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• Oracle ve bili im dünyas na ait en 

güncel haberleri, kampanyalar , 

uzman makalelerini ve duyurular  

takip edebilir, 

• Oracle’ n i  ortaklar na yönelik ve 

bölgesel olarak düzenledi i tüm 

kampanyalardan haberdar olabilir, 

• Üye olarak, ücretsiz ürün demosu ve 

avantajl  kampanyalardan yararlanma 

f rsat  elde edebilirsiniz! 

Bilgi Çözümleri’ndeki tüm yenilikler Bilgi 

Ça ’nda da yay nlan yor. 200 bin ki ilik 

bir ekosisteme sahip olan Bilgi Ça ’nda, 

Bilgi Çözümleri’ne ait duyurular, 

kampanyalar ve güncel bilgileri de yer 

al yor. 

Bilgi Çözümleri sosyal medyada 

takipçileriyle bulu uyor. Sosyal medyada 

da Bilgi Çözümleri yeniliklerinden 

haberdar olabilirsiniz.    

Bilgi Çözümleri web sitesine 

içerik katk s nda bulunabilirsiniz. 

Yay nlanmas n  istedi iniz içerikleri 

 adresine 

yollayabilirsiniz.
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racle, 2011 Türkiye Oracle PartnerNetwork (OPN) uzmanl k 

ödüllerini verdi. Ödüller, Oracle taraf ndan yak n zamanda 

duyurulmu  olan Oracle PartnerNetwork (OPN) Specialized 

program  ile sektörde Oracle çözümlerini ba ar  ile sunan i  

ortaklar na veriliyor. 

Bu y l n “OPN Türkiye Uzmanl k Ödülleri” de, aktif olarak uzmanl klar  

üzerine çal malar yapan, bir veya birden fazla ürün üzerine uzmanl klar n  

alan ve inovasyonu ön planda tutan i  ortaklar na verildi.

Oracle Kanal Yönetiminden Sorumlu K demli Ba kan Yard mc s  Stein Surlien,  

“OPN Türkiye Uzmanl k Ödülleri”ni, Bodrum’da düzenlenen Türkiye “OPN” 

gününde sahiplerine takdim etti. 

Ödüle lay k görülen i  ortaklar  ve kategorileri ise öyle:

• KoçSistem - Y l n Veritaban   Orta

• Signum - Y l n Ortakatman Ürünleri  Orta

• Experteam - Y l n Ortakatman Ürünleri  Orta  (BI)

• Experteam - Y l n Uygulama  Orta  (ERP)

• Intech Consulting - Y l n Uygulama  Orta  (CRM)

• Innova - Y l n Sunucu ve Depolama Sistemleri  Orta

• dea Teknoloji - Y l n Endüstri  Orta

• Akademi Dan manl k - Y l n “Accelerate”  Orta

Oracle Türkiye ve Orta Asya  Ortaklar  ve Genel Sektör Sat  Direktörü 

P nar Rua Aksu, tören s ras nda yapt  konu mada, ödülleri alan tüm i  

ortaklar n  tebrik ederek sözlerine öyle devam etti: “Ödül alan i  ortaklar m z, 

Oracle uzmanl klar n  almak için mükemmeliyet, inovasyon ve ba l l k 

göstermi lerdir. Bunun sonucunda mü terilerimizin kritik ihtiyaçlar n  

kar lamaya yönelik çözümlerimizi sunma konusunda uzmanl a sahiptirler. 

Bu i  ortaklar m zla çal maktan ötürü gurur duyuyor ve ba ar lar n n devam n  

diliyorum.”

Oracle’ n i  ortaklar  program n n en yeni versiyonu olan “Oracle 

PartnerNetwork (OPN) Specialized”, daha iyi geli meleri, sat  yapabilmeleri 

ve Oracle çözümlerini daha iyi uygulayabilmeleri için, i  ortaklar na ihtiyaç 

duyduklar  araçlar  sa l yor. Oracle’ n geni leyen ürün yelpazesi, i  

ortaklar  platformu ve i  f rsatlar n  tan mak için geli tirilen “OPN 

Specilized (Uzmanl k)” program , e itim kaynaklar  ve Oracle ürünleri 

hakk nda özel bilgi deste i de sunuyor.  ortaklar , “OPN” sayesinde  

“Uzmanl k” elde ederek, sektörde farkl la ma yetene ine sahip 

oluyorlar. “Uzmanl k” ise yetkinlik geli imi, elde edilen i  sonuçlar , 

uzmanl k ve ba ar n n kan tlanmas  yoluyla elde edilebiliyor. 

Daha ayr nt l  bilgi için; www.oracle.com/partners adresini ziyaret 

edebilirsiniz. 
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01 Temmuz 2012 tarihi itibari ile yürürlü e girecek 

olan 6102 say l  yeni Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) 

ile ticari i letmelerin ve irketlerin effa  a mas na 

ve kurumla mas na a rl k verilmi  olup, TTK ile 

birlikte ortaya ç kan gereksinimler, kapsaml  bir 

dönü ümün habercisi olarak kar m za ç kmaktad r.

Bu kapsamda,  nansal effa  n sa lanmas  

için muhasebele tirme ve  nansal raporlama 

uygulamalar n n standartla t r lmas  amac yla 

Uluslarararas  Finansal Raporlama Standartlar  

(UFRS)’n  yans tan Türkiye Finansal Raporlama 

Standartlar  (TFRS)’n n irketler taraf ndan 

uygulanmas  zorunluluk haline getirilmi tir. 

Yeni TTK ile yürürlü e girecek olan de i iklikler 

çerçevesinde, Oracle, yerel ve uluslararas  i  ortaklar  

ile birlikte ba ar l  bir ekilde gerçekle tirdi i birçok 

UFRS dönü üm projesinden elde etti i engin bilgi 

ve deneyimlerini siz mü terilerimizle payla maya 

haz rd r. 

Yeni TTK Madde 64 (1): “Her tacir, ticari defterleri 

tutmak ve defterlerinde, ticari i lemleriyle 

malvarl  durumunu, Türkiye Muhasebe 

Standartlar na ve 88 inci madde hükümleri ba ta 

olmak üzere bu Kanuna göre aç kça görülebilir 

bir ekilde ortaya koymak zorundad r.” Bu 

zorunluklukla birlikte, kurumlar n defterlerini 

ve muhasebelerini TFRS ilkeleri do rultusunda 

tutmalar  gerekmektedir.

Oracle Kurumsal Kaynak Planlama Uygulamalar  

ile birlikte i  süreçlerinizde bütünle ik olarak, 

uçtan uca faaliyetleriniz ile ili kili i lemleri 

gerçekle tirirken ayn  zamanda i lemlerin 

muhasebele tirilmesini ve  nansal raporlara 

yans t lmas n  sa layabilirsiniz. 

 Oracle Kurumsal Kaynak Planlama 

Uygulamalar  birden fazla defterin tan mlanmas  

özelli i ile tek bir i lemi muhasebe kurallar , 

hesap plan , takvim ya da para birimine göre 

farkl l k arz eden defterlerde paralel bir ekilde 

muhasebele tirmenize yard mc  olacakt r. 

Yasal ya da yönetimsel gereksinimleriniz ile 

uyumlu  nansal raporlar n z  otomatik bir 

ekilde üretebilmenizi kolayla t racakt r. Hesap 

bakiyelerinden i lem detaylar na kolayl kla 

ula arak  nansal effa   sa layabilmenize 

olanak sa layacakt r. 

 Kurumunuza ait sabit k ymetlerin ilgili 

raporlama defterlerindeki muhasebe kay tlar n  

farkl  standartlara göre paralel bir ekilde farkl  

defterlerde izleyebilmenize ve farkl  ekilde 

hesaplanacak olan amortisman bedellerini ve 

de er dü üklüklerini  nansal tablolar n zda 

uygun bir ekilde göstermenize yard mc  
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olacakt r.  Böylece, yasal defterlerin ‘Uluslararas  

Finansal Raporlama Standartlar  (UFRS)’na 

uygun biçimde düzenlenmesi için gerekli altyap  

sa lanabilecektir. 

 Yeni TTK ile yürürlü e girecek olan TFRS 

standartlar na uygun bir ekilde envanter 

de erlemesi ve maliyet takibi yapabilmenize, 

çal anlara sa lanan ücret ve faydalar  kanuna 

uygun bir ekilde izlemenize yard mc  olacakt r. 

n aat ve tar m gibi sektörlere özel standartlar  

i letmelerinizde hayata geçirebilmek için ihtiyaç 

duydu unuz altyap y  olu turman za imkân 

tan yacakt r. 

Yeni TTK madde 378 ile birlikte, “Pay senetleri 

borsada i lem gören irketlerde, yönetim kurulu, 

irketin varl n , geli mesini ve devam n  tehlikeye 

dü üren sebeplerin erken te hisi, bunun için 

gerekli önlemler ile çarelerin uygulanmas  ve riskin 

yönetilmesi amac yla, uzman bir komite kurmak, 

sistemi çal t rmak ve geli tirmekle yükümlüdür”. 

 Oracle Yöneti im,  Risk ve Yasal Uyum 

Uygulamalar ,  E-i  uygulamalar nda 

olu turulan i  ak lar  ve uygulamalar n 

kurulumu ile ili kili olan risklerin bertaraf 

edilebilmesi için tespit edici yada önleyici 

kontrollerinizi otomatik olarak olu turman za 

yard mc  olmaktad r. Ayn  zamanda, 

süreçlerinizdeki riskleri ve bu risklerle ili kili 

kontrol noktalar n  takip ederek, TTK ile 

zorunlu hale gelecek olan iç denetim ve 

risk yönetimi çal malar n z  daha etkin bir 

ekilde yönetmenizi kolayla t racak altyap y  

sunmaktad r.

 Kanunla birlikte ortaya ç kan, irketlerin 

yönetiminin gerektirdi i ölçüde  nansal 

planlama ve bütçe olu turma faaliyetlerinin 

gerçekle tirilmesi ve grup irketlerine 

ait  nansal tablolar n konsolide edilerek 

sunulabilmesi gereklili i konusunda gerekli 

altyap n n kurulmas  için Oracle Hyperion 

Kurumsal Performans Yönetimi Çözüm ailesi 

en büyük yard mc n z olacakt r.

 Oracle Hyperion Mali Konsolidasyon 

Yönetim çözümü Türkiyedeki büyük 

grup irketlerinin birço unda   nansal 

konsolidasyon için seçilmi  ve hem ülkemizde 

hemde dünyada en yayg n kullan lan 

konsolidasyon çözümüdür.

 Oracle Hyperion Planlama çözümü  nansal 

bütçe ve planlama süreçlerinin merkezi, etkin 

ve entegre bir biçimde yönetilmesine imkan 

veren alan nda lider uygulamalardan biridir 

ve Türkiyede pek çok farkl   rma ve sektörde 

kullan lan planlama çözümüdür.

 Oracle Hyperion Stratejik Finans stratejik 

planlamay  daha profesyonel, merkezi, 

entegre ve güvenli bir biçimde yapmak 

isteyen  rmalar için tasarlanm , alan nda tek 

kendine özgü ve içinde birçok haz r  nansal 

modelleri bar nd ran uzun dönemli planlama 

çözümüdür.

 Oracle Hyperion Finansal Veri Kalite 

Yönetimi  nansal konsolidasyon, 

 nansal planlama sürecinde farkl  kaynak 

sistemlerden, farkl  irketlerden gelen 

bilgilerin; güvenli, izlenebilir, denetlenebilir 

ve otomatik olarak kontrolüne ve 

kullan m na imkan veren destekleyici bir 

çözümdür.

 Oracle “Disclosure Management” Finansal 

Bilgilendirme Yönetimi, mali tablolar n 

ve  nansal raporlar n farkl  raporlama 

standartlar na (Örnek: XBRL) göre otomatik 

olarak dönü türülüp haz rlanmas na 

imkan veren ve ilgili dönü üm kurallar n n 

merkezi bir uygulamada yönetilebildi i ve 

istenen tüm rapor formatlar na (PDF, PPT, 

XLS, vb...)uygun olarak sunulabildi i bir 

çözümdür. 
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995 y l ndan bu yana Oracle’ n 

“De er Katan Distribütörü” olarak 

faaliyet gösteren LinkPlus, hayata 

geçirdi i Cloud+ projesiyle Oracle 

i  ortaklar na yeni ufuklar aç yor. Cloud+, 

bulut bili imin verimlilik, ölçeklenebilirlik, 

esneklik avantajlar na sahip olmas n n yan  

s ra ekonomik i  modeli ile de i  ortaklar n n 

hayat n  kolayla t rmay  hede  iyor. 

LinkPlus, Oracle’ n bulut bili im stratejisi 

kapsam nda, i  ortaklar na yeni ufuklar açacak 

Cloud+ veri merkezini hayata geçirdi. Teknoloji 

yat r m  yapacak olan i  ortaklar  ve son 

kullan c lar n, ço u zaman belli bir uygulamay  

ko turacak sistemler için maksimum 

performans gözeterek yat r m planlamas  

yapmak durumunda olmas  gerçe inden hareket 

eden LinkPlus, Cloud+ ile yüksek ilk yat r m 

maliyetleri, verimsiz kaynak kullan m  gibi 

sorunlar  a abilmeyi hede  iyor.

Cloud+ olarak adland r lan bulut mimarisi, Oracle 

ürünleri, yönetimi ve deste i ile birlikte i  ortaklar  

ve kullan c lar n hizmetine sunuluyor.  

Cloud+’ n di er veri merkezlerinden fark ; tüm 

altyap , geni  bandwith, donan m ve yaz l m 

ürünlerinin yan  s ra, teknik destek, yönetim gibi 

katma de erli hizmetleri kapsamas  ve bu model 

i  ortaklar  çözümleri ile birle ti inde komple bir 

bulut resmi çiziliyor olmas .

Cloud+, katma de erli yeni nesil veri merkezi 

hizmetleri ile birlikte, internet içerikleri ve 

uygulamalar n n dünya üzerinde da t m ve 

h zland rma hizmetlerini kaps yor. Ayr ca, dünya 

genelinde 100’ün üzerinde POP noktas na sahip 

olan içerik da t m a na stanbul noktas ndan 

entegrasyon ile ba lanarak, Oracle i  ortaklar na 

ve son kullan c lara küresel ölçekte ‘Da t m ve 

H zland rma Hizmetleri’ de sa l yor. 

Hizmetlerinde süreklili i ilke edinen Cloud+; i  ve 

internet dünyas ndaki geli meler do rultusunda 

teknolojisini, hizmetlerini ve yap s n  yenileyerek 

yeni hizmetleri bünyesine katmaya devam ediyor. 

Tüm Oracle i  ortaklar , lokasyon ba ms z 

olarak Cloud+’ n geni  hizmet portföyünden 

faydalanabiliyor, tek konsantrasyon noktas ndan 

hizmetin süreklili i ve kalitesinden emin olarak, i  

alanlar na odaklanabiliyorlar.

 

Oracle ve LinkPlus, Oracle i  ortaklar n n sektörel 

analizler do rultusunda ihtiyaçlar n  do ru 

konumland rarak ve uygun çözümler üreterek, 

yak n zamanda birçok ba ar  öyküsünü hayata 

geçirece ine inan yor. 

Cloud+  hakk nda daha fazla bilgi almak için  

0216 316 5050 numaral  telefondan Genco KENET 

ile ileti ime geçebilirsiniz.  
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974 y l nda dayan kl  tüketim mallar n n 

sat  ve pazarlamas n  yapmak üzere 

kurulan, 1986 y l ndan itibaren sat  

sonras  mü teri hizmetlerine odaklanan 

EMAR Sat  Sonras  Mü teri Hizmetleri ve Tic. 

A. . faaliyetlerini stanbul’daki merkez te kilat , 

stanbul, Ankara, zmir ve Antalya olmak üzere 

dört Bölge Müdürlü ü, 240 yetkili servisi ve 

bunlara ba l  800 ki ilik kadrosuyla yürütüyor.

Mü teri odakl  yakla mlar  ve ba ar l  

çal malar  nedeniyle birçok ilke imza atan 

EMAR, hizmet seviyesini yükseltmek ve servis 

organizasyonlar ndan maksimum verimlilik 

sa lamak amac yla organizasyon içerisindeki 

süreçleri yeniden yap land rma karar  ald . 

Yap lan aray lar neticesinde, sektörde uzun 

y llar ba ar l  çözümlere imza atan, Oracle i  

orta  Sistek ile çal maya karar verildi. Verilen 

karar n ard ndan 2010 y l n n son çeyre inde, 

iki irketin proje ekipleri analiz çal malar na 

ba lad . Temelde dört faz üzerinde kurgulanan 

projenin birinci faz nda, ‘Temel Servis 

Süreçleri’ni kapsayan modüller devreye 

al nacak. Birinci faz n bitiminden sonra; 

Kurumsal Hizmetler, Bayi Puan Takip Sistemi, 

E itim ve Mobil Uygulama Modülleri’ni içeren 

di er fazlara geçilecek.

EMAR, web tabanl  yeni yap n n hayata 

geçirilmesi ile servis süreçlerini anl k ve 

güvenli bir ekilde, lokasyondan ba ms z 

olarak takip etmeyi hede  iyor. 

Merkezi yap da çal an sistemin sa lad  

önemli özelliklerden birisi de verilerin ayn  

anda tüm servisler taraf ndan güncel olarak 

kullan labilmesi olacak. Bununla birlikte, yeni 

i  süreçlerine uygun modüller tam zamanl  

olarak kullan labilecek. Ayr ca, servislerin 

yapm  oldu u i lemler merkezde anl k olarak 

görüntülenebilecek. Bu sayede yeni stratejilerin 

belirlenmesi ve al nan kararlar n h zl  bir 

ekilde uygulanmas  sa lanacakt r.

IOSIS SOS, platform ba ms z Java uygulama 

geli tirme ortam nda tasarlanm t r. Mobil 

cihaz teknolojileri de kullan lan çözümde 

Veritaban  teknolojisi olarak Oracle 11g ve bu 

yap  üzerinde WebLogic uygulama sunucusu 

konumland r lm t r.

EMAR Merkez ve Servisleri, çözüm altyap s n  

destekleyen bu teknolojiler sayesinde, geçerli 

ve do ru verilere i  süreçlerini aksatmadan 

anl k olarak eri ebilecek.  süreçlerinin takibini 

esnek ve tam olarak sa layabilecektir.

EMAR Yurtiçi ve Yurtd  Servis Organizasyonlar  

için geli tirilen proje kapsam nda, Analiz ve 

Tasar m çal malar  tamamlanm  durumda. 

Uygulama geli tirme a amas  süren projede, 

Birinci Faz Uygulamalar ’n n tamamlanmas n  

takiben, di er fazlar devreye al nacak. 

Hayata geçirilmesi planlanan Mobil Uygulamalar 

sayesinde, mü terilere sahada verilen 

hizmetlerin mobil cihazlar üzerinden takibi 

sa lanacakt r. Bu cihazlar ile servis personeli 

merkezdeki güncel verilere eri ebilecek ve 

saha operasyonlar n  anl k olarak sisteme 

kaydedebilecektir.

Mü teri Memnuniyetini temel alan EMAR, servis 

hizmetinin kalitesini artt rmak amac  ile kurum 

içi /d nda verdi i e itim ve seminerler için 

kurgulanan E itim modülü kapsam nda, verilen 

e itim ve seminerlerin takibini sa layabilecektir. 
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ilgi ça n n içerisinde 

bulundu umuz bu y llarda, 

kurumlar n sahip olduklar  

muazzam verileri do ru ekilde 

depolama, s n  and rma ve anlamland rarak 

ak ll  kararlara dönü türme ihtiyaçlar , BT 

bölümlerinin varolu  amaçlar  aras nda 

yer al yor. Bu amaçla bili im dünyas nda 

bulunan çe itli ölçekli yaz l mlar 

(veritabanlar ndan internet tabanl  hesap 

tablosu uygulamalar na kadar) kurumlar n 

ihtiyaçlar  ve sahip olduklar  bütçeler 

oran nda kullan l yor. Dünya veritaban  

piyasas n n uzak ara lideri olan Oracle, 

sadece veritabanlar  ile de il, veritabanlar  

ile mükemmel uyumda çal an ortakatman 

uygulamalar yla da kurumlar n ihtiyaçlar na 

en uygun çözümleri sunuyor. Bu ürünler 

aras nda yer alan Oracle Application 

Express, yani k sa ad yla APEX, dünya 

çap nda giderek artan bir ilgiyle kullan l yor. 

Türkiye’deki kullan m  aç s ndan, gizli bir 

hazine olarak adland rabilece imiz APEX’i 

biraz daha yak ndan tan makta önemli 

faydalar bulunuyor.

Eski ad  HTML-DB olan ve Oracle 

üzerinde çal an çok h zl  bir uygulama 

geli tirme arac  olan APEX, Oracle 

Veritaban  ile birlikte ayr ca ücret 

ödemeden elde ediliyor. Web tabanl  

uygulamalar geli tirmek üzere tasarlanm  

olan APEX’in kendisi de web üzerinde 

çal yor.

Daha detayl  bilgi vermek gerekirse, 

APEX uygulamalar n  geli tirmek 

veya kullanmak için istemci (client) 

taraf na kurulmas  gereken herhangi 

bir program bulunmuyor, tüm i lemler 

herhangi bir web taray c  üzerinden 

gerçekle tirilebiliyor. S n rl  programlama 

bilgisiyle bile, güvenli ve profesyonel 

uygulama geli tirebilece iniz Oracle APEX, 

kullan c lar n ki isel bilgisayarlar nda ya 

da ortak klasörlerde tutulan yayg n o  s 

uygulamalar  formatlar nda, risk alt nda 

bulunan bilgileri güvenli ve kurumsal 

merkezi uygulamalar haline getirebilmek 

için en uygun ve kolay seçeneklerden bir 

olarak kar m za ç k yor.
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APEX’in 2010 y l nda duyurulan 4.0 

sürümü, çok önemli yenilikleri de 

beraberinde getirdi. lk sürümü 2004 

y l nda yay nlanan ve Oracle taraf ndan 

sürekli yenilenen bir ürün olan APEX, 

kullan c lar taraf ndan da giderek artan 

ekilde talep görüyor. Say larla bu sav  

desteklemek gerekirse; APEX, Oracle 

Technology Network üzerinden her y l 

100 bin adetten fazla indiriliyor ve son 

yap lan Oracle OpenWorld etkinli inde en 

fazla talep edilen veritaban  ba l  olarak 

öne ç k yor. 

2004 y l nda yay nlanan ilk sürümünden 

bu yana, en önemli sürüm olarak kabul 

edilen APEX 4.0, 2010 y l  ortalar nda 

yay mland nda APEX’in vizyonuna 

çok önemli yenilikler getirdi. Oracle 

veritaban  üzerinde kurgulanm  bu 

sürümle birlikte, sahip oldu u do al 

avantajlara, kolay rapor ve form geli tirme 

üzerine ek avantajlar  da ekleyen APEX, 

“Websheets”, “Dynamic Actions”, 

“Plug-Ins”, “RESTful Web Services” gibi 

özellikleriyle kullan c lar n  memnun 

ediyor. “Team Development” alan nda 

önemli kolayl klar sa layan APEX 4.0, 

ayn  zamanda geli tirilmi  gra  k ekleme 

özellikleri ve ilerletilmi  Uygulama 

Geli tirme Önyüzü (Application Builder) 

ile geli tiricilere sahip olduklar ndan daha 

da fazlas n  vaat ediyor.

Peki, yukar da bahsetti imiz gibi kolay 

ve h zl  uygulama geli tirme arac  olan 

Oracle Application Express, daha ileri 

beklentileri olan BT profesyonellerine 

neler sunuyor?

Bu alanda irket deneyimlerimizden 

de yola ç karak baz  bilgiler verebiliriz. 

Sentora Bili im’in APEX ile uygulama 

geli tirme geçmi i, Sentora kurucu 

kadrosunun bir arada oldu u bir önceki 

çal ma hayat na kadar uzan yor. 

Türkiye’nin lider otomobil üreticilerinden 

birinde Bilgi ve leti im Teknolojileri 

kadrosunun kilit süreçlerinde görev alm  

bu ekip, çok çe itli alanlarda Oracle APEX 

ile çözümler olu turmu  bulunuyor.  

Birkaç sayfa bar nd ran küçük 

uygulamalardan, çok say da tablo üzerinde 

kurgulanm  ve yüzlerce sayfadan 

olu an büyük sistemlere kadar çe itli 

büyüklükteki uygulamalar n geli tirildi i 

Oracle APEX, kullan c lar taraf ndan 

büyük bir memnuniyetle kar lan yor. 

Oracle veritaban nda tutulan verilerin 

kullan c ya kullan labilir formatta 

sunulmas , karar-destek sistemlerinin 

kullan c  ihtiyaçlar n  tam anlam  ile 

kar layacak ekilde tasarlanabilmesi, 

iç kaynakla geli tirilen projelerin çok 

büyük bir k sm n n Oracle APEX ile 

geli tirilmesinin en temel nedeni oluyor. 

Sahip oldu u kolayl klar sayesinde, 

yaz l mc lara uygulaman n geli tirme 

zorluklar yla u ra mak yerine süreci 

iyile tirme, kullan c  merkezli yap lar 

tasarlama gibi sürece ve kullan c ya 

do rudan katk  yapacak alanlar için zaman 

b rakmas  da BT profesyonellerinin APEX’i 

tercih etmisini sa l yor. 

Türkiye’de otomotiv, ula m, haberle me, 

Birkaç sayfa bar nd ran 

küçük uygulamalardan, 

çok say da tablo üzerinde 

kurgulanm  ve yüzlerce 

sayfadan olu an büyük 

sistemlere kadar çe itli 

büyüklükteki uygulamalar n 

geli tirildi i Oracle APEX, 

kullan c lar taraf ndan 

büyük bir memnuniyetle 

kar lan yor.

üretim sanayi gibi farkl  sektörlerdeki 

lider kurulu lar taraf ndan tercih edilen 

Oracle APEX; KOB ’lerden büyük 

sanayi kurulu lar na kadar her  rman n 

ihtiyaçlar n  adresleyebilecek esnekli iyle, 

teknolojik ve kurumsal dönü üm 

planlayan kurumlar için, gelece e ta nacak 

mimarilere aç lan yolculukta en önemli 

yard mc s  oluyor. 
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 TÜ Bilgisayar 

Mühendisli i’nden mezun oldum. 

Bo aziçi Üniversitesi Elektrik 

Elektronik Mühendisli i  ve 

Bo aziçi Üniversitesi Executive 

MBA programlar nda yüksek 

lisans yapt m.

1997-2002 y llar  aras nda, 

uluslararas  Thomson-CSF 

Airsys ATM irketi bünyesinde 

yaz l m mühendisi olarak havac l k 

sektörlerinde hizmet vermek 

üzere, pek çok projede yer ald m. 

Bu dönemde, Fransa ve sveç’te 

çal t m. Daha sonra Havelsan’da 

Ekip Lideri olarak baz  yaz l m 

projelerini yönettim. 2006-2008 

y llar  aras nda, u anda Oracle’ n 

sat n alm  oldu u BEA eSolutions 

bünyesinde, önce Teknik Dan man 

ve ard ndan Servis ve Teknik 

Destek Müdürü olarak görev ald m.  

Oracle Fusion Middleware (FMW) 
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      Önümüzdeki 

dönemde, Profesyonel 

Servisler’i i  

ortaklar m za daha 

fazla tan tmay  

ve büyütmeyi 

hede  iyoruz. Özellikle, 

telekomünikasyon ve 

 nans sektörlerinde 

yürütülen, nispeten daha 

büyük çapl  projelerdeki 

Oracle Fusion 

Middleware ürünleri 

üzerine odaklanaca z.

teknolojileri konusundaki uzmanl m bu 

döneme dayan yor. 2009 y l ndan bu yana 

da LinkPlus’ta çal yorum ve Profesyonel 

Servisler ve Dan manl k Departman  

kapsam nda,  Geli tirme Müdürü olarak 

hizmet veriyorum.

