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1. Giriş

İnsanoğlu var olduğundan beri bilgi paylaşımı 
içindedir. Bu bilgi paylaşımı da doğal olarak in-
san hayatında “iletişim” olarak adlandırılan yeni 
bir kavramın ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

İletişim, ilk zamanlarda en yakındaki kişiler-
le anlaşabilmeyi sağlamış fakat başkalarına da 
haber ulaştırma ihtiyacı doğunca artık insanoğ-
lunun iletişimde kullandığı “ses”ten daha faz-
lasına gereksinim duyulmuştur.

Her yeni icatta olduğu gibi ihtiyaçlar yine be-
lirleyici olmuş kimi zaman dumanlar, kimi 
zaman ulaklar, kimi zaman güvercinler gibi 
daha birçok haberleşme aracı geliştirilmiştir. 
Teknolojinin gelişmesiyle iletişim araçları da 
gelişmiş ve içinde yaşadığımız yüzyıla geldiği-
mizde iletişimde çığır açan bilgisayarlar, akıllı 
telefonlar vb. ortaya çıkmıştır. 

Bu yeni araçlar ise insanlar arasında iletişim 
kurmanın çok ötesinde işlevler görmeye başla-
mıştır. Sağlık, askeri, sanayi, eğitim, araştırma 
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ve mühendislik vb. birçok alanda bu araçlar 
kullanılmaya başlanmıştır. Bu araçların kullanı-
mı sonucunda özellikle son zamanlarda büyük 
miktardaki verileri depolama, yüksek donanım-
sal özellikler gerektiren yazılımlara erişme gibi 
konularda çeşitli problemler ortaya çıkmıştır. 
Bu problemlerin çözümünde yine teknoloji im-
dadımıza yetişmiş ve hayatımıza yepyeni bir 
kavram kazandırmıştır: Bulut Bilişim. 

Microsoft şirketinden yapılan bir açıklamada; 
2014 yılında bulut bilişimin 11,3 milyonluk yeni 
istihdam alanlarını doğuracağı öngörülmektedir. 
Bu açıklama, bulut bilişim teknolojisinin ulaştı-
ğı boyutları göstermek açısından önemlidir [3]. 
Gardner adlı firma 2010 yılında bilişim şirketle-
rinde yapılan bir araştırmayla bulut bilişimin, şu 
anda öne çıkan ve ilk üç sıra içerisinde bulunan 
bir teknoloji olduğunu belirlemiştir [8].

Çalışmanın ikinci bölümünde bulut bilişim 
kavramı tanıtılmış, bulut bilişimin yararları ve 
sınırlılıkları hakkında bilgi verilmiştir.  Üçün-
cü bölümde bulut bilişimin eğitim alanındaki 
uygulamalarını açıklanmıştır. Son bölümde de 
eğitimde bulut bilişim teknolojisi kullanma-
nın avantajları ve ortaya çıkabilecek sorunlar 
tartışılmaktadır.  

2. Bulut Bilişim Nedir?

Amerikan Ulusal Standartlar ve Teknoloji Ens-
titüsü (National Institute of Standards and Tech-
nology (NIST)), tarafından yapılan tanıma göre 
Bulut Bilişim; ağ, sunucu, depolama, uygulama 
ve servisler gibi düzenlenebilen bilgisayar kay-
naklarına ait paylaşım havuzuna talebe uygun 
ağ erişimi sağlayan bir teknolojidir [1].

Bulut Bilişim, diğer bir deyişle kişisel verile-
rinizi depolayabileceğiniz, çeşitli yüksek do-
nanım gerektiren ama sizin sahip olmadığınız 
uygulamaları çalıştırabileceğiniz, çeşitli web 
tabanlı uygulamalara erişebileceğiniz yüksek 
donanımlı bilgisayarlara herhangi bir yerden 
herhangi bir zamanda erişerek hizmet almanıza 
yarayan teknolojidir.

Bulut bilişim uygulamaları ülkemizde yeni 
yeni gelişmektedir. Bu alanda faaliyet gösteren 
çeşitli şirketler bulunmaktadır ve bu şirketlerin 
sayısı her geçen gün artmaktadır. 

Bulut bilişim uygulamalarına ve servisleri-
ne örnek olarak Google Mail, Apple iCloud, 
Ubuntu One, Google Docs, Microsoft SkyDi-
ve, Picasa, Flickr, TTNET NETDISK vb. ola-
rak verilebilir.

Bulut teknolojisi standart olmayan bir ya-
pıyla, kullanıcının istek ve ihtiyaçlarını göz 
önünde bulundurarak kullanabildiği, çeşitli 
hizmet servislerini kullanıcılara sunmaktadır 
[2]. Bu yeni yapının sağladığı hizmetler: Ya-
zılım (SaaS-Software as a Service), Platform 
(PaaS-Platform as a Service), Altyapı(IaaS-
Infrastructure as a Service). 

