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Küresel rekabette bulut bilişimin rolü…
Bulut bilişimde rekabetin 
mekândan bağımsız bir 
yapıya doğru gittiğini 
söyleyen Helvacıoğlu, 
Türkiye için sekiz ayaklı 
politika önerdi.  Netsafe 
Genel Müdürü Salepcioğlu  
“Her bulut bilişim 
yapıyorum diyene itibar 
etmeyin” uyarısı yaparken 
Odea Bank’tan Küçük, bulut 
bilişimin kaçırılmayacak 
bir konu olduğunu işaret 
etti. NETAŞ’tan Yapıcı, 
bulut bilişimin öncelikle 
verimlilik kalemlerini 
desteklediğine dikkat 
çekerken Oracle’dan 
Şatana, Türkiye’nin 
içerik üretip yazılım 
geliştirmesinin bir avantaj 
olabileceğini belirtti.

Bu yıl 20. kez gerçekleştirilen 
Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri 
(BİMY) Semineri’nin som 

paneli “Küresel Rekabet Açısından 
Bulut Bilişim Ekonomisi” idi. Panelin 
moderatörlüğünü Boğaziçi Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Deniz 
Helvacıoğlu üstlendi. Netsafe Genel 
Müdürü Serdar Salepcioğlu, NETAŞ 
Ürün ve Çözüm Stratejileri Müdürü 
Ferda Yapıcı, Odea Bank Bilgi 

Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Tayfun Küçük ve Oracle Satış 
Direktörü Cem Şatana’nın katıldığı panelde 
ise, “Bulut Bilişim” ekonomik ve politik olarak 
nasıl kullanılabileceği tartışıldı. 
Bugün küresel rekabette öne geçebilmek, 
bilgi tabanlı, öğrenen, inovatif organizasyonlar 
kurmaktan ve yeni gereksinimler, yeni 
müşteriler yaratmaktan geçiyor. Bunun 
öncelikli yolu da gelişen bilişim teknolojilerini 
yakından izleyerek iş süreçlerini bu 

teknolojilere göre uyarlamak. Bulut bilişim, 
şirketlere çabuk karar verebilmek, hızlı 
hareket etmek, tasarruf ve verimlilik vadeden 
eden en güncel veri tutma ve işleme sistemi. 
2020’de dünyada 250 milyar dolarlık bir pazara 
ulaşacağı düşünülen bulut bilişim, özellikle 
kendi iş kolunda kalarak en yeni bilişim 
teknolojisini kullanmak isteyen KOBI’ler için 
de çok önemli bir fırsat olarak görülüyor. 
Değişen rekabet koşullarına uyum sağlamak 
açısından ya da henüz tamamlanmamış 
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hukuksal altyapısı, ortaya konulmamış 
standartları ve çözülmemiş güvenlik 
sorunlarıyla tartışılan bulut bilişim, 
bu panelde bulut ekonomisi açısından 
masaya yatırıldı ve bilişimin kurum ve 
şirketlerde nasıl “nakite” dönüşebileceği 
incelendi.

Panelin moderatörü Helvacıoğlu, “Akıllı 
Büyüme ve Küresel Rekabet Gücü Bulut 
Bilişim” başlıklı sunumunda küresel 
rekabet gününün farklı dinamiklerine 
değinip politika önerilerini açıkladı. Doğru 
teknoloji kullanımının rekabette belirleyici 
olduğunu belirten Helvacıoğlu, çok 
düzeyli ve çok boyutlu politika yapılması 
gerektiğini bildirdi.  “Rekabet gücü genel 
olarak yerel bazdadır” diyen Helvacıoğlu, 
bulut bilişimde rekabetin mekândan 
bağımsız bir yapıya doğru gittiğini söyledi. 
Öncü firmaların önderliğinde bulut 

bilişimin kurtarıcı rolü olduğunu kaydeden 
Helvacıoğlu, daha tasarrufa yönelik bir devlete 
gidilmesini taahhüt ettiğine değinip “Bulut 
bilişim bence süreç inovasyonudur” dedi. 

Türkiye için bulut bilişim önerileri 
getiren Helvacıoğlu, sekiz ayaklı bir 
politika yapılmasını önerdi. Para ve bunu 
uygulayabilecek, karar alabilecek ve 
yürütebilecek yetkideki yöneticilerin önemini 
vurgulayan Helvacıoğlu, sekiz ayaklı bir 
politika önerisini şöyle sıraladı:
“Özel sektör desteklenmeli, Kamuda devletin 
buluta geçmesi önemli bir güven tahsis eder, 
Teknolojik altyapıya önem verilmeli, Yasal 
çerçeve (gizlilik, güvenlik) oluşturulmalı, 
Yeşil bilişim göz önünde tutulmalı, İstihdam 
önem taşıyor (AB’de 1 milyon kişinin istihdam 
edileceği düşünülüyor) Uluslar arası ilişkiler 
ihmal edilmemeli ve KOBİ’ler finansal açıdan 
desteklenmeli.”
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Uluslar arası ticaret, KOBİ’lerin rekabeti 
ve “Rol-Model” noktalarında Türkiye’nin 
küresel güç olacağını düşündüğünü belirten 
Helvacıoğlu, “Kamu yapacağı yatırımlarla 
girişimcileri cesaretlendirecektir. Kamunun 
işbirlikçi, yol açıcı ve regülasyonları 
gerçekleştirici bir rolü var” diye konuştu.