 LinkPlus Profesyonel 

Servisler olarak Oracle teknoloji 

ürünlerindeki uzmanl m z ile i  

ortaklar m z n mü terileri için yürüttü ü 

projelerde ortaya ç kan ihtiyaçlar na 

yönelik çok kapsaml  hizmetler sunuyoruz. 

Ortakatman ve Veritaban  taraf nda yakla k 

10 ki ilik teknik bir ekip, hem i  geli tirme 

hem de bak m ve destek anlam nda 

Profesyonel Servisler alt nda görev al yor. 

Hizmetlerimiz, özellikle veritaban  ve 

Oracle Fusion Middleware ürünleri 

çevresinde toplan yor. Bu kapsamdaki 

projelerde, özelle tirme, performans 

ayarlar , kaynak ihtiyac , bak m ve destek 

gibi hizmetleri verebiliyoruz. Bizi farkl  

k lan, sahip oldu umuz hizmet kalitesi 

ve uzmanl m z n yan  s ra, yüksek 

ula labilirlik (availability) ve esneklik 

özelliklerimiz. Ekip olarak, yüksek 

memnuniyet odakl  bir i  anlay  ve 

bunu sa layacak yetkinliklerle donat lm  

durumday z.

Oracle son y llarda 

sat n almalar  ile birlikte ürün portföyünü 

çok büyük miktarda geni letti. Çok ciddi 

bir ürün miktar ndan söz ediyoruz. Tek 

tek bakt m zda, yüzler mertebesinde 

say labilecek, her biri kendini kan tlam , 

bütünle ik özellikleri yüksek, alan n n en 

iyisi olan teknoloji ürünleri bunlar. 

 ortaklar m z daha çok kendi 

çözümlerine odaklan yorlar ve 

mü terileri için yürüttükleri projelerde 

kullan lan teknolojiler için dan manl k 

ve destek ihtiyac  duyuyorlar. 

Çözümlerinin dayand , çözümlerini 

daha da iyi noktalara ta yabilecek 

oracle teknoloji ürünleri konusunda 

dan manl k ya da destek alma 

noktas nda Profesyonel Servisler olarak 

biz devreye girebiliyoruz. Ürünlerin 

sa l kl  bir ekilde kurulmas ndan 

itibaren, ürünün verimli çal abilmesi 

için gereken her türlü müdahaleye 

kadar, tüm a amalarda profesyonel 

hizmetler sunuyoruz. Birçok projede, 

i  ortaklar m zla ya da Oracle 

ile birlikte çe itli hizmetlerimizi 

konumland r yoruz.

 u anda “Advanced 

Customer Support-Geli mi  Mü teri 

Deste i” kapsam nda sektöründe lider 

bir sigorta firmas  için Oracle ile beraber 

çal yoruz. Bu tür hizmetler için 

genellikle y ll k kontratlar imzal yoruz. 

Bu projede WebLogic Uygulama 

Sunucusu konusundaki yetkinli imiz ve 

kalitemiz tercih edilme nedenlerimizin 

ba nda yer al yordu.

Öte yandan telekomünikasyon, finans, 

e-ticaret ve perakende sektöründe de i  

ortaklar m zla birlikte yürüttü ümüz 

projeler bulunuyor.

Önümüzdeki 

dönemde, Profesyonel Servisler’i i  

ortaklar m za daha fazla tan tmay  ve 

büyütmeyi hedefliyoruz. Özellikle, 

telekomünikasyon ve finans 

sektörlerinde yürütülen, nispeten daha 

büyük çapl  projelerde kullan lan Oracle 

Fusion Middleware ürünlerine yönelik 

olarak hizmet vermeyi ve bu do rultuda 

büyümeyi planl yoruz. 

Do rudan benimle 

ba lant  kurabilirler. Görü melerimiz 

do rultusunda, öncelikle ihtiyac  

anlay p do ru hizmeti ve kaynaklar  

konumland rmam z gerekiyor. htiyaca 

göre hizmet süresi, kaynak say s , çal ma 

artlar n  i  orta  ve mü teriyle birlikte 

ekillendiriyoruz. 
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 Ege 

Üniversitesi Bilgisayar 

Mühendisli i’nden mezun 

olduktan sonra, yaz l m, sistem 

tasar m ve mimarisi alanlar nda, 

iki y l süreyle Türkiye’de çal t m. 

2001 y l nda daha fazla bilgiye 

sahip olmak ve deneyim kazanmak 

için ABD’ye giderek, önce 

University of California’da (UCLA) 

“Uygulama Geli tirme” üzerine 

iki y ll k bir e itime ba lad m ve 

e  zamanl  olarak, Los Angeles’ta 

konumlanan Virginia Landmarks 

Communications irketinin 

BT departman nda uygulama 

geli tirici olarak görev ald m. 

Burada geçirdi im 10 y l boyunca, 

Java platformu üzerinde pek çok 

uygulama geli tirdim, önemli 

projelerde çe itli kademelerde 

görev ald m ve tak m lideri olarak 

projelerin yönetimini üstlendim. imdi 

elde etti im deneyimleri payla abilmek 

amac yla Türkiye’deyim. Bu do rultuda 

yakla k 10 ayd r Oracle Türkiye’de i  

ortaklar na destek olmak üzere hizmet 

veriyorum. 

 Uzun y llard r Java 

teknolojisini kullanarak özellikle JEE/

Kurumsal Java platformunda sistem 

tasar m  ve uygulama geli tiriyorum. 

Bu süreçte en çok WebLogic Uygulama 

Sunucusu kulland m. Bunun yan  s ra 

Oracle Veritaban , Oracle Application 

Development Framework (ADF) 

ürünleri üzerinde önemli bir deneyime 

sahibim. Asl nda java tabanl  uygulama 

geli tirme i indeyseniz, kurumsal 

projelerde güçlü ve yüksek performansl  

bir altyap  kurabilmek için Oracle 

ortakatman teknolojilerini kullanmak 

durumundas n z. Bir yaz l m mimar  

olarak, içinde yer ald m çok büyük 

kurumsal projelerde bu gerçe i net 

olarak gördüm.
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       Kurumsal proje geli tirirken 

en temel ihtiyaç, güçlü, 

yüksek performans sa layan 

ve güvenilir bir altyap d r ve 

bu nedenle Java teknolojisi, 

özellikle büyük ölçekli yaz l m 

projelerinde, en çok kullan lan 

platform olarak tercih ediliyor. 

Oracle ortakatman ürünleri 

ise Java dilinde yaz lm  

uygulama yaz l mlar n  ve 

hizmetleri desteklemek üzere, 

Java teknolojisi üzerine 

yap land r lan sektördeki en 

geni  ve güçlü ürün ailesi 

olarak kabul görüyor.  

ortaklar  ve mü terilerimiz, 

Oracle ortakatman 

ürünleri ile uygulamalar na 

yüksek ölçeklenebilirlik 

kazand rabiliyorlar. Bu önemli 

bir ihtiyaç, çünkü bugün1000 

kullan c ya hizmet verdi iniz 

bir uygulama bir anda 1 milyon 

kullan c ya ula abiliyor.

Çok genel olarak 

söz edecek olursam, Oracle Partner HUB 

bünyesinde, ECEMEA bölgesindeki 

ülkelerde, Oracle ürünlerini kullanarak 

yaz l m geli tiren i  ortaklar m za ve 

yaz l mevlerine Oracle’ n ortakatman 

ürünlerini kullanmalar  konusunda destek 

veriyorum. 

Öncelikli hede  erimden biri; Oracle 

teknolojileri, yeni ç kan sürümler ve yeni 

özellikler hakk nda i  ortaklar m zda 

güçlü bir bilgi birikimi yaratmak. Bu 

do rultuda Türkiye ve di er ECEMEA 

ülkelerinde workshop ve iki-üç günlük 

e itimler düzenliyoruz. Bu e itimlerimize 

i  ortaklar m z n mühendisleri kat l yor.  

orta n n ihtiyac na göre birebir e itimler 

de veriyorum. Bir projede bir ürünü 

kullan rlarken, hangi durumlarda nas l 

ilerlemeleri, süreci nas l yönetmeleri gerekti i 

konusunda bilgiler aktar yorum. Bunun 

d nda süreç içinde tak ld klar  noktalarda, 

soru i aretleri olu tu unda da devreye girerek 

yönlendirebiliyorum.

 Özellikle java tabanl  

uygulama geli tirme konusunda, daha 

ilerlenmesi gereken yollar m z oldu unu 

dü ünüyorum. Bu güçlü platform, Türkiye’de 

olmas  gerekti i kadar yayg n kullan lm yor 

henüz. Java topluluklar n n daha fazla 

yayg nla mas , bilgi birikiminin daha 

fazla payla lmas , yeniliklere ve de i ime 

daha aç k olunmas  gerekiyor. Teknoloji 

ve yaz l m dünyas  çok çabuk geli iyor. 

Daha yüksek performansl  ürünler, daha iyi 

fonksiyonlar ve daha sa lam altyap  sunan 

teknolojilerle gerçekten katma de er 

yaratabiliyorsunuz.  ortaklar m z n, 

ba ms z yaz l m evlerinin bunlar  kendi 

bünyelerinde kullanabilmeleri için e itim 

yat r m  yapmalar  çok önemli. 

Eskiden belli say da kullan c s  olan web 

tabanl  bir uygulama geli tirdi inizde çok 

büyük de i iklikler yapmadan ilerlemek 

mümkün olabiliyordu. Ancak günümüz 

dünyas nda, art k bir uygulamay  

1000 kullan c  ile yay nlamaya 

ba layabiliyor, ard ndan bir iki haftada 

1 milyon kullan c ya ula abiliyorsunuz. 

Özellikle bunlar  destekeleyebilmek, 

java platformunda çok daha mümkün. 

Bu tür teknolojiler konusunda i  

ortaklar n n bilgi birikimi yaratmalar  

ve bu teknolojilerin kullan m na 

hakim olabilmeleri için e itim almalar  

gerekiyor.

 çeri i son derece 

belirgin, konuya adanm  e itimler 

veriyoruz. Örne in, WebLogic, 

Oracle Application Development 

Framework, Oracle SOA Suite 

e itimleri gibi e itimleri düzenli bir 

program do rultusunda yürütüyoruz. 

Ayr ca ihtiyaçlar  do rultusunda i  

ortaklar m za özel birebir e itimler 

de düzenliyoruz. Söz konusu ürünleri 

projelerinde kullanmay  dü ünen i  

ortaklar m z  bizzat ben de arayarak 

ula yorum ve ürünlerle ilgili planlar n  

ö reniyorum, nas l destek verebilece im 

konusunda bilgi al yorum. Bu ileti imi 

bütün i  ortaklar yla kesintisiz bir 

ekilde sürdürmeyi hede  iyorum. Bir 

taraftan sat  ve sat  öncesi teknik 

destek ekiplerimizle de sürekli bilgi 

al -veri i içerisindeyiz. Ürünlerimizi 

kullanma konusunda potansiyeli olan 

i  ortaklar m z  tespit ederken bu 

ekiplerle de birlikte hareket ediyoruz. 

Bu e itimlerde deneyim ve bilgi 

birikimlerimizi en iyi ekilde aktarmaya 

çal yorum. Bunlar n d nda i  

ortaklar m z da tak ld klar  yerler için 

sorular n  aktarmak üzere bana do rudan 

ula abiliyorlar. 
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 E itimimi, 

Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar 

Mühendisli i bölümünde 

tamamlad m. PartnerHub’da 

çal maya ba lamadan önce, bir 

 nans kurulu unda ve öncesinde 

Oracle i  ortaklar ndan birinde 

görev ald m. Her iki kariyer 

sürecim boyunca pek çok proje 

içerisinde yer alarak, Oracle 

Veritaban  üzerinde toplamda 

alt  y ll k bir deneyim kazand m. 

Yakla k yedi ay önce de Partner 

HUB ekibine ISV Migration Center 

Dan man  olarak kat ld m. Temel 

olarak uzmanl m olan Oracle 

Veritaban  ve Opsiyonlar  ile 

ilgili konularda i  ortaklar na 

dan manl k veriyorum. 

Oracle’ n temel veri saklama 

özelliklerini içeren çekirdek 

yaz l m n n yan nda, spesi  k 

ihtiyaçlar  kar layan, “opsiyon” 

olarak adland rd m z Oracle 

çözümlerinin de i  ortaklar m zda 

konumland r lmas nda yard mc  

oluyoruz. Veri için olmazsa olmaz 

olan yüksek süreklilikle ilgili 

opsiyonlar, son y llar n giderek daha 

da önem kazanan veri güvenli i 

opsiyonlar , elbette performansta 

gelinen son nokta olarak Exadata 

ve di er inovatif Oracle yenilikleri 

benim dan manl k konular m 

içerisinde yer al yor.

 ortaklar m z, 

sektörlerin ve kurulu lar n ihtiyaçlar  

do rultusunda çözümlerine yön 

veriyorlar. Bu ihtiyaçlar  kar layacak 

veritaban  çözümlerini, onlarla 

birlikte uygulama misyonuna sahip 

bir pozisyonda bulunuyorum. Bu 

uygulamalar farkl  opsiyonlar n 

hayata geçirilmesi, veritaban  
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     Veritaban  
teknolojileri üzerine 
sahip oldu um 
deneyim ve bilginin 

nda dan manl k 
hizmeti veriyorum. 
Gündemdeki 
konular m aras nda; 
veri süreklili inin 
maksimum seviyede 
tutulabilmesi, veri 
güvenli i üzerine 
geli tirilmi  
Oracle Veritaban  
opsiyonlar  ve 
performansta gelinen 
son nokta olarak 
Oracle Exadata 
Database Machine 
yer al yor. 

aktar m , farkl  veritaban  ortamlar ndan 

geçi  ya da versiyon güncellemeler 

olarak kar m za ç kabiliyor. Önemli bir 

hede  m, Oracle Veritaban  çözümlerini, 

daha fazla say da i  orta m zla, farkl  

sektörlere ta mak ki bu da dolayl  

olarak, yeni mü terilere ula mak, 

pazar m z  geni letmek, i  ortaklar na 

yeni f rsatlar yaratmak anlam na geliyor. 

 ortaklar m z n mevcut teknolojik 

altyap lar n  güncel tutmak, yeni 

teknolojilere geçi lerini kolayla t rmak 

da di er hede  erim aras nda yer al yor.

 Yapt m z i e i  

ortaklar m z n faaliyet gösterdi i 

sektörler yön veriyor diyebiliriz. 

Örne in,  nans sektörüne hizmet 

sunan i  ortaklar m z için veri güvenli i 

çok önemli bir gündem maddesi 

olu turuyor. Bu i  ortaklar m zla  

beraber  Oracle Veritaban ’n n veri 

güvenli i alan nda sundu u çözümlerle 

ilgili teknik çal malar gerçekle tirerek, 

mü terilerinin bu alandaki ihtiyaçlar n  

kar lamalar na yard mc  oluyoruz.

Gündemde olan ve üzerinde yo un 

olarak çal t m z di er bir konu da 

‘verinin süreklili i’ni yüksek k lmay  

sa layan çözümler olarak kar m za 

ç k yor. Özellikle kamu sektörü ba ta 

olmak üzere, art k tüm sektörlerde bu 

konu çok önemli bir hale geldi, hatta 

yasala t . Bu yasal zorunlulukla birlikte, 

bu alana yönelik çal malar m z da 

h zland .

Son olarak çözüme ihtiyaç duyulan en 

önemli alanlardan biri de transactional” 

sistemlerden al nan raporlar n yol açt  

sorunlar  ortadan kald rmaya yönelik 

yakla mlar oldu. lk versiyonunda 

raporlama altyap s  çözümü olarak 

Oracle mü terileriyle bulu an ve k sa 

zamandaki donan msal ve yaz l msal 

geli imleriyle raporlama, transactional 

ve her iki tipte de yük içeri ine sahip 

veritaban  çözümü haline gelen Oracle 

Exadata Database Machine, bu konuda 

sundu umuz bir çözüm olarak çok 

ba ar l  ve büyük ilgi görüyor. 

Demo merkezimizde bulunan 

performans harikas  ve veriyi 

s k t rarak saklama özellikleri 

ile de inan lmaz faydalar sa layan 

Exadata ile i  ortaklar m zla beraber  

testler yap yor, yaz l m çözümlerine 

özgü, mü terilerine sunabilecekleri 

benchmark’lar haz rl yoruz.

 Bu ihtiyaçlar  

kar layan Oracle veritaban  çözüm 

ve teknolojileri aras nda öncelikli 

olarak; Oracle Database Vault, Oracle 

Database Firewall, Management Pack 

çözümleri, Oracle GoldenGate, Oracle 

Real Application Clusters, Oracle 

Active Data Guard ve Oracle Exadata 

Database Machine yer al yor. Elbette 

bunlar n d nda tamamlay c  ve ba ka 

alanlarda da önemli görevler üstlenen 

daha pek çok çözüm ve teknoloji 

bulunuyor.

 Bu görev sürecimde 

en önemli izlenimim, i  ortaklar yla 

birebir çal malar n çok etkili 

ve verimli oldu u ki ald m z 

sonuçlardan da bunu net olarak 

görebiliyoruz.  ISV ad n  verdi imiz 

ba ms z yaz l mevleri, Oracle 

Veritaban ’na geçme konusunda bizden 

gelen bir dan manl a son derece 

aç klar. Verilen destek, Oracle’ n tüm 

teknolojileriyle ilgili hem çözüm 

bulmada hem de i  ortaklar na hiç 

tan mad klar  bir teknolojiyi tan tma 

noktas nda çok büyük bir aç  

kapat yor ve yo un talep görüyor. 
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     Art k i  ortaklar m za 
bütünle ik, anahtar teslimi 
çözümlerle gidiyoruz. Di er 
platformlarda ç k labilen 
performans n 2-3 kat üzerine, 
hatta baz  projelerde 6 kat 
üzerine ç kabiliyoruz.

 Do u  Üniversitesi 

Bilgisayar Mühendisli i mezunuyum. 

Üç y ldan bu yana LinkPlus bünyesinde 

donan m ürünleri taraf nda çal yorum. 

LinkPlus, 2003 yl ndan itibaren SUN’ n i  

orta  olarak hizmet verdi i için bu alanda 

önemli bir deneyim ve bilgi birikimine 

sahip. Ben de 2008 y l nda LinkPlus 

ekibine kat ld m. Sat nalma öncesinde 

SUN Microsoystems donan mlar n n sat  

ve destek süreçlerinde rol al yordum. 

Sat nalma sonras nda ise Oracle Donan m 

ürünleri ba l  alt nda ama Oracle’ n yeni 

stratejileri do rultusunda, ekip arkada m 

Sat  Temsilcisi Volkan Nalc  ile birlikte i  

ortaklar m za destek veriyoruz. Ankara da 

dahil olmak üzere, LinkPlus’ta do rudan 

donan m taraf yla ilgilenen alt  ki iyiz. 

 Bo aziçi Üniversitesi 

Siyaset Bilimi ve Uluslararas  li kiler 

Bölümü’nden mezun oldum. 2009 y l ndan 

bu yana LinkPlus bünyesinde Sat  Temsilcisi 

olarak çal yorum. Ba lang çta sadece SUN 

donan mlar na odakl yd m. Ancak Oracle’ n 

sat nalmas  sonras nda hem donan m hem 

yaz l m taraf nda görev almaya ba lad m 

ve özellikle Oracle’ n sa lad  bütünle ik 

donan m çözümlerinin pazarda yaratt  

dönü ümün sa lad  avantajlar  i  ortaklar  

ve mü terilere anlatma misyonunu da 

üstlendim.

 u anda LinkPlus’ n 350’ye 

yak n i  orta  var. Hepsiyle potansiyel bir 

donan m i birlikteli imiz de söz konusu. 

Onlar n tak m arkada  olarak,  birlikte 

hareket ederek, projelerine dahil oluyoruz. 

 ortaklar m z bize sat  sürecinin herhangi 

bir noktas nda ba vurabiliyorlar. Mü terileri 

dinlemek üzere i  ortaklar m zla birlikte 

Türkiye’nin her noktas na gidebiliyoruz. 

htiyaçlar n belirlenmesi, Oracle ile birlikte 

çözümün olu turulmas , önerilerin yap lmas , 

ORACLE DONANIM.indd   2 9/10/11   3:19 PM



      LinkPlus’ n katma 
de eri sayesinde 
Türkiye’deki kanal 
taraf ndaki i  
ortaklar n n Exadata 
sat lar nda, büyük art  
oldu.

kon  gürasyonlar n ortaya ç kar lmas , 

ürünlerin konumland r lmas  gibi her 

a amada destek oluyoruz. 

Oracle’ n performans odakl  

çok özel ürünleri var. Bu noktada özellikle 

 ash teknolojisine dikkatlerini çekmek 

isteriz. Projelerin ba ar s nda gerçekten çok 

büyük fark yarat yor. Üstelik bu teknoloji 

sadece Oracle’da mevcut. Sadece Oracle 

yaz l mlar na entegre olan bu teknoloji, 2 

ile 4 kat performans art lar  vaat ediyor. 

Dolay s yla i  ortaklar n   ash teknolojilerini 

yak ndan incelemeye ça r yoruz.

Flash teknolojisi sadece 

Oracle 11g R2 ile entegre olan bir teknoloji. 

Ortakatmanda RAM ile disk aras nda bir 

modül ve Oracle’ n SGA yap s ndaki h z n , 

cache belle ini art r yor ve süreklilik arz 

eden bir i lem veya bir sorgu çekerken, diske 

gitmeye gerek kalm yor. Do rudan “  ash 

cache” üzerinden performans sa l yorsunuz. 

Ba ka hiçbir donan m üreticisi böyle bir 

çözümle mü terilerine gidemiyor. 

 SUN döneminde piyasada 

çok güçlüydük ve Oracle’a geçi  a amas nda 

da bu güç artarak devam etti. Sat nalma 

sonras nda ise Oracle, donan m pazar nda 

oyunun kurallar n  de i tirmeye ba lad . 

Performans anlam nda pazar n önünde 

yeni bir ufuk aç ld . Oracle, geli tirdi i 

teknolojilerle, performans rekorlar  k ran, 

yaz l m ve donan m bütünlü ünü öne 

ç karan çözümler sunmaya ba lad . Art k 

i  ortaklar m za bütünle ik, anahtar teslimi 

çözümlerle gidiyoruz. Di er platformlarda 

ç k labilen performans n 2-3 kat üzerine, 

hatta baz  projelerde 6 kat üzerine 

ç kabiliyoruz. 

 Oracle SUN sat nalmas ndan 

sonra hemen farkl l klar n  göstermeye 

ba lad . Örne in, yaz l m lisans katsay lar  

eskiden M serisi sunucularda 0,75 iken, 

sat nalma sonras nda 0,5’e dü tü. Bu, bir proje 

maliyetinde, donan m maliyetini s f rlamak 

anlam na geliyor.  Rakiplerimizde ise bu 

katsay lar 0.75’den 1’e ç kt  için, ula t m z 

nokta çok daha anlaml  oldu. Bu da i  ortaklar  

ve mü terilerin Oracle donan m n  seçmelerinde 

en büyük etkendir.

Asl nda genel olarak sat nalmadan sonra çok 

ciddi bir sinerji ç kt  ortaya. Oracle rakipsiz 

bir duruma geldi ve ürün de il çözüm 

satt n  ilan etti. Zaten, Flash teknolojileri, 

Oracle Exadata Database Machine, Oracle 

Exalogic Elastic Cloud, di er bulut bili im 

teknolojileri böyle ortaya ç kt . LinkPlus gibi 

katma de erli bir organizasyon sayesinde, i  

ortaklar  bu teknolojileri yayg nla t rmakta 

sorun ya am yorlar. Örne in, LinkPlus’ n katma 

de eri sayesinde Türkiye’deki kanal taraf ndaki 

i  ortaklar n n Exadata sat lar nda, büyük art  

oldu.

 Katma de erli yakla m çok 

önemli, çünkü çözüm sat yoruz. Çözüm satmak 

sorumluluklar m z  daha da art r yor. Donan m 

ve yaz l m  birlikte sundu umuz zaman, i  

orta n n ya da mü terinin ya ayaca  herhangi 

bir sorunun tüm sorumlulu u bize aittir. 

 LinkPlus bünyesinde donan m 

ürünleri üzerine pek çok e itim düzenliyoruz. 

Ayr ca, ubat ay ndan bu yana Pearson Vue 

Yetkili Merkezi olarak da s navlara giri  ortam  

sa lad m z  bu vesileyle hat rlatay m. Ben de 

bu merkezde Admin görevini yürütüyorum. 

Oracle’ n bütün gerekli s navlar  bu merkezde 

al nabiliyor. Organizasyon ve s navlar n 

yap lmas  konusunda i  ortaklar m z ve son 

kullan c lar benimle ileti ime geçebilirler. 

Bunun d nda, belirli aral klarla kampanyalar 

yürütüyoruz ve i  ortaklar m z n indirimler 

ve sürpriz hediyeler içeren bu kampanyalar  

mutlaka takip etmelerini öneriyoruz. 

Dolay s yla, LinkPlus’ n tüm etkinliklerini, 

tüm ileti im kanallar ndan ve Partner HUB 

üzerinden takip etmeye devam etsinler. 
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artner HUB bünyesinde 

bu y l içerisinde kurulan 

ve Teknik Müdür Timur 

Yalç n’ n yönetiminde hizmet 

veren Demo Merkezi, i  ortaklar n n ve 

mü terilerinin olas  senaryo durumlar nda, 

hangi donan m ve yaz l m ortam nda, hangi 

performans sonuçlar n  elde edeceklerini 

bire bir realize etmelerini sa layan bir 

ortam sunuyor. Donan m altyap s  ve 

yaz l m kon  gürasyonlar  konusunda 

Teknik Dan man olarak sorumluluk alan 

Gökhan Göksu d nda, özel uzmanl k 

alanlar  do rultusunda dan manl k 

veren Gökhan Güngör, Sezgi Geçer ve 

Donan m Ürün Yöneticisi Genco Kenet 

de Demo Merkezi ekibi içerisinde yer 

al yorlar. 

Demo Merkezi’nin donan m ve yaz l m 

altyap s n  yöneten Teknik Müdür Timur 

Yalç n ve Teknik Dan man Gökhan Göksu 

ile Demo Merkezi’nde i  ortaklar yla 

gerçekle tirdikleri çal malar üzerine 

görü tük.

 Y ld z Teknik 

Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli i 

bölümünden mezun olduktan sonra, 10 

y l Linksoft’ta Bilgi lem Müdürü olarak 

görev ald m. irketin da t m n  yapt  

yaz l m ve donan m ürünleri kapsam nda, 

bayi ve son kullan c lara teknik destek 

sa lad k, ürünlerle ilgili e itimler verdik. 

Daha sonra da kariyerim Teknik Destek 

alan nda ve pazarda kullan lmakta olan 

neredeyse tüm donan m ve yaz l m 

çözümlerini kapsayarak devam etti. 

2007 y l ndan bu yana da LinkPlus’ta 

Teknik Destek Müdürü olarak görevimi 

sürdürüyorum. Teknik ekip olarak, 

distribütörlü ünü yapt m z Oracle 

teknoloji ürünleri ve Sun donan mlar  

için, i  orta  ve son kullan c lara ihtiyaç 

duyduklar  teknik deste i sa l yoruz; 

bunun yan  s ra sat  öncesi ve sonras  

teknik dan manl k hizmetleri veriyoruz. 