2.1 Bulut Hizmet Modelleri
Bulut bilişim sağlayıcıları dört modele göre 
hizmetlerini sunarlar. Altyapı hizmeti(IaaS) en 
temelidir ve her yükselen model bulut hizmeti 
alan kuruluşlara daha az iş bırakmaktadır.

Yazılımın Servis Olarak Sunulması (Saas): 
Bu servis hizmetinde kullanıcıların web üze-
rinden ihtiyaçları olan uygulamalara erişmeleri 
söz konusudur. Kullanıcılar Browser’lar yardı-
mıyla hizmet satın aldıkları servis sağlayıcının 
sunucularına erişerek işlemlerini bu sunucular 
üzerinde gerçekleştirirler. 

Platformun Servis Olarak Sunulması (Paas): 
Bulut hizmeti veren servis sağlayıcılardaki iş-
letim sistemlerinin, veri tabanlarının, ara kat-
manların ve web sunucuların uzaktaki istemci-
lere kullandırılmasına dayanan bir hizmettir.

Altyapının Servis Olarak Sunulması (IaaS): 
Bu yaklaşımda Bulut Bilişim hizmeti “kullan-
dığın kadar öde” mantığına göre çalışır. Daha 
çok bellek, bant genişliği ve veri depolama vb. 
işlemler için kullanılan hizmet çeşididir. Bu 
hizmet çeşidinde kullanıcılara bir nevi sanal 
donanımlar sunulmaktadır.
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Servis Olarak Bulut (CaaS): Tüketiciye ticari 
ürünler, servisler ve çözümler internet üzerin-
den gerçek zamanda sağlanır. 

2.2 Bulut Dağıtım Modelleri
Bulut bilişim hizmet modelleri kullanılış biçimi 
itibariyle: Kamu (Public Cloud), Özel(Private 
Cloud), Topluluk (Community Cloud), Karma 
(Hybrid Cloud) olmak üzere dört ayrı başlık 
altında incelenmiştir.

Kamu Bulutu: Kamu hizmetine tahsis edilmiş 
buluttur. Burada aynı ilgi alanlarına sahip farklı 
kullanıcıların oluşturduğu topluluklar bulunur.

Özel Bulut: Firmanın kendi oluşturduğu ya da 
kiraladığı buluttur.  Kurulan sistem sadece fir-
ma tarafından kullanılır.

Topluluk Bulutu:  Belirli bir toplulukla payla-
şılan buluttur. Bulut altyapısı birkaç organizas-
yon ya da firma tarafından paylaşılır, böylece 
aynı amacı paylaşan, aynı güvenlik gereksi-
nimleri olan, aynı tarzda idare edilen organi-
zasyonlar, firmalar desteklenir. Organizasyon, 
firma ya da 3. parti tarafından yönetilir. 

Karma Bulut: İki veya daha fazla bulut 
modelinin birleşiminden oluşan Bulut Bilişim 
modelidir.

Bulut Bilişim’in Yararları

İnternet teknolojisinin hayatımızın en önemli 
parçası haline geldiği bu dönemde bulut bilişi-
mi görmezden gelmek mümkün olmayacaktır. 
Neredeyse her gün internet kullanıp iletilerimi-
zi kontrol etmekte, sosyal paylaşım sitelerini 
kullanmakta, banka hesaplarımızla ilgili işlem-
leri yapmakta, uzaktan eğitim dersleri almak-
tayız ve aslında bu hizmetlerin hepsi de bulut 
bilişimin bize sağladığı imkânlardandır. Bu tip 
bireysel avantajlar dışında bulut bilişim tekno-
lojisi eğitimden iş dünyasına ve daha birçok 
alanda önemli ölçüde yararlar sağlamaktadır.  
Bu yararlar:

Ö• lçeklendirilebilirdik: Müşteri ihtiyaç 
duyduğunda kapasite ihtiyacını artırabilir 
veya azaltabilir.
K• olay kurulum: Herhangi bir donanım ve 
yazılım alma ve onların kurulumuyla uğ-
raşmaya gerek kalmaz.
P• ersonel ihtiyacı: İşletme için uzman per-
sonel bulundurmaya gerek yoktur.
S• ervis kalitesi: 7/24 hizmet veren profes-
yonel bilişim firmalarınca sağlanan servis 
kalitesi daha yüksek olur.
D• üşük maliyet: Kullandığın kadar öde mo-
deli müşterilere önemli bir maliyet avanta-
jı sağlamaktadır. Ayrıca, donanım ve yazı-
lım almak, uzman personel bulundurmak 
gibi maliyetler de ortadan kalkmaktadır.
Yüksek Hareketlilik:•  Çalışanla-
rın her yerden hızlı olarak bilgi-
ye erişimi mümkün olmaktadır. 
şeklinde sıralanabilir.

