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BULUT BİLİŞİM KAVRAMINA GİRİŞ



Bulut bilişim (cloud computing) 

sunucu bilgisayarlar ve buna

benzer internete bağlı

cihazların istenildiği zaman 

kullanılarak, kaynakları

kullanıcılar arasında

paylaşılabilen internet tabanlı

bilişim hizmetlerine verilen

genel isimdir.

Bulut Bilişim Nedir?



Bulut Bilişimin Avantajları

 Kişiselleştirme

 Paylaşım ve İşbirliği

 Ölçeklenebilirlik ve Ayarlanabilir Kapasite

 Erişim Kolaylığı

 Düşük Maliyet

 Esneklik ve Verimlilik

 Sabit Yatırım Maliyeti Olmaması

 Zaman ve Mekan Bağımsız Çalışma İmkanı

 Çevre Dostu



Bulut Bilişimin Dezavantajları

 Hizmet Devamlılığı ve Kullanılırlığı

 Veri Güvenliği ve Gizliliği

 Veri Denetlenebilirliği, Uygunluğu ve Yasal Düzenlemeler

 Hizmet Sağlayıcı Bağımlılığı ve Veri Kilitlenmesi

 Yönetim Ara yüzü ve Uzaktan Erişim

 Bant Genişliği ve Veri Transferi



Bulut Çeşitleri

Genel Bulut (Public Cloud)

Özel Bulut (Private Cloud)

Karma Bulut (Hybrid Cloud)



Genel Bulut

Genel Bulut altyapısında, depolama ve diğer kaynaklar bir 

hizmet sağlayıcı tarafından kamuya/genel kullanıcılara 

sunulmaktadır. Bu modelde, bilgi işlem faaliyeti bir hizmet 

sağlayıcının kurduğu altyapı üzerinde Hizmet alan 

tarafından kiralanan kaynaklar üzerinde yürütülür. Bu 

çözüm özellikle bireysel kullanım/tüketiciler için de uygun 

bir çözümdür. Diğer bulut alt yapılarına nazaran daha 

düşük güvenlikli bir yapı olduğu söylenebilir. Genel Bulut 

altyapısı nispeten düşük maliyetli çözümler sunmakta 

olup, genellikle kullandığın kadar öde sistemiyle çalışır. 

Hatta bireysel kullanıcılara/tüketicilere ücretsiz dahi 

sunulabilmektedir.



Özel Bulut

Özel Bulut alt yapısı yalnızca tek bir 
kurum/organizasyon için kurulur ve işletilir; 
kamuya/üçüncü şahısların erişimine kapalıdır. Bu alt 
yapı mimarisinde, altyapı kuruluşun içinde dâhili 
olarak tutulabileceği gibi, bahse konu kuruluş adına 
üçüncü bir tarafça da barındırılabilir. Özel Bulut alt 
yapısı çoğunlukla kurumsal/büyük şirketler ve veri 
güvenliğini ön planda tutan kuruluşlara hitap 
etmektedir. Genel bulut altyapısına nazaran daha 
maliyetli olmasında rağmen, bilgi işlem yatırım ve 
giderlerinde cazip avantajlar sağladığı söylenebilir.



Karma Bulut

Karma/Melez bulut altyapısında; özel, topluluk veya 

genel bulutun ikisi veya hepsinin birleşimi söz 

konusudur. Karma bulutun özel bulut kısmınaa 

nispeten daha hassas, gizli veriler ve kritik 

uygulamalar; genel bulut kısmına ise daha az 

güvenlik kaygısı duyulan uygulamalar 

yerleştirilebilir.