 Art k kar m zda çok 

daha karma k altyap lar var. Böyle bir 

deneyim, mü terinin sahip oldu u tüm 

altyap lar  ve birbirleriyle etkile imini 
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halen Bo aziçi Üniversitesi’nde mast r 

yap yorum. Üç y ld r LinkPlus’ta Teknik 

Dan man olarak görev al yorum. Okul 

y llar mda java tabanl  yaz l mlar üzerine 

çal malar gerçekle tirdim. Bu deneyim, 

LinkPlus bünyesinde ortakatman 

teknolojileri taraf nda bana çok büyük fayda 

sa lad . Oracle ortakatman ürünleri ve 

Oracle Application Development Framework 

(ADF) konusunda  Geli tirme Yöneticisi 

Erkan Karaku  ile birlikte, Türkiye’nin çe itli 

illerinde workshop etkinlikleri düzenledik. 

ADF’i i  ortaklar m za tan tt k. Yine 

ortakatmanda yer alan WebLogic Uygulama 

Sunucu için de i  ortaklar m za kurulum 

destek hizmetleri verdik. 

Demo Merkezi taraf nda Timur Bey ile 

ortakatman teknolojileri taraf nda ise 

Erkan Karaku  ile birlikte çal yorum. 

Demo Merkezi’nde POC altyap lar na 

hizmet vermek d nda odakland m 

bir di er konu da Oracle Veritaban . 

Görev tan m m n önemli bir bölümünü 

de, i  ortaklar m za Oracle Veritaban  

çerçevesinde destek vermek olu turuyor. 

 Demo Merkezi ile 

Oracle donan m ve yaz l m ürünlerini 

ve yeni teknolojileri daha yak ndan 

tan tma ve kullanma imkân  sa lamay  

amaçl yoruz. Özellikle zengin bir 

ürün çe itlili i sa lamaya ve en yeni 

teknolojiyi kullanmaya özen gösteriyoruz. 

Merkezimizde donan m n ve yaz l m n 

bir bütün olu turdu u Oracle Exadata 

Database Machine ile POC (Proof of 

Concept) çal malar  yapabilirken, di er 

taraftan yedekleme çözümleri üzerine 

çe itli senaryolar  da test etme olana  

elde edebiliyorsunuz. T veya M serisi bir 

sunucuda sanalla t rma ve ortakatman 

çözümleri ile ilgili demo ve test 

çal malar  da yapabiliyoruz. 

Sanalla t rma çözümlerimiz üzerinde 

i levsel çal malar söz konusu; örne in, 

10gR2 “single instance” bir veritaban n , 

11gR2 RAC ortam na nas l ‘migrate’ 

edilebilece ini gösterebiliyoruz. 

 Kulland m z ürünler 

aras nda Oracle Exadata Database 

Machine, ZFS storage, Storagetek 6000 

alternati  er ve ürünler de sunabiliyorlar.

Donan m altyap s  ve yaz l m 

kon  gürasyonlar  konusunda Teknik 

Dan man olarak sorumluluk alan ve Demo 

Merkezi’nin sa l kl  i leyi inde bu anlamda 

önemli rolü olan Gökhan Göksu d nda, 

özel uzmanl k alanlar  do rultusunda 

dan manl k veren Gökhan Güngör, Sezgi 

Geçer ve Donan m Ürün Yöneticisi Genco 

Kenet; Demo Merkezi’nin i  ortaklar m z 

taraf ndan ihtiyaçlar na en uygun ekilde 

kullan lmas  konusunda destek veriyorlar.

 stanbul Üniversitesi 

Bilgisayar Mühendisli i mezunuyum ve 

olan arkada lar m z bulunuyor. Hemen 

her türlü Oracle Sun donan m  ile 

çal m , dört y l n üzerinde Sun 

tecrübesiyle a rl kl  giri  seviyesi ve 

ortakatman ürünlerde destek veren 

bir ekip mevcut. Bu ekip, özellikle 

donan m sanalla t rma demo ve 

testlerinde aktif rol al yor. Veritaban , 

Exadata ve Ortakatman yaz l m 

ürünlerinde be  y l  a k n deneyime 

sahip, konular nda uzmanla m  

arkada lar m z bulunuyor. Tüm bu 

destek ekibimiz, Demo Merkezi 

içerisinde sa layaca m z donan m, 

yaz l m veya komple çözüm 

çal malar nda,  ayr  ayr  veya birlikte 

mü teri veya i  orta  ile birlikte 

çal arak, destek sa l yor. Gerekti i 

noktalarda i  orta n n veya mü terinin 

ihtiyac n  analiz ederek, de i ik 

anlayabilmek için önemli oluyor. Böylece 

destek verirken sorunu ve çözümü 

görmek, bu do rultuda ilerleyerek yeni 

çözümler önerebilmek, bu anlamda i  

orta n z  en iyi ekilde destekleyebilmek 

mümkün oluyor.

 Demo Merkezi’nde, 

gerek teknik gerekse sat  öncesi 

hizmetlerimizde farkl  konularda sorumlu 

DEMOCENTER baski.indd   4 9/10/11   3:19 PM



serisi depolama cihazlar , M ve T serisi 

de i ik kapasitede Sparc tabanl  sunucular, 

Intel tabanl  sunucular mevcut. Tüm bu 

donan mlar ve üzerinde çal t r lacak 

yaz l mlar uzmanlar m z taraf ndan test 

ve demo ortam nda kullan lmak üzere 

haz rlan yor ve gerek merkezimizde gerek 

uzak ba lant  ile bu donan m ve yaz l mlar  

kullan m imkân  vermekteyiz.

 ortaklar m z ba ta olmak 

üzere de i ik sektörlerden birçok  rma 

da Demo Merkezi’nden faydalanabiliyor. 

Örne in,  nans ve sigorta sektöründeki 

için gerçekle tirecekleri workshop 

etkinlikleriyle, Oracle ürünlerini ve 

i  ortaklar m z n çözümlerini birlikte 

tan tabiliyoruz.

Demo Merkezi için 

talepler geldi inde, ihtiyaç ve isteklerin 

durumuna göre hemen randevular 

düzenleniyor. Çok verimli bir düzenleme 

sistemi var ve randevular en erken 

zamanda gerçekle tiriliyor.   ortaklar  ve 

mü teriler senaryolar n  getirdiklerinde, 

gerekli donan m altyap s n  gerekli 

birçok  rma ile Oracle Exadata Database 

Machine üzerinde POC çal mam z 

oldu. Ço unlukla kendi ortamlar yla 

kar la t rmak için gerçekle tirilen bu 

çal malarda, ürünlerimizin kullan m ve 

performans olarak nas l bir fark yaratt n  

göstermemiz mümkün oluyor. Amac m z, 

halen Oracle ürünlerini kullanan 

kullan c lara yeni teknolojileri görme, 

tan ma ve kullanma imkân  sa laman n 

yan  s ra, farkl  üretici  malar n ürünlerini 

Oracle ürünleri ile kar la t rarak elde 

edecekleri art lar  ve geçi te nas l bir 

yol izleyebileceklerini de göstermek. Bu 

ekilde yapt m z bire-bir çal malar n 

yan nda, özellikle i  ortaklar m za yönelik 

workshop ve demo ortamlar  da sa l yoruz. 

Gerek bizim do rudan sunaca m z 

gerekse i  ortaklar m z n Demo 

Merkezi’ni kullanarak kendi mü terileri 

kon  gürasyonlar  düzenleyerek 

kendilerine sunuyoruz.

Biz burada POC’ler için her türlü alt yap  

hizmetini, getirilen senaryolara e le ecek 

ekilde, Oracle’ n VM sanalla t rma 

çözümleri ile sa layabiliyoruz.

 Demo Center, bu 

döngünün kesintisiz südürülebilmesinde 

çok büyük bir avantaj sa l yor. Bu sayede, 

ortakatman yaz l mlar ve veritaban  

taraf nda sürekli kendimizi geli tirme, 

yenilikler hakk nda bilgi sahibi olma 

ortam na sahibiz.   ortaklar m z da 

kendilerini yeni teknolojilere adapte 

edebilmek için Demo Merkezi’nin 

olanaklar n  kullanmakta serbestler. 

stedikleri test ortam n  burada onlar 

için kolayca olu turabiliriz. Üürünleri 

takip etmek bizim i imiz. Yurt içi ve 

yurt d nda ö renmemiz gereken 

bilgi için her noktaya gidiyoruz ve 

o bilgiyi elde ediyoruz. O bilginin 

derinle ebilmesi için de elimizde Demo 

Merkezi gibi büyük bir f rsat bulunuyor.

  ortaklar m z 

Demo Merkezi’mizi kullanarak, 

gerek Flash teknolojisi, Exadata 

gibi yeni teknolojilerimizi gerekse 

de i ik donan m ve yaz l m n bir 

arada sa layaca  komple çözümleri 

mü terilerine sunabilir, böylece 

çözümlerinin ne kadar do ru 

ve sa l kl  oldu unu canl  bir 

ortamda gösterebilirler. Örne in 

flash teknolojisi, veritaban  ile 

birlikte OLTP çözümlerinde 3 

kata varan bir performans art  

sa l yor. Biz bunu canl  olarak 

Demo Merkezi’nde gösterebiliyoruz. 

Bu sayede i  ortaklar m z kendi 

çözümlerini sunarken hem bu 

yeni teknolojilerden kazanç elde 

etme hem de kendi uygulamalar n  

güncel bir teknoloji platformunda 

kullanma, test etme ve tan tma 

imkân na sahip olabiliyorlar. 
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ndüstri analistleri henüz 

bulut bili imin ba lang ç 

noktas nda oldu umuzu 

söylese de, farkl  teknoloji 

trendlerinin h zla evrim geçirerek 

birbirine yakla yor olmas , 

kurumsal veri merkezlerini ve servis 

sa lay c lar  son birkaç y ld r bulut 

bili imin üzerine e ilmeye itiyor. 

Bulut bili im, kümeleme, sunucu 

sanalla t rmas  ve dinamik kaynak 

kulland rma teknolojilerini de 

içeren “grid computing” (a i lem) 

teknolojisinin yan  s ra, Servis 

Odakl  Mimariye (SOA) dayanan 

payla ml  servis teknolojileri ve 

büyük ölçekli yönetim otomasyonu 

gibi teknolojilerden do du. 
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ABD Ulusal Standartlar Kurumu NIST’in 

bulut bili im tan m , bulut bili ime ili kin 

be  temel özelli i, üç ayr  servis modelini 

ve dört uygulama modelini içeriyor.

+ ste e ba l  self-servis

 Kullan c lar sistem yöneticilerinin 

yard m  olmaks z n BT kaynaklar n n 

tahsisini, izlemesini ve yönetimini 

gerçekle tirebilirler.

+ Geni  a  eri imi

 Bili im hizmetleri standart a lar ve 

heterojen ayg tlar üzerinden sunulur.

+ Esneklikte h z

 BT kaynaklar  ihtiyaç duyuldu u her an, 

h zl  bir ekilde daha büyük ölçekli veya 

daha küçük ölçekli hale getirilebilir  

+ Kaynak havuzu

 BT kaynaklar  özel bir görevle 

atanmam t r; farkl  uygulamalar 

ve kirac lar (tenant) aras nda 

payla t r lm t r. 

+ Ölçülebilir hizmet

 Tipik olarak genel bulut hizmetini 

faturaland rmak veya özel bulut 

kulland rma ücretlerini (chargeback) 

belirlemek için her bir uygulama veya 

kirac n n BT kaynaklar n  kullan m 

 oran  kolayl kla takip edilir.

+ Servis Olarak Yaz l m (SaaS - Software-as-

a-Service)

 Son kullan c lara tipik olarak bir Web 

taray c  arac l yla sunulan uygulamalar 

bu kapsamda yer al yor. Günümüzde yatay 

kurumsal uygulamalardan sektörlere özgü 

özel uygulamalara, hatta Web tabanl  

e-posta gibi tüketici uygulamalar na kadar 

yüzlerce SaaS servisi sunuluyor. Örne in 

Oracle CRM On Demand, mü terinin 

tercihine göre gerek çok kirac l  gerek 

tek kirac l  seçeneklerle sunulan bir SaaS 

servisi olarak dikkat çekiyor. Oracle 

ayr ca ba ms z yaz l m geli tiricilerine, 

kendi SaaS servislerini sunabilmeleri için 

kurumsal teknolojiler de sa l yor. Oracle 

bu teknolojileri Oracle Platform for SaaS 

ad  alt nda topluyor. Yüzlerce ba ms z 

yaz l m geli tirici mü terilerine sunduklar  

SaaS servislerini Oracle Platform for SaaS 

üzerine in a ediyor. 

+ Servis Olarak Platform (PaaS - 

Platform-as-a-Service)

 Bu servis modeliyle, yaz l m 

geli tiricilerine bir servis olarak 

sunulan, böylece SaaS uygulamalar n  

h zl  bir biçimde geli tirip son 

kullan c lara açmalar n  sa layan 

bir uygulama geli tirme ve devreye 

alma platformu kastediliyor. 

Platform tipik olarak veritabanlar n , 

ortakatman çözümlerini ve geli tirme 

araçlar n  içeriyor ve tümü de 

internet üzerinden bir servis 

olarak sunuluyor. PaaS çözümleri 

genelde Java veya Python gibi 

belirli bir programlama diline veya 

API’lere özel konumlan yor. PaaS 

çözümünün temelini genelde sanal 

ve kümelenmi  bir a i lem (grid 

computing) mimarisi olu turuyor, 

çünkü a i lem yap lar  gerekli 

esnek ölçeklenebilirli i ve kaynak 

havuzlar n  sunuyorlar. Oracle, gerek 

özel bulut servisi sunucular  gerekse 

kurumsal mü teriler için kendi 

özel bulutlar n  kurmalar na olanak 

tan yacak kapsaml  PaaS çözümleri 

sa l yor ve bu platforma Oracle PaaS 

Platformu ad  veriliyor.

+ Servis Olarak Altyap  (IaaS - 

Infrastructure-as-a-Service)

 Servis olarak sunulan hesaplama 

sunucular , depolama sistemleri 

ve a  donan mlar  bu kapsamda 

yer al yor. Bu altyap  donan m  

genelde sanalla t r ld  için 

sanalla t rma, yönetim ve i letim 

sistemi yaz l mlar  da IaaS’nin bir 

parças . IaaS’ye Amazon’un Elastic 

Compute Cloud (EC2) ve Simple 

Storage Service (S3) yap lar  örnek 

olarak verilebilir. Oracle IaaS bulut 

hizmetleri sunmuyor, ancak di er 

IaaS sa lay c lar na kendi özel 

bulut servislerini kurabilmeleri 

için donan m ve yaz l m çözümleri 

sa l yor. Ayr ca kurumsal irketlerin 

de kendi özel kullan mlar  için 

Oracle’dan ayn  teknolojileri 

edinmeleri mümkün. 
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hem özel hem genel bulutta ortak olmakla 

birlikte, baz lar  ise sadece birine özgü 

olabiliyor. 

 

+ Yüksek verimlilik

 Hem genel hem özel bulutlar a i lem 

(grid computing) ve sanalla t rma 

platformlar na dayand  için, havuzdaki 

kaynaklar n payla l yor olmas  ve farkl  

uygulamalar aras nda daha iyi i  yükü 

dengelemesi yap l yor olmas  nedeniyle 

ikisi de yüksek verimlilik sunarlar. 

+ Yüksek eri ilebilirlik

 A i lem yap lar yla çal man n bir 

di er faydas  da uygulamalar n yüksek 

eri ilebilirli e sahip bir mimariden 

yararlanabilmeleridir. Bu mimari planl  

veya planlanmam  kesintileri azaltarak 

veya ortadan kald rarak kullan c  servis 

seviyelerini iyile tirir ve i  devaml l  

sa lar. 

+ Esnek ölçeklenebilirlik

 A i lem yap lar  ayn  zamanda genel ve 

özel bulutlara esnek ölçeklenebilirlik 

kazand rarak bilgii lem kapasitesinin 

ihtiyaca göre art r lmas na veya 

azalt lmas na olanak tan r. Bu, i  yükü 

fazla de i ken olan, nas l büyüyece i 

önceden tahmin edilemeyen veya geçici 

uygulamalarda önemli bir avantaj sa lar. 

+ H zl  kurulum

 Hem genel hem özel bulutlar payla ml  

bir bili im kaynaklar  havuzuna self-

servis eri im sa layabildi i ve yaz l m ve 

donan m bile enleri standart, yeniden 

kullan labilir ve payla ml  oldu u için, 

uygulamalar çok daha h zl  ekilde 

devreye al nabilir.

+ Dü ük ilk yat r m maliyeti

 Genel bulut dünyas na daha h zl  ve 

daha dü ük bir maliyetle ad m at labilir; 

kullan c lar n bu dünyaya giri te a malar  

gereken engeller daha azd r çünkü 

donan m bile enlerini sat n almalar na, 

kurmalar na ve konfigüre etmelerine 

ihtiyaç yoktur. 

+ Ölçek ekonomisi

 Büyük genel bulutlar donan m sat n 

alma gücü ve yönetim verimlili i 

aç s ndan ölçek ekonomisi sunarlar ve 

baz  sa lay c lar elde edilen bu maliyet 

tasarrufunun bir k sm n  mü terilere de 

yans tabilirler. 

+ Yönetim kolayl

 Genel bulutlar  yönetmek, güncellemek, 

yamalar n  yüklemek vb. için bir BT ekibi 

olu turmak gerekmez. Bu görevleri genel 

bulut kullan c s n n kendi BT departman  

de il, servisi sunan sa lay c  üstlenir. 

+ letme maliyeti

 Genel bulutlar n maliyeti i letme 

harcamalar  bütçesinden kar lan r ve 

genelde bu BT departman n n bütçesi 

de il kurumun genel i letme bütçesidir. 

Sermaye harcamas n n gerekmemesi 

de baz  irketler için bir avantaj te kil 

edebilir. 

+ Özel Bulutlar

 Tek bir irketin kullan m  için 

kuruluyorlar ve özel veri merkezlerinde 

kontrol edilerek, yönetiliyor ve 

bar nd r l yorlar. D  kaynak 

kullan m  yoluyla üçüncü parti bir 

servis sa lay c n n özel bulutlar n 

bar nd rma ve i letimini üstlenmesi de 

sa lanabiliyor, ancak bu durumda da özel 

bulut tek bir irketin kullan m na özel 

olmaya devam ediyor. 

+ Genel Bulutlar

 Birden fazla irket (kirac ) taraf ndan 

payla ml  olarak kullan l yor ve 

bar nd rma ve yönetimleri üçüncü 

parti bir servis sa lay c  taraf ndan 

üstleniliyor. 

+ Ortakl k (Topluluk) Bulutlar

 Ortak bir bulut bili im ortam ndan 

yararlanmak isteyen birbirleriyle 

ba lant l  irket gruplar  taraf ndan 

tercih ediliyor. Örne in, bir ordunun 

farkl  birimleri, belirli bir bölgedeki tüm 

üniversiteler veya büyük bir üreticinin 

tüm tedarikçileri böyle bir toplulu u 

olu turabiliyor. 

+ Karma Bulutlar

 Tek bir irketin, tek bir uygulama için 

hem özel hem genel bulutu, her ikisinin 

avantajlar ndan da yararlanmak için 

uygulamas yla olu an yap ya karma 

bulut ad  veriliyor. Örne in, bir irketin 

dâhili özel bulut kaynaklar n n yetmedi i 

zamanlar n söz konusu oldu u bir 

senaryoda, uygulaman n normal i  

yükünü irketin özel bulutu üstlenirken, 

mali y lsonu veya y lba  sezonu gibi 

i  yükünün normalin üzerine ç kt  

durumlarda irket d na ç k larak 

genel bir buluttan yararlan labiliyor 

(“cloudbursting” ad  verilen yöntem). 

Art k gerekmedi inde bu kaynaklar 

tekrar genel havuza iade edilebiliyor.

ki temel bulut modeli olan genel ve özel 

bulutlar irketlere çok cazip gelen baz  i  

faydalar  sunuyorlar. Bu faydalar n baz lar  
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+ Daha iyi güvenlik, yasal uyumluluk ve servis 

kalitesi kontrolü

 Özel bulutlar, güvenlik (veri kayb , gizlilik), 

yasal uyumluluk (verileri kaydetme ve 

saklama politikalar , denetim, verilerin 

nerede tutulaca  ile ilgili yönetmelikler) 

ve servis kalitesi (özel bulutlar a lar  genel 

bulutlar n izin vermedi i ekilde optimize 

edebildi i için) aç s ndan, irketin BT ekibinin 

kontrolü elinde tutmas na olanak tan r.

+ Kolay entegrasyon

 Özel bulutlarda çal an uygulamalar n 

irket bünyesinde geli tirilen di er 

uygulamalarla – örne in kimlik yönetim 

sistemleriyle – entegrasyonu daha 

kolayd r. 

+ Daha dü ük toplam maliyet

 Kiralama yerine sahiplik söz konusu 

oldu undan, uzun vadede özel bulutlar 

genel bulutlardan daha ucuz olabilir. 

Baz  analizlere göre yat r m n ikinci 

ila üçüncü y l ndan sonra daha kârl  

duruma geçmektedir. 

+ Sermaye yat r m  ve i letme 

maliyetleri

 Özel bulutlar sermaye yat r m  

(amortismanla birlikte) ve i letme 

yat r m n n bir bile imi ile finanse 

edilirler. 

Yak n zamanda gerçekle tirilen 

ara t rmalar, bulut bili imin en önemli 

iki avantaj n n h z ve maliyet oldu unu 

gösteriyor. Kullan c lar, mevcut bir 

bilgisayar kaynaklar  havuzuna self-

servis eri erek haftalar veya aylar yerine 

dakikalar içinde bu kaynaklar  kullanmaya 

ba layabiliyorlar. Esnek ölçeklenebilirli e 

sahip a i lem mimarisi sayesinde kapasite 

ayarlamalar  da h zla yap labiliyor. Bulut 

bili im “kulland n kadar öde” mant na 

dayand , yüksek ölçekte çal t  ve 

yüksek otomasyona sahip oldu u için, 

maliyet ve verimlilik avantajlar yla cazip 

bir model olarak tercih ediliyor. 

Ayn  ara t rmalarda, baz  irketleri bulut 

dünyas na hemen geçmekten al koyan 

çe itli sorunlara ve endi e yaratan 

konulara da i aret ediliyor. Endi e yaratan 

konular n ba nda güvenlik geliyor. 

Özel bulutlar n güvenli inin irket 

içinde bar nd r lan veri merkezlerine 

k yasla nispeten daha güvenli oldu unu 

ileri sürülse de, pek çok irketin baz  

hassas verilerini tümüyle effaf ekilde 

göremedikleri ve tam kontrol sahibi 

olmad klar  genel bulutlara emanet 

etmekten çekindi i bir gerçek. Dolay s yla 

baz  çok hassas uygulamalar irket 

bünyesinde bar nd r lmaya devam 

ederken, di erleri için genel bulutlardan 

faydalan lmas  tercih ediliyor. Endi e 

uyand ran bir di er nokta ise servis 

kalitesi olarak kar m za ç k yor, çünkü 

bulutlar performans ve eri ilebilirlik 

aç s ndan servis seviyesi anla malar n  

tümüyle garantilemeyebiliyor. Bir üçüncü 

endi e konusu ise bulutlar n irket içinde 

bar nd r lan sistemlerle tam entegrasyon 

halinde çal p çal mayaca  ve SaaS 

uygulamalar n n irketin i  süreçlerine tam 

adapte edilip edilemeyece i noktas nda 

ortaya ç k yor.  

Özetlemek gerekirse, bulut bili im self-

servis yönetim, otomatik ölçekleme ve 

kulland rma ücretlendirmesi gibi yeni ve 

gerçek f rsatlarla öne ç k yor, ancak ayn  

zamanda a i lem, sanalla t rma, Servis 

Odakl  payla ml  hizmetler ve büyük 

ölçekli sistem yönetim otomasyonu gibi 

pek çok oturmu  teknolojiye de dayan yor. 

Bulut bili im h z ve maliyet aç s ndan 

cazip faydalar sunuyor, ancak ayn  

zamanda güvenlik, yasal uyumluluk, servis 

kalitesi ve mevcut yap ya uygunluk gibi 

konularda ciddi endi eler de uyand r yor. 

Kurumsal irketler büyük olas l kla özel 

ve genel bulutlar n bir bile imini tercih 

edecekler. Baz  uygulamalar genel bulutlar 

için uygun görülürken baz lar  özel 

bulutlarda kalmaya devam edecek, baz lar  

ise ikisini de kullanmayacaklar. 
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arkl  sektörler ve i letmeler 

için bulut bili imin farkl  

boyutlar n n ne zaman ve 

nas l geçerlilik kazanaca na 

ili kin önemli tart malar hala sürmekle 

birlikte, bulut bili imin neredeyse tüm 

BT organizasyonlar  üzerinde artan bir 

etkisinin olaca  konusunda geni  bir görü  

birli i bulunuyor. 

2000’li y llardan itibaren imza att  

binlerce mü teri ba ar  hikâyesi ve yapt  

büyük yat r mlarla Oracle, bugün bizi bulut 

bili ime ta yan “grid computing” (a i lem) 

teknolojisinin yan  s ra, Servis Odakl  

Mimariye (SOA) dayanan payla ml  servis 

teknolojileri ve büyük ölçekli yönetim 

otomasyonu alanlar nda lider teknoloji 

üreticisi oldu. Bulut bili imin tamamen 

kurumsal ölçekli hale gelmesini hede  eyen 

ve mü terilerine seçenek sunmak için gerek 

genel, gerek özel bulut bili im altyap lar n  

destekleyen Oracle, kurulu lar n özel bulut 

yap lar  kurmas n , genel bulut yap lar ndan 

yararlanmas n  ve ba kalar na özel bulut 

hizmetleri vermelerini mümkün k lan 

teknolojileri sa l yor. Oracle ayn  zamanda, 

gerek payla ml  servislere dayanan özel bulut 

modeliyle, gerek Servis Olarak Yaz l m (SaaS-

Software as a Service) tabanl  genel bulut 

modeliyle çal an zengin bir yatay ve sektörel 

uygulamalar portföyü sunuyor.

Oracle’ n genel kurumsal stratejisi, 

uygulamalardan depolama sistemlerine 

sektörün en eksiksiz, en aç k ve en entegre 

ürün portföyünü sunmak olarak kar m za 

ç k yor. Bulut bili im aç s ndan Oracle’ n 

stratejisi unlar  içeriyor: 

+ Bulut bili imin tamamen kurumsal s n fta 

olmas n  sa lamak – Oracle, yüksek 

performans, güvenilirlik, ölçeklenebilirlik, 

eri ilebilirlik, güvenlik ve (standartlara 

dayal ) ta nabilirlik/birlikte çal abilirlik 

avantajlar na sahip kurumsal s n f 

teknolojiler sunuyor. Kurumlar, önemli i  

yüklerini özel veya genel buluta ta madan 

önce bu özelliklere sahip olmalar n  

bekliyorlar. 

+ Mü teriye seçenek sunmak için hem 

genel hem özel bulutlar  desteklemek – 

Oracle, irketlerin farkl  uygulamalar için 

farkl  bulut bili im modellerine geçti inin 

ve bunu birbirlerinden farkl  h zlarda 

gerçekle tirdiklerinin fark nda olarak hareket 

ediyor, hangi modeli seçerlerse seçsinler 

mü terilerini gerekli tüm teknolojilerle 

destekliyor. 

+ En eksiksiz PaaS ve IaaS çözümlerini 

sunmak – Oracle, irketlerin genel ve 

özel PaaS (Platform-as-a-Service) ve IaaS 

(Infrastructure-as-a-Service) yap lar  

kurmalar n , devreye almalar n  ve 

yönetmelerini sa lamak için en eksiksiz 

yaz l m ve donan m portföyünü sunuyor. 
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Oracle stratejisinin temel unsurlar ndan 

birini Oracle PaaS Platformu 

olu turuyor.

+ Zengin SaaS (Software-as-a-Service) 

çözümlerini geli tirmek ve mümkün 

k lmak – Oracle, gerek özel bir 

payla ml  servisler ortam nda, gerek 

genel bir SaaS modeli kapsam nda 

devreye al nabilen çok geni  bir yatay ve 

sektörel uygulamalar portföyü sunuyor. 