Bulut Bilişim’in Sınırlılıkları

Birçok yönlerden önemli olanaklar sağlayan 
ve henüz başlangıç aşamasında bulunan bulut 
bilişimin bazı yönlerden sınırlılıkları da bulun-
maktadır. Bu sınırlılıklar:

H• er türlü kontrolün kullanıcının elinde ol-
maması ve dolayısıyla belirli sınırlamalar 
içerisinde kalınması
İ• nternet bağlantılarının her yerde istenilen 
hızda olmaması
H• ızlı internet bağlantısı sağlansa dahi sis-
temin yavaş kalması
G• üvenlik problemi
M• ahremiyet problemi

şeklinde özetlenebilir.

3. Eğitimde bulut bilişim uygulamaları

Teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte kullanı-
lan donanım ve yazılım teknolojileri bir süre 
sonra güncelliğini yitirmektedir. Bilgisayar do-
nanım yükseltmeleri ve yazılım güncellemeleri 
ise yüksek maliyetler gerektirmektedir. Ancak 
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bulut bilişim teknolojisi hem bireysel hem de 
kurumsal alanda bilgi teknolojileri maliyet-
lerini büyük oranda azalttığı gibi, daha esnek 
bir yazılımsal ve donanımsal etkililiğe izin 
vermektedir [5]. Bulut teknolojisi sayesinde, 
eğitimde sürekli olarak yeni altyapıya yatırım 
yapma veya yeni yazılımların lisanslarını alma 
zorunlulukları ortadan kalkarak, bilişim kay-
naklarına hızla erişim imkânına sahip olunması 
sağlanabilir [4].

Bulut teknolojisinin, son zamanlarda popüler 
olmaya başlaması sebebiyle, eğitim alanında da 
yapılan uygulamalar giderek artmaktadır. 2008 
yılında faaliyete geçen Open Cirrus projesi, 
araştırmacıların, bulut bilişim altyapısı üzerin-
de, çalışmalarını yürütmelerine imkân sağla-
yan bir sınama ortamıdır [11]. HP, Intel, Yahoo 
gibi kuruluşların destek ve işbirliği ile hayata 
geçirilen Open Cirrus, dünya üzerinde farklı 
coğrafik konumlarda yer alan veri merkezleri 
ile hizmet vermektedir. Open Cirrus, yapılan 
araştırmaları teşvik etmek ve çalışmalara güç 
katmak, araştırmacılar arasında deneyim ve 
bilgi paylaşımını sağlamak, ortak çalışmalara 
zemin hazırlamak, araştırma ve geliştirme sü-
reçlerine hız kazandırmak amacındadır.

Diğer bir uygulama Virtual Computing Labo-
ratory (VCL), Kuzey Carolina Devlet Üniver-
sitesi tarafından, 2004 yılında temelleri atılan, 
eğitsel faaliyetlere yönelik bir bulut bilişim uy-
gulamasıdır [10]. VCL sayesinde, altyapıları ye-
teri kadar gelişmemiş olan eğitim kurumlarının 
güçlü hesaplama servislerine erişebilmeleri, her 
bir öğrencinin bilgisayarına ayrı ayrı kurulma 
imkânı olmayan uygulamaların ortak bir altyapı 
üzerinden kullanılabilmesi sağlanmıştır.

BlueSky ise Çin’de 200 milyondan fazla öğren-
ciye hizmet veren, bulut temelli bir elektronik 
öğrenme platformudur [9]. Platformun temel 
amacı, eğitim hizmetlerinin geniş bir kitleye 
ulaşmasını sağlamak, Çin’in gelişmiş kentle-
ri ile az gelişmiş kesimleri arasındaki eğitim 
farklılıklarını ortadan kaldırmaktır.  BlueSky, 
okullarda verilen temel eğitime destek olmanın 

yanında, elektronik ortamda bilgi paylaşımı, 
işlevsellik ve işbirliği sağlamaktadır. 

Microsoft kampüs çözümlerinden biri olan 
Live@edu; öğrencilere çevrimiçi çalışma ve de-
polama alanları sunan, bulut bilişim temelli bir 
hizmetler kümesidir [6].  Live@edu platformu 
üzerinden öğrenci ve fakülte kaynakları yönetile-
bilir, dokümanlar ve çoklu ortam içerikleri oluş-
turulup dağıtılabilir, bilgi paylaşımı yapılabilir.