Bulut Bilişim Hizmet Modelleri

 Servis Olarak Altyapı (IaaS – Infrastructure as a Service)

 Servis Olarak Platform (PaaS – Platform as a Service)

 Servis Olarak Yazılım (SaaS – Software as a Service)



Servis Olarak Altyapı

IaaS modelinde Hizmet alan, ihtiyacı olan işlemci, 
depolama, ağ kaynağı ve diğer temel bilişim 
kaynaklarını kendisi yapılandırabilmekte ve bunların 
üzerine ihtiyacı olan işletim sistemini ve uygulamaları 
kurabilmektedir. Hizmet alanın fiziki alt yapı üzerinde 
yönetimi ve tam kontrolü yoktur. Ancak Hizmet alanın 
depolama, işletim sistemi seviyesinde sisteme 
hâkimiyeti bulunmaktadır ve belirli ağ bileşenlerini 
yönetebilmektedir. IaaS modeli bazı kaynaklarda 
“Servis Olarak Donanım” (Hardware as a service, HaaS) 
olarak da tanımlanmaktadır.



Servis Olarak Platform

Hizmet sağlayıcı, hizmet alana; Hizmet sağlayıcı tarafından 
sunulan programlama dilleri, yazılım kütüphaneleri, servisler 
ve araçlar kullanılarak, kendi uygulamasını geliştirip, 
çalıştırabileceği bir platform ve hatta tamamlayıcı hizmetler 
sunar. PaaS modelinde Hizmet alanın, platform altyapısını 
oluşturan sunucular, işletim sistemleri, depolama alanı ve 
benzeri bileşenler üzerinde herhangi bir kontrolü ve yönetim 
imkânı yoktur. Hizmet alanın yetki alanı, bulut altyapısına 
aktardığı yazılıma ilişkin her türlü düzenleme ve bu yazılımın 
çalıştığı ortama ilişkin konfigürasyon ayarlarıdır.



Servis Olarak Yazılım

SaaS, hizmet sağlayıcı tarafından, sunucu üzerinde 
bulundurulan yazılım uygulamasının birden fazla hizmet 
alanın kullanımına sunulmasıdır. Hizmet alanlar, 
uygulamalara erişmek için kendi sistemlerine herhangi bir 
kurulum yapmadan, web tarayıcıları gibi ara yüzler aracılığı 
ile internete bağlı bir ortamdan, bulut üzerindeki 
uygulamalara erişerek çalışma ve işlemlerini 
gerçekleştirebilmektedir. SaaS’da, yazılımlar internet 
üzerinden birer hizmet olarak sunulur ve hizmet, kullanım 
bazlı olarak ücretlendirilir. SaaS modelinde hizmet alan, alt 
yapıdaki ağ, sunucu, işletim sistemi ve depolama aygıtları 
gibi bileşenleri yönetmez veya denetlemez. Hizmet alana, 
sadece hizmet olarak aldığı uygulamaya has 
konfigürasyon/yapısal ayarlarını değiştirebilme yetkisi verilir.



Önde Gelen Bulut Bilişim Sağlayıcıları



Buluta Geçiş Planı Anketi



KİŞİSEL VERİ KAVRAMI, KVKK VE 

KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINDA 

SAKLANMASI HUSUSU



Kişisel Veri

6 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 6698 

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’da 

kişisel veri, «kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek

kişiye ilişkin her türlü bilgi» olarak tanımlanmıştır. 

Dolayısıyla anonimleştirilmiş veriler ile merhum kişilerin 

verileri, kişisel veri olarak kabul edilemeyecektir.



Kişisel Verinin Unsurları

i. Kimliği belirli veya belirlenebilir

Her ne kadar bir kişinin kimliğinin belirli hale gelmesinin en yaygın şekli ad ve

soyadının tespit edilmesi olsa da, kişiye ait başka bilgiler de bu kişiyi, içinde

bulunduğu bir topluluğun diğer üyelerinden ayırt edilmesini sağlayabilir.

Kimliği belirlenebilir olma durumu değerlendirilirken; üçüncü kişilerin ilgili

kişinin kimliğini belirlemek yolunda makul çerçevede başvurabileceği tüm yollar

(başka veri kaynaklarından edinilebilecek verileri kullanma vb.) göz önüne

alınmalıdır. Bununla birlikte bu yolların gerektirdiği çaba ve ilgili kurumun

amacı gibi kriterler de değerlendirilmelidir.