Bulut bili im, kurumsal uygulamalardan 

ortakatman çözümlere, veritabanlar ndan 

sunuculara, depolama ayg tlar ndan bulut 

yönetim sistemlerine kadar Oracle’ n ürün 

geli tirme planlar n n önemli bir k sm n n 

arkas ndaki itici güç olarak kar m za 

ç k yor. Bu geli tirme ata n n bir sonucu 

olarak, Oracle’ n a i lem (grid computing) 

mimarisi ve bu mimariye dayanan 

kullan ma haz r bulut bili im çözümü 

olarak do an Oracle PaaS Platformu, genel 

veya özel bulut modelleri için bir uygulama 

platformu olu turmay  sa layan kapsaml  

bir Oracle ürünleri portföyünü kaps yor. 

Oracle PaaS Platformu, Oracle Database 

with Real Application Clusters, Oracle 

Application Grid, WebLogic Server, 

Coherence In-memory Data Grid (bellek içi 

veri k lavuzu) ve JRockit JVM dahil olmak 

üzere Oracle grid (a i lem) teknolojilerine 

dayan yor. Kümelenmi  ortakatman ve 

veritaban  teknolojilerini içeren bu temelin 

üzerinde Oracle SOA Suite, Oracle BPM 

Suite, Oracle Identity Management ve 

Oracle WebCenter gibi bile enleri içeriyor. 

Oracle Solaris, Oracle Enterprise 

Linux, sanalla t rma için Oracle VM, 

Sun SPARC ve x86 sunucular ve Sun 

depolama çözümlerinden olu an güçlü bir 

Oracle IaaS çözümü üzerine in a edilen 

Oracle PaaS Platformu, Oracle Bulut 

Bili im Stratejisi’nin en önemli temelini 

olu turuyor. Gerek Oracle PaaS’nin gerek 

Oracle IaaS’nin yönetimini üstlenen 

Oracle Enterprise Manager ise tüm bulut 

döngüsü içerisinde uygulamalardan disklere 

bütünle ik bir sistem yönetimi sa l yor.

Ço u irket için bir PaaS platformu ile 

bir IaaS platformu aras ndaki seçim 

karar , temelde kullan c lar na ne kadar 

standartla m , yeniden kullan labilir ve 

payla ml  bir platform sunmak istediklerine 

ba l  olarak ekilleniyor. IaaS temel 

hesaplama, depolama ve a  kapasitesini 

sundu u için en esnek platform olmakla 

birlikte, kullan c lar n geri kalan n  da 

(uygulama, ortakatman ve veritaban ) 

desteklemesi gerekti i için geli tirme 

maliyeti, geli tirme süresi ve heterojenli i 

de yüksek bir yap  sunuyor. Pek çok irket 

için özel bir PaaS platformunu seçmek, 

kullan c lar kadar BT servisi sa lay c s na 

da faydalar sunan do al bir strateji olarak 

benimseniyor. PaaS, uygulama geli tirme 

sürecinde kullan c lara standart, yeniden 

kullan labilir ve payla ml  bir ba lang ç 

noktas  sunarak, yeterli esneklikle h zl  ve 

kolay geli tirme yap labilmesine olanak 

tan yor. BT sa lay c s  aç s ndan, PaaS daha 

yüksek yönetilebilirlik, güvenlik, tutarl l k, 

verimlilik ve kontrol anlam na geliyor. 

 

Pek çok irket bulut bili im trenine hemen 

atlamak istemeyecek, bunun yerine mevcut 

BT altyap lar n n zaman içinde daha fazla 

bulut benzeri özelliklerle evrim geçirmesini 

bekliyor olacakt r. Mevcut teknolojiler sürekli 

evrim geçirerek geli irken, irketler de zaman 

içinde politikalar n  ve süreçlerini de i tirmek 

durumunda kal yorlar. Hatta, bulut bili im 

için gerekli yap  ta lar , irket kendisini haz r 

hissetmeden önce zaten kullan ma sokulmu  

olabiliyor. 

ekil 1. Oracle PaaS Platformu
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Pek çok irketin zaten atmakta oldu u ilk 

evrim ad m , silolar halindeki ortamdan 

grid veya sanal ortama geçilmesi oluyor. Bu 

ad mda her uygulama için sadece amaca 

özel, esnek olmayan,  ziksel bir yap dan 

payla ml  servisleri, dinamik kaynak tahsisi 

ve standart kon  gürasyonlar  veya cihazlar  

bulunan sanal bir ortama geçiliyor. Bugün 

bu çok güçlü bir trend olarak kar m za 

ç k yor. Pek çok irket sistemlerini konsolide 

etmek ve maliyetlerini dü ürmek için grid ve 

sanalla t rma teknolojilerinden yararlan yor. 

Oracle, veritaban  ve ortakatman seviyesinde 

Real Application Clusters, TimesTen, WebLogic 

ve Coherence ürünlerle, sunucu sanalla t rma 

alan nda Oracle VM, tüm yap n n yönetiminde 

Enterprise Manager ile çok güçlü ve eksiksiz 

bir grid platformu sunuyor. 

Kurumsal irketler bu noktadan yola ç k p 

ortama self-servis ve kullan m ba  ödeme 

mekanizmalar n  ekleyerek bulut yap s na 

evrimlerini gerçekle tirebiliyorlar. Bu yap da 

kullan c  personel portaline eri iyor, kimlik 

bilgilerini giriyor, belli bir CPU, bellek ve disk 

kapasitesiyle bir sanal makine (VM) iste inde 

bulunuyor, veritaban  veya ortakatman 

çözümü için bir VM imaj  seçiyor ve t klayarak 

onayl yor. E er bu çal an n kurumdaki rolü 

ve yetkileri bu BT kaynaklar n  edinmesine 

izin veriyorsa, herhangi bir BT yöneticisinin 

müdahalesine gerek kalmadan tahsis i lemi 

otomatik tamamlan yor. zin vermiyorsa, 

kullan c n n iste i onay için bir yöneticiye ve/

veya BT departman na yönlendirilebiliyor. 

Böylece birkaç dakika içinde istenen kaynaklar 

bir PaaS platformu oturumuyla kullan ma haz r 

halde sunuluyor. Uygulama devreye al nd ktan 

ekil 2. Bulut Bili ime Do ru Kurumsal Evrim

sonra, sistem kural/politika tabanl  kaynak 

yönetimi yaparak kapasite ayarlamalar n  

gerçekle tiriyor ve kullan c n n ba l  oldu u i  

birimine, ne kadar BT kayna  kullan ld na 

ba l  olarak her ay kurum bünyesinde bir 

fatura gönderiliyor. Tüm bunlar n olabilmesi 

için kurumun politikalar n  ve süreçlerini 

tan mlam  olmas  ve teknolojinin bunu 

desteklemesi gereklidir. 

Bu arada, genel bulutlar da evrim geçiriyor. 

Halen SaaS, PaaS, IaaS gibi tüm bulut 

katmanlar nda pek çok farkl  bulut çözümü 

sunuluyor. Genel bulut sa lay c lar n n ço u 

i e Ba ms z Yaz l m Geli tirici (ISV) veya 

bar nd rma hizmeti sa lay c s  olarak ba lam  

oldu u için, sunulan çözümler de son derece 

uzmanla m  ve belli bir alana özgü olarak 

konumlan yor. 

Bu evrimin nihayetinde, tek bir uygulaman n 

gerek özel gerek genel bulutlara yay ld  ve 

tek bir panelden federe bir yap yla yönetildi i 

karma bulut modeline do ru ilerlemesi söz 

konusu. Bunun olabilmesi için, birlikte 

çal abilirlik ve ta nabilirlik standartlar n n 

ve bu birlikte çal abilirli i destekleyecek 

teknolojinin olmas  gerekiyor. Özel bulut 

kaynaklar n n yetmedi i durumlarda 

genel buluttan yararlan lmas n  içeren 

“cloudbursting” kavram  BT yöneticilerine 

çok cazip geliyor. Cloudbursting yönteminde, 

irketin özel bulutu, uygulaman n normal i  

yükünü, irketin sahip oldu u donan m ve 

veri merkezleri üzerinde üstleniyor. Ancak i  

yükü pik yapt nda, fazla yükü dinamik olarak 

irket d ndaki genel bir buluta aktararak 

oradaki kapasiteden yararlanabiliyor. Kapasite 

ihtiyac  normale döndü ünde, kullan lan d  

kapasite tekrar havuza iade edilerek bu ilave 

maliyet ortadan kald r l yor. 

Elbette irketler, bu temel a amalarda 

farkl  h zlarda ilerleyerek evrim geçirecek 

ve ayn  anda birkaç a amada birden varl k 

göstereceklerdir. Bir di er deyi le, irketler 

kararl  çal an baz  mevcut uygulamalar  

silo yap s nda tutmaya devam ederken, 

baz  uygulamalar  sanalla t r lm  bir grid 

ortam nda konsolide edecek, baz  uygulama 

türleri içinse tümüyle self-servis bir özel 

bulut modeline ve nihayetinde karma bulut 

modeline geçeceklerdir. Bugün bulut bili im 

hâla erken dönemlerinde oldu u için tüm 

bunlar n belli bir zaman almas  bekleniyor.

 

Bulut bili im, sistem yönetim kalitesine 

ba l  olarak ba ar l  da olabiliyor ba ar s z 

da. Kurumsal Özel PaaS ortamlar  büyük 

miktarlarda hesaplama gücünü, devasa veri 

dizilerini ve yüksek sanalla t rmaya sahip BT 

servislerini yönetmek için oldukça geli mi  

bir otomasyon gerektiriyor. te bu noktada 

Oracle Enterprise Manager, bulut bili im için 

eksiksiz bir ya am döngüsü yönetim sistemi 

sunuyor ve uygulamalardan diske tüm Oracle 

çözümlerini ba ar yla yönetiyor.

ekil 3. Bulut Yönetim Döngüsü

Sanal bir ortam kurulurken birinci olarak 

Enterprise Manager, Oracle VM sunucu 

yaz l m n n ç plak (bare metal – yeni 

formatlanm ) bir sistem üzerinde kolayca 

tahsis edilmesini sa lar. Sanal sunucu 

havuzlar n n olu turulmas  ve bu havuzlar n 

kon  gürasyonunun yüksek eri ilebilirli e 

sahip olacak ekilde yap land r l p devreye 

al nmas  süreçlerini basitle tirir. Bu kurulum 

tamamland nda, sistem yöneticileri sanal 

sistemlerin merkezi olarak izlenecek ve 

yönetilecek ekilde olu turulmas  ve kay t 

i lemlerini kolayla t rmak için Enterprise 
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Manager’  kullan r. Konuk sanal sistemlerin 

olu turulmas  ve tahsisi için Oracle VM 

ablonlar , ISO imajlar  ve a  üzerinden 

ba lat lacak olan ve PXE (boot öncesi yürütme 

ortam ndan) boot edilebilir konuk sanal 

sistemler dâhil olmak üzere zengin seçenekler 

mevcuttur.

Fiziksel ortamlarda kurulacak uygulamalar 

söz konusuysa, Enterprise Manager i letim 

sisteminin ve ilave yaz l mlar n verimli bir 

biçimde ç plak makinalara da t lmas  i lemini 

otomatik hale getirir. Sistem yöneticileri, 

da t m döngüsünü basitle tirmek ve 

h zland rmak için ç plak sunucuya tüm 

yaz l mlar  tahsis edebilirler. 

 

kinci olarak, Oracle bulut ortam nda kurulacak 

uygulama ayg tlar n n ve çok katmanl  

derlemelerin olu turulmas n  kolayla t r r. 

Oracle VM Template Builder ve Oracle Virtual 

Assembly Builder araçlar , tüm uygulama 

ortam n n olu turulmas , paketlenmesi 

ve da t lmas  için kolay yollar sunarlar. 

Paketlenen bu uygulamalar kolayca bir bulut 

ortam na aktar larak kurulabilirler. Uygulama 

kurulum süreleri büyük ölçüde azalt labilir. 

Bu uygulamalar bulut ortam na aktar ld ktan 

sonra master (gold) imajlar olarak klonlanarak 

uygulaman n bulutta çal an çoklu oturumlar  

olu turulabilir. 

 

Bulut yöneticileri Enterprise Manager’  

kullanarak politikalar  kurabilirler. Enterprise 

Manager, VM’nin ve üzerindeki uygulamalar n 

buluttaki sunucu havuzu içinde nas l 

konumlanaca n  ve nas l ba lat laca n  

bildirir. Farkl  politikalar yard m yla sunucu 

üzerindeki bu konumlaman n, hangi 

sunucunun en iyi kaynaklara sahip oldu unu 

belirleyen algoritmalara göre otomatik 

yap laca , kullan c n n tan mlad  politikalara 

göre yap laca  veya belirli bir uygulamay  

ve sanal makine oturumunu bar nd rmas  

için kullan lmas  gereken belirli sunucular  

tan mlayan bir “tercih edilen sunucu” 

politikas na göre yap laca  bildirilebilir. 

Oracle Enterprise Manager, sadece bulut 

altyap s n n de il bulut ortam nda çal acak 

uygulamalar n da t m  için de çok zengin 

bir özellikler seti sunar. Oracle Enterprise 

Manager, Oracle Database, Oracle Fusion 

Middleware ve gerek paket uygulamalar gerek 

özel geli tirilmi  uygulamalar da dâhil olmak 

üzere çok çe itli yaz l m paketlerinin da t m n  

otomatik hale getirmek için kullan labilir. 

Klonlama, temiz kurulum, ablon tabanl  

kurulum gibi çe itli da t m mekanizmalar n  

destekler. Kullan ma haz r gelen mekanizmalar  

özel buluta uyarlamak veya herhangi bir kurum 

için yararl  olacak tümüyle yeni prosedürler 

geli tirmek için özelle tirilebilir bir da t m 

prosedürü çat s  da sunulmaktad r. 

Enterprise Manager’ n kapsaml  yama 

yükleme özellikleri aras nda mü terinin 

kon  gürasyonunu anlama, mü teriye hangi 

yamalar n bulundu unu ve hangilerinin 

yüklenmesi gerekti ini bildirme, son derece 

otomatik ve ölçeklenebilir bir biçimde yama 

da t m n  planlama ve test etme ve yamalar n 

PT prosedürlerine ve süreçlerine göre 

da t ld n  do rulama özellikleri say labilir. 

VM ve i letim sistemleri için oldu u gibi, 

veritaban , ortakatman uygulamalar  ve bulutta 

çal acak uygulamalar için yama otomasyonu 

sa lamak mümkündür. Ortamda yüksek 

eri ilebilirli e sahip olmas  gereken sistemler 

varsa veya yüksek servis kalitesi isteniyorsa bu 

sistemler kesintiye u rat lmadan yamanabilir. 

 

Uygulamalar buluta kurulduktan sonra, 

fonksiyonlar n n sürekli olarak izlenmesi 

kritik önem ta r. Enterprise Manager sadece 

bulut altyap s n , donan m , VM’yi ve i letim 

sistemini de il, bulut içinde kurulu olan 

uygulamalar , son kullan c  deneyimlerini 

ve servis seviyelerini izlemek için de zengin 

özellikler sunar. 

 

Bulut ortam na kurulan bu uygulamalar n 

çal t r lmas  s ras nda, kaynak ihtiyaçlar nda 

önceden tahmin edilemeyen de i iklikler, o 

uygulama için atanan kaynaklar n otomatik 

ölçeklendirilebilmesini gerektirir. Enterprise 

Manager bu de i ken i  yüklerini desteklemek 

için kullan c lar n otomatik kapasite ekleme veya 

ç kartmas n  sa layan kolay bir yol sunar. Bu 

amaçla kullan lan baz  mekanizmalar aras nda 

sanal makinelerin klonlanmas  ve canl  geçi  (live 

migration), ve ayr ca RAC, In-Memory Database 

Cache, WebLogic ve Coherence kümelerine 

dü üm ekleme ve ç karma özelli i say labilir. 

Son olarak, bir uygulama art k 

kullan lmad nda veya ölçe i 

dü ürüldü ünde, Enterprise Manager 

kaynaklar n ba ka amaçlarla kullan labilmesi 

için uygulamay  kald rabilir. 
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Sun’ n Open Storage ürünleri, istenen 

ölçekte genel ve özel bulut depolama 

hizmetleri verecek ekilde optimize 

edilebilen, aç k, ölçeklenebilir bir depolama 

platformu sunmak için, aç k kaynak 

yaz l mlarla endüstri standard  donan mlar  

bir araya getiriyor. Asl nda Sun’ n ç r açan 

Sun Fire X4500 Sunucusu, sektörün sunucu 

ve depolama teknolojilerini ayn  sistemde 

birle tirmenin faydalar n  fark etmesine de 

yard mc  oldu. Sun, 13,834 dü üme (node) 

kadar ölçeklenebilen Sun Datacenter Switch 

3456 ürünüyle, In  niBand mimarilerinden 

çok büyük çapl  hesaplama gridlerine kadar 

tüm büyük ölçekli bili im yap lar  için sanal 

a  olanaklar  sunuyor. 

Yaz l m ve donan m birlikte tasarland nda 

ne tür sinerjilerin mümkün olabilece ine 

örnek te kil eden Oracle Exadata Depolama 

Sunucular  da, Oracle Database ile ba lant l  

olarak yaz l m zekâs  özelli i bar nd r yor. 

Oracle Exadata Depolama Sunucular ,  

Oracle’ n yaz l m ve donan m gücünü 

bir araya getirerek, sektörün en yüksek 

performansl  veritaban  depolama çözümünü 

sa l yor. 

Oracle Exadata Depolama Sunucular , 

veritaban  sunucusuyla depolama sistemi 

aras ndaki bant geni li ini büyük ölçüde 

art rmak için çok büyük ölçekte paralel 

(massively parallel) bir mimariden 

yararlan yor. Ayr ca, ak ll  depolama yaz l m  

veri-yo un sorgu i lemlerinin yükünü Oracle 

Database 11g’den alarak, sorgulama i leminin 

veriye daha yak n bir yerde gerçekle mesini 

sa l yor. Bunun sonucunda daha yüksek 

bant geni li ine sahip ba lant lar sayesinde 

paralel veri i lemleri daha h zl  gerçekle iyor 

ve daha az veri hareketi olu uyor. Böylece 

lineer ölçeklenebilirlik ve kritik uygulamalar 

s n f nda bir güvenilirli e ula l yor.

Günümüzün en popüler bulut bili im 

vizyonu, her eyin blade sunucu çiftlikleri 

üzerinde çal yor olmas n  içeriyor. Bu 

vizyon giderek daha geçerli hale gelmekle 

birlikte, baz  belirli uygulama ihtiyaçlar  

için daha optimum çözümler sunmalar  

nedeniyle, farkl  boyut ve kon  gürasyonda 

sunuculara olan yüksek talep hala devam 

ediyor.  

Oracle, Sun sunucu ürünleri serisi (Netra, 

Blade Servers, SPARC Enterprise, X64 ve 

di erleri) ve endüstri standard  i letim 

sistemlerine (Solaris, Linux, Windows) yapt  

yat r mla, bulut uygulamalar n n son derece 

sanal ve da t k yap s na göre optimize edilmi  

çok çe itli  ziksel altyap lar sunuyor. 

Bulutun üzerinde çal t  i letim sistemleri 

aç s ndan, kurumsal s n fta güvenlik, 

performans ve güvenilirlik temel bir ihtiyaç. 

Oracle Enterprise Linux i letim sistemi ve 

Unbreakable Linux Support program yla 

uzun y llard r Linux platformunu geli tirmek 

ve desteklemek amaçl  yat r m yapan ve 

bu alanda liderli e sahip olan Oracle, ayn  

zamanda kümelenmi  dosya sistemi, veri 

bütünlü ü, I/O optimizasyonu ve sanalla t rma 

fonksiyonlar  sunan bir yaz l m kodunu 

sunarak Linux toplulu unu destekledi. Bu kod 

ana Linux çekirde ine kabul edildi. Ve Oracle, 

Linux’un kurumsal s n ftaki özelliklerinin 

zenginle tirilmesi ve geni letilmesi için yapt  

çal malara devam ediyor.

Oracle, Solaris i letim sistemiyle en iyi Unix 

teknolojisini sundu u gibi, bu i letim sistemi 

IaaS veya PaaS bulut altyap lar  kurmak 

isteyenler için de çok say da önemli avantaj 

sunuyor. A , güvenlik, kümeleme ve yük 

devretme, sanalla t rma ve otomatik ar za 

te his (self-diagnostics) alanlar nda Solaris’in 

sundu u pek çok yenilik, yüksek performansl  
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bir bulut bili im ortam n n hayata 

geçirilebilmesi için do rudan katk  sa l yor.

Sun ve Oracle sanalla t rma ürünleri bir 

araya gelerek, kullan c lar n masaüstü 

sistemlerden veri merkezlerine kadar her tür 

ortam  sanalla t rabilmesine olanak tan yan, 

benzersiz bir portföy olu turuyor. 

Sanalla t rman n ba l ca avantajlar  aras nda, 

sistem üzerindeki yükü dü ük tutarak 

optimum performans sa lamas  ve bulut 

uygulama bile enlerinin h zl  ve hatas z 

ekilde devreye al nabilmesini sa layan 

entegre yönetim özellikleri say labilir. 

Oracle VM’nin gerek x86 gerek SPARC 

mimarilerini destekliyor olmas , heterojen 

bir ortamda kullan lmas na olanak tan yor. 

Oracle bugün Sun’ n sanalla t rma ürünlerini 

de Oracle VM markas  alt nda sunuyor. 

Solaris Logical Domains’in (LDoms) yerine 

geçen Oracle VM Server for SPARC ürünü, 

Sun SPARC Chip Multithreading (CMT) 

sunucular  için son derece verimli bir misa  r 

sistem arakatman  (hypervisor) sunmaya 

devam ederken, tek bir sunucu üzerinde 

çok say da ba ms z Solaris oturumunun 

aç lmas na olanak tan yor. Oracle VM 

Server for SPARC halen Oracle Solaris’in 

bir parças  olarak sunuluyor. Oracle ayn  

zamanda Solaris’in bir konuk i letim sistemi 

olarak Oracle VM Server for x86 üzerinde 

çal mas n  da destekliyor. 

Oracle, SPARC ve x86 platformlar nda 

çal an tüm Solaris i letim sistemleri için 

sunulan Solaris Containers teknolojisine 

de yat r m yapmaya devam ediyor. Solaris 

Containers’ n sanalla t rma becerileri, 

kurumlar n çok say da Solaris uygulamas n  

tek bir sistem üzerinde konsolide etmesine 

ve Solaris 10’un geli mi  özellikleri sayesinde 

kaynak kullan m verimlili ini art rmas na 

olanak tan yor.  Böylece kurumlar 

binlerce uygulamay  tek bir i letim sistemi 

oturumuna sahip tek bir sistem üzerinde 

bar nd rabiliyor. Donan mdan ba ms z 

bu sanalla t rma özelli i i  hede  erine 

göre dinamik olarak kendisini uyarl yor ve 

sisteme %1’den az ek yük getiriyor. Saniyeler 

içinde çal t r l p kullan ma haz r hale gelen 

veya yeniden ba lat labilen Solaris Containers 

bile enlerini olu turmak, kopyalamak, 

yeniden adland rmak ve klonlamak çok kolay.

Bulut ortamlar nda uygulamalar  h zl  

devreye almak için, son derece otomatik 

ve oturmu  uygulama paketleme ve tahsis 

özellikleri gerekiyor. Oracle VM ablonlar  

(VM Templates), önceden kurulmu  ve 

önceden kon  gürasyonu yap lm  kurumsal 

yaz l mlar  içeren sanal makine imajlar  

sunuyor. Bu imajlar  kullanarak uygulamalar 

h zl  bir biçimde geli tirilebiliyor, 

paketlenebiliyor ve da t l yor. Uygulama 

kurulumlar n  h zland ran ve basitle tiren 

Oracle VM ablonlar , üretim, geli tirme veya 

test ortamlar nda hata risklerini azaltmaya 

da yard mc  oluyor. Her bir VM ablonu 

temelde bir yaz l m ayg t d r, çünkü ayn  

donan m ayg tlar nda oldu u gibi önceden 

haz rlanm lard r ve devreye al nmalar  son 

derece kolayd r. 

Bu tür bir uygulama paketlemesinin bir 

sonraki seviyesinde VM Derlemeleri (VM 

Assemblies) kavram  devreye girer. Yaz l m 

ayg tlar  kullan l  olmakla birlikte, kurumsal 

uygulamalar her zaman müstakil çal an VM 

ö eleri olmazlar; bazen birden fazla VM’ye 

yay lm , karma k, çok katmanl  uygulamalar 

olurlar. Web katman nda birden fazla VM, 

ortakatmanda di er VM’ler, veritaban  

katman nda ba ka VM’ler bulunabilir. Farkl  

VM’lere yay lan bu uygulamalar n kolay 

hayata geçirilecek ekilde paketlenebilmeleri 

için bir yol gerekir. 

te Oracle Virtual Assembly Builder, bu 

tür çok katmanl , da t k bir uygulamay  

alarak, ayg tlar n yapt na çok benzer bir 

ekilde yeniden kullan labilen bir derleme 

halinde paketliyor. Bu teknoloji, gerek 

genel gerek özel bulut ortamlar nda bir 

uygulama kütüphanesi ve payla ml  servisler 

olu turmak için kritik bir unsur 

olu turuyor. 

Oracle’ n IaaS yap s n n üzerinde, bulut 

ortam ndaki modern uygulamalar  in a etmek 

için gerekli üst seviyedeki yaz l m bile enleri 

yer al yor.  Son derece optimize edilmi  bir 

PaaS katman  için,  ziksel ve sanal bulut 

altyap s  kadar h zl  ve kesintisiz bir biçimde 

sunulmas  gereken yüksek performansl  

veritaban  ve ortakatman servislerine ihtiyaç 

var. 

Oracle Database, 2003 y l nda ç kan 10g 

sürümünden beri a i lem (grid compu ting) 

özellikleri sunuyor.  Bu tarihten itibaren 

Oracle, kümelendirme alan nda Oracle Real 

Application Clusters (RAC) ile; depolama 

sanalla t rmas  ve yönetimi alan nda 

Automatic Storage Management (ASM) ile; 

veritaban  performans  alan nda ise In-

Memory Database Cache ile veritaban n n 

grid özelliklerini sürekli geli tirdi. Daha ha  f 

veritaban  servisleri gerekti inde ise, Oracle 

Berkeley DB ve MySQL de Oracle taraf ndan 

aktif ekilde geli tirilen ve desteklenen olas  

seçenekler aras nda yer al yor. 

Oracle RAC’ n piyasaya ç k ndan 

bugüne tam 10 y l geçmesine ra men, 

di er veritaban  üreticilerinin hiçbiri, 

öngörülebilir performans, ölçeklenebilirlik, 

eri ilebilirlik gibi veritaban  kümesi 

özelliklerinin e de erine sahip bir veritaban  

ürünü sunamad .  RAC, grid mimarisini ve 

mekanizmalar n  desteklemesi ve özellikle 

de dinamik olarak dü üm ekleme ve 

ç karma becerisiyle veritaban  teknolojileri 

aras nda benzersiz konumunu sürdürüyor. 

Bu özellikler özel bulutun gerektirdi i esnek 

kapasiteyi desteklemekle kalm yor, irketlerde 
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süregelen güncelleme, yama yüklemesi, 

uygulama geçi leri gibi yönetim görevlerini 

i  süreklili ini sekteye u ratmadan büyük 

ölçüde kolayla t r yor. 

Oracle RAC, tüm Oracle i letim sistemi ve 

sanalla t rma platformlar n  destekliyor ve 

veritaban n  veya uygulamay  durdurmaya 

gerek kalmadan küme dü ümlerinin 

çevrimiçi olarak eklenip ç kart labilmesine 

olanak tan yor. Veritaban n  (ve a a da 

görülece i gibi ortakatman yaz l mlar n ) 

gerek  ziksel gerek sanal küme dü ümleri 

üzerinde çal t rma becerisi, bulut 

ortamlar nda en geni  kurulum seçeneklerine 

sahip olmas n  sa l yor. 

