
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Buluta Geçiş Hakkında Yanlış Bilinenler 
Microsoft Office 365’e geçiş hakkında küçük ve orta ölçekli işletmelerin bilmesi gerekenler 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulamaları barındırılan çözümlere taşımanın ilk adımı olarak Microsoft Office 365’i düşünen şirketler 
de benzer tutarsızlıklarla karşı karşıya kaldığından gerçeği kurgudan ayırmakta zorlanıyorlar. Örneğin 
bazı işletmeler, Office 365’in yalnızca Office’in tarayıcıdan erişilen bir sürümü olduğu gibi yanlış bir inanca 
sahipler. 

 

Bu, Office 365 hakkında düzeltmek istediğimiz yanılgılardan yalnızca biri ve bu yanlış bilgi avcısı kılavuzu da 
işte bu nedenle size yardımcı olmak için hazırladık. 

 

Office 365’le kuruluşunuzu güçlendirme konusunu değerlendirirken gerçekleri bilmeniz gerekir. Bu 
gerçekleri bilmelisiniz. Doğru olduğunu düşünüyor olabileceğiniz, ama aslında doğru olmayan en önemli 
Office 365 İş bulut efsanelerinden dokuzunu öğrenmeye hazır mısınız? Okumaya devam edin. 

 

 

 
Şirketlerin çoğu iş çevikliğine ihtiyaçları olduğuna karar verdi ve buluta geçişin 

getirdiği maliyet tasarruflarından yararlanmak istiyor. Ama İnternet’te birbiriyle 

çelişen sürüyle bilgi dolaşırken bu şirketlerin birçoğu, buluta geçmenin ne 

anlama geldiğini veya neleri beraberinde getirdiğini tam olarak anlamıyor. 
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Office 365, bulutta çalışan Office araçlarından ibarettir ve onu ancak çevrimiçi olarak kullanabilirim. 

Verilerimiz buluta taşınırsa işletmemiz artık kullandığımız teknolojiyi denetleyemez. 

Verileri şirket içinde tutmak, bulutta tutmaktan daha güvenlidir. 

Her şeyi buluta taşımam gerekiyor; ya hep ya hiç tipinde bir senaryo bu. 

Buluta geçiş çok pahalı, benim işletmem bununla başa çıkamaz. 

Verilerim bulutta saklanırsa şirket casusları, siber hırsızlar ve kamu kurumları onlara erişebilir. 

Skype ile Skype Kurumsal aynı şey. 

E-posta kullanımı bulutta daha kolaylaşmıyor. 

Office 365’i sürekli güncelleştirmek, kritik iş uygulamalarımı kesintiye uğratacak. 
 

 



 

 
YOUR DATA 

 

 

YANLIŞ 1 
Office 365, bulutta çalışan Office 

GERÇEK 
Office 365, bulut tabanlı bir üretkenlik hizmetleri paketidir ve şunları içerebilir: 

araçlarından ibarettir ve onu ancak 

çevrimiçi olarak kullanabilirim. 

• Office 365 ProPlus veya Office 365 İş: 

Microsoft Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook ve OneNote gibi, bildiğiniz 

ve kullandığınız Office masaüstü 

istemcisinin yanında bunların hizmet 

olarak lisanslanmasının, dağıtılmasının ve 

güncelleştirilmesinin getirdiği ek avantaj. 

Bu uygulamalar cihazınıza yüklenir, 

dolayısıyla çevrimdışı olduğunuzda da 

kullanabilirsiniz. Üstelik verileri bulutta 

depolama seçeneğiniz de vardır. 

• E-posta ve takvim için Exchange Online. 

• İşbirliği, web siteleri, iş akışları ve kurumsal 

dosya eşitleme ve paylaşma için SharePoint 

Online ve OneDrive İş. 

• Ses, anlık mesajlaşma, toplantı ve iletişim 

durumu için Skype Kurumsal. 

• Sosyal işbirliği için Yammer. 



 

 

YANLIŞ 2 
Verilerimiz buluta taşınırsa 

işletmemiz artık kullandığımız 

teknolojiyi denetleyemez. 

