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Kara bulutlara 
dikkat!
Her derde 
devaymış gibi 
gösterilen bulut 
bilişim, aslında 
bir çok risk 
bulunduruyor

2000’li yılların başlarından bu yana bulut 
bilişim (cloud computing) kavramı 
bilişim dünyasının gündemini 

işgal ediyor. Aslında bir pazarlama terimi olan bulut bilişim, 
BT kaynaklarının internet üzerinden kullanılması anlamına 
geliyor. Bulut bilişimde kurumlar kendi BT altyapılarını kurmak 
yerine veritabanı sunucusu, uygulama sunucusu, web sunucusu, 
depolama gibi hizmetleri bir servis sağlayıcıdan alıyor. Bulut 
bilişim sadece kurumları da kapsayan bir teknoloji değil. Son 
kullanıcılar da veri depolama, e-posta, online ofis gibi uygulamalar 
için bulut bilişimi kullanıyor. Bulut bilişim temel olarak SaaS 
(yazılım hizmeti) ve IaaS (altyapı hizmeti) olarak ikiye ayrılıyor. 
Günümüzde özellikle SaaS tarafında hızlı bir büyüme görülüyor.

SaaS pazarı 106 milyar dolar olacak
Goldman Sachs’in en son yayınladığı bir araştırmaya göre SaaS 
pazarının 2016 yılında 106 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. 
Bu, 2015 rakamlarına göre yüzde 21 oranında bir artış anlamına 
geliyor. Goldman Sachs’in araştırmasına göre bulut bilişim 
altyapılarına ve platformlarına yapılacak harcamalar 2013-2018 
yılları arasında yüzde 30 oranında artacak. Ayrıca araştırmaya 
göre tüm bulut bilişim içinde SaaS’ın oranı 2018 yılında yüzde 59’a 
ulaşacak.

Araştırma ayrıca bilişim yöneticilerinin bulut bilişime bakışının ne 
kadar olumlu olduğunu da gösteriyor. Araştırmanın rakamlarına 
göre BT yöneticilerinin yüzde 42’si 2015 yılında bulut bilişim 
harcamalarını artıracak. 2018 yılında kurumsal şirketlerin yüzde 
60’ından fazlasının BT altyapılarının en az yarısını bulut tabanlı 
sistemlere geçireceği öngörülüyor. 
Araştırmaların gösterdiği gibi bulut bilişim hızla ilerliyor. Bu hızlı 
ilerleme ve pazarlama faaliyetleri bulut bilişim alanındaki olası 
riskleri perdeliyor. 
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Bulut bilişim kuşkusuz çok büyük avantajlar 
sunan ve şirketlere esneklik sağlayan bir 
yapı. Ama şunu unutmamak gerekir ki, bulut 
servisleri sihirli bir değnek değil ve doğru 
uygulanmamış buluta geçiş stratejileri büyük 
sorunlar yaratabilir.

Sizler için bulut bilişimde karşınıza çıkabilecek 
on önemli riski derledik:

1- Kritik İş Verileri Başkalarının Elinde 
Olması

Bulut bilişimde kuşkusuz birinci sıradaki 
endişe kritik iş verilerinin başkalarının elinde 
olması geliyor. Bulut servis sağlayıcıları her 
ne kadar anlaşmalarında sizin verilerinizi 
kullanmayacaklarını taahhüt etseler de, 
verilerinizin kullanıp kullanılmadığını 
anlamanız neredeyse imkansız. Ayrıca 
verilerin internet üzerinde olması güvenlik 
risklerini de artırıyor. Bulut servis sağlayıcılar 
hacker’ların bir numaralı hedefi durumunda 
ve geçtiğimiz senelerde yaşanan bir çok olay 
bu endişelerin artmasına neden oluyor. Bu 
yüzden bankalar gibi verilerin hassas olduğu 
kurumlar ya bulut bilişimi hiç kullanmıyor ya 
da kendi özel bulutlarını kuruyorlar. 

