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Bilişim bulutları ,  yere ne kadar yakın?

Prof. Dr. Adalı, şimdilerde “bulutlarda dolaşarak hizmet alma” 
modasının yaygın olduğunu belirtirken Seri Girişimci, Yatırımcı, İş 
Adamı Demirel, “Bulut bilişim bir moda ise uzun sürecek” dedi.

Seminerde ilk gün, açılışın hemen 
ardından Prof. Dr. Eşref Adalı’nın 
yönettiği “Bilişim bulutları yere ne 
kadar yakın” paneli düzenlendi. 
Panele, NETAŞ Ürün ve Çözümler 
Strateji Müdürü Ferda Yapıcı, Seri 
Girişimci, Yatırımcı, İş Adamı Devrim 
Demirel, IBM Çözüm Yöneticisi Müjdat 
Timurçin ve Riverbed Technology 
Türkiye Satış Yöneticisi Serdar Yalçın 
katıldı. Şirketlerin bulut bilişimin 
etkilerini ele aldığı panelde, bulut 
bilişimin yaygınlaştırılmasının 
önündeki engeller ve bu engellerin 
ortadan kaldırılmasıyla ilgili 
yapılan çalışmalar tartışılarak, 
küreselleşmenin sağladığı yeni bir iş 
modeli olarak bulut bilişim geleceği 
üzerine düşünceler aktarıldı.
Bulut bilişim, “kaynakların 
paylaşılarak hizmet verilmesi” 
şeklindeki devrimci yaklaşımıyla 
bugün dünyanın en dikkate değer 
iş modellerinden birisi haline geldi. 
Ancak hizmet alanları yazılım, 
donanım, bakım, yavaşlık ve kesinti 
gibi maliyetlerden; hizmet verenleri 
de kaynakların atıl kalmasından 
kurtararak büyük bir verimlilik 
artışı sağlayan bulut bilişimin 
yaygınlaşmasının önünde çeşitli 
engeller var. Bilgi güvenliği, kişisel/
kurumsal bilginin korunması, tutulan 
devasa bilginin bakımı, yedeklenmesi, 
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sürüm yükseltme riskleri, ilk 
yatırım alanlarındaki maliyetler; 
veri merkezleriyle hizmet alıcıların 
arasındaki entegrasyonun sağlanması, 
yasal gereksininler ve yetişmemiş insan 
gücü bu engellerin bazıları. 
Bilişim dünyasında zaman zaman 
moda çalışmaların gündeme 
geldiğini anımsatan Prof. Dr. Adalı, 
bir ara bilgisayar ağının her şey 
olduğunu şimdilerde ise“bulutlarda 
dolaşarak hizmet alma” modasının 
yaygın olduğunu belirtti. Adalı, 
panelde bulut bilişim ile birlikte, 
sırların bozulmayacağı ve başkasına 
verilmeyeceğine nasıl emin 
olunabileceğinin yanıtını bulmaya 
çalışacaklarını söyledi.  
Riverbed Technology Türkiye Satış 
Yöneticisi Yalçın, 10 yıldır güvenlik 
ve performans konusunda faaliyet 
gösterdiklerini ve bu iki kavramın 
bilişimde de çok önemli olduğunu 
belirtti. Performanslı çalışmayan 
bir sistemin aslında çalışmadığını 
anlatan Yalçın, bunun iyi ölçümlenmesi 
gerektiğine değindi. Buluta geçerken 
güvenliğin çok iyi değerlendirilmesi 
gerektiğine işaret eden Yalçın, “Bulut 
ve performansı birlikte anılmasını 
çok önemsiyoruz.  Buluttan yanayız ve 
buluta geçilmesini destekliyoruz” dedi.
Türkiye, 24 ülke arasında 17’nci
NETAŞ Ürün ve Çözümler Strateji 
Müdürü Yapıcı, şirketlerin artık var 
olan yapılarını buluta taşıdıklarını 
bildirip güvenlik, erişilebilirlilik ve 

performans bariyeri 
aşıldığında bulutun 
çok yaygınlaşacağını 
düşündüklerini 
söyledi. 
Yapıcı, Türkiye’nin 
bulut bilişimin 
büyümesini 
etkileyen yasal 
düzenlemelerde 24 
ülke arasında 17’nci 
olduğunu anımsattı. 
Business Software 
Alliance (BSA) 
tarafından yayınlanan 
“BSA Global Bulut 
Bilişim Karnesi” 
isimli raporda, 
Güney Afrika, Çin, 
Hindistan, Endonezya 
gibi ülkeleri geride 
bırakan Türkiye, 
Polonya, Kore, 
Singapur gibi 
ülkelerin gerisinde kaldı. Rapor 24 
ülkenin politikalarını veri gizliliği, siber 
güvenlik, siber suçlar, fikri mülkiyet, 
teknolojinin karşılıklı çalışabilirliği ve 
yasal uyumluluk, serbest ticaret ve BT 
altyapısı başlıkları altında inceledikten 
sonra oluşturuldu.
Uluslar arası standartlara uyumluluk 
notasında Türkiye’nin alması gereken 
çok şey olduğunu belirten Yapıcı, 
“Kamu yol gösterici olmalı, ortak veri 
merkezleri kurulmalı ve güvenlik 
konusundaki sorunlar aşılmalı. 

Kurumlar servislerini sınıflandırmalı, 
kritik hizmetler ile hangi verileri 
buluttan alıp verebileceklerini 
belirleyecek ön çalışmaları yapmalı” 
diye konuştu. 
IBM Çözüm Yöneticisi Timurçin ise, 
Türkiye’nin buluta hem yakın hem de 
bir o kadar uzak olduğunu ve bulut 
bilişimin her şeyi çözebilecek bir yapı 
gibi algılandığına işaret etti. Kullanıcı 
tarafından ciddi ön hazırlık gerektiğini 
söyleyen Timurçin, bunun bir platform 
seçimi olarak değerlendirdiklerini ve 

buluta geçmeyi düşünen kurumlarda 
2-3 günlük çalıştaylar yaptıklarını 
anlattı.
“Bulut bilişim bir moda ise uzun 
sürecek. Aslında hayat şu anda bulutta 
koşmaya başladı” diyen Seri Girişimci, 
Yatırımcı, İş Adamı Demirel, buluta 
geçebilmek için elektrik maliyetlerinin 
düşürülmesi, network altyapılarının 
geliştirilmesi, buluta akacak kanalların 
belirlenmesi gerektiğini vurguladı. 
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