Google Apps içeriğinde pek çok uygulama ba-
rındırmakla birlikte, en sık kullanılan uygula-
malardan olan Gmail, Takvim, Google Drive, 
Google Dokümanlar, Google E-tablolar, Go-
ogle Slaytlar, Google Siteler ve Google Çe-
viri, eğitim amaçlı da kullanılabilir. Monash 
Üniversitesi, Brown Üniversitesi, Benin Üni-
versitesi, Vanderbilt Üniversitesi ve daha pek 
çok üniversitenin yanı sıra, Oakwood Junior 
Okulu, Saline Area Okulu, Oregon Eğitim De-
partmanı gibi pek çok k12 kuruluşu da Google 
Apps Eğitim Sürümü’nü kullanmaktadır [4].

4. Sonuç ve Öneriler

İhtiyaç anında zaman ve mekândan bağımsız ve 
hareket halinde bilgiye ulaşmanın öneminin gi-
derek arttığı günümüzde bireyler, gelişen mobil 
teknolojiler ile veriye erişme, veri transferi, veri 
paylaşımı ve veri işleme süreçlerini hızlı ve ko-
lay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedirler. Bu 
süreçleri destekleyen ve maksimum düzeyde 
yararlanmamıza imkân tanıyan bulut teknoloji-
si sayesinde, internete bağlı herhangi bir cihaz 
ile çeşitli bilişim uygulama ve servislerine ko-
layca ulaşılabilmenin yolu açılmıştır [4]. 

Bulut bilişim elbette yeni gelişen diğer tekno-
lojilerde olduğu gibi karmaşık yapısı nedeniyle 
“kontrol, ürün sağlayıcıya bağımlılık, perfor-
mans, gecikme, güvenlik, gizlilik ve güvenirlik 
gibi bazı risk ve kaygıları da beraberinde ge-
tirmektedir [12]. Educause derneğinin 372 üye 
kurumunda yaptığı bir ankete göre güvenlik ve 
gizlilik riskleri bulut bilişim servislerinin uyar-
lanmalarına yönelik en önemli engeller arasın-
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da belirtilmiştir [13]. Eğitim kurumları bulut 
bilişime yönelik veri koruma ve güvenlik gibi 
konularda çeşitli araştırma ve geliştirme faali-
yetleri yürüterek, uygulamaya geçiş sürecinde-
ki tüm değişkenleri inceleyip etkin çözümleri 
sağlamakla sorumludur [14].  

Bu teknolojiyi daha verimli kullanabilmek için 
eğitim kurumlarının da aşağıda belirtilen çö-
züm ve önerilerini dikkate alması gerekir.

Bulut sağlayıcıları ile kullanıcılar arasında • 
sadece hizmet sözleşmeleri ile sınırlı olan, 
özellikle bulut sağlayıcılarından kaynak-
lanan sorunların giderilmesi konusunda 
kullanıcıların haklarını savunabileceği 
hukuksal dayanaklar bulunmamaktadır. 
Bulut bilişime geçiş aşamasında bu tip so-
runlar normal kabul edilmekle beraber, sü-
recin iyi yönetilmesi için birtakım kurum 
ve kuruluşlara ihtiyaç duyulmaktadır [7].
Bulut sağlayıcıları, kişisel bilgilerin ve ve-• 
rilerin korunması hususunda kullanıcıların 
haklarını korumak zorundadırlar.
Bulut sağlayıcıları, kullanıcıların kişisel • 
bilgilerini kullanmamalı ve herhangi bir 
paylaşımda bulunmamalıdırlar.
Kullanıcılar verileriyle ilgili (erişim, pay-• 
laşım, depolama yeri) bulut sağlayıcıları 
tarafından bilgilendirilmelidirler. Bulut 
sağlayıcılar verilerin her türlü güvenliği 
ile ilgili sorumluluğu almalıdırlar. Elbette 
ki bu durumda verilerin sınıflandırılması 
durumu ortaya çıkmaktadır ve bu durumda 
verilerin değerinin ortaya konması gerek-
liliğini doğurmaktadır. Eğer bir veri “has-
sas veri” ise o veri ile ilgili güvenlik ve 
gizlilik gibi konulara bulut sağlayıcıların 
üst düzeyde dikkat etmesi gerekir. Hassas 
verinin tanımında açıkça belirtildiği bir 
yasal düzenleme yapılmalıdır.
Bulut bilişim ile ilgili kullanıcıların bi-• 
linçlendirilmesi gerekmektedir. Bir ku-
rum veya kuruluş özel bulut kullanıyorsa 
personellere hizmet içi eğitimlerle bulut 
bilişim teknolojisiyle ilgili bilinçlendirme 
yapılmalıdır.
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