GERÇEK 
Buluta geçtiğinizde, donanım bakımına 
ve yazılım güncelleştirmesine harcanan 
süre ve bunların neden olduğu dertler 
ciddi ölçüde azalır. Artık siz ve ekibiniz 
onarım servisi gibi çalışmak yerine 
işinize odaklanabilirsiniz. Kurumsal 
işlemleri iyileştirmeye ve çevik 
girişimler başlatmaya daha fazla zaman 
ayırabilirsiniz. 

 

 
 

Yatırım bütçenizin giderek daha büyük 
bir bölümünü e-posta depolama ve 
iş yükleri için sunuculara harcamak 
yerine, stratejik düşünebilir ve işletme 
yöneticilerini daha çevik bir yöntemle 
destekleyip ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt 
verebilirsiniz. 



 

 

YANLIŞ 3 
Verileri şirket içinde tutmak, bulutta 

tutmaktan daha güvenlidir. 

GERÇEK 
Büyüyen siber hırsızlık sorununu 
çözmek için bir grup kamu kurumu 
ve güvenlik uzmanından oluşturulan 
INVT/IP Küresel Konsorsiyumu’nun 
kurucusu Mark Anderson: “Şirket içi 
sistemlerinizin doğaları gereği buluttan 
daha güvenli olmadıkları gerçeği 
giderek açığa çıkıyor. Birçok şirket rutin 
olarak korsanların saldırısına uğruyor ve 
bundan haberleri bile yok” diyor. 

 

Güvenlik, bir uzmanlar ekibinin 
çalışmasını gerektiren tam zamanlı bir iş 
haline geldi ve mevcut az sayıda uzman 
çok yüksek maaşlarla çalışıyor. Güvenlik 
ihlallerini bertaraf etmek söz konusu 
olduğunda Microsoft, en iyi ve en parlak 
uzmanları çalıştırıyor ve çoğu şirketin 
hayal bile edemeyeceği bir ölçeğe 

sahip. 
 

Office 365 güvenliğini endüstri 
standartlarının zirvesinde tutmak 
için, özel güvenlik ekibimiz 

Güvenlik Geliştirme Yaşam Döngüsü, 

 

 
 

trafik azaltma, ve birçok şirketin 
başarmak için gerekli kaynaklara sahip 
olmadığı düzeyde ihlalleri önleme, 
algılama ve azaltma süreçleri kullanır. 
Üstelik Microsoft Office 365 mali açıdan 
desteklenen yüzde 99,9 oranında 
çalışma süresi garantisi sağlar. 

 

Bunlara ek olarak kadromuzdaki yasal 
düzenlemelere uygunluk uzmanları 
endüstrinin en iyileridir. En güncel 
yasal düzenlemeleri ve kuralları biliyor 
ve güncel olarak izliyoruz: HIPAA ve 
Sarbanes-Oxley, Federal Bilgi, Güvenlik 
Yönetim Yasası (FISMA), ISO 27001, 
Avrupa Birliği (AB) Model Maddeleri, 
ABD-AB Safe Harbor çerçevesi, Aile 
Eğitim Hakları ve Gizliliği Yasası (FERPA) 
ve Kanada Kişisel Bilgileri Koruma ve 
Elektronik Belgeler Yasası (PIPEDA) 
bunlardan yalnızca birkaçıdır. 

 

Office 365 güvenliği ve uyumluluğu 
hakkında daha fazla bilgi edinmek için 
Office 365 Güven Merkezi 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=786913
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=786914


 

 

YANLIŞ 4 
Her şeyi buluta taşımam gerekiyor; 

ya hep ya hiç tipinde bir senaryo bu. 

GERÇEK 
Bulutun ilk destekçileri onun eşi 
bulunmaz bir imkan olduğunu iddia 
etse de aslında kimse bir hafta sonunda 
tüm kurumunuzu buluta taşımanız 
gerektiğini savunmadı. Çoğu uygulama 
karma bir yaklaşımla başlar; yani 
tek bir uygulama, örneğin e-posta 
buluta geçirilir ve o noktadan başlayıp 
geliştirilir. 

 

Karma bulut, veri merkezleriyle 
buluta yayılan tutarlı bir platform 
oluşturduğundan BT’yi basitleştirir 
ve her yerde, hemen her cihazda 
kullanıcılara uygulama ve veri sunar. 

