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Özet: 

 

Son günlerde bilişim sektörünün en çok konuştuğu konulardan biri bulut bilişimdir. Bir çok kaynak ve 

tartışmada bulut bilişim için geleceğin bilişim teknolojisi (BT) modeli olacağından bahsedilmektedir. Ancak bu 

modelin hangi ihtiyacı, hangi metod ile çözebileceği henüz netleşmemiştir. Bilişim teknolojilerinin yarattığı 

sorunlar kullanıldığı sektörlere göre değişiklik göstermektedir. Her sektör için uygulanabilecek ortak bir model 

arayışı yapılan yeni araştırmalara konu olmaktadır. 

 

Bu çalışmada günümüz koşullarında bulut bilişim modelinin yaygınlaşmasının önündeki engeller tartışılacak ve 

bu engellerin aşılabilmesi için oluşturulmuş bir alt model olan özelleştirilmiş bulut bilişim modeli açıklanmaya 

çalışılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bulut bilişim, model. 

 

Encountering Difficulties for Cloud Computing and Privatized Cloud 

Solution as a Model 
 

Abstract: 

 

Cloud Computing is the most common topic that has talked about by Information Technology nowadays.  It is 

referred that cloud computing will be a model for  information technology of the future. However, it is not clear 

which requirements of the model will be met this solution. Depending on the sector, the issues that the 

companies face, are different.   A common model that can be deployed for all sector is the  topic for new 

researches. 

 

In this article, we will discuss the obstacles of cloud - based computing for today’s condition, and also in order to 

overcome these obstacles, the sub-model that created will be explained. 

 

Keywords: Cloud computing, model. 

 

1. Giriş 

 

Bulut bilişim, kişi ya da kurumların bilişim 

teknolojileri ihtiyaçlarını yer ve mekandan 

bağımsız, esnek ve ucuz olarak temin etmesi için 

oluşturulmuş bir modeldir. Teriminin ingilizce 

kaynaklarda "Cloud Computing" olarak yer 

almasına rağmen türkçe kaynaklarda bu şekilde 

geçmesi aslında bir kavram karışıklığını 

yansıtmaktadır. Genelde “Information” kelimesi 

türkçede bilişim olarak kullanılmaktadır ancak 

"computing"in de bilişim olarak kullanılması 

farkedilmese de bir yanlışlığa neden olmaktadır. 

Terim olarak birçok kaynakta farklı tanımları 

mevcut olmakla birlikte özellikle Amerikan Ulusal 

Standart Enstitüsü’nün (NIST) yaptığı tanım en 

kabul görenidir . (1) 

 

"Bulut bilişim, sınırlı bir yönetim çalışmasıyla veya 

bir servis sağlayıcının desteğiyle hızlı bir biçimde 

tahsis edilebilen ve devreye sokulabilen, 

konfigürasyonu yapılabilir BT kaynaklarının (örn. 

ağlar, sunucular, depolama sistemleri, uygulamalar 

ve servisler) yer aldığı paylaşımlı bir havuza, kolay 

ve isteğe bağlı bir şekilde ağ üzerinden erişim 

sağlayan bir modeldir." 

 

Bu tanımda daha çok esnekliğe değinilmiştir  ve 

genel olarak bir havuzdan istenilen kaynakların 

sağlanıyor olması vurgulanmaktadır. Bulut 

bilişimin geleceğin BT modeli olacağı söylendiğine 

göre daha geniş bir kavramı ifade etmesi 

gerekmektedir. Daha açık bir ifadeyle tanımın 

sadece kaynakların ihtiyaç anında kullanımından 
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çok kaynakların nasıl kullanıldığıyla ilgili olması 

gerekmektedir.  

 

Bulut bilişim aslında tüm kullanıcıların İnternet’in 

icat edilmesinden bu güne kadar farketmeden de 

hayatlarında var olan bir modeldir. Bunun için web 

tarayıcı tabanlı çalışan bir e-posta hizmeti örnek 

gösterilebilir. Kullanıcılar e-posta hizmetlerini 

kullanırken arkasında hangi sunucunun veya hangi 

yazılımın  çalıştığı bilgisiyle ilgilenmezler. 

