ilki olan
ISO/IEC 27017 çalÕúmasÕ, ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenli÷i
Yönetim Sistemi standardÕnÕ temel alarak bulut biliúim
hizmetleri için bilgi güvenli÷i kontrolleri için en iyi
uygulama örneklerini, ISO/IEC 27018 çalÕúmasÕ halka açÕk
bulut biliúim hizmetlerinde veri koruma kontrollerinin en iyi
uygulama örneklerini ve ISO/IEC 27036-4 ise tedarikçi
hizmetleri açÕsÕndan bulut biliúim güvenli÷i kÕlavuzu
sa÷lamayÕ hedeflemektedir. Her üç standart çalÕúmasÕ da
incelendi÷inde ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenli÷i Yönetim
Sistemi tabanlÕ olduklarÕ ve henüz standart hazÕrlama
çalÕúmalarÕna
yeni
baúlandÕ÷Õ
ve
standardlarÕn
yayÕnlanmasÕnÕn zaman alaca÷Õ görülmektedir. Ancak yine
de bulut biliúim konusunda hizmet sa÷layan firmalarÕn bu
standardizasyon çalÕúmalarÕnÕn farkÕnda olmalarÕ ve ürün
tasarÕmlarÕnÕ bu standardlara göre planlamalarÕ faydalÕ
olacaktÕr.
IV. TÜRKøYE’DE BULUT BøLøùøM KONUSUNDAKø
STANDARDøZASYON ÇALIùMALARI
TSE bünyesinde 2013 yÕlÕ ilk çeyre÷inde oluúturulmuú
olan "Siber Güvenlik Özel Komitesi" tarafÕndan, bulut
biliúim altyapÕlarÕnÕn güvenli÷ine iliúkin standartlarÕn
belirlenmesi yönünde çalÕúmalara baúlanmÕútÕr. ÇalÕúma
kapsamÕnda bulut biliúim alanÕndaki uluslararasÕ kuruluúlar
ile baúta Amerika olmak üzere öncü ülkelerin özellikle bulut
biliúim güvenli÷ine yönelik çalÕúmalarÕ incelenecek ve
Türkiye için standartlar belirlenecektir. Bulut biliúim hizmet
sa÷layÕcÕlarÕ ülkemizde sayÕca az olmakla birlikte, çok
sayÕda firmanÕn kiúisel verilerini barÕndÕrÕyor olmalarÕ
sebebiyle kritik öneme sahiptir. Bu nedenle bulut biliúime
yönelik güvenlik standartlarÕ önemli görülmekte ve bu
alandaki çalÕúmalarÕn bir an önce bitirilmesi yönünde çaba
harcanmaktadÕr.
Bulut biliúim kullanÕmÕnÕn dünyada ve Türkiye’de
yaygÕnlaúmasÕnÕn önünde en önemli engel hizmet sa÷layÕcÕ
ve kullanÕcÕ arasÕnda yeterli seviyede bir güven
mekanizmasÕnÕn sa÷lanamamÕú olmasÕdÕr. Gerek hizmet
sa÷layÕcÕlarÕn belirli sorumluluklarÕ üstelenmemesi ve
gerekse alandaki hukuksal düzenleme belirsizli÷i bu
karúÕlÕklÕ
güvenin
oluúturulmasÕnÕ
engellemektedir.
KullanÕcÕlar hizmetleri bulut üzerinden alÕrken ilave
güvenlik risklerini üstelenmek istememektedir. Bu riskler,
bilginin ve verinin güvenli÷i boyutunda olabilece÷i gibi,
hizmetin sa÷lanmasÕ ve eriúilmesi konularÕnda da
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olabilmektedir. KullanÕcÕ açÕsÕndan kiúisel veya kurumsal
verinin kaybÕ, bozulmasÕ, eriúilememesi veya kendi kontrolü
dÕúÕnda üçüncü úahÕslarca kullanÕlmasÕnÕn yanÕnda aldÕ÷Õ
hizmetin süreklili÷i ve eriúilebilirli÷i önemli güven
parametreleridir. Hizmet sunucusu ve kullanÕcÕsÕ arasÕndan
bu alanda yapÕlacak sa÷lÕklÕ anlaúmalar için hizmet güvenlik
standardlarÕnÕn belirlenmiú olmasÕ ve bir garantör otoritenin
varlÕ÷Õna ihtiyaç duyulmaktadÕr. StandartlarÕn hizmet
güvenlik seviyesi ve içeri÷i konusunda ortak anlayÕúÕ ve
denetlenebilirli÷i sa÷lamasÕ, garantör otoritenin ise bu
standart ve düzenlemelerin ihlali durumunda zarar gören
tarafÕn korunmasÕnÕ garanti altÕna almasÕ beklenmektedir.
