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“Bilişimle süreklilik”, bilişimde sürekliliği tetikler mi?
Sürdürülebilirliği sağlamak için geliştirilen çözüm ve uygulama örneklerinin konuşulduğu 
forumda, 500 milyar dolarlık ihracat hedefi için çok daha fazla iş yapılmasının zorunlu olduğu, 
sürdürülebilirlikte bilişimin rolünü yeniden gözden geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Açılışın hemen ardından yapılan “Bilişimle 
Sürdürülebilirlik” konulu forumu TBD 
Yönetim Kurulu Üyesi, Savunma Sanayii 

Müsteşarlığı (SSM) Uluslararası İşbirliği Daire 
Başkanı A. Lütfi Varoğlu yönetti. Foruma, 
Alcatel-Lucent  Enterprice Ülke Direktörü 
Çağlayan Nur, Datateknik Genel Müdür 
Yardımcısı Özden Özben, Polycom Kamu Satış 
Müdürü Buğra Çelebi, Raritan 4g İletişim 
Teknolojileri Genel Müdürü Yusuf Gökhan 
Gülal, SAP Savunma ve Güvenlik Alanı İş 
Geliştirme Müdürü Faruk Emre Güngör ve 
Superonline’dan Hişam Advan konuşmacı 
olarak katıldı. 
SSM Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı 
Varoğlu, tamamen ulusalcı bir politika ile 
geliştirilebilecek teknoloji ürünlerinin ihracatı, 
2023 hedefleri için satılabilecek mal ve hizmet 
envanterinin yapılması önem taşıdığına dikkat 
çekti. Türkiye’nin 500 milyar dolarlık ihracat 
hedefi ile ilgili iş ve satış yapmak için herkesin 
bugünkü hacmin 4 katı satış ve iş yapmasının 
zorunlu olduğunu belirten Varoğlu, bunun 
da çok kolay olmadığını söyledi. Bu noktada : 
“ticaret envanteri”, “politik sahiplenme”  ile 
“stratejik erişim ve gösterebilirlik” olmak 
üzere üç konunun önemli olduğunu kaydeden 
Varoğlu, “Vestel ve Samsung arasındaki fark 
önemli. İkisi de bu etkinliğin sponsoru. Güney 
Kore’nin Samsung için uyguladığı bütün destek 
politikası ve stratejisini yerinde araştırdık. 
Vestel’e uyguladık. Bugün Samsung mobil 
telefonda nerede, Vestel nerede? Bu durumu 
iyi anlama ve ders çıkarmak gerekiyor. Sadece 
politik sahiplenme yeterli değil” dedi.
Sürdürülebilirlik konusunda 1990’ların 
başında aldıkları SSM’nin kurulması ve yerli 
sanayi desteklerine öncelik verme kararının 

ne kadar doğru olduğunu şimdi gördüklerine 
değinen Varoğlu, bugün 400 kişilik yetkin 
kadrosu ile danışmanlık alanında kritik bir 
değer ortaya çıkardıklarını ve bunun çok güzel 
bir model olduğunu söyledi.  Aynı modelin 
bilişimde sürdürülebilirlik kapsamında 
tekrarlanabileceğine inandığını vurgulayan 
Varoğlu, “Endüstriyel modeli ortaya çıkarmak 
gerekiyor. Apple Store ya da Android Market’te 
kaç tane Türk uygulama var, ne kadarlık 
satış rakamlarına sahipler takip etmiyoruz. 
Uygulamaların tümü yerelleştirilmeye gerek 
duyuyor, ancak yerelden uygulama çıkarmakta 
zorlanıyoruz. Sistemi zorlayan medya 

üzerinden kurulabilecek baskıdır. Ancak bu şekilde politikacılara 
karar aldırmak mümkün olabiliyor” diye konuştu.

Geleceği öngören yapılanmalarda sektör temsilcileri de 
olmalı
Sözlerine şanslı bir sektör ve şirket olduklarını düşündüğünü 
belirterek başlayan Alcatel-Lucent  Enterprice Ülke Direktörü 
Çağlayan Nur, şanslı konumlarını geliştirmek adına her şeyi 
yaptıklarını kaydetti.  