Kullanıcı için önemli olan hizmetin ihtiyacını ne 

kadar karşılayabildiği ve hizmet seviyesindeki 

kesintisizliktir. İşte bulut bilişiminde hedeflediği 

şey tam olarak budur. Yani kişisel kullanıcıların ya 

da kurumların bilgi teknolojilerinden gereksinim 

duydukları ihtiyaçların tamamını bulut diye tabir 

edilen ortak ya da özel ağlardan sağlayarak ve 

kullanıcı ya da kurumların konsantrasyonlarını asıl 

işlerine yoğunlaştırabilmelerine yardımcı olmaktır.  

 

2. Bulut Bilişimin Gelişimi 

 

Bulut kavram olarak ilk kez telefon şebekelerinin 

ifade edilmesinde kullanılmıştır. Bulutun 

anlamlandırdığı şey iki nokta arasındaki iletişimin 

her zaman aynı ve değişmeyen bir yol üzerinden 

olmaması ve bu iletişimin nasıl sağlandığının da bir 

öneminin olmamasıdır. Bilişim teknolojisi alanında 

ise ilk olarak Internet’in ifade edilmesi için 

kullanılmıştır. (2) Özellikle  2000'li yılların 

ortasından sonra bu kavramın daha çok 

duyulmasının nedeni İnternet bağlantı 

kapasitelerinin üstel olarak yükselmesiyle beraber 

fiyatlarının da ucuzlaması ve kullanımının da 

yaygınlaşmasıdır. Kullanıcılar 33Kbps modemden 

yalnızca 10-12 yıl sonra 100Mb lik internet 

hatlarına erişebilmişlerdir. 2011 yılı itibariyle 

Türkiye’de ortalama internet hızı 1.1 Mbps 

civarındadır. 

 

 

Şekil -1) 2011 yılı itibariye Türkiye’de Ortalama 

İnternet Hızı (3) 

 

Yine Türkiye için 2011 yılı itibariyle internet 

kullanıcısı sayısı 46,4 milyona ulaşmıştır. 

 

 

Şekil 2 )  2011 Yılı İtibariyle Türkiye’de İnternet 

Kullanımı İstatistikleri (4) 

 

Bu durum kullanıcıların bulut üzerinden alabileceği 

hizmetlerin yelpazesini ve bulutun yeteneklerini 

genişletmiştir.  

 

Bir diğer konu da tarayıcılarda ve web 

sunucularında yaşanan gelişmelerdir. Önceleri basit 

olarak HTML encoding yapabilen tarayıcılar 

özellikle Web 2.0 süreci ile çok daha gelişmiş 

yeteneklere sahip olmuştur. Bu da kullanılabilirliği 

ve etkileşimi artırarak daha iyi uygulamalar 

geliştirilmesine vesile olmuştur. Böylece daha önce 

yapılabilmesi için işletim sistemine ihtiyaç duyulan 

işler yalnızca tarayıcı üzerinden 

gerçekleştirilmektedir. İnternet üzerinden çevrimiçi 

olarak  virüs taraması yapan siteler güzel bir örnek 

oluşturabilir. 

 

Şekil -3) Web 2.0 ile birlikte gelişim süreci (5) 

Bulut bilişimin geleceği ise daha parlak 

görünmektedir. Bir araştırmaya göre bulut bilişim 

için 2013 yılında yapılacak toplam yatırım 44,2 

Milyar dolara erişecektir. (6) (7) Bu yatırımlar 

düşünüldüğünde bulut bilişimin yeni bir iş 

modelinden çok yeni bir BT yaklaşımı olduğunu 

düşünmek gerekir. 

 

2. Bulut Bilişim Hizmetleri 

 

Bulut bilişim hizmetlerinin temel amacı insanları 

teknik ayrıntılardan uzaklaştırarak bilişim 

sistemlerinin elektrik veya su gibi kamu 

hizmetlerine benzer bir şekilde sunulmasıdır. 

Elektrik örneğiden gidilirse; kullanıcıların evlerinde 
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elektrik dağıtım şirketleri tarafından sunulan bir 

elektrik hizmeti bulunmaktadır. Kullanıcı ihtiyaç 

duyduğu zaman kullanacağı cihazını prize bağlayıp 

ihtiyacını karşıladıktan sonra tükettiği kadar 

elektrik için dağıtımcı firmaya bedelini öder. 

