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Türkiye’de sanal makineler 
yeterince korunmuyor

Şirketlerin sadece yüzde 18’si, sanal 
sunucuları için özel güvenlik çözümlerine 
başvuruyor.

Kaspersky Lab tarafından, Türk BT uzmanları arasında 
gerçekleştirilen araştırmaya göre, Türk şirketlerinin sadece 
yüzde 18’lik kısmı, sanal sunucuları için özel güvenlik çözümler-
ine başvuruyor. Bu, şirketlerin donanım kaynaklarından en ver-
imli şekilde yararlanmasını engellerken sanallaştırmanın anahtar 
niteliğindeki avantajlarından birinden vazgeçtiklerini gösteriyor. 

Araştırma için yapılan anket, Türk kuruluşların sanal makine-
lerinde, fiziksel bilgisayarlarındakiyle aynı güvenlik çözümünü 
kullandıklarını da ortaya çıkardı. Ankete göre, kurumların yüzde 
46’sı fiziksel ve sanal makineler için tek bir güvenlik poliçeleri 
olduğunu doğrularken, katılımcıların sadece yüzde 16’sı sanal 

altyapı için, konuya özgü bir çözüm geliştirilene kadar bunun geçici bir çözüm 
olduğunu düşünüyor.

Uzmanlar, konuya yönelik çözümlerin popülaritesinin gelecekte artacağını tah-
min ediyor. Pek çok şirket için (yüzde 67), bir çözümün en önemli iki özelliği, BT 
altyapısının performansını kısıtlamadan güvenlik sağlayabilmesi; fiziksel ve sanal 
ortamlar için merkezi güvenlik yönetimi sağlayabilmesi olarak sıralanıyor (yüzde 
52). Bu dengeyi sağlayabilmek ise sadece, her makineye bir antivirüs programı 
kurulması yerine, sanal makinelerde konuya yönelik çözümlerin kullanımıyla 
mümkün. 

Sanal makineler fiziksel sunucuları katlayacak
2 yıl içinde, sanal makinelerin sayısı, fiziksel sunucuların iki 
katına çıkıp 18 milyona ulaşacak.
Kaspersky Lab’in araştırma şirketi IDC ile birlikte hazırladığı analiz, sanal ortamların güvenliği, 
küresel sanallaştırma pazarının dinamikleri ve gelecek beklentilerini ortaya koydu. 2014 yılı 
sonuna kadar pazarla ilgili tahminlerin yer aldığı analizin sonuçlarına göre, sanallaştırma yeni 
sunucuların büyük çoğunluğunun üzerinde aktif olmayı sürdürüyor. Aynı analiz doğrultusunda, 
iki yıl içerisinde, sanal makinelerin sayısı fiziksel sunucuların iki katına çıkarak, 18 milyona 
ulaşacağı tahmin ediliyor. Dahası, 2013 yılında, tüm kurumsal hizmet ve uygulamaların sanal 
makinelerde çalışması bekleniyor.

Analiz, sanallaştırmanın yaygınlaşmasının aksine, sanal ortamlar için şirketlerin yeterince 
koruma çözümlerinden yararlanamadığına dikkat çekti. Kaspersky Lab Kıdemli Kurumsal Ürün 
Pazarlama Müdürü Vladimir Udalov, analize ilişkin şunları söyledi: 
“Türkiye’de ankete katılan şirketlerin yüzde 64’ü, halihazırda sanallaştırma uygulamalarına 
geçmiş ya da geçmeyi düşünüyor. Buna rağmen, BT uzmanlarının sadece yüzde 24’ü bu aland-
aki güvenlik risklerini tamamıyla anlayabilecek bilgiye ve sanal ortamları doğru şekilde koruya-
cak yaklaşıma sahipler. Dahası, ankete katılan uzmanların yüzde 42’si, sanal ortamlardaki BT 
risklerinin fiziksel ortamlardan çok daha az olduğuna inanıyor.”
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