İşlerin gerektirdiği bilgi işlem gücünü 

 

 
 

ve özelliklerini sağlama, ayrıca şirket 
içindeki teknoloji yatırımlarınızı 
harcamadan, ölçeği gerektiği gibi artırıp 
azaltma denetimi sizdedir. 

 

Birçok şirket üretkenlik iş yüklerini 
buluta taşıyor; her birinin izlediği yol 
farklıdır ve bu geçişler için gereken 
süre değişkenlik gösterir. Önce dosya 
eşitleme ve paylaşma (OneDrive 
İş) veya e-posta (Exchange) gibi iş 
yüklerinizi taşımanıza yardımcı olabiliriz. 
Sonrasında, daha zor veya daha büyük 
projeler için hangi uzun vadeli planın 
size uygun olduğunu belirlemenize 
yardımcı oluruz. 



 

 

YANLIŞ 5 
Buluta geçiş çok pahalı, benim 

işletmem bununla başa çıkamaz. 

GERÇEK 
Petabaytlarca veriyi buluta 
nasıl taşıyacağınızı düşünmeye 
başladığınızda bazılarının neden 
“buluta geçiş yapmanın” çok büyük 
bir zorluk olduğunu düşündüğünü 
kolayca anlayabilirsiniz. Size bunun 
çocuk oyuncağı olduğunu söylemiyoruz. 

Ama çevik girişimler ve hesaplanmış 
veri geçişleri için kısa sürede harekete 
geçebilirsiniz. 

 

Bu, yolculuğun her adımında size 
yardımcı olur; güvenlik duvarı 
yapılandırmaları, ters proxy 
gereksinimleri, kimlik seçenekleri, 
geçiş olasılıkları ve karma kurulumlar 
için aşamalı yaklaşımla ilgili bilgi ve 
ipuçları sağlarız. İzleyebileceğiniz 
çeşitli yollar hazırladık. Çoğu durumda, 
var olan araçlarınızı ve süreçlerinizi 
kullanabilirsiniz. 

 

 
 

Size yardımcı olacak bir dizi çevrimiçi 
araç da sağlarız. Office 365’le çalışmaya 
başlamak için en iyi başlangıç noktası 
kılavuz videomuzdur. 

 

Ayrıca Office 365 kurulumu hakkında da 
bilgi sunarız. Benimseme Merkezimizde 
hem her uygulama hakkında daha 
fazla bilgi edinebilir hem de ekiplerinizi 
Office 365’i kullanmaya teşvik etme 
konusunda ipuçları bulabilirsiniz. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=786915


 

 

YOUR DATA 

 

 

YANLIŞ 6 
Verilerim bulutta durursa şirket 

casusları, siber hırsızlar ve kamu 

kurumları onlara erişebilir. 

GERÇEK 
Bu, birçok işletmenin bulut hakkında en 
çok korktuğu şeydir. Ama bu korkunun 
bir temeli yoktur. Erişimi sizin BT 
ekibiniz yönetir, hakları ve kısıtlamaları 
onlar ayarlar, akıllı telefon erişimini ve 
seçeneklerini yine onlar sağlar. Şirketiniz 
her zaman verilerin tek sahibi olur: 
Office 365’te depolanan verilere ilişkin 
hak, mülkiyet ve menfaat size aittir. 

Verilerinizi korumak söz konusu 
olduğunda birkaç önemli ilke 
çerçevesinde çalışırız: 

• Reklam amacıyla veya karşılığını ödediğiniz 

hizmetleri sağlama dışında hiçbir amaçla 

verilerinizde araştırma yapmayız. 

• Bir gün hizmetten ayrılmayı isterseniz 

verilerinizi de yanınızda götürürsünüz. 

• Gizlilik denetimleri, kuruluşunuzda kimlerin 

nelere erişebileceğini yapılandırmanıza 

olanak tanır. 

• Kapsamlı denetim ve gözetim sayesinde 

yöneticilerin verilerinize yetkisiz erişimi 

engellenir. 

 

Sıkı denetimler ve tasarım öğeleri, 
verilerinizin başka kuruluşların verileriyle 
karışmasını önler. 