Burada kullanıcı elektiriğin hangi tip santralde 

üretildiği hangi trafo üzerinden aktarıldığı hangi 

kablolar üzerinden geçtiği gibi konularla 

ilgilienmez. Bulut bilişimin ulaşmaya çalıştığı 

nokta, bu kamu hizmet modelinin kurumlar veya 

kişilerin bilişim teknolojilerinden ihtiyaçllarını 

karşılamak için de uygulanmasıdır.  

 

Hizmet açısından bakıldığında birden fazla model 

bulunmaktadır. Bunlar verilecek hizmetin niteliğine 

göre değişmektedir. Başlıca hizmet modelleri 

aşağıdaki gibidir. 

 

SaaS (Software as a Service): Verilecek bulut 

bilişim hizmetinin yazılım ürünü  olarak 

sunulmasıdır. Bu modelde hizmeti talep eden 

kurum veya kullanıcı hizmeti sunan kurumdan 

sadece yazılım ortamında hizmet alır ve yazılım 

için gerekli tüm altyapı ve diğer hizmetler servisi 

sunan kurum tarafından sağlanmalıdır. Son 

kullanıcı zorunlu olmamakla beraber hizmete çoğu 

zaman web tarayıcı üzerinden ulaşabilir. 

 

PaaS (Platform as a Service): Bu modelde 

hizmetin içeriği kullanılacak yazılımların 

geliştirilmesi için bir platform sunmaktır. Hizmeti 

alan kullanıcı veya kurum kullanacağı yazılımı bu 

platformu kullanarak geliştirebilir. Platform için 

gerekli altyapı hizmeti, servisi sunan firma 

tarafından sağlanmaktadır. 

 

IaaS (Infrastructure as a Service): Bu modelde 

hizmet sunan firma kullanılacak yazılımın 

çalışacağı altyapı hizmetlerini sunmakla 

yükümlüdür. Bu altyapı hizmetleri sunucu, ağ ve 

güvenlik gibi bileşenlerden oluşmaktadır. 

 

CaaS (Comminication as a Service): Bu model 

hali hazırda en çok kullanılan modeldir. Hizmet 

sağlayıcı hizmeti talep eden kurum ya da kişiye veri 

iletişimi için ihtiyaç duyduğu altyapıyı sunmakla 

yükümlüdür.  

 

Hizmet modelleriyle beraber, bulut bilişim için 

birden fazla yapı bulunmaktadır. Bu yapılardan ilki 

genel bulut (public cloud)’tur. Genel bulut hizmeti 

sunan servis sağlayıcı sahibi olduğu tüm yazılım ve 

donanım parkurunu tüm müşterileri için paylaşımlı 

olarak sunmaktadır. Müşteri, çoğunlukla İnternet 

üzerinden sunulan bu hizmete erişir. Bir diğer yapı 

ise özel bulut (private cloud)’tur. Bu yapı için 

hizmeti talep eden kurum ya da kişiye özel bir 

yatırım yapılır. Bu yatırım içinde yer alan tüm 

bileşenler yalnızca hizmeti talep eden kurumun 

kullanımına sunulur. Bu buluta erişim yine internet 

üzerinden yapılabileceği gibi kimi durumlarda 

erişim için tamamen özelleştirilmiş veri iletim 

hatları da kullanılabilir. IaaS modeli genelde bu 

yapı için kullanılır. Karma bulutlar ise bu iki 

yapının birleşmesiyle oluşturulabilir. Buna göre 

tüm kurumlar için ortak bir işleyişe sahip olan 

hizmetler (e-posta ofis hizmetleri gibi) genel 

buluttan sağlanabileceği gibi kurumlara has 

özellikler barındıran  uygulamalar  ise (ERP, CRM 

gibi) özel bulut yapısı üzerinden karşılanabilir. 