Kişisel Verinin Unsurları

ii. Gerçek kişi

Tüzel kişilere ilişkin verilerin korunması KVKK kapsamı

dışında kalmakla birlikte, tüzel kişilerin verilerini koruyan

diğer mevzuat hükümleri saklıdır

iii. İlişkin olma

Gerçek kişi ile veri arasındaki bağlantı genellikle

kolaylıkla kurulabilmektedir. Ancak bazı hallerde verinin

nesne ile ilgili olması halinde kişi ile dolaylı bir bağlantısı

olduğundan söz edilecektir.



Özel Nitelikli Kişisel Veri

 Biyometrik ve genetik verileri

 Irkı

 Etnik kökeni

 Siyasi düşüncesi

 Dini

 Mezhebi

 Diğer inançları

 Kılık ve kıyafeti,

 Üyelik (dernek, vakıf ya da sendika)

 Sağlığı

 Felsefi inancı

 Cinsel hayatı

 Ceza mahkûmiyeti

 Güvenlik tedbirleri

Başkaları tarafından öğrenildiği takdirde ilgili kişinin mağdur olabilmesine 

veya ayrımcılığa maruz kalabilmesine neden olabilecek nitelikle olan ve 

bu nedenle daha fazla korumaya ihtiyaç duyulan kişisel verilere özel 

nitelikli kişisel veri denmektedir.



Kişisel Veri Örnekleri

 İsim, kimlik kartı numarası, meslek, iletişim bilgileri, medeni durumu, ev veya iş adresi ve
fotoğraf bilgileri;

 Kişisel geliri, mülkiyetinde bulunan menkul ve gayrimenkuller, vergi ödemeleri, kamu
fonlarına yapılan ödemeler gibi kişisel mülkiyet durumu;

 Hesap numarası, hesabın açıldığı tarih, hesabı açan banka, hesap bakiyesi, hesap işlemleri
gibi kişisel hesap bilgileri;

 Kredi kartı geri ödeme durumu, borç geri ödeme durumu ve kişisel iktisadi faaliyetler
sırasında ortaya çıkan ve kredi durumunu yansıtabilecek olan diğer bilgiler gibi kişisel kredi
bilgileri;

 Ödeme kesin hesabı, servet yönetimi, kiralık kasa gibi aracılık işleri bankacılık sektöründe
finansal kurumlar tarafından yürütülürken elde edilen, saklanan ve tutulan kişisel bilgileri
de içeren kişisel finansal işlem bilgileri ve müşterileri, sigorta şirketleri, hisse senedi
komisyoncusu şirketler, fon şirketleri ve vadeli işlem şirketleri ile (bu finansal kurumlar
aracılığıyla) işlem görürken ortaya çıkan kişisel bilgiler;

 Ham verilerin (kişisel tüketim alışkanlıkları ve yatırıma isteklilik gibi) işlenmesi ve analiz
edilmesi sonucu ortaya çıkan ve kişisel tercihleri yansıtan bilgileri içeren türev bilgiler;

 Kişilerle iş ilişkisi kurarken elde edilen ve saklanan diğer kişisel bilgiler.



KVKK Terimleri

 Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı, 

 Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği 

belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini, 

 Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi 

bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, 

kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, 

açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da 

kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, 

 Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu, 

 Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu, 

 Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen 

gerçek veya tüzel kişiyi, 

 Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini, 

 Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin 

kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder



Açık Rıza Unsurları ve İstisnaları

Açık rıza unsurları :

1. İlgili kişinin bilgilendirilmesi.
2. Rızanın belirli bir konuyla sınırlandırılması.
3. Rızanın özgür irade ile açıklanması.

Açık rıza istisnaları :
1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
2. Fiili imkansızlık. 
3. Bir sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi.
4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü.
5. İlgili kişi tarafından alenileştirme.
6. Hakkın tesisi, kullanılması veya korunması. 