RAC’ n bulut uygulamalar  için önem ta yan 

bir di er yeni özelli i Oracle RAC One 

Node olarak kar m za ç k yor. Oracle RAC 

One Node, tek dü ümlü bir Oracle RAC 

versiyonu olarak Oracle mü terilerinin tüm 

veritaban  ihtiyaçlar  için tek bir kurulum 

modeli üzerinde standartla t rmaya gitmesine 

olanak tan yor. Çok say da veritaban n n 

minimum ek yükle tek bir küme halinde 

konsolide edilmesine izin verirken, hata 

durumunda yedek sisteme geçme korumas  

(failover protection), sistemleri kesintiye 

u ratmadan güncelleme (rolling upgrade) 

gibi yüksek eri ilebilirlik faydalar  da 

sunuyor. 

Automatic Storage Management özelli i, 

veritabanlar  için, ayn  zamanda dinamik ve 

otomatik olarak ayarlanabilen bir depolama 

grid’i olu turuyor. Oracle RAC alt nda 

depolama sistemlerini devreye almak için 

en yayg n yöntem haline gelen Automatic 

Storage Management, veritaban  yöneticileri 

için büyük yönetim ve verimlilik avantajlar  

sunuyor. Bu basit yönetim ekli, veritaban  

servislerini bir bulut kapsam nda sunmak 

isteyenler için de ideal. 

Oracle In-Memory Database Cache, Oracle 

Database’deki belirli tablolar n, sat rlar n 

ve sütunlar n ortakatmandaki sunucular n 

belle inde önbelleklenmesini sa layarak 

çok dü ük gecikme süreleri ve yüksek veri 

transfer h zlar  elde edilmesine olanak 

tan yor. Bu durumda da veriler Oracle 

Database ile e le mi  olarak kalmaya ve 

standart SQL arabiriminden eri ilmeye devam 

ediyor. Oracle In-Memory Database Cache 

ayr ca esnek ölçeklenebilirlik ve yüksek 

eri ilebilirlik için kümelemeyi de destekliyor. 

Bulut bili imin daha önce bahsedilen 

özellikleri içinde, esnek kapasite genelde 

pek çok uygulama için yüksek öncelik 

ta yor. Bir altyap n n farkl  uygulamalar n 

de i en ihtiyaçlar na kendini otomatik 

olarak uyarlamas , daha azla daha çok 

i  ba arabilece i anlam na geliyor: Her 

uygulama için en a r i  yükü senaryosuna 

göre ayr  ayr  kaynak tahsisat  yap lmas na 

gerek kalmadan, uygulama SLA’lerine 

(Servis Seviyesi Anla mas ) uygun ekilde 

daha iyi performans sunabiliyor. 

Oracle Fusion Middleware ise, Oracle 

Application Grid ad  verilen bir gurup ürün 

sayesinde, Oracle Database ve depolama 

çözümlerindeki grid mimarisine benzer 

ekilde, ortakatmanda güçlü bir grid deste i 

sa l yor. Veritaban  grid’inde odu u gibi, 

uygulama grid’i ortakatman sunucular n  

içeren bir havuzun tek ve büyük bir sunucu 

gibi çal mas n  mümkün k l yor. htiyaca 

göre sadece dü ümler eklenerek veya 

ç kart larak kapasite art r m  veya azalt m  

yap labiliyor. 

Oracle’ n uygulama grid’ini olu turan 

ba l ca teknolojiler aras nda, uygulama 

sunucular n n amiral gemisi olan Oracle 

WebLogic Server, bellek içi veri gridi 

servisleri sunan Oracle Coherence, ha  f 

ve çok h zl  Java runtime ortamlar  sunan 

JRockit JVM, ve i lem izleme ve yönetim 

özellikleri sunan Oracle Tuxedo yer al yor. 

Oracle WebLogic Server, Oracle Fusion 

Middleware içindeki çekirde i, Java EE 

uygulama sunucusu teknolojisi olu turuyor. 

Otomatik yük dengelemesi, failover deste i 

ve dü ümleri dinamik ekleme/ç karma 

becerisi gibi kümeleme özellikleriyle, 

kapasite ayarlamalar nda temel mekanizma 

olarak hizmet ediyor. WebLogic Server’ n 

kümeleme özelli i gerek konsol gerek script 

tabanl  otomatik kapasite ayarlamalar n  

destekleyerek hem çok çe itli ihtiyaçlar 

için esneklik sunuyor hem de kullan m 

kolayl n  art r yor. WebLogic Server’ n 

kümeleme yönetim arac , Oracle Enterprise 

Manager altyap s na kolayca entegre 

olarak, tüm özel bulut altyap s n n tek bir 

konsoldan birle ik olarak yönetilmesine 

olanak tan yor. 

Oracle Coherence, Java, .NET ve C++ 

nesneleri için bellek içi veri grid önbelle i 

sunarak WebLogic Server’  zenginle tiriyor. 

Coherence, veriyi – potansiyel olarak 

çok büyük miktarlarda veriyi – bellekte 

önbellekleyerek ve böylece veriye disk 

eri im h zlar yla de il bellek h zlar yla 

eri erek, veri-yo un hareket i leme veya 

analiz uygulamalar n n performans n , 

güvenilirli ini ve ölçeklenebilirli ini 

büyük ölçüde art r yor. Grid’e dü ümler 

eklenip ç kar ld kça, Coherence otomatik 

olarak veri nesnelerini en optimum ekilde 

yeniden bölmelere ay rarak da t yor ve 

bu özelli iyle yine uygulama gridlerinin 

ve bulutlar n esnek kapasite ihtiyac n  

desteklemi  oluyor. Bu mekanizman n 

yönetimi de Oracle Enterprise 

Manager üzerinden kolay bir ekilde 

gerçekle tirilebiliyor. 

WebLogic Server ve Coherence, WebLogic 

Suite ad  verilen bir ürün kapsam nda 

JRockit Java Virtual Machine (JVM) gibi 

ilave uygulama grid’i bile enleriyle birlikte 

geliyor. 

Uygulama grid’i gibi esnek kapasite özelli i 

sa layan temel bir mekanizmay  devreye 

ald ktan sonraki ad m,  sadece altyap y  

payla t rmakla kalmay p servisleri de 

payla t ran özel bir bulut kurmakt r. Servis 

Odakl  Mimari (SOA), uygulamalar , XML, 

SOAP ve çe itli WS-* spesi  kasyonlar  

arac l yla eri ilebilen, yeniden 

kullan labilir bile enler olarak modüler hale 

getirme yakla m yla, eksiksiz bir ba lang ç 

noktas  olu turuyor. 

Oracle SOA Suite ürünü, PaaS tabanl  özel 

bulutun merkezinde yeniden kullan labilir 

bile enler olu turabilmek için kapsaml  

ama kullan m  kolay bir temel sunuyor. 

JDeveloper ve SCA Designer gibi araçlar n 

sürükle-b rak destekli, zengin SOA bile en 

özellikleri bile enlerin h zl  bir ekilde 

olu turulmas na ve ard ndan uygulamalara 

eklenmesine olanak tan yor. 

Oracle Service Bus, PaaS bulutu üzerinden 

bile enleri farkl  departmanlardaki 

uygulama geli tiricilerinin kullan m na 

açmak için kolay bir yol sa l yor.  Uçtan 

uca oturum takip özelli i ve Oracle 

Business Activity Monitoring arac , gerek 

PaaS yap s n  çal r durumda tutmakla 
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yükümlü BT departman , gerek farkl  

departmanlarda i le ilgili performans 

göstergeleriyle ilgilenen uygulama 

sahiplerine çe itli ölçüm de erlerini 

gra  ksel olarak sunuyor. 

Ço u irket, PaaS yap lar na, SOA 

bile enlerinin yan  s ra, bir  

Süreçleri Yönetim (BPM) çat s  alt nda 

yönetebilecekleri i  süreci bile enlerini 

dâhil etme ihtiyac  duyuyor. Oracle BPEL 

Process Manager ürünü, gerek yeni gerek 

eski varl klardan BPEL süreç bile enleri 

olu turmak için federasyon özelli i 

sundu u gibi, farkl  departmanlar n PaaS 

tabanl  BPEL bile enlerini de kendi i  

ak lar na dahil edebilmeleri için gerekli 

esnekli i sa l yor.

SOA ve BPM bile enleri gibi, standart 

ve payla ml  kullan c  arayüz (UI) 

bile enleri de bir irketin PaaS yap s na 

dâhil etmek isteyece i bile enler aras nda 

ön s ralarda yer al yor. Merkezi olarak 

yönetilen bir kullan c  arayüz bile enleri 

kütüphanesi, farkl  departmanlardaki 

uygulama sahiplerine çözümleri 

olu turmalar  için iyi bir ba lang ç noktas  

sundu u gibi, BT departman na da 

kurum çap ndaki kullan c  arayüzlerinin 

birbirleriyle tutarl  olmas n  sa lamak için 

gerekli denetim olana n  tan yor. 

UI (kullan c  arayüzü) teknolojileri, PaaS 

ortam nda bulut yap s n n self-servis 

arayüzünün temeli olarak ilave bir rol de 

üstleniyorlar. Ço u durumda bu arayüz, 

kullan c  kimlik do rulamalar n  yapmak, 

üstlendikleri rollere göre eri im izinlerini 

belirlemek ve platformun uygulama 

geli tirme ve olu turma süreçleri için 

gerekli payla ml  bile enlerini sunmak 

için bir kimlik yönetim sistemiyle yak n 

ili ki halinde çal an bir portal oluyor. 

Oracle WebCenter Suite, PaaS 

kapsam nda yeniden kullan labilir 

UI bile enleri olu turmak için ideal 

bir teknoloji sunuyor. Temalar ve 

‘skinler’ uygulamalar n – tüm Web 

arabiriminin veya belirli bir departmana 

ait k s mlar n n – görünümünü katmanl  

bir ekilde özelle tirmek için güçlü 

özelliklerle geliyor. 

Advanced Personalization Framework, 

kullan c  arayüzünün kullan m n n ve 

kullan c  aktivitelerine göre arayüze iletilen 

bilginin daha da özelle tirilmesini sa layan 

ideal bir araç.  kullan c lar n n ekranlar n  

kendi istedikleri gibi düzenlemelerine 

izin verirken, kurumsal bilgi güvenli i de 

sa l yor. 

Pek çok irketin özel bir bulut olu tururken 

yüksek öncelik verdi i konulardan biri 

kimlik ve eri im yönetimi olarak kar m za 

ç k yor. Özellikle yüksek seviyede 

denetleme gerektiren ve/veya hassas 

mü teri verilerini içeren domainlere sahip 

irketlerde bulutun self-servis yap s  önemli 

bir engel te kil edebiliyor. Zengin kimlik ve 

eri im yönetim mekanizmalar n  tek ifreyle 

giri  (single sign-on) gibi kullan m kolayl  

sa layan özelliklerle dengelemek gerekiyor. 

Kritik güvenlik ihtiyaçlar na sahip bir 

ortamda PaaS yap s n  yüksek bir self-

servis seviyesiyle hayata geçirebilmek için, 

güvenli in sonradan eklenmedi i, tüm 

mimariye yay ld  bir yakla m gerekiyor. 

Oracle Fusion Middleware’in önemli ve 

güçlü özellikleri aras nda, bu paketteki 

her bir ürünün kendi s n  ar nda en iyi 

güvenli i sunmas n n yan  s ra, güvenlik 

mekanizmalar n n iyi entegre edilmi  

olmas , kurulum kolayl , de i im 

kolayl  ve yüksek güvenilirlik yer al yor. 

Oracle Identity and Access Management 

Suite bir PaaS yap s nda eri im ve güvenli i 

yönetmek için ideal bir ortam sa l yor. 

Bu paketteki Oracle Access Manager 

ürünü, kurumsal dizinleri ve tek ifreyle 

giri  mekanizmas n  destekliyor. Oracle 

Entitlements Server ürünü, çok da t k 

(decentralized) PaaS ortamlar  için merkezi 

eri im kontrol denetimi kurallar  sunar.

Oracle Identity Manager, kaynak tahsisi 

ve yönetimi konusunda s n f n n en iyi 

çözümü olarak kullan c  hesaplar n n 

uygulamalara ve dizinlere eklenmesi, 

güncellenmesi ve silinmesi sürecini 

otomatik hale getiriyor. Hangi kullan c n n 

hangi kaynaklara eri ti ini gösteren 

detayl  raporlarla da yasal uyumluluk 

sa lan yor. Oracle Identity Federation 

ile gelen kendi ba na çal an, esnek bir 

‘çok-protokollü’ federasyon sunucusu, 

mevcut kimlik ve eri im sistemlerine 

h zla entegre edilebiliyor. Önde gelen 

standart protokolleri destekleyen bu ürün, 

ilave kimliklerin ve kimlik bilgilerinin 

yönetim ve bak m  için ek maliyet 

getirmeden, kimliklerin farkl  üreticiler, 

mü teriler ve i  ortaklar  aras nda güvenle 

payla labilmesine olanak veriyor. 
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eritabanlar n  Özel Bulut üzerinde 

konsolide etmek, veritaban  

hizmetlerinin sunulmas nda yeni 

bir model olarak ilgi görüyor. 

Oracle’ n Özel Bulut Veritaban  stratejisi hayata 

geçirilirken üç seçenek sunuluyor:

Bu seçenekte, BT departman n n 

rasyonalizasyon, standartla t rma ve 

konsolidasyon a amalar n  bizzat, ad m 

ad m izlemesi söz konusu. Ayr ca donan m 

ve depolama mimarilerinin tan mlanmas  

ve veritaban n n Altyap  Bulutu mu yoksa 

Veritaban  Bulutu mu içinde devreye al naca na 

karar verilmesi gerekiyor. 

 

Bu kon  gürasyon önceden tan mlanm  ve 

önceden ayarlanm  sunucu ve depolama 

sistemini içeriyor. Mü terinin sistemleri 

tan mlamak ve kon  güre etmek için 

üstlenece i i  yükünü azaltan bu 

seçenek “kendi bulutunu olu turma” 

seçene inden daha üstün olmakla birlikte, 

yine de veritaban , kümeleme yaz l m  ve 

uygulamalar için önemli bir kurulum ve 

kon  gürasyon süresi ay rmay  gerektiriyor.

Özel Buluta yönelik olarak haz r kurulu 

gelen altyap lara en iyi örneklerden biri olan 

Oracle Exadata Database Machine, Oracle 

RAC, ASM, WLM/QoS ve Clusterware 

dâhil olmak üzere, standart bir kurulum 

için tan mlanm  tüm teknolojileri içeriyor.  

Sunucular , depolama sistemini ve a lar  

tek ve entegre bir pakette birle tirdi i için 

zorlu entegrasyon problemlerini ortadan 

kald r yor ve özellikle uçtan uca en yüksek 

performans  sunan model olarak kabul 

ediliyor. Mü terilerin, tüm rasyonalizasyon 

ve standartla t rma sürecini ad m ad m 

izlemek yerine Oracle Exadata Database 

Machine’i, konsolidasyon ve Özel Bulut 

Veritaban  kurulumlar  için “kullan ma 

haz r” bir çözüm olarak devreye almalar  yeterli 

oluyor. Oracle Exadata Database Machine’in 

veritaban  ve depolama yaz l m n n tüm ince 

ayarlar  ve optimizasyonlar , OLAP ve Veri 

Ambar  gibi karma i  yüklerine kar  kat be kat 

yüksek performans verecek ekilde yap lm  

bulunuyor. Modüler ve geni leyebilir özellikte, 

tümüyle hatalara kar  dayan kl  ve bak m  

yap labilir ekilde tasarlanan ve sektörde 

kendini en çok kan tlam  teknolojileri içeren 

bu sistemi kullanan mü teriler, çok say da pahal  

sunucu sat n alma ihtiyac  ortadan kalkt  

için maliyetten tasarruf ediyorlar. Donan m 

gereksinimlerini büyük ölçüde azaltan Oracle 

Exadata Database Machine’in OneCommand 

özelli i, tüm Exadata sisteminin dakikalar içinde 

kon  güre edilebilmesine olanak tan rken, benzer 

kon  gürasyonlar n tamamlanmas  haftalar 

alabiliyor. 
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Günümüzde bulut 

bili imin bu kadar önemli bir hale 

gelmesinin sebeplerini irketlerin ya am 

döngüleri içerisinde kar la t  baz  

temel zorluklara ba layabiliriz. Peki, bu 

zorluklar aras nda neleri s ralayabiliriz? 

Özellikle son on y ld r h zla artan 

sat nalmalar sonucu irketlerin 

yönetimine geçen veri merkezlerinin 

genelde sadece belli bir kaç hizmeti 

sa lar durumda olmalar  ve yüksek 

oranda da n k co rafyada veya yap da 

bulunmas , a lmas  gereken önemli 

bir zorluk olarak kar m za ç k yor. 

Bunun d nda; veri merkezlerinin 

kapasitelerinin ve kabiliyetlerinin 

sadece bölgesel gereksinimlere göre 

belirlenmi  olmas , uyu mayan veya 

eksik operasyonel süreçlerin da n k 

bir BT mimarisine yol açm  olmas , 

bahsi geçen bütün bu sebeplerden 

dolay  birçok farkl  lokasyonda yerle ik 

BT ekipleri aras nda tekerrür eden 

süreçlerin ve efor sar  yat n n olu mas , 

sürekli yang n söndürmek ve yüksek 

seviyede konsantrasyon gerektiren 

bak m aktiviteleri nedeniyle yenilikçi 

BT giri imlerine zaman ayr lamamas  da 

irketlerin yüzle mesi gereken önemli 

zorluklar aras nda öne ç k yor.

Konsolide edilen 

ortamlar ve bunlar n bir hizmet 

eklinde al nmas  sayesinde ilk yat r m 

maliyetleri azal yor ve bak m, i letme 

gibi operasyonel giderlerde tasarruf 

elde ediliyor. irketler h zl  geli tirilen 

servisler sayesinde mü terilerine do ru 

bir zaman planlamas  ile yeni ürünlerini 

sunabiliyorlar. Pazara zaman nda 

reaksiyon verebilmeyi sa layan bu 

avantaj baz  irketler için hayati önem 

ta yabiliyor. Bunun d nda, bulut 

bili im ile BT departman n  bir gider 

merkezi olmaktan ç kararak, bir gelir 

merkezi haline dönü türebilmek 

mümkün hale geliyor. Ayr ca bulut 

bili im; yüksek performans, eri ilebilirlik, 

güvenlik, kaynak yönetimi, payla ml  

kaynaklar, daha az kon  gürasyon, 

standart veritaban  ortamlar /i letim 

sistemleri, dü ük sermaye gereksinimi, 

dü ük i letme/bak m giderleri gibi 

beklenti ve hede  er nedeniyle de tercih 

ediliyor. 

Özellikle Sun 

sat nalmas ndan sonra A’dan Z’ye 

birbirleri ile çal mak için optimize 

edilmi  donan m ve yaz l mlar 

geli tirilmesi en önemli odak noktam z 

oldu. Bugün ürün portföyümüze 

bakt n zda, bir irketin donan m 

altyap s ndan, gerek mü teriler gerekse 

hissedarlar ile en üst düzeyde etkile ime 

kadar her katmanda bir çözümümüz 

bulunuyor. Bulut bili imde servis 

sa lay c lar (gerek kendi irketlerine 

hizmet sa layan merkezi bir BT yap s  

gerekse d kaynak tedarik ve yönetim 

olarak mü terilerine bu hizmeti sunan 

servis sa lay c lar) aç s ndan önümüzde 

önemli bir yol haritas  var. Yat r mlar n 

en efektif geri dönü ü ve toplam 

sahip olma maliyetlerine bak ld nda 

sektörde at lmas  gereken ad mlar u 

ekilde s ralanabilir: Konsolidasyon, 

standardizasyon, sanalla t rma ve 

optimizasyon. 

Bu dört ad m gerçekten çok önemli. 

Bugün irketlerin en zorland  ve bazen 
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hata yapt klar  nokta bu ad mlardan 

birini atlayarak bir üst seviyede 

hizmetler sunmaya çal malar . Örne in 

altyap s nda belli bir konsolidasyona 

gitmeden, çok da n k bir donan m 

yap s  ve fazla say da dü ük kullan m 

kapasitesinde veri merkezine sahip 

irketler, otomasyona veya da n k 

ortam üzerinde sanalla t rmaya 

gitmeye çal t klar nda toplam sahip 

olma maliyetleri çok yüksek seviyelere 

ç kabiliyor. Genellikle bu karma k 

ortam  i letmek için öyle çok efor sarf 

ediliyor ki, katma de erli hizmetlerin 

sunulmas  yerine günlük problemlerle 

bo u ma öne ç k yor. Nitelikli eleman 

konusunda s k nt s  olmayan irketler 

bile, tavsiye edilen yolu izleyerek 

çal anlar ndan maksimum fayday  

sa laman n, ço unu i letme ve bak m 

faaliyetlerinde kullanmak yerine yenilikçi 

çözümler geli tirmeye adaman n 

getirece i faydalar  hesaplama konusunda 

za  yet gösterebiliyorlar.

Bu bilgilerin 

nda önerilen yakla mda, ilk 

olarak uygulamalar n bir envanterinin 

ç kar lmas  gerekiyor. Hep ayn  

seviyede yük çeken, sadece belli 

donan mlara ba l , fazla miktarda dikey 

ölçeklendirilmi  uygulamalar genellikle 

bulut ortam na uygun olmuyor. Bulut 

ortam nda konumland r labilecek 

uygulamalar  tayin ettikten sonra bunlar  

ad m ad m nas l bir platformda ve nas l 

bir altyap da sunabilece inizi gözden 

geçirerek, s ras yla konsolidasyon, 

standardizasyon, sanalla t rma ve 

optimizasyon a amalar na geçiyorsunuz. 

Kabaca aç klamak gerekirse, öncelikle 

donan mlar n z n ve uygulamalar n z n 

konsolide edilmesi, kaplad klar  yerlerin 

azalt lmas , operasyonel giderlerin ve 

kapasite kullan m n n iyile tirilmesi 

ilk ad m olarak kar m za ç k yor. 

Daha sonra bunu bir ad m öteye 

götürmek, donan m, i letim sistemi 

gibi bile enlerin çe itlili ini azaltmak, 

bu noktada hem konusuna hakim 

çekirdek bir i gücü ile optimizasyona 

gitmek, hem de i letme ve bak m 

maliyetlerini dü ürmek söz konusu. 

Bu altyap  sa land ktan sonra 

sanalla t rma ve ilgili bile enlerin 

devreye al nmas  ile veritaban  veya 

arakatman gibi hizmetlerin bir platform 

ortam nda sunulmas  hede  eniyor. 

Bunu geli tirerek, üzerinde çal an 

uygulamalar n da portföye eklenmesi 

mümkün. Fakat hangi senaryo olursa 

olsun, son olarak bir optimizasyon, 

tüm süreçlerin, self-servis hizmetlerin, 

ölçüm ve faturaland rman n mümkün 

olan en yo un ekilde otomasyona 

dayand r lmas  eklinde kar m za 

ç k yor. Bu yolda yap lan yat r mlar n 

ak ll ca ve stratejik olarak planlamas , 

genellikle donan mlar n kullanma 

özürleri hesaba kat larak yeni platform 

bile enlerinin sat n al mlar n n 

bütçelenmesi ve yönetim araçlar n n 

önceden bu donan m yat r mlar  göz 

önüne al narak seçilmesi öne ç kan 

birkaç kritik nokta. 

Oracle’ n bulut 

bili im bile enleri ve teknolojileri 

geçmi ten gelen çok büyük bir bilgi 

birikimine ve geli tirme sürecine 

dayan yor. Özellikle çok geli mi  

bulut bili im yönetim araçlar  öne 

ç karak kurulu lar n yak n takibine 

ve kullan m na girmi  durumda. Bu 

yönetim çözümleri, mü terilerin 

ihtiyaçlar na göre geli tirilmi  ve 

‘Enterprise Manager’ (EM) ürünümüzün 

içerisine entegre olmu  durumdalar. 

EM arakatman, veritaban , i letim 

sistemi, sanalla t rma, host baz nda 

donan m bile enleri olmak üzere tüm 

“Bulut Platformu”nu ortak bir noktadan 

yönetme kabiliyetlerine do ru evrimini 

tamamlam  durumda. Bir örnek vermek 

gerekirse, Real User Experience Insight 

(RUEI) ürünümüz özellikle bulut 

ortamda son kullan c lara sunulan 

uygulamalar n performans n  ölçerek, 

hangi bile enlerin pozitif ya da negatif 

etkilerinin oldu unu analiz ederek, 

servis sa lay c ya direkt olarak problemli 

noktalar n kayna n  gösteren bir 

bile en halini ald . Bu özellikle SLA/QoS 

yönetimi aç s ndan çok önemli bir nokta.

Ancak EM ürünü sadece bu kadarla da 

kalm yor, bugün BT departmanlar n n 

ya da bulut servis sa lay c lar n 

kullan c lar n n harcad klar  kaynaklar 

için borçland rmas  genellikle ayl k 

sabit giderler (kullan lan baz hizmet 

için) ve dinamik baz  de i kenler 

(kullan lan ek CPU, RAM, depolama 

alan ) gibi faktörlere dayan yor. EM 

ürünü içinde geli tirdi imiz yeni bir 
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      Yat r mlar n en efektif 

geri dönü ü ve toplam 

sahip olma maliyetlerine 

bak ld nda sektörde 

at lmas  gereken en 

önemli ad mlar u ekilde 

s ralanabilir: Konsolidasyon, 

standardizasyon, 

sanalla t rma ve 

optimizasyon. 

özellik, hizmeti alan ki i veya kurumlar n 

‘kulland n kadar öde’ konsepti içinde 

borçland r lmas na dayan yor. lgili 

bile enler hizmet olarak al nan dinamik 

de i kenlerin ne kadar süre boyunca 

ne kapasitede al nd n  ölçerek, 

ad l ve raporlanabilen bir tabloya 

dönü türülmesini sa l yor. 

Çok güzel bir 

noktaya de indiniz. Oracle bünyesinde 

bu konuda çal an bir çok birim var. 

Mü teri temsilcilerimiz seviyesinde 

kendilerine yukar da söz etti imiz 

konularda her zaman aç kl k getirmeye 

çal yoruz. Ancak BT yap lar  büyük 

ve karma k olan kurumsal veya 

kamu mü terilerimize stratejik olarak 

destek olmak amac yla kurulmu  bir 

i  birimimiz var. Industries Business 

Unit (IBU) ad  alt nda faaliyet gösteren 

bu birim de kendi içinde alt birimlere 

ayr lm  durumda. Farkl  sektörler 

(örne in kamu, telekomünikasyon, 

 nans, otomotiv, perakende, vb) için 

hali haz rda tamamiyle birbirine entegre 

çal an çözüm ürün setlerimiz bulunuyor. 

Bu ürünler, sektördeki deneyimimizden 

ay nm  ve derlenmi  `Best Practice` 

süreçleri de bünyelerinde bar nd r yor. Bu 

çözüm setleri özellikle yat r mlar n  yeni 

yapmaya ba layan veya belli noktalarda 

s k nt lar çakan irketler için büyük 

kolayl klar sa l yor. 

Bunun d nda baz  alternatif çözümler 

arayan, teknoloji konusunda bir s çrama 

yapmak isteyen irketlere özel çal malar 

yapan Oracle Modernizasyon ekibimiz 

bulunmakta. Mainframe alternati  eri, 

dü ük sahip olma maliyetli aç k sistemler 

ve benzeri konularda kapsam  ufak fakat 

etkisi büyük projelerde kendilerine 

önemli roller dü üyor.