 

3. Bulut Bilişim Hizmetleri için Karşılaşılan 

Zorluklar 

 

Günümüz piyasa koşullarında rekabetin gittikçe 

artmasıyla gelen maliyet baskısı veya kalifiye 

işgücü bulmadaki zorluklar gibi nedenlerle özellikle 

asıl iş alanı BT olmayan kurumlar için bulut bilişim 

modelleri oldukça cazip hale gelmektedir. Ancak 

bulut bilişimle beraber gelen ve şu an için 

aşılamayan bazı problemlerden dolayı bu modelin 

uygulanması sürekli olarak gecikmektedir. Bu 

risklerin meydana getireceği sorunları 

öngörebilmek de kurumlar açısından oldukça 

zordur. Bu problemlerin bazılarına aşağıda 

değinilmiştir.. 

 

Uygulamalarda Kendine Özgülük:  

 

Bilginin öneminin artması ve bilgiyi işleyen 

sistemlerin yaygınlaşması bütün kurumlar için 

bilişim teknolojilerinin artık vazgeçilmez olmasına 

vesile olmuştur. Önceleri kurumların işleyişleri için 

yardımcı olan bilişim teknolojileri zamanla 

kurumlar için bütün süreçlerin yürütüldüğü 

ortamlar haline gelmiştir. Birçok farklı sektörde, 

farklı hizmet alanlarında, farklı kurum içi kültüre ve 

iş modeline sahip firmalar hedeflerine ulaşmak için 

etkin bir biçimde bilişim teknolojilerinden 

faydalanmaktadır. Bulut bilişim için ilk sorun 

buradan kaynaklanmaktadır. Bu farklılıklar, çoğu 

zaman ortak bir model oluşturmayı 

engellemektedir. Bulut bilişimde özellikle maliyet 

açısından avantaj oluşabilmesi için; bir kez oluştur 

birçok kez kullan (Built Once Use Many) 

metodunun uygulanabilmesi gerekmektedir. 

Özellikle iş-kritik uygulamardaki kendine özgülük 

nedeniyle kurumların iş süreçlerini ortak modellere 

adapte edememesi ciddi bir sorun oluşturmaktadır. 

Bununla beraber ortak kullanıma uygun 

uygulamalar için bulut bilişim modeli hali hazırda 

çok başarılı ve sık kullanılan çözümler 

sunmaktadır. Microsoft’un sunmuş olduğu Office 

365 hizmetleri bunun güzel bir örneğini teşkil 

etmektedir. 

 



Bilgi Güvenliği:  

 

Kurumlar kendi sahipliğindeki ve hayati öneme 

sahip bilgilerin güvenliğini sağlamakta bile 

zorlanırken bu bilgilerin üçüncü bir firmaya ait 

ortamlarda saklanması  ciddi bir sorunu gündeme 

getirmektedir. Bilginin her geçen gün daha da artan 

maddi değere sahip olmasıyla beraber gündeme 

gelen endüstri casusluğu riskinin kurumlar 

açısından göz ardı edilemeyeceği bir gerçektir. 

Bununla beraber, bilgi güvenliği tekonolojilerinin 

çok ilerlediği günümüzde bile özellikle yazılım 

açıklarından kaynaklanan güvenlik sorunları 

kurumlar için hala ciddi ve göz önünde 

bulundurulan olan bir sorundur. Geçtiğimiz 

günlerde Sony’de yaşanan kredi kartı bilgilerinin 

çalınması bu duruma örnek gösterilebilir. (8) 

 

Bu risklere karşın bulut bilişim hizmet 

sağlayıcılarının özellikle bilgi güvenliği ihlalleriyle 

ilgili bir yaptırımı kabul etmeyişi de bu geri duruşu 

pekiştirmektedir. Bu ve benzeri sorunlar nedeniyle 

özellikle iş-kritik uygulama ve sistemlerin bulut 

ortamına taşınmasında beklenen ivme 

yaklanamamıştır. 

