
Dünyada yaklaşık 20 yıldır oldukça yaygın bir şekilde kullanılan veri 
merkezi hizmeti,  çoğunluğu İSP ve telekom operatörlerince sunuluyor. 
Türkiye için hâlâ yeni ve büyük bir potansiyele sahip bu alanda faaliyet 
gösteren şirketler, henüz çok az sayıda…

Önemli bir pazar olan 
veri merkezleri büyüme trendinde…

Yaşadığımız bilgi çağında, bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin (BİT) yakınsaması, şirket 
ve insanların BİT ve internetle olan 
ilişkilerinin gelişmesi; BİT’in iş ve sosyal 

hayatta daha fazla kullanılmasını getirdi. İnternetin 
yaygınlaşmasıyla, kamu ve özel sektörde daha 
fazla hizmet ve özellikle veri (data), internet 
ortamında alınıp verilmeye başlandı. Kurum 
ve şirketler, verdikleri hizmetleri, internette 
çeşitlendirmeye, daha güvenli ve sürekli bir 
şekilde sunmaya zorlandı. Kişilerin internetten 
hizmet alma talebini karşılamak üzere kamu ve 
özel sektör, her geçen gün daha fazla hizmet 
ve veriyi internete aktarırken özellikle internet 
ortamına aktarılan verinin güvenli bir biçimde 
işlenmesi açısından depolanması da kritik bir 
anlam kazandı. Bu noktada toplanan (depolanan) 
verilere ev sahipliği yapmak üzere kurulup 

geliştirilen veri merkezleri (data center), büyük bir 
önem taşıyor.
Kurumların verilerinin kontrolünü elinde tutma 
alışkanlığı ve bilgiyi başkasının eline vermekten 
duyduğu korku, bilişim altyapısı ve uygulamalarını 
kendi bünyesinde barındırma isteği, güvenlik 
alanındaki gelişmelerle geriledi ve silinmeye başladı. 
Bilgi teknolojileri bu hizmetlerin dışarıdan alınmasını 
hızlandırdı. Ayrıca artık kurum ve şirketlerin 
ellerindeki verileri saklama, işletme ve sunması için 
ciddi bir altyapı yatırımı yapmadan bu hizmeti alması 
mümkün. Daha çok internet servisi sağlayıcı (ISS) 
“Internet Service Provider-ISP” şirketleri bünyesinde 
bulunan veri merkezleri, bu işe yarıyor. ISS tarzı 
hizmetlerin yaygınlaşması, dış kaynak kullanımı 
(outsourcing) anlayışının gelişmesi ve ses gibi çeşitli 
hizmetlerin serbestleşmesi, veri merkezi pazarının 
büyüme trendini arttırdı.
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Özel olarak tasarlanmış bilgisayar odalarına 
verilen “veri merkezi” kavramı, günümüzde 
yaygın olarak kullanılıyor. “Bilgisayar sistemleri ile 
telekomünikasyon ve veri ambarı sistemleri gibi ek 
sistemleri barındıran bir tesis” olarak tanımlanan; 
sunucu odası veya sistem odası olarak da adlandırılan 
veri merkezi, kurum ve işletmelere ait sunucu ve 
veri ambarlarının bulunduğu alanlar olarak biliniyor. 
Veri saklanması, işletilmesi ve sunulması için ortam 
oluşturan gelişmiş teknik altyapı ile donatılan veri 
merkezleri, yüksek düzeyli güvenliğin sağlandığı, 7 gün 
24 saat kesintisiz hizmetin alındığı, ölçeklenebilir ve 
yönetilebilir bir ekosistem oluşturuyor. Bir veri merkezi, 
en büyük avantajı, hizmet seviyesinin yükseltilmesine 
sağlıyor. Verim artışıyla birlikte düşük maliyet de önemli 
bir avantaj olarak görülüyor. Veri merkezleri güvenlik 
açısından da tercih ediliyor.
Veri merkezi kapsamında en yaygın kullanılan hizmetler 
co-location (sunucu barındırma) ve hosting (sunucu 
kiralama) olarak öne çıkıyor. Veri merkezinde tutulan 
donanımın müşteriye, yani bu servisi alan kuruma 
ait olması durumunda “co-location”, merkezdeki 
sunucuların müşteri tarafından kiralanması durumunda 
ise “hosting” adını alıyor. Ancak, bu merkezler 
üzerinden bazı uygulama servislerini de almak 
mümkün. Felaket önleme ve güvenlik hizmetleri 