Bir de büyük yat r mlar yapm , karma k 

altyap lar  ve uygulamalar  olan irketler 

var. Do al döngü gere i bu irketler de 

i letme ve bak m maliyetlerini dü ürmek, 

daha efektif olmak yolunda baz  stratejik 

kararlar alma a amas ndalar. IBU alt nda 

faaliyet gösteren ‘IT Strategy & Data 

Center Insight’ biriminin amac  da 

bu mü terilere vizyon ve misyonlar  

do rultusunda, BT ile i birimlerinin 

paralel ilerlemeleri için ihtiyaç 

duyduklar  transformasyonlar konusunda 

dan manl k yapmak. Bulut konusunda 

nas l ad m atacaklar  konusunda 

üpheleri olan veya mevcut ortamlar n  

iyile tirmek isteyen, BT departmanlar n n 

kaynaklar n  bir gider merkezi olmaktan 

ç kar p d ar ya hizmete açarak gelir 

merkezi haline dönü türmek isteyen, 

irket içinde özel bulut kurmak ve 

hangi i  birimlerinin BT’ye ne maliyetler 

getirdi ini ölçmek isteyen irketler; 

gittikçe artan bir h zda kap m z  

çal yorlar.

Bu, dan manl k 

hizmetini almak isteyen mü terilere özel 

haz rlanan ve duruma göre 2-3 hafta ile 

6-8 hafta aras nda süren bir program. 

Her bir ç kt  o mü teriye özel oluyor. 

Mevcut ortamlar nda kulland klar  

donan m ve yaz l m bile enlerinin detayl  

analizi, varmak istedikleri noktada en 

optimum sonucu verecek yeni bile enlerin 

tayini, bu dönü üm için gerekli olan yol 

haritas , yap lacak yat r mlar n toplam sahip 

olma maliyetleri ve yat r m n geri dönü  

analizleri mü teriye sunuluyor. Ba ndan 

bu yana tüm dünyada yüzlerce mü teri 

için gerçekle tirdi imiz bu çal maya ilgi 

gün geçtikçe büyüyor. Klasik dan manl k 

kavram n n d na ç kan bir hizmet, çünkü 

hedef olarak sadece Oracle ürünleri ile 

çal lm yor. Di er  rmalar n çözümlerine 

yap lan yat r mlar n gözard  edilmesi 

söz konusu de il. Bu ve gelecek yeni 

bile enlerin en optimum ekilde çal mas  

için gerekli ortam n, konular nda uzman 

ve ürünleri birebir tan yan, y llar n  bu 

ürünlere adam  uzmanlar taraf ndan 

analiz edilmesi ve bir yol haritas n n 

ç kar lmas  söz konusu. Geri dönü  o kadar 

pozitif ki bazen ayn  y l içerisinde ayn  

mü terinin birden fazla dan manl k talebi 

olabiliyor. Hizmetin kapsam  u konular  

bar nd r yor: Servis platformlar  (A  ve 

tesis, depolama, sunucu, sanal makinalar), 

Veri Merkezi Planlamas  (Mimari Planlama, 

Hizmet Planlamas ), Veri Merkezi Dizayn  

(Bilgi Ya am Döngüsü Yönetimi, Güvenlik 

Yönetimi, Sürüm Yönetimi, Kon  gürasyon 

ve De i im Yönetimi, SLA Yönetimi), Veri 

Merkezi Operasyonlar  (Hizmete Sunma ve 

Yama Yönetimi, Kapasite Kullan m Yönetimi, 

Performans Yönetimi, Destek Yönetimi) 

ve Servis Odakl  Mimari (SOA) tabanl  

entegrasyon. Ayr ca Ortakatman ürünleri, 

Kurumsal Kaynak Planlamas  ve  Zekas  gibi 

konulara bakan bir ekibimiz de bulunmakta.

Bu hizmeti almak isteyen mevcut Oracle 

mü terileri, sunulan kapsamdaki konular 

çerçevesinde, Data Center Insight 

hizmetinden yararlanmak için, mü teri 

temsilcileri arac l yla istekte bulunabilirler. 

Mevcutta Oracle mü terisi olmayan ancak 

Oracle ürünleri ile ilgili yat r m konusunda 

dü ünen ve planlamalar n  ba latmaya 

haz r kurumlar da dilerlerse bizimle irtibata 

geçebilirler. Data Center Insight konusunda 

daha fazla bilgi almak isteyen kurumlar; 

www.oracle.com/insight adresinden de 

birçok bilgiye ula abilirler. 
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 BT-Grup sigortac l k alan nda 

15 y ll k deneyime sahip bilgisayar 

mühendisleri taraf ndan 2005 y l nda 

kuruldu ve ba ndan bu yana art k bu alanda 

standart haline gelen Oracle teknolojileri 

ve ürünleriyle ilerliyoruz. Sigortac l n 

sa l k dal nda uzmanla m  bir ekibiz. Sa l k 

sigortac l , bilgi modeli ve i  süreçleri 

aç s ndan di er sigortac l k alanlar ndan 

oldukça farkl  bir dinami e sahip bulunuyor. 

Gerek alan n derinli i, gerekse geli tirilecek 

yeni çözümlere çok aç k olmas  nedeniyle 

bu alanda geli erek, çözümlerimizi 

yayg nla t rarak devam etmeyi hede  iyoruz.

 Bu alana yönelik geli tirdi imiz 

‘BT-Human’ çözümü, tüm süreçleri kapsayan 

bir sa l k sigortac l  paketi olarak, 2005 

y l ndan bu yana sektörde be enilerek 

kullan l yor. Burada yaratt m z as l 

katma de er, arkada çal an sistemlerin i  

ihtiyaçlar yla uyumlulu unda yat yor. Sa l k 

sigortac l n n en önemli bile enlerinden biri 

online provizyon sistemidir. Hasta, sigorta 

kart  ile provizyon için ba vurdu unda bu 

i lemin hem h zl  hem de do ru ekilde 

gerçekle tirilmesi sigorta irketi için hayati 

önem ta yor. Hem mü teri mutlulu u hem 

de irketin karl l n  etkileyecek bu i lemi 

yöneten ve arkada epey i  üstlenen bu 

sistemler, basit görünmekle birlikte asl nda 

hayli karma klar. Sigortal n n tedavisine 

ili kin medikal bilgiler ile sigortal n n 

poliçesinde yer alan risk kabul ko ullar n n 

birlikte de erlendirilmesi ve sigorta irketi 

aç s ndan risk olu turmayacak ekilde 

provizyon verilmesi gerekiyor. Sigorta 

irketi, asl nda onay vermeyece i bir i lemi 

onaylad nda ciddi zararlar olu abilir. Ya 

da mü terisini bu i lem s ras nda bekletirse 

mutsuz mü teri yaratabilir. BT-Human ile 

entegre çal an online provizyon sistemimiz 

‘e-pro’, sigorta irketlerini bu sorunlarla 

kar la maktan korumay  hede  iyor ve halen 

mü terimiz olan sigorta irketleri taraf ndan 

kullan l yor. 

 Yak n bir geçmi te, BT-Human ve 

e-pro’nun kullan m n  yayg nla t rabilmek ve 

daha fazla sigorta irketine ula abilmek için bir 

alternatif geli tirme ihtiyac  hissettik. Sigorta 

irketleri genelde kendi sigortac l k sistemlerini 

uzun y llar önce kurmu  durumdalar. Online 

provizyon hizmeti k sm nda ise yenili e 

ihtiyaç duyuyorlar ve bunun aray  içindeler. 

Bizim provizyon sistemimiz e-pro, sigortac l k 

çözümümüz BT-Human ile entegre oldu u için 

ayr ca bir ürün olarak konumland ram yorduk. 

htiyac  tespit etti imizde, e-pro’yu yeni bir 

ürün olarak ele ald k ve herhangi bir sigorta 

irketinin kendi yaz l m yla uyumlu olarak 
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çal abilecek, ayn  zamanda hastane 

sistemleriyle ba lant  kurabilecek, ba ms z 

bir provizyon sistemi geli tirdik. Bu yeni 

ürünümüze MediCl@im ad n  verdik.  Ayn  

zamanda bu projemiz için TÜB TAK’tan 

da destek ald k. Eylül ay  sonunda ilk 

sürümünü mü terilerimize duyurmay  

planl yoruz.

Türkiye’de çe itli ölçeklerde 

sigorta irketleri var. Küçük sigorta 

irketlerinin 10 bin adet civar nda 

mü terileri var ki bu irketlerin bu tip 

teknolojilere yat r m yapmas  kolay 

olmuyor. MediClam’in i  modelinde ya 

provizyon ba na ya da sigortal  ba na 

bir ücretlendirme söz konusu. Böylece 

küçük ölçekteki sigorta irketleri, bir 

sistem sat n almak ve bu sistemi idame 

ettirmek için gereken i gücü ve donan m 

yat r mlar n  yapmak yerine, bulut bulu um 

mant yla kullan ma sunulan MediClaim’in 

avantajlar ndan yararlanabiliyorlar. Bunun 

için kendi sistemleriyle bir entegrasyon 

gerçekle tiriyoruz. Anla mal  kurum 

dedi imiz tedavi merkezleri networkleriyle 

ilgili entegrasyon zaten sa lanm  durumda. 

Dolay s yla bu networke onlar  da dahil 

      Bulut bili imle esneklik 
hiç olmad  kadar art yor. 
Özellikle bizim sunmay  
planlad m z ‘Servis Olarak 
Yaz l m (SaaS)’ modeli, 
kurumlar n teknolojik know-
how’  edinme, kendi içlerinde 
bar nd rma ve sürdürülebilir 
k lma için harcayacaklar  
çabay  gerçek i  alanlar na 
yönlendirmelerine izin 
verecek.

ederek, sigortal lar n n bu hizmetten 

yararlanmas n  sa l yoruz. MediCl@im 

sistemi ayl k kaç adet provizyon verdiyse o 

say ya göre ücret belirleniyor. Bu yakla m, 

teknolojiyi sat n almaya gerek olmadan, 

pazarda büyük bir rekabet avantaj  elde etmek 

anlam na geliyor. Böylece her irket kendi 

hacmi kadar yat r m yaparak ilerleyebiliyor.

 Oracle Veritaban  uygulamas n  

ve java teknolojilerini zaten kullan yoruz. 

Bütün uygulamalar m z  java tabanl  web 

teknolojileriyle geli tiriyoruz. Bulut bili im 

yakla m  çerçevesinde Oracle teknolojilerini, 

standartlar n  ve stratejilerini yak ndan takip 

ettik ve uygulad k. Bulut bili imin Software-

as-a-Service (SaaS) taraf nda konumlanan bir 

uygulama MediCl@im. 

 Önümüzdeki Eylül ay nda 

mü terilerimizden biri ile MediCl@im’i, 

önce eczaneleri içeren bir a  ile kullan ma 

aç yoruz. Bir y l içerisinde tüm kurumlar, 

hastaneler ve laboratuarlar n bu a a dahil 

olmalar n  hede  iyoruz.  Hastane sistemlerine 

tamamen entegre, sigorta irketleri ile 

hastaneler aras ndaki doküman ak n  

elektronik ortama ta yacak bir yap dan 

söz ediyoruz. Buradaki en büyük güçlük, 

çok farkl  sigorta ve hastane sistemlerinin 

birbirleriyle konu abilmesini sa layabilmektir. 

Bizim medikal datan n transferi konusundaki 

hem sektörel hem teknik deneyimimiz 

bu güçlüklerin a labilmesini sa l yor. 

Uluslararas  ve Türkiye’de kullan lan tüm 

kodlama sistemlerini destekleyecek bir sistem 

olu turuyoruz.

Çok yak n zaman içinde bu i  

modelinin h zla yayg nla aca n  dü ünüyoruz. 

Bu yap ya geçmemi  kurumlar n, kendi veri 

merkezlerini kurmakta srar eden kurumlar n 

bir dönü üm içerisine girmesini de bekliyoruz. 

Kurumlar teknolojik know-how’  edinme, 

kendi içlerinde bar nd rma ve sürdürülebilir 

k lma için harcayacaklar  çabay  gerçek 

i  alanlar na yönlendirecekler.  Böylece 

teknolojinin kendisi rekabette önemli bir 

unsur olmaktan ç kacak, irketler yapt klar  

i in kalitesi, i e yakla mlar yla öne ç kacaklar. 

Çünkü en son teknoloji çok daha ula l r, 

çaba sarf etmeden elde edilebilir hale gelecek. 

Ancak bulut bili imle birlikte verinin güvenli i 

ve i in hukuki taraf  da çok daha fazla 

gündemde olacak. 
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 2000 y l nda kurulan 

Infotech, kuruldu u günden bu yana 

lokasyon bazl  teknolojiler üzerinde çözümler 

üretiyor. Mobil Çözümler, GIS Çözümleri ve 

Navigasyon Çözümleri olmak üzere üç temel 

i  birimi çerçevesinde faaliyet gösteriyoruz. 

Bulut bili im kapsam nda Oracle 

teknolojilerini kullanarak yürüttü ümüz 

çal malar Mobil çözümler ba l nda alt nda 

ele al n yor. GIS Çözümleri alt nda co ra   

bilgi sistemlerinin özel sektöre yönelik 

kurumsal kullan mlar yla ilgileniyoruz. 

Örne in bankalar n ube lokasyonu seçimi, 

perakendecilikte rakip analizi, nereye 

ma aza aç lmas  gerekti ini belirleme, 

sigortac l kta ta nmazlar n risklerini tespit 

etme gibi co rafya ile ilgili tüm analiz ve 

raporlamalar bu i  biriminde ele al n yor. 

Bu tip raporlamalar harita üzerinde de 

yap labildi i için haritalar m z  Oracle’ n 

 Zekas  (BI) ürünü içerisine entegre 

edebiliyoruz. Navigasyon Çözümleri taraf nda 

ise daha bireysel bir alana hizmet ediyoruz. 

Kurulu lar n, navigasyon yap labilmesi için 

kullanmas  gereken Türkiye haritalar n  biz 

sa l yoruz. Uluslararas  marka olan eski ad yla 

Tele Atlas yeni ad yla TomTom  rmas n n 

harita üreticisiyiz. Araçlar içerisinde veya cep 

telefonlar nda sizi bir yerden bir yere ula t ran 

bu haritalar; yollar ve yönler, önemli noktalar 

gibi statik bilgilerin yan  s ra, tra  k ak  

bilgisi, nöbetçi eczaneler, akaryak t  yatlar , 

otopark  yatlar  gibi dinamik içerikleri de 

içerebiliyor. Baz  çözümlerimizle, dinamik 

ve statik içeri i bir yaz l mla birle tirerek 

 rmalar n kendi ürünlerini yaratarak 

mü terilerine sunmalar n  da sa l yoruz. 

Bizim yapt m z i i 

bulut bili im içerisine yeni bir ad vererek, 

‘Content-as-a-Service’ yani Servis Olarak 

çerik ad yla yerle tirebiliriz belki. Harita 

söz konusu oldu unda zaten dinamik bir 

yap dan bahsediyoruz. Haritay  oldu u gibi 

bir mü teriye sat p, sonra üç ayda bir gidip 

güncelleyerek bir i i yürütmek art k mümkün 

olmaktan ç k yor. in içine biraz önce söz 

etti im nöbetçi eczaneler gibi dinamik bir içerik 

girince de zaten bunu servis olarak sunmak 

d nda bir seçene iniz kalm yor. Günlük ve 

anl k de i imleri verebilmek için çok fazla 

say da sistemi entegre edecek büyük yap lar  

destekleyebilmeniz gerekiyor. Bu güce ise bulut 

bili im sayesinde kavu abiliyorsunuz. Bulut 

bili im, içeri inizi, yaz l m n z  ya da donan m 

yeteneklerinizi, say dan ve  rmalar n kullan m 

kapasitelerinden ba ms z olarak her türlü irili 

ufakl   rmaya ula t rman za izin veriyor. En 

önemlisi, herkesin elde etti i fayda kadar ödeme 

yapmas na imkan tan yor. Örne in banka, bir 

haritadan ube yerini en do ru ekilde seçerek 

belki yüzbinlerce dolar tasarruf edebilirken;  

navigasyon hizmetini anla mas  olan operatör 

üzerinden küçük bir ücret kar l  kullanan 

bir birey gidece i yere 10 dakika erken vararak 

belki 5 TL tasarruf edebiliyor. Bulut bili im,  

mutlaka herkesin i ine yarayacak bir yol 

sunuyor. 
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 Infomobil, her ölçekten 

kurulu a ya da bireylere, ister bir tane 

ister  loya sahip olsunlar, araçlar n  takip 

etmelerini sa layan web tabanl  bir araç 

takip ve yönlendirme sistemi. Infomobil’den 

yararlanabilmek için standart GPS’li bir araç 

takip ünitesi ile mesajla ma ve navigasyon 

ünitesi, ayr ca kurulu un ihtiyac na göre 

sensör ve ilave baz  birimlerin monte edilmesi 

gerekiyor. 

Kurulu lar ve bireyler, araçlar n n nerede 

oldu unu, düzgün artlarda ve planlamaya 

uygun olarak kullan l p kullan lmad n , 

araç h zlar n  7/24 web üzerinden takip 

edebiliyorlar. Örne in, bir yiyecek içecek 

kurulu u iseniz, so uk zincirin korunup 

korunmad n , kap s n n aç k unutulup 

unutulmad n  ya da zamanlama hassasiyeti 

olan herhangi bir i te, mal n vaktinde ula p 

ula mad  bu sistemle izleyebilirsiniz. 

Kurulu lar, yüzlerce binlerce araç içeren 

 lolar n  daha optimal kullanabilirler. yi bir 

planlama ve navigasyon yard m  sayesinde 

daha az akaryak t harcamak bu sistemle 

mümkün. Ayr ca sürekli geli tirdi imiz 

için her geçen gün yeni bir alana, inovatif 

yeni  kirlerle yönelebiliyoruz. Infomobil 

teknolojisinin sunumunda bizim için 

stratejik öneme sahip i  ortaklar m zla 

ilerliyoruz. Harita taraf nda Tom Tom 

(Tele Atlas) ve kullan c lar  için mobil 

servisler geli tirdi imiz Turkcell söz 

konusu i  ortaklar m z n aras nda yer 

al yor. Hastane, okul, eczane, AVM gibi 

önemli noktalar n d nda; bankalar, 

sanayi kurulu lar , oteller, restoranlar ve 

zinvir marketlerden ticari veri ak n , 

otopark, taksi dura , benzinci, otobüs 

i letmeleri gibi noktalardan ula m 

verilerini 81 ilde sunabiliyoruz. Bu sistem 

araç ba na ticari ciroyu art rmaya katk da 

bulunurken, sürücü al kanl klar n  da 

olumlu yönde de i tiriyor. Ayr ca sistem, 

ayr nt l  rapor seçenekleriyle de kurulu lar  

destekliyor. Bunlar n d nda, twitter 

entegrasyonu ile araca ait tüm bilgilerin 

ilgili twitter hesab na otomatik olarak 

yönlendirilmesi, iPhone cep telefonundan 

Infomobil’e girmeden arac n konumunun 

görülebilmesi, SMS ile konum sorgulama 

gibi iste e ba l  kullan labilecek özellikler 

de bu sistemi çok cazip k l yor.

Sonuç olarak, Infomobil ile bin araçl k 

 losu olan büyük bir irketin sahip oldu u 

avantaja dört arac  olan küçük ölçekli bir 

irket de sahip olabiliyor. Infomobil’in 

olanaklar  ile geli tirilmi  mobil servisler 

ise operatörler üzerinden son kullan c lar n 

hayatlar n  kolayla t r yor.

 Ba ndan bu yana 

Oracle i  orta y z ve zaten lokasyon bazl  

i lerle u ra yorsan z, zaten bu alana 1997 

y l ndan bu yana yat r m yapan ba ka bir 

teknoloji sa lay c s  yok. Bu teknolojiyi bu 

kadar uzun y llard r destekleyen Oracle ile 

çal maktan memnuniyet duyuyoruz. 

Çözümümüzün her noktas nda bir Oracle 

teknolojisini kullan yoruz. Sistem küçük 

gözükmekle birlikte saniyede çok yüksek 

i lem say s na ula abiliyor ve bu verileri 

bir veritaban nda saklamak gerekiyor. 

Bunun için Oracle Veritaban  devreye 

giriyor. Gelen her veri üzerinde konumsal 

bir yorum yapmak zorunday z. Bunun 

için Oracle Spatial’  kullan yoruz. Mü teri 

online bilgiye ve geçen haftan n bilgisine 

daha çok ihtiyaç duyuyor ama çok arada 

da olsa be  ay öncesinin bilgisine de 

ihtiyaç duyabiliyor. Bu noktada Oracle’ n 

‘partitioning’ özelli ini ve süreklilik için de 

RAC yap s n  kullan yoruz. Harita üzerinde 

araçlar  göstermek ve uygulamaya bir web 

arayüzünden eri mek için yine Oracle’ n 

WebLogic ve Application Server’ n  

kullan yoruz. WebLogic’in içinden ücretsiz 

ç kan Oracle Maps ile Oracle haritalar n  

gösteriyoruz. Dolay s yla tam olarak uçtan 

uca Oracle teknolojilerinin kullan ld  bir 

çözüm bu. 
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 Kora 1998 y l nda 

kuruldu ve kurulu undan bu yana 

da hem kurulu lar n ihtiyaçlar na 

özel çözümler geli tiriyor hem de 

sahip oldu u uzmanl k konular nda 

dan manl k ve e itim hizmetleri 

veriyor. Oracle veritaban , Veri Ambar  

(DWH), ETL, portal (Webcenter Suite), 

i  süreçleri (BMP), doküman yönetimi 

(UCM),  Zekas  (BI) , Kurumsal Karne 

(Balance Scorecard), Hyperion Planning 

(EPM) uzmanl klar m z  yurtiçi ve 

yurtd  projelerde sürdürüyoruz. 

OLTP/OLAP teknolojileri ve 

entegrasyonu konular ndaki 

uzmanl m z nedeniyle, Sigortac l k ve 

Finans sektörlerinden olu an geni  bir 

mü teri portföyümüz bulunuyor. Oracle 

ortakatman teknolojileri (BI, SOA, 

Portal), Veritaban , Veriambar  (DWH),  

Veri madencili i, Veri transferi (ETL) 

uzmanl klar m zla çe itli dan manl k 

faaliyetlerimiz bulunuyor. Bütçelemede 

y llara varan bilgi ve deneyime 

sahibiz ve geçmi te OFA (Oracle 

Financial Analyzer) ile edindi imiz 

deneyimlerimizi, Oracle’ n  Hyperion 

sat n almas yla bu platforma ta d k. Her 

türlü ERP yaz l m yla entegre çal abilen 

bütçe ve planlama projelerini hayata 

geçiriyoruz. APEX ve J2EE yaz l m 

uygulamalar , Oracle veritaban  kurulum 

ve sa l k taramas  konular nda da irketlere 

çözüm ve hizmetler sa l yor,   zekâs , veri 

madencili i, portal ve i  süreç uygulamalar  

çözümleri ile yurtiçi ve yurtd nda projeler 

yürütüyoruz.

 Kora’n n geçmi inde daha 

dikey çözümler olmakla birlikte, art k pek 

çok sektöre yay lan bir mü teri portföyüne 

hizmet veriyoruz. Perakendecilikten 

üretime, sat  ve pazarlama 

organizasyonlar ndan  nans sektörüne 

uzanan çe itli sektörlerde çözümlerimiz 

ve uzmanl klar m z var . Ancak  nans ve 

sigortac l k sektörlerindeki deneyimimiz 

10 y l  a t  için bu alanlardaki 

uzmanl m z n bilinirli i oldukça yüksek.

 Bulut bili im herkesin 

ilgisini çekmekle birlikte oldukça yeni 

bir kavram. Biz de Kora olarak bulut 

bili im bak  aç s yla çözüm geli tirmeye 

yönelik olarak ilk ad mlar m z  LinkPlus’ n 

da yönlendiricili i ve deste iyle atm  

bulunuyoruz. Bulut bili imde konum, 

cihaz ba ms z olmak, mü teri taraf nda 

“kulland n kadar öde” eklinde 

maliyetlendirme, ek yat r m gerektirmemesi 

ve bu hizmeti LinkPlus ile birlikte 

02 KAPAK KONUSU 6 KORA.indd   2 9/10/11   3:29 PM



yönetiyor olmak Kora’n n mü terilerine 

daha ekonomik ve h zl  çözümlerle 

hizmet vermesini sa l yor.

 FinCube i letmelerin 

mevcut  nansal durumlar n  izlemeyi 

sa layan, kaynaklar n n ak n , 

ili kilerini takip eden,  nansal 

verimlili ini ölçen, son derece 

fonksiyonel tasarlanm  bir çözüm.  

Genel sektördeki  rmalar n  nans

departmanlar n n hayat n  kolayla t rmay

hede  iyoruz. Bugüne kadar hizmet 

verdi imiz her ölçekten kurulu ta 

izledi imiz ortak ihtiyaçlardan yola 

ç kt k. Hangi ERP yaz l m n  kullan rlarsa 

kullans nlar,  nans taraf nda bir s k nt  

ya an yor. Finans gruplar , operasyonel 

veriler üzerinde  nansal kurgular 

yapmakta zorlanmakta ve  nansal 

verileri istedikleri boyutta görememekten 

ikâyetçiler. Operasyonel sistemlerin özet 

tablo yap s na getiremedi i bilgileri hesap 

tablolar nda görebilmek için çok zaman 

ve kaynak harcamak zorunda kald klar n  

ziyaretlerimiz s ras nda s k s k dile 

getiriyorlar. Excel tablolar  üzerinde 

yap lan çal malar n çok kullan c l  

yerlerdeki yönetim ve versiyonlama 

s k nt lar  hepimiz taraf ndan bilinen 

s k nt lar. 

Biz Fincube ile  onlar , daha verimli, 

daha çevik, güvenli, sistematik, 

kullan m  kolay  nansal bir çözümle 

bulu turduk.  FinCube, hemen hemen

her sektörün ihtiyac n  kar layan bir

çözüm yakla m yla ortaya ç kt . 

 Fincube, her 

sektöre uygun bir çözümdür. Finans 

ve Muhasebe bölüm yöneticilerinin 

rahatl kla kullanabilecekleri ekilde 

tasarland .Hedef kitlemiz do rudan 

 nans departmanlar n n yöneticileri; 

bu nedenle çözümü do rudan 

onlara anlat yoruz. Bu çözümü, 

BT departmanlar ndan ba ms z, 

teknik bilgiye sahip kaynak yat r m  

gerektirmeyen bir hizmet al m  olarak 

dü ünebilirsiniz. Sat  modelimizi 

çe itli seçeneklerle zenginle tirerek 

orta-büyük ölçekli Kobi’lere göre 

planlad k . steyen mü terilerimiz  bu 

çözümü LinkPlus veri merkezinden 

hizmet veren sunucular  kullanarak 

alabilecekler. Çözüm taraf nda 

Kora’n n, veri merkezi taraf nda 

LinkPlus’ n 7/24 destek ve hizmetinden 

yararlanabilecekler. 

Sonuç olarak, Oracle i  orta  olarak 

donan m, yaz l m dahil komple 

çözüm sunmam z n yan nda , Oracle 

bulut bili im yakla m yla da  hizmet 

sunabiliyor olaca z.

 Oracle’ n ortakatman 

ve uygulama alan ndaki liderli ini 

tekrar etmeye zaten gerek yok. 

Bu nedenle ba ndan beri Oracle 

ile birlikte hareket ediyoruz ve 

kurulu lar n tüm ihtiyaçlar n  

kapsayan s n f n n en iyi bütünle ik 

teknolojilerini sunabiliyor olman n 

avantajlar n  ya yoruz. Çözümlerimizi 

geli tirirken de Oracle’ n ortakatman 

ürünlerini ve OLAP teknolojilerini 

konumland rd k. 