2- Buluta Mecbur Olmak

Bulutun en büyük avantajı bir BT altyapısı 
kurmaya ihtiyaç duymamak. Bulut hizmetleri 
alan firmalar kendi bünyelerinde ne bir 
sunucu yapısı oluşturuyor ne de yeterli sayıda 
BT elemanı istihdam ediyor. Bu durum işler 
iyi yürürken güzel gözükse de, ya işler kötü 
giderse? Bulut servisinden istediğiniz verimi 
alamazsanız ne olacak? BT yapınızı tekrar içeri 
almak çok masraflı ve firmaların bu duruma 
hazırlıklı olmaması büyük sorun yaratıyor. 
Bu yüzden bir kere buluta çıkma kararı alan 
firmalar, sonuç iyi olsun ya da olmasın buluta 
mecbur kalma durumunda oluyorlar. Ayrıca 
bir bulut servis sağlayıcısından diğerine 

geçiş de operasyonel anlamda zor olduğu ve 
riskler içerdiği için bulut servis sağlayıcısı 
da genellikle kolay kolay değiştirilemiyor. Bu 
yüzden bulut bilişime geçme kararı çok iyi 
incelenerek alınmalı ve bulut servis sağlayıcısı 
çok iyi seçilmeli.

3- Yerel BT İş Gücünün Azalma Riski

Günümüzde Amazon gibi çoğu bulut servis 
sağlayıcısı ABD’de. Firmalar genelde bulut 
hizmetlerini ABD’den alıyorlar. Durum böyle 
olunca yerelde ağ uzmanı, veritabanı uzmanı, 
sistem yöneticisi gibi pozisyonlar gerekmiyor. 
Bu da uzun dönemde yerel BT iş gücünü 
etkileyebilir. İnsanlar iş bulamayacakları için 
bu alanlara yönelmeyi azaltırlar ve sonuçta 
kalifiye BT elemanının bulunamadığı ve tüm 
bilişim altyapı hizmetlerinin dışarıdan alındığı 
bir durumda kalabiliriz. 

4- BT Altyapısını 3. Kişilere Emanet 
Etmek

Bulutun sunduğu avantajlardan birisi 
minimum sayıda BT çalışanı ile tüm işleri 
yapabiliyor olmak. Bulut servis sağlayıcı 
sizin için tüm BT hizmetini veriyor ve siz 
de sadece yönetici seviyesinde BT çalışanı 
istihdam ederek işinize odaklanıyorsunuz. 
Bu ilk başta çok güzel gözükebilir ama BT 
altyapısını başkalarına emanet etmenin de 
riskleri var. Kendi BT ekibinizi oluşturduğunuz 
zaman onları çok iyi bir şekilde kontrol 
edebiliyorsunuz ve sadece sizin sisteminizle 
uğraştıkları için yapınızı çok iyi biliyorlar. 
Herhangi bir arıza durumunda ise kendi 
pozisyonlarını da kaybetmemek için canla 
başla çalışıyorlar. Bulut servis sağlayıcısından 
hizmet alındığında ise durum farklı. BT 
çalışanlarını tanımıyorsunuz. O BT çalışanları 
sizin gibi yüzlerce farklı şirkete hizmet veriyor 
ve sizin önceliklerinizle onların öncelikleri 
her zaman aynı olmuyor. Bulut hizmeti almak 
maliyet açısından faydalı ama BT hizmet 

kalitesinin artacağı ve her şeyin sorunsuz 
çalışacağı anlamına gelmiyor.

5- ABD Devletinin Tüm Verilerinize 
Ulaşma Riski

Büyük bulut servis sağlayıcılarının çoğu ABD’de 
bulunuyor. ABD’deki Patriot Yasası ABD 
devletine gerek görülen durumlarda tüm verileri 
inceleme yetkisi verebiliyor. Eğer verileriniz 
ABD’deki bir bulut servis sağlayıcıda ise ABD 
devletinin bu verilere ulaşma riski var. Verileriniz 
şirket sırları, teknoloji sırları, patent sırları veya 
finansal sırlar içeriyorsa ABD’de bulut servisi 
kullanırken bir kez daha düşünmekte fayda var.