 

Dış Kaynak Kullanımdaki Bağımlılık:  

 

Kurumlar için bilişim teknolojilerinin bulut 

ortamına taşınması çok ciddi analiz edilmesi 

gereken bir süreçtir. Burada hizmet alınan kurumun 

ihtiyaçları ne kadar anlayabildiği ve bu ihtiyaçları 

hangi oranda adresleyebildiği çok önemlidir. (9) 

Ayırca bulut hizmeti sağlayan kurumun istenilen 

hizmet seviyesini sağlamaması veya mali olarak 

varlığını uzun süre sürdürebilecek düzeyde 

olmaması gibi servis sağlayıcının değiştirilmesi 

olasılığını gündeme getirecek durumlar da en az 

bulut ortamına geçiş kadar riskli ve önemli 

sorunlardır. (10) Unutulmamalıdır ki; bulut 

ortamına geçişle beraber oluşan maliyetler herhangi 

bir durumda eski veya faklı bir modele dönüş 

maliyetinden daha düşük olacaktır. 

 

Denetim Zorlukları:  

 

Özellikle bir regülatör kurum otoritesi altında 

çalışan firmalar için önemli bir iş kalemi de 

denetimdir. Bulut bilişimin yeni gelişmekte olan bir 

model olması nedeniyle henüz kanun ve denetim 

mekanizmaları tam anlamıyla bu modeli 

kapsayacak şekilde güncellenmemiştir. Bununla 

beraber paylaşımlı ortamlar nedeniyle verilerin 

gerçek anlamda nerede bulunduğunun bilinememesi 

de denetim açısından başka bir zorluğu işaret 

etmektedir. (9)  

 

Faturalama ve Muhasebeleştirmedeki 

Zorluklar:  

 

Bulut bilişim modelinin firmalara cazip 

görünmesinin en önemli nedenlerinden biri de 

uygulanacak yatırım modelidir. Kurumların BT 

ihtiyaçları için  yatırım yapmak yerine cari gider 

yapmak vergilendirme ve muhasebeleştirme 

açısından daha verimlidir. Bununla beraber gelen 

“kullandığın kadar öde” mantığı da atıl işlem gücü 

düşünüldüğünde göz önünde bulundurulması 

gereken başka bir noktadır. Yapılan bir araştırmaya 

göre ortalama sunucu CPU kullanım oranları %8 ile 

%15 arasında değişmektedir. (11) Bu avantaja karşı 

bulut bilişim hizmeti sunan firmalar için hala 

standart ve verimli bir faturalama metodu 

geliştirilememiştir.Var olan metodlar kullandığın 

kadar öde mantığından çok, yapılan ilk yatırımın 

maliyetlerinin kullanıcılara aylık olarak 

yansıtılması modeline benzemektedir. Bu da 

kurumların  var olan bir avantajdan 

faydalanamamasına neden olmaktadır. 

 

4. Özelleştirilmiş Bulut Bilişim Modeli 

 

Farklı çözümlerin birbiri ile uyumluluk problemleri 

nedeniyle özellikle görev kritik işlemlerde bulut 

bilişimin  potansiyelinden tam olarak 

faydalanılamamaktadır. Özellikle uygulamalardaki 

kendine özgülük SaaS modelinin uygulanmasının 

önündeki en büyük engeldir. Bu makalede bu 

engelin aşılabilmesi için oluşturulmuş olan 

Özelleştirilmiş Bulut Modeli üzerinde durulacaktır. 

Özelleştirilmiş bulut modelinde hizmet sunacak 

kuruluşların aynı zamanda bu hizmeti kendi 

kullanımı için geliştirmiş, hali hazırda kullanmakta 

ve altyapısını yönetmekte olan, aynı zamanda 

gelişen ve değişen iş süreçleri için optimizasyon ve 

entegrasyon çalışmalarını yürütebilen, kendi BT 

birimi olan ve bu hizmeti kullanacak benzer 

nitelikte kuruluşların talep ve isteklerini yerine 

getirebilecek bilgi ve yeteneğe sahip olmaları 

gerekir. Bu modelde belirli bir iş alanı için bellirli 

özellikleri sağlayan bir altyapı, platform ve yazılım 

ortamı oluşturulmalı, bu ortam özelleştirilmiş bulut 

mimarisine uygun hale getirilmeli  ve kullandığın 

kadar öde yöntemi ile hizmeti talep eden 

kuruluşlara sunulmalıdır. Elbetteki günümüz 

rekabet koşullarında özellike birbiri için haksız 

rekabet oluşturabilecek kurumlar için bazı 

çekinceler olabilir. Bu model çoğunlukla farklı 

ülkelerde yer alan ve benzer sektöre ve iş modeline 

sahip kurumlar için büyük avantaj sağlayabilir. 