SUN’ n sat n al nmas yla birlikte 

Oracle’ n sundu u avantajlar daha da 

artt  ve Oracle donan mlar  herkesin 

oldu u gibi i  ortaklar  olarak bizlerin 

de gündeminde daha önemli bir yer 

tutmaya ba lad . Bütünle ik donan m 

çözümlerinde Exadata, Exalogic  

Oracle performans rekorlar  k r yor 

ve bu kapsamda pazar n aç k ara 

lideri haline geldi. Mü terilerimiz 

taraf nda Oracle donan mlar n n 

güvenilirli i çok yüksek. Dolay s yla, 

çözümlerimizin host edilece i 

donan mlar n Oracle donan mlar  

olmas , çözümlerimizin  Oracle’ n 

bulut bili im mimarisi üzerinde 

yükseliyor olmas  bizim için çok 

de erli. 
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+ Veri ambar  performans n n ayl k 600,000 mali rapor sorgusuna cevap verecek ekilde 

iyile tirilmesi ve ortalama rapor süresinin en az %30 azalt lmas  

+ irketin raporlama sorgular yla e zamanl  olarak ve veri ambar  performans ndan 

taviz vermeden günde 600 seçme-dönü türme-yükleme (ETL) i lemini 

yürütebilmesinin sa lanmas  

+ Yedeklemeleri hafta sonlar na s k t rmak yerine bankan n 18 terabaytl k mali 

verisinin günlük olarak yedeklenmesinin sa lanmas  

+ Veri ambar ndaki verileri güncellemek için gerekli sürenin azalt lmas  ve veri miktar  

her y l ikiye katlan rken bir düzine kaynaktan – kredi kart  sistemi gibi – gelen veri 

depolama alan  talebinin yönetilmesi 

+ Veri ambar n n boyutunun 18 Terabayttan 9.5 Terabayta indirilmesi için Oracle 

Exadata Database Machine’in geli mi  indeksleme ve veri s k t rma araçlar  

kullan ld .

+ Veri ambar n n ortalama güncelleme süresi 341 dakikadan 250 dakikaya indirilerek, 

kullan c lar n ana bankac l k ve kredi kart  sistemlerindeki ve bir düzine di er 

kaynaktaki en güncel verilere çok daha h zl  eri ebilmeleri sa land .

+ Banka çal anlar n n hiçbir s n rlama olmaks z n ayda 600,000 mali rapor alabilmeleri 

sa lan rken, ortalama rapor alma süresi %45 oran nda (31 saniyeden 17 saniyeye) 

dü tü. 

+ Bankan n geçici raporlama sorgular yla müdahaleye kalmadan tüm ETL i lerini 

çal t racak kapasiteye sahip olmas  sa land . Böylece sistem performans  kararl  hale 

getirildi ve kullan c  deneyimi zenginle tirildi.

+ Günlük yedekleme sistemi kurularak tüm haftan n mali verilerinin, analizlerinin ve 

raporlar n n kaybolma riski azalt ld . 

+ Kullan c lar n Pazartesi günü i e ba lamadan önce uzun süre yedeklemelerin 

tamamlanmas n  beklemelerinin önüne geçildi. 
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 Dataserv 

Bili im Teknolojileri, 1997 y l nda, 

Türkiye’nin artan bilgi teknolojileri 

ihtiyaçlar na sistem entegrasyonu ve 

yaz l m alanlar nda çözümler üretmek 

amac yla kuruldu. BT Güvenli i 

ve BT Optimizasyonu çözümlerine 

odaklanan Dataserv, 35 ki ilik  

deneyimli ve uzman kadrosuyla; Veri 

Güvenli i, Veritaban  Güvenli i, 

Veritaban  Uygulama Yönetimi, Kimlik 

Yönetimi, A  Eri im Güvenli i, Log 

Yönetimi, Bulut Bili im ve daha pek 

çok kurumsal teknoloji uygulamalar  

kapsam nda çözüm ve ürünler sunuyor.

 Dört y l önce 

Türkiye distribütörlü ünü alarak 

portföyümüze katt m z Secerno, 

veritaban  güvenli i için sundu umuz 

bir ürün olarak Türkiye’de giderek 

artan bir talep görmekteydi. 

Oracle’ n sat nalmas  ile birlikte 

“Oracle Database Firewall” ad  ile 

pazarda konumland r ld . Biz de 

Oracle’ n bu konudaki i  orta  olarak 

mü terilerimize Oracle Database 

Firewall’un avantajlar n  sunmaya 

devam ediyoruz.

 Bu konudaki 

ilgi ve  talebin h zla artt n  görüyoruz 

çünkü a  güvenlik duvarlar , 

günümüzde veri merkezlerini yetkisiz 

d  eri ime kar  korumada önemli 

bir görev üstlenmekle birlikte yeterli 

olam yor. Veri merkezlerine sald r lar 

giderek daha karma k bir nitelik 

kazanm  durumda. Veri merkezi 

içerisindeki geçirgen noktalardan ve 

güvenli ortakatmanlardan sisteme 

s zabiliyor, hatta kendilerini öncelikli 

kullan c  olarak gösterip sisteme 

dahil olmay  ba arabiliyorlar. Sonuç 

olarak veritaban  çevresinde güvenlik 

kontrollerinin güçlendirilmesi kritik bir 

ihtiyaç haline gelmi  bulunuyor. Oracle 

Database Firewall normal uygulama 

davran n  izleyen ve güçlendiren 

koruyucu bir ku ak olu turarak, SQL 

enjeksiyon sald r lar n n, uygulama 

atlamalar n n ve veritaban na ula maya 

çal an di er kötü niyetli giri imlerin 

engellenmesine yard mc  oluyor. 

DATASERV
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 Bu sat nalma, 

bütünle ik çözüm anlay  içerisinde çok 

stratejik bir ad md r. Oracle Database 

Firewall; öncelikli kullan c  kontrolleri, effaf 

veri ifreleme ve yerli veritaban  denetimi 

dahil olmak üzere mevcut Oracle Database 

Güvenlik Çözümleriyle sorunsuz çal yor. 

Oracle Database Firewall Management Server 

ise birden fazla veritaban  güvenlik duvar na 

ili kin kurallar  merkezi olarak yönetiyor, 

i lem verilerini bir arada topluyor ve raporlar 

olu turuyor. Bu bütünle ik yakla m, hem 

mü terilerimiz hem de biz i  ortaklar  için 

oldukça önemli bir avantaj sa l yor.  

Oracle’ n veritaban  güvenli i ve di er 

konulardaki çözümleri kapsam ndaki 

uzmanl m z , LinkPlus’ n mü teri ve pazar 

deneyimiyle daha verimli kullanmay , yeni 

f rsatlar  de erlendirmeyi hede  iyoruz.

 Oracle Database 

Firewall, veritaban na gönderilen SQL 

ifadelerinin gramerini inceleyerek anlamlar n  

analiz ediyor ve uygulanacak uygun güvenlik 

ilkesini belirliyor. Ayr ca bu yaz l m, 

uygulamalara yap lan SQL enjeksiyon 

sald r lar n  alg layarak veritaban na ula madan 

önce bu tehlikeleri bloke ediyor. sabet oran  

son derece yüksek olan bu yakla m, bilinen 

güvenlik tehditlerinin imzas n n tan nmas na 

dayal  olan ilk jenerasyon veritaban  izleme 

teknolojilerinden çok daha yüksek bir koruma 

düzeyi sunuyor. 

Oracle Database Firewall beyaz liste, kara liste 

ve özel durum listesine dayal  kullan c  

kurallar n  destekliyor. Basit anlat mla 

beyaz liste, güvenlik duvar n n görmesi 

beklenen onayl  SQL ifadeleri grubudur.  

Bunlar zaman içerisinde ö renilebiliyor veya 

d  kaynaklardan al nabiliyor. Kara liste, 

veritaban na gönderilmesine izin verilmeyen 

tan mlar n, tablolar n, kullan c lar n ve SQL 

ifadelerinin listesini tutuyor. Özel durum 

listesine dayal  kurallar ise beyaz liste 

veya kara liste kurallar n  geçersiz k lmay  

gerektirecek durumlar için ek uygulama 

esnekli i sa l yor. Kurallar; SQL kategorisi, 

saat, uygulama, kullan c  ve IP adresi 

gibi özelliklere dayal  olarak uygulamaya 

geçirilebiliyor. Oracle Database Firewall, 

gelen SQL ifadesini kayda alabiliyor, 

bloke edebiliyor, bununla ilgili uyar  

verebiliyor veya zarars z bir SQL ifadesi 

ile de i tirebiliyor. Bu esneklik, geli mi  

SQL gramer analizi ile bir araya geldi inde, 

kurumlara yetkisiz eri im talepleri için 

gerekli i leme mekanizmas na sahip üstün 

bir uygulama sunuyor.

 

 Oracle Database 

Firewall yard m yla; Sarbanes-Oxyley 

(SOX) Kanunu, Ödeme Kart  Endüstriyel 

Veri Güvenlik Standard  (PCI DSS) ve 

      Oracle’ n veritaban  
güvenli i konusunda yapt  
sat nalmalar ve üstün 
teknolojileriyle olu turdu u 
Oracle DB Firewall çözüm 
ailesi, BT departmanlar na 
veri güvenli i konusunda 
yüksek koruman n yan  s ra 
benzersiz bir esneklik ve 
kolayl k sunuyor.

Sa l k Sigortas  Ta nabilirli i ve Mali 

Sorumlulu u (HIPAA) Kanunu gibi kanun 

ve yönetmeliklere kolayl kla uygun hale 

getirilebilen, standartlara uyumluluk ve 

bilgi güvenli i gereksinimlerini  kar layan 

birçok rapor al nabiliyor.  Ayr ca, tan mlanan 

kurallara ihlal durumuna kar  dinamik 

cevap vermek üzere e  zamanl  uyar lar 

haz rlanabiliyor. Gizlilik ve yasalara 

uygunluk ihtiyaçlar  çerçevesinde, kay tl  

SQL ar ivi içerisinde yer alan ki i kimlik 

bilgileri kolayl kla gizlenebiliyor. Çözümün 

bu özellikleri, patentli teknolojisi  ve 

kolay uygulanabilirli i sayesinde,  yasal 

zorunluluklar  kar lamada ve  veritaban  

güvenli i konusunda çok önemli bir rol 

oynayaca na inan yoruz. 
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eritaban  sunucular na yap lan ve toplu veri çal nmalar yla 

sonuçlanan bili im suçlar n n oran  giderek art yor.  Yak n zamanda 

yay nlanan, 2010 y l na ait ‘Verizon Veri Çal nma Ara t rmalar ’, 

veri s zd rma olaylar n n %98’inin sunucular üzerinden yap ld na 

i aret ediyor. Sald r n n ba ar yla sonuçlanmas yla çok fazla miktarda veriye 

ula labilmi  olmas , genel olarak tüm veritaban  sunucular n  atak için daha da 

cazip hale getiriyor. Veri çal nma olaylar nda organize sald r lar büyük paya sahip 

olmakla birlikte, irket bünyesindeki ya da d  kaynak kullan m  yap lan ba lant  

noktalar ndaki tehlikelerin pay  da giderek art yor. Raporda belirtilen di er bir 

gerçek de, yetkili kullan c lar n yetkilerini kötüye kullanabildiklerini gösteriyor. 

ifre k rma, kullan c  kimliklerinin çal nmas  ve SQL sorgu enjeksiyonlar  da 

veriye yetkisiz eri im için kullan lan yöntemler aras nda yer al yor.  Sunucular 

üzerinde bulunan verinin korunmas  için, katmanl  bir ekilde, teknik ve 

yönetimsel pek çok önlem al nmas  gerekiyor.  

Aktif olmayan kullan c lar n kilitlenmesi ve yetkili veritaban  kullan c lar n n 

(sys, system vb.) ortak kullan m n n engellenmesi gibi önlemler hiç üphesiz 

güvenli bir veritaban  için yap lmas  gereken ilk ad mlar aras nda yer al yor. 

Buna ek olarak kriptolama çözümleri ve yetkili kullan c lar n veritaban  içinde 

belli i lemleri yapmalar na engel olma gibi önlemler de kritik verileri korumada 

büyük katk lar sa l yor. Ancak bu güvenlik çözümlerinin, güvenilirli i kabul 

edilmi  ba lant lardan gelen sorgular için herhangi bir koruma sa lamayaca n  

unutmamak gerekiyor. te bunun için Oracle Database Firewall, d ar dan 

içe do ru veri güvenli i yakla m nda, en d taki veri güvenli i katman n  

olu turuyor.

Kara listeler, beyaz listeler, politikalar, ak ll  ve do ru uyar lar, minimum 

yönetimsel yük getirecek ekilde düzenlenmi  bir ekran üzerinden takip gibi 

özelliklere sahip olan Oracle Database Firewall, aktif ve gerçek zamanl  olarak 

verilerin korunmas n  sa l yor. 

Oracle Database Firewall veritaban n n kon  gurasyonundan ve operasyonundan 

ba ms z olarak çal abilen bir çözüm olarak BT ekiplerinin hayat n  kolayla t ran 

pek çok özellik ve esneklik avantaj yla birlikte geliyor. Bu altyap , veri s zd rma 

riskini minimize etmeyi kolayla t rman n yan  s ra, yasalara uyumluluk için 

gerekli artlar  sa lama noktas nda da büyük f rsatlar sunuyor.

Oracle Database Firewall d ndaki al lagelmi  SQL  rewal yap lar nda, istemci 

taraf ndan gönderilen SQL cümlesinin iyi niyetli olup olmad n  belirlemek için 

‘regular expression’lar, ‘string matching’ ve küme kar la t rma gibi geleneksel 

yöntemler kullan l yor. Oracle Database Firewall ise ak ll  politikalar üretebilme 

ve yeni aç klara kar  yönetimsel yük getirmeden adapte olabilme yetisine sahip 

bir çözüm olarak öne ç k yor. Oracle Database Firewall kullan c lar , “Blocking 

Mod” diye adland r lan, belli SQL cümlelerine izin verip baz lar n  engelleme 

gibi fonksiyonlar  kullanabildikleri gibi, sadece veritaban na gönderilen sorgular  

raporlama amaçl  olarak kullan lan “Monitoring Mod” seçene ini de devreye 

alabiliyorlar. 

Oracle Database Firewall, network seviyesinde ‘bridged’ ya da ‘span port’ 

kon  gürasyonunda konumland r larak, geçen tüm SQL cümlelerini monitorleme 

imkan  sa l yor. Geçen SQL cümleleri, Oracle Database Firewall’un son derece 

özgün ayr t rma algoritmas yla katagorize ediliyor. SQL cümleleri baz nda 

ayr t rma yap larak politikalar  belirlemek mümkün oldu u gibi, IP adresi, 

zaman, program ismi gibi di er faktörlerle de politikalar belirlenebiliyor. Tek bir 

Oracle Database Firewall sunucusu, birçok veritaban n  ayn  anda koruyabilme 

yetene ine sahip bulunuyor.

Oracle Database Firewall, “Beyaz Liste” SQL cümleleri tan mlayarak bunlar n 

d nda kalan tehlikeli olabilecek sorgular n çal t r lmamas n  mümkün k l yor. 

“Beyaz Liste” SQL cümleleri, uygulama taraf ndan gönderilen sorgular aras ndan 

olu turulmu  SQL cümleleridir. Database Firewall, bu modda gelen sorgularla 

‘Beyaz Liste’yi kar la t rarak, duruma göre izin verme, engel olma ya da uyar  

olu turma yollar n  seçebiliyor. 

Oracle Database Firewall, belirlenen politika d nda gelen tüm sorgular  

bloklayarak a a daki aksiyonlar  alabiliyor:

• SQL cümlesini boklama

• Gönderilen SQL cümlesi yerine ba ka bir SQL cümlesi gönderme

• SQL cümlesini bloklaman n yan nda uyar  olu turma

Ço unlukla uygulanabilecek en iyi yöntem, cümlelerin tehlikesiz ba ka bir 

cümle ile de i tirilmesi yöntemidir. Bu yöntemle yap lan de i iklik, ‘hacker’lar 

taraf ndan hissedilmeme avantaj na sahip oldu u gibi, uygulama aç s ndan da 

hissedilmeyecek bir de i ikliktir.
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En basit hali ile sql cümlesi de i tirme yöntemi, politikaya ayk r  ekilde gelen 

bir sql cümlesinin sonuç dönmeyen ba ka bir sql cümlesiyle yer de i tirmesi 

i lemidir.

Örnek SQL sorgu de i iklikleri:

“Beyaz Liste” SQL Sorgu listelerine izin verme yönteminin yan  s ra, “Kara 

Liste”ler olu turarak belli SQL sorgular na izin vermeme gibi yakla mla da 

çal mak mümkündür. “Beyaz Liste” yakla m nda da mümkün oldu u gibi, 

belli sorgular  belli IP adresleri, zaman aral  veya program gibi faktörlerle 

k s tlamak mümkündür.

“Beyaz Liste” ve “Siyah Liste” yakla mlar na ek olarak bunlar n da üzerlerinde, 

bu politikalar n uygulanmas na engel olabilen kurallar tan mlayarak, yönetimsel 

amaçl  izin verilen kullan c lar n politikalar d nda çal ma yapabilmeleri 

sa lanabilir.

Oracle Database Firewall Management Server, merkezi olarak Database 

Firewall’larda uygulanacak politikalar  bar nd rmakla beraber, tüm Database 

Firewall’lardan gelen loglar  ve veritabanlar nda yap lan aktiviteleri bünyesinde 

toplay p, bu verilerin üzerinde tasarlanm  birçok raporun tutuldu u merkezi 

yap  olarak konumland r l yor.

Oracle Database Firewall, SQL dili analizine dayanan güçlü, basit ve kolay 

yönetilebilir politika yönetim araçlar n  ürünle birlikte sunuyor.  Güvenilir 

SQL sorgu listesi yakla m n  izleyerek, pozitif bir güvenlik politikas  

olu turulabiliyor. Oracle Database Firewall politika yönetimi, veritaban nda ayn  

etkiye yol açan sorgular  grupland rarak, yönetim kolayl  getiriyor ve bunun 

üzerine belli sorgular n IP adresi, zaman aral , program gibi belli faktöre 

ba l  olarak çal t r lmas n  sa l yor.  Örne in IP adresiyle k s tland r lm  baz  

SQL’lerin belli ki ilerce çal t r labildi inden emin olunmas , canl  veritaban n n 

güvenlik seviyesini yükseltiyor.

Oracle Database Firewall, kendi içinde Sarbanes-Oxley(SOX) gibi, Payment 

Card Industry (PCI) gibi, Health Insurance Portability and Accountability Act 

(HIPAA) ve benzeri güvenlik/yasal uyumluk düzenlemeleri için gerekli raporlar  

haz r olarak sunuyor. Olu an tüm olaylar n detaylar n  ve özet raporlar n  

sunma yetene ine sahip bulunuyor. Oracle Database Firewall raporlar  istekler 

do rultusunda ekillendirilebildi i gibi, yeni rapor tiplerinin de olu turulmas  

da mümkün. Tüm raporlar, içerik olarak istenen ekilde haz rlanmak üzere 

zamanlanabilir ve ilgili ki ilere otomatik olarak e-mail yolu ile belli bir formatta 

gönderilebilir. 

• Veritaban  sunucular nda duran verilerin korunmas , kademeli ve çok 

katmandan olu an teknik ve yönetimsel a amalar gerektiriyor. 

• Oracle Database Firewall, SQL-dilinde analiz yakla m  kullan larak 

belirlenmi  politikalar kullanan bir güvenlik duvar  sunuyor. 

• Database Firewall, uygulamadan gelen SQL sorgular n  “Beyaz Liste”, 

“Kara Liste”, “Harici Liste” gibi politikalardan geçirerek, kötü niyetli SQL 

enjeksiyonlar na engel oluyor. 

• Oracle Database Firewell, kendi içinde SOX, HIPAA ve PCI gibi güvenlik 

düzenleme olu umlar na yönelik raporlar üretiyor. 

• ste e ba l  olarak, istemciyle veritaban  sunucusunun aras na giren veya 

istemciyle veritaban  aras nda giden tra  i pasif olarak üzerine alan bir 

yap da konumland r labiliyor.

• Oracle Database Firewall, veritaban  sunucular n n önünde geni  çapl  

olarak, iç ve d  sald r lara kar  güçlü bir güvenlik duvar  in a ediyor. 
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igorta irketleri 

aras nda yo un 

bir ürün ve fiyat 

rekabetinin 

ya and  yeni ko ullar alt nda, 

acentelerin sigorta irketi 

seçerken de erlendirdikleri 

kriterler ve sigorta irketleri 

ile aralar nda olmas n  tercih 

ettikleri ileti im biçimi için 

kullan lan yöntemler çok büyük 

önem ta yor ve fark yarat yor.

Bu yo un rekabet stresi 

alt ndaki sigorta kurulu lar , 

tüm dünya üzerinde sigorta sat  

kanallar n n etkinli ini art rmak 

üzere çe itli ara t rmalar 

yap yor, uygulamalar 

geli tiriyor, farkl  teknolojik 

platformlar  devreye al yor ve 

en etkili pazarlama faaliyetlerini 

düzenlemeye çal yorlar. Bu 

süreçte, acente ve sigortal lar n 

istek ve beklentilerine 

kulak vererek, buna uygun 

teknolojileri hayata geçiren 

irketler, kazananlar n taraf nda 

yerlerini al yorlar.

Sigortac l n önemli 

meselelerinden biri, acente 

ve sigortal y , farkl  kanallar 

üzerinden, kendi çekim alan na 

yöneltebilmektir. Web tabanl  

uygulamalar n geli mesiyle birlikte 

sigortac l k, bu alan  en yayg n 

kullanan sektörler aras nda yer ald  

ve irketler de web üzerinden kendi 

çekim alanlar n  yaratacak yeni 

kanallar olu turma yoluna gittiler. 

Ancak, “Bu kanallar gerçekten ne 

kadar etkili ve mü teri özellikleri 

kanallara göre nas l bir de i im 

gösteriyor” sorusunun yan t n  

aramak, sigorta irketlerinin 

stratejik kararlar nda önemli bir 

ad m olu turuyor. 

Bu yaz da,  geli melere sigorta 

irketleri cephesinden bakmadan 

önce, dikkatlerimizi sigortal  ve 

acentelere çevirmeyi ve onlar n 

online sat  platformlar ndan 

beklentilerini incelemeyi 

hede  iyoruz. Bunun yan  

s ra, teknoloji sa lay c s  bir 
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 rman n çal an  apkas ndan bak la, 

yap lan ara t rmalar n sonuçlar n  da 

de erlendirmeye çal aca z.

Tüketicilerin sigorta poliçesi sat nal rken 

tercih ettikleri kanallar incelendi inde; 

tüketicilerin online sat  platformlar n  

acentelere tercih etme nedenleri öyle 

tespit edilmi : 

7x24 kesintisiz eri im imkân

Ça r  Merkezine eri erek i lem 

yapmaktan daha h zl  sonuç al nmas

Daha ucuz oldu u alg s

Online teklif sunuldu u için sat n 

alma karar n n o anda verilebilmesi 

Acente kanal yla poliçe sat nalan 

tüketicilerin bu kanal  internete tercih 

etme nedenleri aras nda da unlar yer 

al yormu :

Ziyaret edilebilir veya görü ülebilir 

bir insanla ileti imi internete tercih 

ettikleri için

Tüm sigorta poliçelerini en iyi 

 yat  sa lad klar  tek bir noktadan 

sat nalmak için

Daha uygun  yat ald klar n  

dü ündükleri için

Tan d k veya öneri ile bulduklar  

kanallar oldu u için

Sigorta irketlerinin bak  aç s ndan 

da sat  kanallar  çe itli aç lardan 

de erlendiriliyor. Ara t rmalara göre, 

online kanallardan poliçe sat n alan 

tüketicilerin sadakati, acente mü terilerine 

göre çok daha dü ük. Bir sonraki poliçe 

döneminde sigorta irketini de i tirmeyi 

dü ünen tüketicilerin oran  online sat  

kanallar nda %70 iken, acente kanal nda 

bu oran %50’ye dü üyor. Dolay s yla 

acente kanal na yap lacak iyile tirmelerin 

getirisi her zaman daha fazla oluyor. 

Bu noktada, acente kanal yla tüketici 

sadakatini sa lamak son derece önemli 

bir kavram olarak kar m za ç k yor. 

Tüketicileriyle ayl k veya 3-4 ayl k 

periyodlarda ileti im kuran acentelerin 

sigortal lar  incelendi inde, %27 

oran nda tüketicinin da t m kanal n  

asla de i tirmeyece ini belirtti i 

gözlenmi . Sigortal lar yla ileti im 

kurmayan acenteler baz al nd nda 

ise bu oran %17 mertebesine kadar 

dü üyormu . Dolay s yla, acente 

çal anlar na bu etkile imi sa layacak 

verilerin ve e itim platformunun 

sa lanmas , acente portallerinin önemli 

bir fonksiyonu olmal  diyebiliriz. te 

%10’luk bu potansiyeli gören sigorta 

irketleri, art k bu konuya yat r m 

yaparak, acente portallerini geli tirme 

yoluna gidiyorlar.

Acente portallerinin geli tirilebilece i 

tek alan e itim ve veri payla m  de il 

elbette. Tüketicilerin online al veri  

yerine gerçek bir ah sla etkile im içinde 

olmay  tercih ettikleri bir ortamda, 

acente kanal n  ki iselle tirilmi  

kampanyalar için kullanmak 

da önem kazan yor. Acentelere, 

tüketicilerine ki iye özel kampanyalar 

düzenleyebildikleri teknolojik altyap lar 

sunmak; irketleri farkl la t racak 

önemli bir unsur olarak sigortac l k 

sektörünün öne ç kan konular  aras nda 

yer al yor. Ancak burada tüketiciyle 

ileti imi her bir konu ba l  için ayr  

ayr  de erlendirmek gerekiyor. Örne in, 

yeni poliçe sat nalmak, poliçenin 

kapsam n  de i tirmek, ek teminat 

almak gibi konularda tüketiciler hala 

gerçek ki ilerle görü meyi tercih 

ediyorlar. Bununla birlikte tüketiciler, 

ödemelerini yapmak, bilgilerini 

güncellemek, sigorta kartlar n  temin 

etmek, ödeme teyidlerini almak gibi 

konularda online ortamlar  tercih 

ediyorlar. Dolay s yla acente kanal  ile 

sat lan poliçeler için dahi tüketicilere 

online platformlar/özellikler sa lamak 

önem kazan yor.

Tüm bunlara ek olarak, tüketicilerin 

poliçe sat nalmak için kanal aramak 

yerine, gerçek ki iler taraf ndan 

eri ilmeyi daha etkin bulduklar  da 

ortaya konulmu  durumda. Geleneksel 

yöntemlerde, tüketiciler acente 

yetkilileri taraf ndan ziyaret ediliyor 

veya telefonla aran yorlar. Oysa 

günümüzün teknoloji dünyas nda 

ve zaman n daha da de erli oldu u 

bu ortamda tüketiciler, E-posta, Web 

Portal’leri ve Sosyal Medya kanallar  

ile kendilerine ula lmas n  da tercih 

ediyorlar.

Tüm bu de i imler de erlendirildi inde, 

sigorta irketleri, acenteler ve teknoloji 

 rmalar n n birlikte ve etkin çal mas , 

tüm kanallar  yenilikçi çözümlerle 

kapsayabilmesi kaç n lmaz hale 

geliyor. 
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zmir’den 50 dakikada ula man n 

etkisi de olabilir belki ama 

kom unun ba kenti Atina’ya ad m 

at p “kalimera” diye kar land n z 

andan itibaren alfabe d nda hiçbir eye 

yabanc l k çekmeyeceksiniz. Kentin 

kokusu, yemekleri, yemek isimleri, bal k 

isimleri, denizi, en önemlisi insan  çok 

tan d k gelecek… Özellikle insan … 

Konu ma olana  bulursan z “muhabbet” 

etme biçimiyle, mimikleriyle, 

duru lar yla, hatta bat l inançlar yla 

bile size yak ndan tan d n z birilerini 

hat rlatacaklar. Yemeklerine, mezelerine, 

içkilerine de ayn  hisle yakla acak ve 

tereddüt etmeden karn n z  doyurmaya, 

içkinin ve muhabbetin keyfini ç karmaya 

ba layacaks n z. 

