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1. Giriş

Bulut Bilgiişlemin temelinde Hizmet Barın-
dırma (Hosting) ve Dağıtık Hesaplama (Grid 
Computing) ile bu hizmetlerin istemcilere ta-
şınabilirliğini sağlayan hızlı iletişim yatmak-
tadır. Sunucu kümeleri üzerinde hizmeti sunan 
şirketler tarafından belirlenen uygulamalar 
depolanır. Kullanıcılar ihtiyaçları olan uygu-
lamaları (SqlServer, Oracle gibi) kiralayarak 
kullanır. Uygulamaların ihtiyaç duyduğu işlem 
gücü birden fazla bilgisayara paylaştırılır.

2. Bulut Bilgiişlem

Bulut bilgiişlem maliyetlerin düşürülmesi, de-
ğişen iş gereksinimlerine hızlı cevap verebil-
me, karmaşıklığın azaltılması gibi eski sorun-
lara verilen yeni bir cevaptır. 

İşlemcilerin giderek ucuzlayıp güçlenmesi, in-
ternetin erişiminin hızlanıp ucuzlayıp yaygın-

laşması, sanallaştırma teknolojilerinin, yöne-
tim ve süreç otomasyonunun hızla gelişimi ve 
veri merkezlerinin endüstriyel ölçekte bilişim 
servisleri fabrikaları haline gelmesi bulut bilgi-
işlemi doğuran etkenler olmuşlardır.

Bulut Bilgiişlemin Temel Karakteristikleri
Bulut bilgiişlem ile uygulama, veri saklama, 
bilgi işleme, uygulama geliştirme, iletişim, bir-
likte çalışabilirlik gibi birçok kaynak ve kabili-
yeti servis olarak sunulabilir. 

Bulut bilgiişlemi diğer hesaplama yöntemle-
rinden ayıran bir takım özellikler mevcuttur. 

Temel karakteristikleri şunlardır;
Paylaşılan altyapı: Servis sağlayıcı her tür-• 
lü altyapı planlamasını ve yatırımını yapıp 
bunu tüketiciler arasında paylaştırır.
Self-servis: Gerek duyduğunda tüketici, • 
ihtiyacı olan kaynak ve servisleri satın 
alabilir. Birçok servis sağlayıcı aynı za-
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manda uygulama geliştirme ara yüzleri 
(API) sağlamaktadırlar. Bu sayede tüketici 
isterse uygulama içerisinden herhangi bir 
insan etkileşimi olmadan ihtiyaç duyduğu 
kaynakları satın alıp kullanabilir; uygu-
lama ihtiyaç duyduğu kaynağı uygulama 
içinden temin edebilir.
Elastik ve ölçeklenebilir: Servis sağlayıcı-• 
lar tüketicinin talep ettiği kaynakları hızla 
sunabilme kapasitesine sahiptir. Tüketici 
bu kaynakları kullandıkça, kullandığı ka-
dar ücret öder. İhtiyaç duymadığı kaynak-
ları istediği zaman geri bırakabilir. 
Kullandıkça öde: Tüketici kullandığı ka-• 
dar ücret öder. 
Dinamik ve sanallaştırılmış; Servis sağla-• 
yıcılar her aşamada yoğun bir sanallaştır-
madan faydalanır. Bu sayede servis sağla-
yıcı ihtiyacı olan esneklik ve ölçeklenebi-
lirliği elde eder.

Bulut Bilgiişlemin Temel Aktörleri
Tüketici, servis sağlayıcının sunduğu hizmet-
leri (yazılım, platform ya da altyapı servisleri) 
tüketen kurum ya da bireylerdir.

Servis sağlayıcı, servisi planlayıp kurar ve tü-
keticiye ulaştırır. Servis geliştirici ise, servis 
sağlayıcının sunmuş olduğu temel servisleri 
alıp yeni uygulama ya da servisler oluşturur.