AslÕnda bu iki boyut birbiri ile çok yakÕndan ilgilidir. Zira
alanda ortak anlayÕú ve tanÕmlama sa÷lanmadan
denetlenebilirlik ve hukuki düzenleme yapmak imkânsÕzdÕr.
V. SONUÇ VE ÖNERøLER
Günümüzde oldukça yüksek hÕzlara ulaúmÕú olan sayÕsal
iletiúim ve bilgi iúleme teknolojisi kaynaklarÕn, hizmetlerin
ve verinin ortaklaúa kullanÕlmasÕnÕ sa÷layan ve bulut biliúim
olarak adlandÕrÕlan hizmet platformlarÕnÕn yaygÕn olarak
kullanÕlmasÕna imkân tanÕmaktadÕr. Ancak teknolojik olarak
uygulanabilir olan bu hizmetler, alandaki güven
problemlerinden dolayÕ yeterince hÕzlÕ yaygÕnlaúamamakta
ve geniú kullanÕcÕ çevrelerince tercih edilmemektedir.
Bulut biliúim hizmetleri için geliútirilecek ulusal ve
evrensel standartlarÕn hukuksal düzenlemeleri de mümkün
kÕlmasÕ ve hizmet sa÷layÕcÕ ile kullanÕcÕ arasÕnda
oluúturulacak güven mekanizmasÕ için temel oluúturmasÕ
beklenmektedir. Türkiye’de
ISO/IEC kapsamÕnda
geliútirilmekte olan 27017, 2718 ve 27036-4 standartlarÕ ile
bulut biliúim hizmetleri ve bulutta bilgi güvenli÷i
konularÕnda düzenleme çalÕúmalarÕ baúlatÕlmÕútÕr. Ancak
yeni yayÕnlanacak bu standartlarÕn temel olarak ISO/IEC
27001 Bilgi Güvenli÷i Yönetim Sistemi’ne dayanacak
olmasÕ hizmet ve ürünlerde temel niteliklerin neler olaca÷Õ
konusunda belirleyici faktördür. Bulut biliúim hizmet
sa÷layÕcÕlarÕnÕn hizmetlerini bu öngörü dâhilinde
yapÕlandÕrmalarÕ onlara gelecekte avantaj sa÷layacaktÕr.
AyrÕca e-devlet çalÕúmalarÕnda ulaúÕlmasÕ hedeflenen devletbulutu hizmetlerinin de bu standart öngörüsüne paralel
geliútirilmesi uygun olacaktÕr.
Standart çalÕúmalarÕna benzer úekilde bulut biliúime özgü
hukuksal alanÕn düzenlenmesi konusunda da ulusal ve
uluslararasÕ çalÕúmalarÕn bir an önce baúlatÕlmasÕ zaman
kazandÕracaktÕr.
Bulut biliúimin yaygÕnlaúmasÕ ve daha geniú kullanÕcÕ
kitlerine ulaúmasÕ ancak hizmet sa÷layÕcÕ ve kullanÕcÕ
arasÕnda karúÕlÕklÕ güven mekanizmasÕnÕn oluúturulmasÕ ile
sa÷lanabilecektir. StandartlarÕn tanÕmlanmasÕnÕ ve hukuki
düzenlemeleri takiben bulut hizmetlerine talebin daha da
artmasÕ ve bu hizmetlerin yaygÕn olarak kullanÕlmasÕ
beklenmektedir.
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