Ö len saatlerinde indi imiz Atina’da 

öncelikle, kentin simgesi Akropol’e de 

çok yak n ve bir turistin gidebilece i 

en güzel semt olan Plaka’daki otelimize 

u rad k. Çok vakit kaybetmeden 

kendimizi d ar ya att k ve küçük 

bir semt turunun ard ndan, solu u 

irin bir restoranda ald k. Akropol’ün 

eteklerindeki duvarlara s rt n  yaslam , 

aç k havadaki tahta masalar , renkli 

tahta sandalyeleri ve her yandan 

sarkan sardunyalar yla bu tipik yunan 

restoran na, yine sardunyalarla bezeli, 

eski ama mutlaka bak ml  Rum evlerinin 

yer ald  dar sokaklardan, ta  

merdivenlerden geçerek ula t k. Ak am 

saatlerinde restoranlar pek kalabal k 

olmuyor, çünkü burada ak am yeme i 

saat 22:00’de ba l yor. Dolay s yla 

uzolar m z  saat 17:00 gibi, bir Atinal  

için s rad  bir zamanda içmeye 

ba larken, a rdan alarak yeme imizi 

geç saatlere uzatmaya, özetle yeme-

içme keyfinin tad n  ç karmaya karar 

verdik. Böylece pek çok meze ve ara 

s cak çe idini tatmam z mümkün oldu: 

Kalamar, ahtopot zgara, bal k köftesi, 

midye, dolma, enginar kalbi, cac k, 

pilaki, patl can salatas , sebzeli ve 

etli muska börekleri, üzerinde dilim 

dilim beyaz peynirli (feta) grek salata, 

tavuk ci eri, cac k (süzme yo urtlu 

ve suland rmadan), peynir k zartmas , 

lakerda,  biberli peynir ezmesi, zeytin 

salatas  ve dahas … 

te Atina’da ilk ak am ve ilk 

izlenimimiz: H zl , özenli ve temiz 

bir servis, en has ndan zeytinya , 

her yerde standart n  hiç bozmayan 

mükemmel beyaz peynir, hepsi bildik 

ve istisnas z çok lezzetli taze yemekler, 

ilgili garsonlar… Ve en önemlisi: Hesap 

makul. 

Binlerce y ll k geçmi i ta rken, her 

metropol gibi ça n sorunlar  da çok 

tan d k Atina’da. Öncelikle trafik 

ciddi bir sorun. Öyle ki tek-çift plaka 

uygulamas  var. Hal böyle olunca, ailelerin 

genellikle biri tek di eri çift say l  iki 

arabaya sahip olduklar n  tahmin edersiniz. 

Avrupa kentlerindeki küçük araba e ilimi 

Atina’da da mevcut. Motosiklet de çok 

yayg n kullan lan araçlardan. Venizelos 
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Havaliman ’ndan ba layarak toplu 

ta ma araçlar yla her yere kolayca 

ula abiliyorsunuz. Metro, troleybüs, 

deniz ula m  gayet iyi planlanm . 

ehirde sürekli bir hareketlilik, 

insanlarda bir tela , ko u turmaca 

gözleniyor. Meydanlarda ücretsiz gazete 

kutular  var. e giderken herkes bir 

gazete al yor eline ve h zla uzakla yor. 

Atina’n n modernitenin çirkinliklerinden 

en çok etkilendi i di er yan  ise 

betonla ma. Arazi çok az oldu u için 

tepelerden bak ld nda bir beton y n  

görünüyor. Yine de geni  parklar  ile 

bunu kapatmaya çal yor. Do a ve 

deniz, Atina’n n d na ç kt kça kendini 

hissettiriyor.

kinci günün sabah nda yerel rehber 

e li inde Akropolis’e gidiyoruz. Atina’n n 

en çok ziyaret edilen turistlik mekan  

Akropolis’e ula maya çal rken zeytin 

a açlar n n, papatyalar n, gelinciklerin 

ve mimoza a açlar n n aras ndan 

geçiyoruz. Atinal lar buralardan çiçek 

topluyor. Sardunyalarla süsledikleri 

evlerine, kom ular na götürmek için, 

mevsimine göre toplad klar  papatya, 

gelincik ve mimoza demetleri, 

sofralar  yemekler gelmeden önce 

enlendirmeye yetiyor. Yemek öncesinde 

uzo keyfine bu çiçekler e lik ediyor. 

Atinal lar, arap içmeye de bay l yor. 

Akropolise’e küçük bir t rman la 

ula t m zda, tepe noktadan tüm 

Atina’y  izliyoruz. Yak nda görülen tek 

ye illik Akropolis’in çevresi ve Plaka 

semti. Plaka’da kald m za bir kere 

daha memnun oluyoruz. Akropolis’teki 

tap naklar muhte em. Bol bol foto raf 

çekiyoruz. Ö lene do ru s cak iyice 

bast r yor ve karn m z ac k yor. Yine 

Plaka’ya iniyoruz. Bu kez çok çok 

hesapl  olan Suvlaki yemeye karar 

veriyoruz. i te kuzu eti, domuz eti ve 

tavuk eti ile yap labilen Suvlaki, ince 

küçük t rnak pidesinin aras na sar l yor 

ve süzme yo urtlu bir sos ve ye illikle 

dürüm gibi sunuluyor. Çok lezzetli 

ve bizim damak tad m za son derece 

uygun. 

Yeni duraklar m z aras nda; ilk 

olimpiyatlar n yap ld  stad, ehrin 

trafi inin ortas nda kalan Zeus 

Tap na , Syntagma Meydan , Omonia 

Meydan , Arkeoloji Müzesi, Lykavitos 

(Kurtlar) tepesi ve Parlemento Binas  

önünde Meçhul Asker an t ndaki askerlerin 

nöbet de i im töreni var. Atina’n n en 

aristokrat semti Kolonaki. Syntagma 

meydan ndan Kolonaki’ye uzanan yol 

boyunca Konsolosluklar ve restore edilmi  
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eski evlerin bulundu u ye illikler e li inde 

güzel bir yürüyü  oluyor. Monast raki’de 

pazar günleri bit pazar  kuruluyor. zmir’in 

Kemeralt s ’n  hat rlatan Monast raki, 

gece d ar  ç kmak için de ideal bir ortam 

yarat yor. Plaka semtini turistlere kapt ran 

yerel halk bilhassa hafta sonlar nda bu 

semti tercih ediyor. Hatta diyorlar ki 

ehirdeki mekanlar kepenkleri kapat rken 

gece Monast raki’de yeni ba l yormu . 

Say s z restoran ve barlar  ile Monast raki 

kesinlikle Atina’n n yükselen y ld z . E er 

yolunuz bizim gibi Temmuz-Eylül aras  

Atina’ya dü erse; Defni arap festivaline 

kat lmay  unutmay n. Defni, Atina’ya 

10km mesafede. 

Arkeoloji Müzesi ve buraya  yürüyü  

mesafesinde bulunan Omonia ve Victorias 

Meydan , bit pazar n n bulundu u 

Monastraki, çok ünlü markalar n 

sat ld  ve kentin modern yüzünün 

sunumunun yap ld  ve ehrin 

en aristokrat semti olan Kolonaki, 

Agora’n n bulundu u Thission, haval , 

k bar ve tavernalar n bulundu u Psiri, 

Atina’y   doyas ya ya amak için sadece 

birkaç nedenden biri. 
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Yüksek ö renimini Koç Üniversitesi Psikoloii Bölümü’nde tamamlayan 
enol, 2001 y l nda New York’taki French Cullinary nstitute’da a ç l k 

e itimi alarak, Le Cirque ve Eleven Madison Park restoranlar nda çal t . 
stanbul’a döndükten sonra Nu Teras’ta ‘Ufak Yemekler’ konseptini hayata 

geçirdi. ‘K z n z Defne’yi O lumuz skorpite...’ isimli kitab  büyük ilgi 
gören enol, bir süredir Karaköy’deki mekân  Lokanta Maya’da, ellerinden 
sofraya gelen mucizeleri konuklar na sunuyor.  enol, ba ar s n  internet 
ve anket yoluyla oylanarak seçilen Time Out 2010 Yeme çme ödüllerinde 
kazand  “En yi ef” ödülü ile de tescillemi  bulunuyor.

  Büyük sofralar kurulan bir evde 

büyüdüm. Misafir a rlamak, yemek haz rlamak 

veya ne haz rlanaca n  dü ünmek hayat m z n 

önemli parçalar ndand . Nohutlu i kembe 

de pi erdi, kuzu kokoreç de, be amelli tavuk 

da… Mevsime ve ruh halimize göre de i irdi 

yemekler. Babam yeme e el att nda genelde 

mangal yanard . Halam n pe ine tak ld m 

dönemlerde sokak yemeklerini tan ma f rsat m 

oldu. Tükürük köftesi, nohutlu pilav gibi 

tatlar n  imdi bile hat rlad m lezzetlerle 

onun sayesinde tan t m. Lisede arkada lar m 

için pi irmeye ba lad m. Koç Üniversitesi’nde 

psikoloji okudu um son sene, a ç  olaca m  

biliyordum art k. Okulu bitirir bitirmez de 

New York’a French Culinary Institute’a a ç l k 

okumaya gittim. Okulun ard nda Eleven Madison 

Park’da bir sene çal t m. stanbul’a döndükten 

sonra Nu Teras’da Mehmet Gürs’ün fikri olan 

‘Ufak Yemekler’i haz rlad m. Geçti imiz dört sene 

Dionysos Hotel, Kumlubük’ün lokantalar n n ba  

a ç l n  üstlendim. Geçen May s’da da Lokanta 

Maya’y  açt k.

  Yemek yaparken en dikkat 

etti im ad m, iyi malzeme seçimi. Çünkü kötü 

malzemeyle iyi yemek yapma ans n z yok. Bu 

sebeple her eyi mevsiminde en taze ve körpe 

olduklar  zaman pi irmeyi tercih ediyorum. 

Pazarlarda müthi  keyifli bir ortam var. Ki ilerin 
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kendi yeti tirdi i malzemeler üstüne sohbet 

ederek devaml  yeni eyler ö reniyor insan. 

  Lokanta’da yemek 

pi irmek kesinlikle bir ya am biçimi, 

çal ma saatleri ve süresi hayat n z  

yönlendiriyor. Bence güç, ba ar dan 

kaynaklan r. ini ba ar yla yapmak, 

insana kendini güçlü hissettirir. Kendinizi 

mutfaktaki “di erlerine” kabul ettirmek 

ve sayg  uyand rmak için, mutfakta nelere 

hakim oldu unuz önemlidir. Malzemeye 

hakim, tekni e hakim, b ça a en az di erleri 

kadar hakim olacaks n z. Tüm bunlar  

ba arman n yolu da çok mesai harcamaktan 

geçiyor.  

  Tatlar  birle tirmek 

genelde benim fikrim. Lezzetler ve tatlar n 

birbiriyle uyumuyla ilgili bir fikir olu uyor 

kafan zda zamanla. Neye benzeyece ini 

fikir düzeyinde biliyorsunuz. yi bir kabak 

tatl s n n neye benzemesi gerekti i bilgisi 

ise san r m çocukluktan geliyor. Yine de her 

eyi her a amas nda devaml  tadar m ben. 

Kendimin bay larak yemeyece i bir eyi 

servis etmem.

  Her eyi yerim. 

Dönemseldir seçimlerim. Bazen her gün 

can m a r yemekler çeker bazen bir haftay  

galeta peynir ile geçiririm. Yine de, keyifli 

ortamda yenilen yemek en anlaml s d r. 

Çok kar k tatlar sevmem,  yemekte 

sadelikten yanay m, asl nda hayat m n 

her alan nda sadelikten yanay m. Çok 

oynanm , kar m  lezzetler i in özünün 

kaçmas na sebep oluyor. Malzemedeki as l 

lezzeti ç karmak için tatland rman n önemli 

oldu unu dü ünüyorum.

 Karaköy’ü genel hissiyat n  

sevdi imiz için ve kalabal ktan biraz uzakta 

kalabilmek amac yla seçtik. Dokusunu, 

binalar n , tarihi hissetmeyi seviyoruz. 

Ho  yerler aç l yor Karaköy’de, bir yandan 

senelerdir burada olan çok ho  yerler de 

var. H zl  popüler olup tüketilmemesini 

diliyoruz.

  Dedi iniz gibi çok zengin 

bir ülke Türkiye. De i ik kültürlerin iç 

içe geçmesi yemeklere de yans m . Benim 

anneannemin annesi Rumelili oldu u için 

büyük tepsi mant lar , marullu etler pi erdi 

çocuklu umda. Zeytinya l lar sofradan hiç 

eksik olmazd . Bol po aça, börek yap l rd . 

Her yörenin tatlar n  denemeyi seviyorum. 

Antakya’da da müthi  eyler yedim, Tire’de 

de. Tek bir yemek söyleyemem san r m. 
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ADANA [0 322]

Kent Yaz l m [0 322] 232 00 02

Keynet [0 322] 457 12 47

Sampa  Bili im [0 322] 453 46 83

ANKARA [0 312]

4S Bilgisayar [0 312] 472 90 00

Adam Bilgisayar [0 312] 467 35 06

Akgün [0 312] 478 48 00

Alpami  Bilgi Teknolojileri [0 312] 267 05 03

Alpdata [0 312] 467 48 56

Araskom leti im [0 312] 441 22 20

Ba ar Bilgisayar [0 312] 473 70 80

Bili im Sanayi [0 312] 266 11 44

Biznet Bili im [0 312] 210 11 77

BMB Soft [0 312] 265 03 86

BNN Bilgisayar [0 312] 472 76 84

Bor Yaz l m [0 312] 286 19 74

Ceytech Bili im [0 312] 443 00 21

Cybersoft [0 312] 210 19 40

Datasel [0 312] 284 87 83

Destek Bilgisayar [0 312] 473 51 00

Devinim Yaz l m [0 312] 446 86 68

Dugan Bilgisayar [0 312] 435 80 32

EG Yaz l m [0 312] 265 01 02

Espit Say sal Bilgi Teknolojileri [0 312] 235 37 85

Fark Bilgisayar [0 312] 482 89 85

Fonet [0 312] 440 36 58

Forte Bilgi ve leti im [0 312] 473 40 83

Forum Mühendislik [0 312] 386 08 24 

Gantek [0 312] 472 63 29

GCA [0 312] 299 20 12

Havelsan [0 312] 287 35 65

Helezon Bilgisayar [0 312] 284 88 27

nfopark [0 312] 265 01 30

nnova [0 312] 210 16 86

lem Co ra   [0 312] 235 64 90

Kale Yaz l m [0 312] 210 17 00

Lst Yaz l m [0 312] 210 13 57

Manas Elektrik [0 312] 267 05 03

Meddata [0 312] 473 90 80

Metaform Bili im [0 312] 299 20 40

Meteksan Savunma [0 312] 266 15 20

Milsoft Yaz l m [0 312] 481 02 00

Monad Yaz l m [0 312] 236 06 80

MRD Yaz l m [0 312] 265 05 19

Natek [0 312] 299 22 19

Nebil Yaz l m [0 312] 478 54 21

Olimpos Bili im [0 312] 481 90 27

Omega Grup [0 312] 241 74 84

Pro-g [0 312] 473 35 12

Proliz Bilgisayar [0 312] 368 00 51

Promis Proses Kontrol [0 312] 426 54 40

Sentim Bili im [0 312] 297 10 00

Signum Teknoloji [0 312] 491 28 13

Sisoft Sa l k Bilgi Sistemleri [0 312] 210 19 20

STC Elektronik [0 312] 386 04 25

STM Savunma [0 312] 266 35 50

eker Bili im [0 312] 265 00 28

Tabim Bilgisayar [0 312] 435 10 16

Tarnet Tar m Kredi Bili im [0 312] 212 16 15

Teknosis [0 312] 210 00 40

Tektronik Mühendislik [0 312] 437 30 00

Telkotek Bili im [0 312] 490 03 00

Tenay Yaz l m [0 312] 284 62 68

Tepe Teknolojik Servisler [0 312] 291 91 00

Turmap Bili im [0 312] 265 00 50

Ulusal Cad [0 312] 473 05 00

Usta Yaz l m [0 312] 210 11 91

Uyumsoft [0 312] 266 42 74 

Verifone Teknosis [0 312] 210 00 40

Verisis  [0 312] 468 74 78

ANTALYA [0 242]

At l m Bilgisayar [0 242] 572 17 00

Sista  [0 242] 244 20 24

BURSA [0 224]

ArnilNet Bilgisayar [0 224] 250 10 55

Belsis Bilgisayar [0 224] 249 92 00

Prestij Bilgisayar [0 224] 243 37 35

Sentora Bili im [0 224] 211 06 36

Sista  [0 224] 443 62 62

D YARBAKIR [0 412]

Mega Computer [0 412] 611 20 14

ERZURUM [0442]

Eri im Yaz l m [0 442] 235 44 27

ESK EH R [0 222]

Can Ero lu [0 222] 224 27 00

Ender Bilgisayar [0 222] 231 11 51

STANBUL [0212] / [0 216]

Accenture Dan manl k [0 212] 349 32 00

ACM Yaz l m [0 212] 268 78 40

Akademi Bilgisayar [0 212] 286 99 69

Akademi Dan manl k [0 216] 545 69 69

Aktüel Teknoloji [0 212] 216 86 86

Alfabim  [0 216] 532 96 60 

Alternatif Bilgisayar [0 216] 376 60 73

Ametis [0 216] 577 67 76

Appscon [0 212] 232 43 00

Arena Bilgisayar [0 212] 364 64 64

Argela Yaz l m [0 212] 328 12 48

Arneca Dan manl k [0 212] 286 12 66

Ar ivist&Dizayn [0 212] 632 13 77

Art m Bili im [0 212] 332 22 55
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Asisteam Bilgi Teknolojileri [0 216] 384 52 21

Atos Origin [0 216] 531 73 83

ATP Ticari Bilgisayar [0 212] 310 65 65

Batuman Yaz l m [0 212] 215 57 20

Beyaz Bilgisayar [0 216] 486 34 24

Beycon Bilgi leti im [0 212] 274 45 00

Bilginç IT Academy [0 212] 282 77 00

Bilgiyön Yaz l m [0 216] 545 90 78

Bilin Bilgi lem [0 212] 217 31 37

Bili im Bilgi  [0 212] 320 30 50

Bili im Bilgisayar E itim ve Mühendislik [0 212] 236 54 57

Bimsa [0 216] 425 10 50

Bis Çözüm [0 216] 469 87 39

Bits Bilgisayar [0 216] 455 72 11

Bizitek Bilgisayar [0 212] 366 79 00

Bo aziçi Yaz l m [0 216] 575 66 50

Boran Yaz l m [0 212] 211 11 69

Boyut Bilgisayar [0 216] 327 09 47

BT Grup [0 216] 537 08 20

C Bili im  [0 212] 290 32 32

Compro [0 216] 416 95 10

Coretech [0 216] 559 34 00

Dataserv [0 216] 332 15 25

Datateknik [0 216] 645 80 00

DB Teknoloji [0 216] 537 84 00

DDI Teknoloji [0 212] 212 79 69

Destek Bilgisayar [0 212] 282 44 30

Doruk Otomasyon [0 212] 327 49 44

Doxsoft [0 212] 328 32 01

DSS Teknoloji [0 212] 347 89 10

E-Kent [0 212] 340 80 00

Ecore [0 212] 212 91 91

Eczac ba  Bilgi leti im [0 212] 339 90 00

Eduline [0 212] 324 60 61

Efes Yaz l m [0 212] 465 04 67

Elan [0 212] 286 67 20

Elsan Bilgi Sistemleri [0 216] 532 96 60

Era Enformasyon [0 216] 527 24 57

Erguvan Bili im [0 216] 680 03 10

Esolutions Yaz l m [0 212] 351 56 05

Eteration [0 212] 328 08 25

Exepto [0 216] 469 82 83

Experteam [0 216] 651 33 05

Fintek [0 212] 365 65 50

Focus Yaz l m [0 216] 449 49 30

G Teknoloji [0 216] 688 35 71

Gaia [0 212] 288 68 11

Ganpro  [0 216] 538 80 00

Gantek [0 216] 538 80 00

Garanti Bili im [0 212] 657 04 04

Geneks [0 212] 277 21 77

Genom [0 216] 455 50 52

Grid Teknoloji [0 216] 427 59 83

Grup Otomasyon [0 216] 456 47 91

GVG Dan manl k [0 212] 327 92 05

Hitit Bilgisayar [0 212] 257 58 76

IFS [0 216] 545 96 96

Intech Consulting [0 212] 366 02 55

ITD  [0 212] 385 02 02

Ith nka [0 216] 363 63 69

ITM Yaz l m [0 212] 610 00 07

ITM Yaz l m [0 212] 610 00 07

-Sistem [0 216] 554 85 54

dea Teknoloji [0 212] 276 56 76

fas Bili im [0 212] 336 90 80

mperitek [0 216] 455 15 60

n  na [0 216] 316 53 53

nformatik [0 212] 222 32 35

nfotech [0 216] 362 05 00

nnova [0 212] 286 44 10

nomera [0 212] 530 51 70

nspirit [0 216] 548 11 91

ntertech Bilgi i lem [0 212] 355 11 00

stanbul Pazarlama [0 212] 275 12 95

 Zekas  Dan manl k [0 216] 483 21 38

Jforce [0 212] 668 02 90

Kafein Yaz l m [0 216] 522 66 66

Kaledata [0 212] 282 58 07

Kara  Yaz l m [0 216] 326 25 01

Kartek Kart [0 212] 328 33 31

Keysoft [0 216] 575 50 45

Koç Sistem [0 216] 556 11 00

Komta  Bilgi Yönetim [0 212] 288 47 30

Kora nternet Teknolojileri [0 216] 668 02 64

Kota Bilgisayar [0 212] 284 12 55

Likya Bilgi Teknolojileri [0 216] 471 81 55

Link Bilgisayar [0 216] 522 00 00

Logon Bilgisayar [0 212] 221 00 05

Logos Bilgisayar [0 216] 328 48 48

Metod Bili im [0 212] 472 72 01

Mikrosay [0 216] 459 86 60

Minerva Yaz l m [0 212] 275 60 32

Mira Yaz l m [0 216] 417 23 96

Mobilera [0 212] 284 91 04

MSU Yaz l m [0 212] 251 98 76

Nas Bilgi Sistemleri [0 216] 630 16 07

Natica Teknoloji [0 212] 296 61 90 

NCS Bilgisayar [0 216] 329 39 99

Netsis [0 212] 276 68 66

Nilaccra [0 212] 258 94 33

Nilaccra Bili im [0 212] 258 94 33

Normdata Dan manl k [0 212] 656 43 22
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Novalab Teknoloji [0 212] 213 13 30

Obase Bilgisayar [0 216] 527 30 00

Oratech Teknoloji Sistemleri [0 216] 651 78 75

Oraturk Bilgi Sistemleri [0 212] 319 77 07

Ortam Yaz l m [0 541] 455 00 43

Oyak Teknoloji [0 212] 339 23 00

Parametre Bili im [0 212] 275 78 64

Partnera Bilgi Sistemleri [0 212] 366 02 83

Patika Bilgisayar [0 212] 287 61 79

Platin Bili im [0 216] 416 30 96

Pozitim Teknoloji [0 212] 265 39 39

PRM Yaz l m [0 216] 469 96 00

Probil Bilgi lem [0 212] 373 74 00

Proline Bili im [0 216] 528 62 00

Protel Bilgisayar [0 216] 444 77 85

PWC [0 212] 326 60 60

Remivac  [0 212] 233 03 35

Sampa  Bili im [0 216] 425 97 77

Servicium Bilgisayar [0 212] 351 27 01

Servus Bilgisayar [0 212] 319 35 00

Sesam Yaz l m [0 212] 347 31 05

SFS Bilgi lem [0 212] 216 27 80

Siemens IT Çözümleri  [0 216] 458 65 00

Sigma Dan manl k [0 212] 315 05 15

Sinerji Bili im [0 212] 416 11 56

Sista  [0 216] 531 74 60

Sistek Bilgisayar [0 212] 483 71 97

Smartiks [0 216] 469 05 95

Smartsoft/Kartek [0 212] 285 40 92

Softtech Yaz l m [0 212] 365 98 00

Spin Teknoloji [0 212] 275 95 95

Sürat Bili im [0 216] 522 11 50

Tagsoft Teknoloji [0 212] 365 98 00

Tav Bili im [0 212] 465 55 55

Teknoser Bilgisayar [0 212] 339 30 00

Telenity  leti im [0 212] 468 21 00

Temel Teknoloji [0 216] 360 65 60

Tramer Sigorta Bilgi Merkezi [0 216] 573 33 99

Triton Bili im [0 212] 579 80 15

TTG  [0 212] 327 07 57

Turcom leti im [0 212] 349 29 29

Turnet leti im [0 212] 349 29 29

U&G Dan manl k [0 212] 292 70 00

Ulus Dan manl k [0 212] 356 30 15

Universal Bilgi Teknojileri [0 216] 456 28 00

Uyumsoft [0 212] 467 33 33

Vadi Kurumsal Bilgi Sistemleri [0 216] 668 01 16

Value Team Dan manl k [0 212] 276 98 86

Vektör Telekomünikasyon [0 212] 275 30 60

Verisoft [0 212] 275 03 01

Verscom Dan manl k [0 212] 275 74 84

Vizora Bilgi Teknojileri [0 216] 577 84 00

Vizyoneks [0 216] 577 84 00

Vodofone Teknoloji Hizmetleri [0 212] 328 36 70

Yaz Bilgisayar [0 212] 288 53 70

Yurtiçi Kargo Servisi [0 212] 276 95 63

Zugo Bilgi Sistemleri [0 216] 365 20 40

ZM R [0 232]

Alto Teknoloji [0 232] 483 05 02

Asis Grup [0 232] 446 04 53

Bimar [0 232] 411 81 08

Birim Bilgi Teknolojileri [0 232] 464 77 33

Do anata Bilgisayar [0 232] 246 39 92

zmir Akademi [0 232] 494 09 24

Kentkart [0 232] 445 61 81

Netsis [0 232] 463 90 00

Özel E itim Bili im [0 232] 464 12 12

Probel Bilgisayar [0 232] 483 50 37

Promer Bilgisayar [0 232] 464 77 33

Prosoft [0 232] 765 90 07

Sista  [0 232] 413 01 11

Teknokom Elektronik [0 232] 765 90 65

Uni- Pa [0 232] 342 32 32

Veri Bili im [0 232] 445 74 72

K.K.T.C [0 392]

Sentez Yaz l m [0 392] 228 14 80

KAYSER  [0 352]

Sistemo Mühendislik [0 352] 224 04 74

ahin Bilgisayar Yaz l m [0 352] 224 84 66

KOCAEL  [0 262]

ETCBase [0 262] 644 11 22

IBTECH [0 262] 679 15 00

2  Bili im Dan manl k [0 262] 678 89 55

ntermed Bili im [0 262] 324 99 35

OBSS Bili im [0 262] 678 89 15

Trtek Bilgisayar [0 262] 323 39 24

Turkcell Teknoloji [0 262] 677 41 00

MERS N [0 324]

Kardelen Bilgisayar [0 324] 327 31 54

Kayac  Bilgisayar [0 324] 336 38 38

ANLIURFA [0 414]

Fonet [0 414] 315 81 13

TEK RDA  [0 282]

Sinerji Bili im [0 282] 726 30 59

TRABZON [0 462]

Akgün [0 462] 326 74 75

VAN [0 432]

Fikom [0 432] 210 02 14
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