Bulut Bilgiişlem Servis Modelleri
Bulut bilgiişlem son derece yeni ve gelişimi 
devam eden bir kavram olmakla birlikte, servis 
ve uygulama modellerine ilişkin sınıflandırma-

lar üzerinde genel bir uzlaşıya varılmıştır. Ser-
vis modellerinin sınıflandırılması şöyledir;

Servis Olarak Altyapı (IAAS-Infrastructu-• 
re as a Service): Altyapı servislerinin sunu-
cu çiftliklerinde yapılması esasına dayanır. 
Geliştiriciler istedikleri sistemlere sahip 
olabilir ve bunları kontrol edebilir. Örnek 
olarak Amazon EC2 servisi gösterilebilir.
Platform olarak Servis (PAAS-Platform • 
as Sevice): Geliştiricilere uzak sunucular-
da barınan komple bir geliştirme ortamı 
sunuluyor. Bu sayede yerel bilgisayara 
hiçbir kütüphane indirmeden işlemler ge-
rekleştirilebilir. Örnek olarak, Google’ın 
Chart API’si, Pyhton (Django) kütüphane-
si Google App Engine verilebilir.
Servis olarak yazılım (SAAS-Software as • 
Service): Buradaki mantık müşterilerin 
geleneksel yazılım satın alma modelinden 
vazgeçerek, bir yazılımı ihtiyaçları ölçe-
ğinde kiralayabilmeleridir. Bu ihtiyaçlar, 
zaman, işlem gücü veya kapasite olabilir. 

Bulut Servislerinin Türüne Göre                                   
Sınıflandırılması
Bulut servislerini türüne göre 4 grupta incele-
mek mümkündür. Bunlar;

Umumi (Public) Bulut: Internet üzerinden • 
herkese açık servislerdir.
Hususi (Private) Bulut: Servis organizas-• 
yon içerisinde kurulup işletilir. Servisler 
kurum ya da organizasyonun güvenlik du-
varının arkasında bulunur.
Topluluk (Community) Bulut: Belirli bir • 
kullanıcı grubu tarafından kontrol edilen 
servislerdir. Topluluk üyeleri uygulama ve 
verilere erişirler.
Melez (Hybrid) Bulut: Yukarıda belirtilen • 
türlerin bir arada kullanılmasıdır.

Bulut Bilgiişlem Kullanım Şekilleri
Kullanım şekilleri bakımından incelendiğinde bu-
lut servislerini aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz.

Bireysel Kullanım: Tüketici bireysel son • 
kullanıcıdır. Kullandıkça öde en yaygın 
kullanılan iş modelidir.  
Kurumsal Kullanım: Kurum BT fonksi-• 
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yonlarının bazılarını ve ya tamamını bulut 
servislerine aktarır.
Tekil Sağlayıcılı Bulut Servisi: Servis sağ-• 
layıcı tüm BT altyapısını, yani altyapı, uy-
gulama platformu ve yazılım servislerini 
tek elden sunar.
Çoğul Sağlayıcılı Bulut Servisi: Servis • 
alınan servis sağlayıcı servisini bir ya da 
daha çok servis sağlayıcının sunduğu ser-
visler üzerine kurar.
Servis Geliştirici: Servis geliştirici, servis • 
sağlayıcı tarafından sağlanan geliştirme or-
tamı ile belli servis sağlayıcı çalıştırma orta-
mı için uygulamasını ya da servisi geliştirir.

Bulut Bilgiişlemin Avantajları
Bulut bilgiişlem sayesinde yerel bilgisayarın 
kapasitesinin ne olduğunun önemi kalmaz. 
Verilere dünyanın herhangi bir yerinden ve 
herhangi bir donanımla erişim sağlanabilir. 
Platform bağımlılığı ortadan kalkar. Bulut bil-
giişlem yatırım ihtiyacını ortadan kaldırarak 
maliyetleri azaltır, BT’yi esnekleştirir. Mobile 
çalışma gruplarının BT kaynaklarına erişimi-
nin artmasını sağlar. İş sürekliliğinin artmasına 
katkıda bulunur. Uzman kaynak gereksinimi-
nin karşılanmasına fayda sağlar. 

Bulut Bilgiişlemde Karşılaşılan Sorunlar
Bulut bilgiişlem de birçok problemi berabe-
rinde taşımaktadır. Kurum ve kuruşların bulut 
servis sağlayıcıların sunduğu servisleri değer-
lendirirken bazı sorunları göz önünde tutmaları 
gerekmektedir. Bu sorunlar, servis sağlayıcıya 
bağımlılık, yetersiz, eksik ya da esnek olmayan 
servis düzeyi anlaşmaları, pazarın henüz olgun-
laşmamış olması, yasal regülasyon ve düzenle-
melere destek yetersizliği, eksikliği, denetim 
altyapısının yetersizliği ve eksikliği ve ulusal, 
bölgesel ve uluslararası yasal düzenlemelerin 
neden olduğu kısıtlar olarak sıralanabilir. 