bunlar arasında bulunuyor. Önümüzdeki yıllarda hızla 
büyümesi beklenen veri merkezleri; yer seçimi, binanın 
işlevselliği, enerji yönetimi gibi birçok noktayı içeriyor. 
Veri merkezleri genel olarak iki kategoriye ayrılıyor: 
Özel veri merkezleri ve internet veri merkezleri. Özel 
veri merkezleri sadece bir kuruluş tarafından kendi 
hizmetlerinde kullanılıyor. İnternet veri merkezleri ise 
üçüncü şahıslara hizmet veriliyor.
Veri merkezinin geçmişi, bilgisayar endüstrisinin ilk 
dönemlerindeki büyük bilgisayar odalarına dayanıyor. 
Yeni bir uygulama olmayan ve dünyada oldukça yaygın 
bir şekilde kullanılan veri merkezi hizmeti, 90’ların 
ortalarından önemli bir pazar haline geldi. Yaklaşık 20 
yıldır dünyada veri merkezi hizmeti, bu işe odaklanan 
çoğunluğu İSP olan şirketler ve sunucu parklarından 
dolayı büyük telekom operatörlerince sunuluyor. 
2012’de dünyada yüzde 19’luk büyüme gösteren veri 
merkezi pazarı için 2013 yılı sonunda yüzde 40’lık, 
2014’te de yüzde 55’lik büyüme yaşandığı bildiriliyor.
Dünyada veri merkezi hizmeti pazarının büyük 
oyuncuları arasında; GoDaddy, lue Host, Host 
Gator, OVH.com, Amazon Web Services, Rackspace, 
1&1, Hetzner, SoftLayer ve DreamHost, IBM Global 
Services, BT Global Services, Cable and Wireless, AT&T, 
Eguant, SBS, HP Hizmetler, PSINet, SAVVIS yer alıyor. 

Avrupa’da veri merkezi hizmeti veren en büyük kuruluşlar arasında Telecity, Redbus ve Interxion bulunuyor.

Türkiye için yeni bir pazar …

Deneyimleri yurtdışında faaliyet gösteren benzerlerinden daha az olan veri merkezi işletmeciliği, Türkiye için 
hâlâ yeni ve büyük bir potansiyele sahip bir alan. Son yıllarda veri merkezi işletme işi tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de her geçen yıl daha fazla ilgi çekiyor. Türkiye’de kurumsal internet hizmetlerinin verilmeye başladığı 
90’ların sonundan bu yana dile getirilen ve gelişmen bu pazara ilişkin net ve güncel verilere erişmek yine mümkün 
değil. Türkiye için yeni sayılabilecek veri merkezleri alanında faaliyet gösteren ve yaşı 10’un üzerinde olan 
şirketler, 2014 yılı itibariyle bir elin parmaklarını bile geçemiyor. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu’nun 
(BDDK) bankalara ait veri merkezlerinin ülkemizde inşa edilmesi zorunluluğunu getirmesi Türkiye’yi veri merkezi 
alanında yüzde 60’lık büyüme ile dünya büyüme sıralamasında ilk sıraya yerleştirdi. Halen Türkiye pazarında Natro 
Hosting, Sadece Hosting, Netinternet, DorukNet, Turhost, Radore Hosting, Netdirekt,  İHS Telekom, Kriweb ve 
Vargonen’in yanı sıra aralarında SBS, Superonline, KoçSistem, Borusan Telekom, E-kolay.Net ve Probil olmak üzere 
yaklaşık 20 şirket bu hizmeti veriyor. 

Ayrıca Türkiye’de gösteren yerli veri merkezleri belli bir standarda ulaşmakla birlikte 2014’te hâlâ tüm dünyada 
kabul gören altyapı standartlarına birebir olarak uyan bir yerli veri merkezi bulunmuyordu. Türkiye’de veri merkezi 
sektöründeki büyüme hedeflerinin sağlanabilmesi için telekom alanında IP transit maliyetlerinin dünya ile rekabet 
edebilir hale getirilmesi önem taşıyor. 
Yakın gelecekte, veri merkezlerinin bulut bilişim hizmetleri üzerinden tüm bilişim ihtiyaçlarını dış kaynak kullanımı 
yoluyla sunabilecek kaynaklar haline dönüşeceği öngörülüyor.  
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Türkiye ve dünyadaki hosting firmalarının 2015 Karnesi
Temmuz 2015’te Host Advice tarafından hazırlanan bir rapora göre, en fazla müşteriye sahip 10 hosting firması 
listesinin başında GoDaddy geliyor. GoDaddy’yi ise sırasıyla Blue Host, Host Gator, OVH.com, Amazon Web 
Services, Rackspace, 1&1, Hetzner, SoftLayer ve Dream Host izliyor. Küresel pazar paylarının hâkimi olan 10 
hosting firmasının 7’si ABD, 2’si Almanya ve 1’i de Fransa merkezli olması göze çarpıyor. 

Dünya üzerindeki en iyi hosting ülkelerinin sıralamasına baktığımızda ise Amerika Birleşik Devletleri’nin yüzde 
50.09 gibi bir oranla diğer ülkelerden açık ara önde olduğunu görüyoruz. Sıralama, Almanya, Çin, Birleşik Krallık, 
Japonya Fransa, Hollanda Rusya, Kanada ve Çek Cumhuriyeti ile devam ediyor.

Türkiye’deki hosting firmaları listesinde ilk sırayı, en fazla müşteriye sahip olan Natro Host alıyor. Natro Host’un 
pazar payı yüzde. 9.86. Listede sırasıyla; SadeceHosting, NetInternet, DorukNet,Turhost, Radore, Netdirekt, IHS 
Telekom, Kriweb ve Vargonen yer alıyor.
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