 

 
 

Veri merkezindeki çalışanlarımızın 
verilerinize erişimi yoktur. Buna ek 
olarak, mali olarak desteklenen hizmet 
düzeyi sözleşmesiyle %99,9 çalışma 
süresi sağlarız. Müşteri aylık temelde 
%99,9’dan daha düşük bir çalışma 
süresiyle karşılaşırsa, hizmet kredileriyle 
bu müşterinin kaybını telafi ederiz. 

Microsoft, dünyanın ilk uluslararası 

bulut gizliliği standardını benimseyen ilk 
büyük bulut sağlayıcısıdır. Bu standart, 
bulutta depolanan kişisel verilerin 
gizliliğini korumaya yönelik tek tip, 
uluslararası bir yaklaşım getirir. Şunları 
destekler: 

• Verilerinizin denetimi sizdedir. 

• Verilerinizle neler yapıldığını ancak siz 

bilirsiniz. 

• Biz, verileriniz için güçlü bir güvenlik 

koruması sağlarız. 

• Verileriniz reklam amaçlı kullanılmaz. 

• Microsoft, yasalar tarafından yasaklanmadığı 

sürece resmî sorgulamaları doğrudan 

size yönlendirmeye çalışır ve verilerin 

mahkemede açıklanmasını yasaklamak için 

itiraz girişiminde bulunur. 



 

 

YANLIŞ 7 
Skype ile Skype Kurumsal aynı şey. 

GERÇEK 
Evde kullandığınız Skype az sayıda 
kullanıcı için harika bir hizmettir. Üstelik 
sabit hatları ve cep telefonlarını aramak 
için kredi satın almak istemediğiniz 
sürece ücretsizdir. 

 

Skype Kurumsal, çevrimiçi toplantılara 
toplamda 250 kişi ekleyebilmenizi 
sağlar, kurumsal sınıf güvenlik getirir, 
çalışan hesaplarını yönetmenize izin 
verir ve Office uygulamalarınızla 
tümleşik çalışır. 

 

Skype Kurumsal, Office 365’le tümleşik 
çalıştığından kişilerin kendi koşullarına 
uygun şekilde bağlanmalarına izin 
vererek üretkenliği artırır. Çalışanlar 
tek uygulama kullanarak, İnternet 
bağlantıları olduğu sürece istedikleri 
yerden çağrı yapabilir, çağrıları 
yanıtlayabilir, sunu gerçekleştirebilir 
ve toplantılara katılabilir. Örneğin 
çalışanlar: 

• Birinin meşgul veya uygun olduğunu anında 

görebilir. 

• Kişi adına çift tıklayarak anlık mesajlaşma 

oturumu başlatabilir. 

 

 

 
• Toplantı sırasında masaüstünü paylaşabilir. 

• Tam özellikli bir web konferansı deneyimiyle 

harici iş ortaklarını toplantıya katılmaya 

davet edebilir. 

• Çağrı veya konferans için web kamerası 

üzerinden görüntü tümleştirebilir. 

 

Skype Kurumsal’da, sunucuları 
çalıştırmak için özel bir yönetici 
atamanız veya ek altyapıya yatırım 
yapmanız gerekmez. Sizin yerinize 
bunların tümüyle biz ilgileniriz. 
Office 365’in bir parçası olan Skype 
Kurumsal; hazırlanan yeni özellikleri, 
yükseltmeleri ve düzeltme eklerini 
anında kullanıcılara sunar. Hem Skype 
Kurumsal hem de Skype’ın tüketici 
sürümü şirket dışına alınabildiğinden 
platformlar arası iletişim mümkündür. 
Skype Kurumsal hizmetine 24 saat 
destek sağlanır. Tabii ki ayarları, erişimi 
ve güvenliği BT ekibinizin yönetmesi 
gerekecektir, ancak kalan her şeyle biz 
ilgileniriz. 



 

 

YANLIŞ 8 
Buluttayken e-posta hiç de 

kolaylaşmıyor. 

GERÇEK 
İş e-postanızı buluta taşıdığınızda, 
ustalık isteyen bakım işlemleriyle 
yazılımı oluşturan uzmanların 
ilgilendiğini bilerek gönül rahatlığıyla 
çalışabilirsiniz. Bu arada ekibiniz, 
şirketinizin yapabileceklerini ve 
çalışanlarınızın özellikleri nasıl 
kullandığını denetler. Sürekli donanım 
bakımı yapmaya devam etmek yerine, 
iş değeri oluşturan temel işlemlere daha 
fazla zaman ayırabilirsiniz. 