6- Kuralları Bulut Servis Sağlayıcının 
Belirlemesi

Bulut servis sağlayıcılarının neredeyse tamamı 
şablon anlaşmalara sahip. Eğer servisi 
kullanacaksanız bu anlaşmaları kabul etmeniz 
gerekiyor. Anlaşmalar çoğu zaman servis 
sağlayıcının haklarını koruyor ve herhangi bir 
veri kaybı/iş kaybı durumunda garantilerde 
bulunmuyor. Bazı bulut servis sağlayıcıları 
anlaşmaların bazı maddelerini sizin şartlarınıza 
göre değiştirmeyi kabul etse de, genel olarak 
anlaşmalar servis sağlayıcının lehine durumda.

7- Bulut Servis Sağlayıcısının Çökme 
Durumu

Veriler ve servislerin bulutta olması sistemin 
hiç çökmeyeceği anlamına gelmiyor. Bulut 
servis sağlayıcısında herhangi bir teknik sorun 
yaşanırsa bütün BT yapınız çalışmaz hale geliyor. 
Bulut servis sağlayıcıları her ne kadar yüksek 
99’lı servis seviyesi anlaşmalar sunsa da, yüzde 
100 garanti vermiyorlar. Amazon, Microsoft ve 
Google gibi büyük servis sağlayıcılar bile teknik 
sorunlar yaşadı ve bir çok şirketin BT altyapısı 
saatlerce devre dışı kaldı.

8- Internetin Kesilmesi Durumu

Verileriniz ve sisteminiz yereldeyse internet 
kesilse bile çalışmaya devam edebilirsiniz. 
Bulutta ise böyle bir şansınız yok. İnternet 
kesilirse tüm işiniz duruyor. Türkiye gibi 
internet altyapılarının çok gelişmiş olmadığı 
ülkelerde bu çok büyük bir risk. TTNet’den 
veya veri hatlarından kaynaklanan bir sorun 
yüzünden internet kesilebilir ve tüm işiniz 
durabilir.

9- Yapı Büyüdükçe Tasarrufun Ortadan 
Kalkması

Bulut hizmetleri eğer sunucu ihtiyacınız azsa 
gerçekten fiyat açısından çok avantajlı. Ama 
BT ihtiyaçlarınız arttıkça fiyat avantajı ortadan 
kalkıyor. Bulut mimarisi aynı sunucunun 
farklı müşteriler tarafından paylaştırılması 
temelinde çalışıyor. Eğer harcadığınız CPU 
miktarı çok yüksekse bu sefer kaynakların 
tamamen size ayrılması gerekiyor bu da 
fiyatları çok yüksek oranda artırıyor. Bir 
örnek vermek gerekirse oyun devi Zynga 
ilk başta tüm BT altyapısını bulut üzerinde 
kurmuştu. Ama firma bir anda çok büyüdü ve 
BT altyapısını yerel olarak barındırmak daha 
ucuza geldi. Bulutu terk eden firma kendi 
içinde bir altyapı oluşturdu.

10- Güncellemelerin Otomatik Olması

Bulut dünyasında tüm yazılım ve işletim 
sistemi güncellemeleri otomatik olarak 
yapılıyor. Bu ilk bakışta iyi bir şey olarak 
gözükebilir ama bazı durumlarda güncelleme 
yapmak sorunlar yaratabiliyor. Örneğin 
kullandığınız bir yazılım yeni işletim sistemi ile 
uyumlu olmayabiliyor. BT altyapınızı kendiniz 
çalıştırdığınız zaman tüm güncellemelere 
hakim oluyorsunuz. Bulutta ise bu mümkün 
değil.
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