 

Bir örnek vermek gerekirse lojistik sektöründe 

Türkiye’de faaliyet gösteren bir firmayı ele alalım. 

Bu firma öz kaynaklarıyla lojistik iş süreçlerini 

yürütebileceği kendi yazılımını geliştirmiş olsun. 



Bu yazılımı çalıştırmak için belli altyapı kaynakları 

için de hali hazırda yatırım yapmış olsun. Kurumun 

kendisi için geliştirdiği ve yönettiği bu yapıyı 

özelleştirilmiş bulut yapısına çevirerek, kendisiyle 

rekabet ortamında yer almayan (örneğin yurt 

dışında faaliyet gösteren) başka bir firmanın 

kullanımına sunabilir.  Burada hizmeti almak 

isteyen ve özellikle ilk kurulum aşamasındaki 

kurumlar için yatırım maliyetleri son derece düşük 

olacaktır. Hizmeti kullandıran kurum için de zaten 

yatırımı yapılmış  olan kaynakları başka firmaların 

kullanımına sunarak ek bir gelir elde etme imkanı 

yakalanacakır.  

 

Özelleştirilmiş Bulut Modeli için Ön 

Gereklilikler: 

 

 Özelleştirilmiş bulut yapısı için hizmeti 

sağlayan kurumun kullandığı yazılımların çoklu 

şirket (multi company) yapısına sahip olması 

gerekir. 

 Özelleştirilmiş bulut yapısı için hizmeti 

sağlayan kurumun sürekli ve kesintisiz altyapıya 

sahip olması gerekir. 

 Özelleştirilmiş bulut yapısı için hizmeti 

sağlayan kurumun altyapısının gelişmiş 

sanallaştırma altyapısına sahip olması gerekir. 

 Özelleştirilmiş bulut yapısı için hizmeti 

sağlayan kurumun hali hazırda çeşitli güvenlik 

standartlarını (ISO 27001 vs.) uyguluyor olması 

gerekmektedir. 

 Hizmet alan kurum için bağlı bulunduğu 

regülatör kurumların uyguladığı mevzuatın bu 

modele uygun olması gerekir. 

 

Bu model hali hazırda çeşitli sektörler için başarıyla 

uygulanmaktadır. Bunlardan bir tanesi Hindistan’da 

bankacılık sektöründe faaliyet gösteren “The 

Shamrao Vithal Co-operative Bank Ltd.”dir. SVC 

Bank kendi öz kaynaklarıyla geliştirmiş olduğu 

anabankacılık yazılımını şu an için çoğunlukla daha 

küçük olan 30 bankanın kullanımına sunmaktadır. 

(12) 

 

 
Bulut Hizmeti Sunan Kurum Bulut Hizmeti Kullanan Kurum

Internet

Uygulamalar

 

Şekil -4) Özelleştirilmiş Bulut Bilişim Modeli 

5. Sonuç: 

 

Özelleştirilmiş bulut modeli, bulut bilişim için 

geçerli olan temel sorunlardan bir kısmına gerçekçi 

bir çözüm getirmekle beraber, tartışılması gereken 

yeni sorunları da doğurduğu aşikardır. Özellikle 

rekabet açısından firmalar arasındaki güven 

duygsunun nasıl sağlanacağı aşılması gereken ciddi 

bir sorundur. Bu konunun dünyada başka alanlarda 

var olan ortaklıkları inceleyerek sonuçlandırılması 

mümkündür. Örneğin birçok alanda ezeli bir 

rekabet içinde olan IBM ve HP gibi BT firmaları 

aynı zamanda maliyet baskısı nedeniyle ortak ürün 

geliştirme süreçlerinde de yer alabilmektedirler. 

Özelleştirilmiş bulut modeli hizmet sunmak isteyen 

kuruluşların yapılarına nispeten kolay entegre 

edilebilmesi, kurumlar için yeni bir gelir kalemi 

oluşturmasıyla oldukça cazip görünürken özellikle 

yeni kurulan ve yatırım yapmakta zorlanan 

kurumlar için değerlendirilmesi gereken bir 

modeldir. 
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