 

 
 

Yazılım güncelleştirmeleri ve 
düzeltmeleri kullanıma sunuldukları 
anda otomatik olarak teslim edilir ve 
Exchange Online güncelleştirmelerine 
her zaman öncelik verilir. Yönetim ve 
güncelleştirmeler tamamen otomatik 
çalışsa da Exchange Yönetim Merkezi’yle 
bunların ne zaman gerekli olduğunu 
yine de denetleyebilirsiniz. 

 

Office 365’te birçok seçeneğiniz 
vardır. Bu nedenle, Exchange Online 
seçenekleri de dahil her seçeneği 
inceleyip şirketiniz için en uygun olanı 
bulmanız için bir plan karşılaştırma 
grafiği hazırladık. 



 

 

YANLIŞ 9 
Office 365’i sürekli güncelleştirmek, 

kritik iş uygulamalarımı kesintiye 

uğratacak. 

GERÇEK 
İş yerinizdeki çoğu şeyin, çalışanlarınızın iş açısından kritik uygulama ve 
eklentileri Office ile birlikte kullanabilmesine bağlı olduğunu biliyoruz. 
Office 365’in her gün kullandığınız araçlarla uyumlu olmasını sağlamaya 
kararlıyız. Bunun için: 

• Word, PowerPoint ve Excel gibi tanıdığınız 

ve sevdiğiniz araçlarda, dünya genelinde 

aynı masaüstü uygulamaları standardını 

sunuyoruz. 

• Bulutta Office’i düzenli olarak 

güncelleştirirken  güncelleştirmelerimizin 

diğer yazılım uygulamaları üzerinde 

etkisi olabilecek alanları etkilememesi 

için çok çaba harcıyoruz. Örneğin son 24 

ayda boyunca, sunulan aylık Office 365 

sürümlerinin hiçbiri, nesne modeli ve API 

değişikliklerine neden olmadı. İş açısından 

kritik çözümleriniz bugün Office 2010 

veya Office 2013’le birlikte çalışabiliyorsa 

büyük olasılıkla Office 365’le de birlikte 

çalışır. 

• Önde gelen yazılım satıcılarıyla yakın bir 

işbirliği içindeyiz. Office’le birlikte çalışan 

çözümlerinin, Office 365’le de çalışmaya 

devam ettiğinden emin olmak için 

kendilerine araç ve erken erişim sağlıyoruz. 

• Güncelleştirme yönetimi ve geliştirmesine 

yönelik rehberlik ve en iyi yöntemler 

sağlayarak uyumluluk sorunlarını 

önlemenize yardımcı oluyoruz. 

• Office 365 ProPlus ile daha eski Office 

sürümlerini birlikte yüklemenize olanak 

sağlayarak sorunları çözmek için size 

gereken zamanı tanıyoruz. 



Sonuç 
 

Esneklikten yoksun ve yavaş sistemler kullanarak bağlantısı kopuk sistemler, uygulamalar ve verilerle uğraşıp bir 

yandan da hem şirket ağına hem de yeni araçlara erişim talep eden çalışanların yoğun eleştirilerine hedef olurken, 

yeni ürünleri izlemek ve duyduğunuz her şeyi değerlendirmeye almak için birkaç dakika ayırmakta bile zorlanıyor 

olabilirsiniz. Ancak artık Office 365’in sağladığı üretkenlik ve işbirliğini daha iyi anladınız. 

 

Bunu iş arkadaşlarınızla rahatça paylaşabilir, Office 365’le ilgili olarak gerçekle kurguyu ayırt etmelerine yardımcı 

olabilirsiniz. Aynı noktada olmak işe yarar ve bu efsaneler hakkında tartışmak zorunda kalıp zaman harcamaktan 

kurtulursunuz. 
 
 

Office 365 Hakkında Daha Fazla Şey Öğrenmek İlginizi Çekiyor Mu? 
 

 

   
 

Office 365 uzmanıyla bir 

görüşme planlayın 

İşletmeniz açısından Office 365’in 

avantajlarını keşfedin 

İşletmeniz için doğru O365 

planını seçin 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=786916
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=786916