Bulut Bilgiişlem Örnekleri
Bulut bilgiişleme örnek olarak web tabanlı bir 
yazılım olan Google’ın ofis uygulamaları veri-
lebilir. Bu yapıda veriler ve işlemler tamamen 
uzaktaki bilgisayar kümelerinde tutulmakta ve 

kullanıcıya sadece sonuçlar yansımaktadır. Bir 
diğer örnek olarak, son zamanlarda oldukça 
dikkat çeken OnLive gibi ağ üzerinde çalışan 
yazılımlar verilebilir. 

OnLive, oyunların uzaktaki sunucu kümelerin 
üzerinde çalıştırılarak, ekran görüntüsünün ye-
rel makineye video olarak iletilmesi mantığına 
dayanmaktadır. Bu durumda yerel makinenin 
performansının bir önemi kalmamakta, sadece 
internet bağlantı hızı önem kazanmaktadır. 

Diğer popüler örnekler;

Google Docs• 

Windows Office Live• 

Zoho• 

Salesforce • 

Güncel Bulut Bilgiişlem Servisleri
Güncel bulut bilgiişlem servisleri olarak aşağı-
daki servisler örnek gösterilebilir:

Microsoft Azure: Windows Azure, geliş-• 
tirilen uygulamaların Microsoft sunucu-
larında barındırılması esasına dayanıyor. 
Bu sunucularda .Net framework hizmet-
leri, Sql Server Hizmetleri, Live servis-
leri, SharePoint servisleri ve Dynamics 
gibi servislerinden faydalanılabilir. Sahip 
olunan domain, sağlanan alt alana yön-
lendirilerek, işlemci kullanım oranına ve 
depolama alanı ihtiyaçlarına göre belirle-
nen bir ücret karşılığı azure servislerinden 
faydalanılabilir.
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Sun Open Cloud: Sun Open Cloud, Java • 
platformu desteği ve Mysql ve OpenSola-
ris gibi servisleri sunmaktadır. Bu platfor-
mun temel amacı, aynı platform üzerinde 
bulunan uygulamaların entegre çalışma-
sıdır. Sun OpenCloud platformunda Sun 
Cloud Storage Service (Bulut Veri De-
polama Servisi) ve Sun Cloud Compute 
Service (Bulut Bilgi işleme Servisi) olarak 
bilinen, kullanılma oranlarına göre ücret-
lendirme yapılan iki ana servis mevcuttur.
Google App Engine: Google App Engine • 
ile uygulama geliştirmek için, App Engi-
ne SDK’sını edinmek gerekmektedir. Bu 
Api’ler içerisinde Google’ın diğer servis-
lerine entegrasyon ve Veritabanı işlemle-
ri, Kullanıcı işlemleri veya Önbellekleme 
işlemleri gibi çoğu işlem için hazır destek 
bulunmaktadır.

Devam Eden Çalışma ve Araştırmalar

IBM,  dünya genelinde 17 eğitim kurumunun 
katkı sağladığı, eğitmenlerin, araştırmacıların 
ve BT personelinin bulut bilgiişlem girişim-
lerinin izlenmesinin, becerilerinin geliştirme-
sinin ve en iyi uygulamaların paylaşmasının 
amaçlandığı IBM Bulut Akademisi’ni hayata 
geçirmiştir.

3. Sonuç

Bulut bilgiişleme dönüşüm başlamıştır ve hız-
lanarak devam edecektir. Standartların gelişti-
rilmesi ve sistemin yaygınlaştırılması zaman 
alacak bir süreç gibi gözükse de, geleceğin 
bulut bilgiişlem sistemlerinde yattığını söyle-
nebilir. Sonuçta insanlar, her zaman her yerden 
ve her platformdan bilgiye erişebilir ve onu iş-
leyebilir hale geleceklerdir. Bu sebeple internet 
yazılımları ve bu yazılımları barındıracak bulut 
bilgiişlem sistemleri geleceğe yönelik yapıla-
bilecek en önemli yatırımlardır. 
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