“Çok ciddi rakamlara ulaşan Ar-Ge kapasitesi ve kadrosuna sahibiz” 
diyen Nur,  TBMM Komisyonlarında “kendi ekosistemindeki aktörleri 
destekleyecek” ciddi bir teşvik yasası bulunduğuna işaret etti.
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 Bilişim sektörü olarak “4 değil 8 kat”  çalışma 
yapılması gerektiğinin altını çizen Nur, 
“kamudaki ekranların Vestel olması lazım” 
sözleriyle yerli üretimin desteklenmesini 
istedi. Ülke envanterinin takip edilebileceği 
bütünsel bir yapı ve yaklaşıma sahip olunması 
gerektiği vurgusu yapan Nur, sözlerini şöyle 
tamamladı: 
“Her yaşanan devrimin bir bedeli var. Bugün 
İnternet devrimi yaşıyoruz. 
2030’da Türkiye’nin çöle döneceği bilgisi 
veriliyor. Bu durumda bilişimci olarak uçan 
kuşu izlemeli, yer altında, yer üstünde neyimiz 
var neyimiz yok sahip çıkıp sürdürülebilirliği 
sağlamamız gerekiyor. Her bakanlıkta 
yürütülen çalışmaları anında birebir 
izlemeliyiz. Geleceği öngören yapılanmalarda 
bilişim sektörünün temsilcilerinin de yer 
alması gerektiğini düşünüyorum.”
Datateknik Genel Müdür Yardımcısı Özden 
Özben, bilgi yıkımı, sürdürülebilirlik, bilişimle 
sürdürülebilirlik, bilişimle veya bilişimde 
ayrışma üzerine değerlendirmelerde 
bulunup kurum politikaları, bilişim hedef 
ve yatırımlarına ilişkin görüşlerini açıkladı. 
“Bilişim ile süreklilik aslında bilişimde 
sürekliliği tetikliyor” diyen Özben, kurumlar 
arası acil durum planlama ve politikalarının 
belirlenip geliştirilmesini önerdi. Geniş ölçekli 
felaketlerde tek tek kurumların iyi işlemesinin 
yetmeyeceğine dikkat çeken Özben, “Bu 
durumlar, geniş ölçekli politikaları ve stratejiyi 
gerektiriyor. İş sürekliliği kurumlar arasında 
da tesis edilmeli” dedi.

Bilişimsiz sürdürülebilirlik olmaz
Polycom Kamu Satış Müdürü Buğra 
Çelebi ise, müşterilerinin kolayca iletişim 
kurmalarını sağlayan video kayıt teknolojileri, 
geliştirdikleri sistem ve projeler hakkında 
açıklamalar yaptı. Akıllı sınıflar, sağlık ve 
adalet sektörleriyle ilgilendiklerini anlatan 
Çelebi, ürün çeşitlendirmesi yaparak gelecek 
öngörülerinde bulunduklarını, donanımdan 
çok yazılım çözümleri sunan bir firma haline 
geldiklerini söyledi. 

Yasal kısıtlamaları azaltacak düzenlemelere 
katkı verilmesini isteyen Çelebi, devletinde 
sektörün önünde olması gerektiğinin altını 
çizdi.
Raritan 4g İletişim Teknolojileri Genel 
Müdürü Yusuf Gökhan Gülal da, data center 
çözümlerine ilişkin bilgiler verdi. Kamuda 
birçok data center kurulduğunu anımsatıp 
söz konusu merkezlerdeki sistemlerle 
sürdürülebilirliğe yeni katma değerler 
sunmayı düşündüklerini bildiren Gülal, 
“Sürdürülebilirlilik açısından en önemli 
yapılardan biri de akıllı sistemlerdir.  Biz 
maalesef teknolojiyi artık üretemiyoruz. Yeni 
teşviklerle bunu yapabilirsek teknolojiye de 
üretmeye başlayabiliriz” dedi.
SAP Savunma ve Güvenlik Alanı İş 
Geliştirme Müdürü Faruk Emre Güngör, 
sürdürülebilirlilik tanım ve kavramı üzerinde 
durdu. “Kaynakların doğru kullanımı 
sürdürebilirliliğin temel döngüsü haline geldi” 
diyen Güngör, şu değerlendirmede bulundu:
“BT, ekonomik, sosyal ve çevresel risk ve 
fırsatların yönetilebilmesi için kritik önem 
kazandı. Bilişimsiz sürdürülebilirliğin 
olmayacağı noktasında herkes ortak bir 
görüşe sahip. Sürdürülebilirlik zinciri 
içerisinde bilişimin rolünü yeniden gözden 
geçirmek ve etki analizleri ile yeniden 
tanımlamak gerekiyor.” 
Korban emisyonu konusuna da dikkat çeken 
Güngör, konunun ekonomik boyutunu bilişimci 
olarak yine bilişimle çözülmesi gerektiğini 
vurguladı. 
Superonline’dan Hişam Advan, panelistlerin 
aktardığı önemli BT projelerinin 
gerçekleşmesi için en önemli noktanın altyapı 
olduğuna dikkat çekti. Kamuda bilişimde 
sürdürülebilirliği sağlama adına yaptıkları 
çalışmalar hakkında bilgi veren Advan, 
son kullanıcıların hizmet alırken kesinti 
yaşamaması için toptan erişim çözümü 
sunduklarını söyledi. Advan “Türkiye, bugün 
BT’de 53. sırada. 2023’te kaçıncı sırada olmayı 
hedefliyor? ”sorusunun yanıtının verilip 
gereğinin yapılmasının önemli olduğunu 
vurguladı. 
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