7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.



Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Kurulu



Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

KVKK Madde 9 :

(1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz.

(2) Kişisel veriler, 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında

belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede;

a) Yeterli korumanın bulunması,

b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki

veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurul’un 

izninin bulunması,

kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

(3) Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir.



Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

(4) Kurul yabancı ülkede yeterli koruma bulunup bulunmadığına ve ikinci fıkranın (b) bendi uyarınca izin
verilip verilmeyeceğine;

a) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri,

b) Kişisel veri talep eden ülke ile Türkiye arasında veri aktarımına ilişkin karşılıklılık durumunu,

c) Her somut kişisel veri aktarımına ilişkin olarak, kişisel verinin niteliği ile işlenme amaç ve süresini,

ç) Kişisel verinin aktarılacağı ülkenin konuyla ilgili mevzuatı ve uygulamasını,

d) Kişisel verinin aktarılacağı ülkede bulunan veri sorumlusu tarafından taahhüt edilen önlemleri,

değerlendirmek ve ihtiyaç duyması hâlinde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü de almak suretiyle
karar verir.

(5) Kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye’nin veya ilgili kişinin
menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun
görüşü alınarak Kurulun izniyle yurt dışına aktarılabilir.

(6) Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.



Kişisel Verinin Yurt Dışına Aktarılabilmesi Kararı

Veri aktarılacak ülke 

ile Türkiye’nin taraf 

olduğu uluslararası 

sözleşme var mı?

Veri yurt dışına 

aktarılabilir.

Açık rıza var mı?

Kanunun md. 5/2 ve 

md. 6/3. 

Maddelerindeki 

şartlar sağlanıyor mu?

Veri yurt dışına 

aktarılabilir.
Veri yurt dışına 

aktarılamaz.

Veri aktarılacak ülke 

Kurul tarafından 

kabul edilen güvenli 

ülke listesinde mi?

Veri yurt dışına 

aktarılabilir.

Veri aktarılacak 

ülkenin, yeterli 

koruma yapacağına 

dair yazılı taahhüdü 

var mı?

Veri yurt dışına 

aktarılamaz.

Kurul izni var mı?

Veri yurt dışına 

aktarılamaz.

Veri yurt dışına 

aktarılabilir.

E

E

E

E

E

E

H

H

H

H

H

H



Yaptırımlar : Suçlar

KVK’nın ‘’Suçlar’’ başlıklı 17. maddesi uyarınca TCK’nın 135 ila 

140.’ıncı maddelerine atıfta bulunulmuştur. Bu maddelere göre 

suç teşkil eden ve cezaları aşağıdaki şekilde öngörülmüştür:

 Kişisel verilerin kaydedilmesi : 1 yıldan 3 yıla

 Özel nitelikli kişisel verilerin kaydedilmesi : 1.5 yılda 4.5 yıla

 Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme : 2 yıldan 4 yıla

 Verileri yok etmeme : 1 yıldan 2 yıla



Yaptırımlar : Kabahatler

KVK’nın ‘’ Kabahatler’’ başlıklı 18. maddesi uyarınca aşağıdaki 

yaptırımlar öngörülmüştür:

 Aydınlatma yükümlülüğüne aykırılık: 5.000 ila 100.000 TL

 Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere aykırılık : 15.000 ila 1.000.000 TL

 Kurul kararlarına uymama : 25.000 ila 1.000.000 TL

 Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırılık : 20.000 ila 1.000.000 TL



Alınabilecek Önlemler

1- Verinin Kullanılması

Kişisel verilerin kabul edilebilir kullanım kurallarının veri sorumlusu tarafından 

belirleniyor olması beklenir. Bu kurallar belirlenirken geçerli ve uygulanabilir 

kanunlar, düzenlemeler ve sözleşmelerden doğan yükümlülükler göz önünde 

bulundurulur. Sektörel olarak kabul görmüş ve öne çıkan iyi uygulamaları da 

değerlendirip şirket için uygulanabilir olanları hayata geçirmek, veri güvenliğinden 

doğabilecek riskleri yönetmekte faydalı olacaktır. Kullanım kuralları asgari olarak 

aşağıdaki başlıklarda tanımlanabilir: 

 Erişim kontrolü 

 Kullanıcı doğrulaması 

 Erişim kaydı (log) 

 Fiziksel güvenlik



Alınabilecek Önlemler

2- Verinin Aktarımı

Fiziksel veya elektronik veri aktarımı için güvenli yöntemler belirlenmelidir. 

Elektronik ortamlarda veri aktarımı yapılırken mahremiyetinin korunması için 

kriptolu iletişim tercih edilir.

3- Verinin Saklanması

Fiziksel veya elektronik veri aktarımı için güvenli yöntemler belirlenmelidir. 

Elektronik ortamlarda veri aktarımı yapılırken mahremiyetinin korunması için 

kriptolu iletişim tercih edilir.



Alınabilecek Önlemler

4- Verinin İmhası

Fiziksel veya elektronik ortamda bulunan kişisel verilerin imha edilmesi için 

uygun yöntemler şirketler tarafından belirlenip ilgililerin bu yöntemlere 

hakim olduğundan emin olunmalıdır. Basılı dokümanlar için en yaygın olarak 

kullanılan yöntem kağıt kıyma makinası kullanımıdır. Sabit disklerde veya 

taşınabilir belleklerde tutulan cihazlardaki verilerin imhası için farklı birçok 

yöntem bulunmaktadır. ABD Savunma Bakanlığı tarafından önerilen yöntem 

olan DoD 5220.22-M standardı ve Kanada İletişim Güvenlik Kurumu tarafından 

yayımlanan CSEC ITSG-06 standardı iyi uygulamalar arasında yer alır.



Alınabilecek Önlemler

5- Mahremiyet Etki Analizi

Veri mahremiyeti konusundaki riskleri ortaya çıkartmada kullanılan en bilinen 

yöntem Mahremiyet Etki Analizi’dir. Sonucunda kişisel verilerin üzerindeki 

güvenlik ve uyum riskleri ortaya çıkartılır. Bu analiz mevcut ürün ve 

hizmetlere yapılabildiği gibi henüz hayata geçirilmemiş, tasarım 

aşamasındaki ürün ve hizmetlere de yapılabilir. Mevcut ürün ve hizmetler için 

yılda en az bir defa ve uyum ihtiyaçlarında, teknik altyapıda veya süreçlerde 

herhangi bir değişiklik olduğu zaman yapılması tavsiye edilir. Analiz 

sonucunda çıkan risklerin yönetimi için klasik risk yönetimi teknikleri 

kullanılır. Analiz sonuçlarını değerlendirmedeki kritik başarı faktörlerinden 

birisi değerlendirme yapacak kişilerin riskler konusunda farkındalığının üst 

seviyede olması ve şirkette yetki sahibi olmalarıdır.



Alınabilecek Önlemler

6- Denetim

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yapılabilecek denetimleri iki aşamalı olarak 

gerçekleştirilebilir. İlk aşamada tasarım denetimi yapılır. Bu aşamada organizasyonların kişisel 

veri koruma politika ve prosedürlerinin yeterliliği değerlendirilir. İkinci aşamada ise uygulama 

denetimi yapılır. Mevcut politika ve prosedürlere ne kadar uyulduğu bu aşamada denetlenir. Bu 

tarz denetimlerdeki muhtemel kontrol alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

• Organizasyon 

• Aydınlatma, bildirim ve kayıt 

• Kişisel veriye bireysel erişim 

• Seçim ve rıza 

• Güvenlik 

• Bilgi yönetimi 

• Veri aktarımı 

• Olay müdahale 

• Üçüncü tarafların yönetimi 

• İzleme
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