Netsafe Genel Müdürü Salepcioğlu ise 
“Küresel Rekabet Açısından Bulut Bilişim 
Ekonomisi” konulu bir sunum yaptı. 
Sözlerine firmasından söz ederek başlayan 
Salepcioğlu, yüzde yüz bilgi güvenliğine 
odaklanan bir firma olduklarını söyledi. 
Bulut bilişim, “kurumların özel bilişim 
altyapılarına sahip olmak yerine, ortak 
yapıları kullanarak bilişim ihtiyaçlarının 

karşılanması” olarak tanımlayan Salepcioğlu, 
uzun yıllardır kullanılan ücretsiz e-posta 
çözümlerinin (GMail, Yahoo v.b. ) bulut bilişim 
örneği olduğuna dikkat çekti. 2012 Norton 
Siber Suç Raporu’nda Türkiye’de siber suç 
maliyetinin 566 milyon dolar olduğunu 10 
milyon kişinin siber suç mağduru olduğunu 
anımsatan Salepcioğlu, “Türkiye’de bilgi 
güvenliği açısından alınan önlemlerin 
fevkalade düşük” dedi. 
Bulut bilişimin yararlarını, “İlk Yatırım Maliyeti 
Yok- Düşük, İşletim ve Yönetim Kolaylığı, 
Daha Düşük Kesinti- Kayıp Riski ve Daha 
İyi Güvenlik” başlıkları altında toplayan 
Salepcioğlu, devletin siber konusunda 
düğmeye bastığına işaret edip Siber Güvenlik 
Kurulu kurulduğunu anlatan Salepcioğlu, 

5651 sayılı yasadan söz etti.  Bulut Güvenlik 
Platformu (Cloud Security Alliance) ve 
Gartner’ın bulut bilişim güvenlik kriterlerini 
belirlediğini belirten Salepcioğlu, güvenilir 
şirketlerden hizmet alınmasını istedi. 
“Her bulut bilişim yapıyorum diyene itibar 
etmeyin” diyen Salepcioğlu, metodolojiler 
( ITIL, COBIT v.b.) regülasyonlar (ISO 9001, 
27001-2, BS 25999 v.b.) ve uzman kadroya 
(CISSP, OSCE, CISA, CCIE, GIAC v.b.) dikkat 
edilmesini önerdi. Salepcioğlu, hizmetlerin 
seviyesi anlaşmasının (Service level 
agreement-SLA) imzalanması gerektiğini 
ve tedarikçilerin riskleri doğru yönettiğinin 
garantilenmesi için bağımsız denetimlerin 
önemini vurguladı. 
Kendi özel bulutlarını oluşturan, Türkiye’nin 
49. bankası olan Odea Bank BT’den Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Küçük, bankacılıktaki 
bulut bilişim uygulamalarından söz etti. 
“Bulut bilişim bir teknoloji değil bir iş 
modeli” diyen Küçük, özellikle bankacılıkta 
bulut bilişimi kullanmak için bir dizi çalışma 
yürüttüklerini bildirdi.  Küçük, konuşmasını 
“Bulut bilişim asla kaçırılmayacak bir konu” 
diyerek bitirdi.
NETAŞ Ürün ve Çözüm Stratejileri Müdürü 
Yapıcı ise, bulut bilişimin öncelikle verimlilik 
kalemlerini desteklediğine dikkat çekti. Bulut 
bilişimin özellikle KOBİ’lerde son derece etkili 
olduğunu belirten Yapıcı, “Bulut bilişimde 
sadece veriler saklanmıyor. İş süreçleri ve 
planları da saklıyor. Türkiye’de bulut bilişimin 
kamudaki kullanımı gerçekten çok kritik” 
vurgusu yaptı. 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 
(BTK) 2013’te bulut bilişim stratejisi 
hazırlayacağını duyuran Yapıcı, kamunun 
küresel rekabette gücünü artırılmasında 

bulut bilişimin etkisinin oldukça fazla 
olduğunun altını çizdi. Bulut bilişimin 
“verimlilik ve iş analizleri” açısından 
da çok önemli olduğunu vurgulayan 
Yapıcı, “Kamu, bulut bilişim kullanımını 
gerçekleştirdiğinde güvenliğini ve 
standardını de geliştirmek durumunda. 
Bunu yaptığımızda rol modeli olabiliriz. 
Şu anda yürütülen bazı projeler var. 
Teknoloji hub’ı olabilir miyiz? Evet, 
olabiliriz. Bunun için BTK’nin stratejisini 
bitirmesi ve bulut bilişimin standartlarını 
belirlemesi gerekiyor” diye konuştu. 
Panelin son konuşmacısı Oracle Satış 
Direktörü Şatana, “Bulut bilişim, aslında 
bilişimin kendisi” dedi. Bulut bilişim 
yeni bir kavram olmadığını anımsatan 
Şatana, yapılan çalışmalara örnek olarak 
kamudan bazı uygulamaları örnek verdi. 

“Türkiye’nin yapacağı şey içerik üretimi. 
Yazılım geliştirmek bizim için bir avantaj 
olabilir” diyen Şatana,  Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından başlatılan Fırsatları 
Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme 
Hareketi’nin (FATİH) dünyadaki en büyük 
bulut bilişim projesi olduğunu söyledi. 
Şatana, Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 
Odaları Birliği’nin (TURMOB) LUCA 
Projesi ile bulut bilişimi uygulamaya 
başladığını ve bunu yurtdışına 
pazarlamaya çalıştığını anlattı. Bulut 
bilişimde emekleme dönemi olduğumuz 
için bazı sıkıntılar yaşandığına değinen 
Şatana, bunların aşılacağını, Oracle 
olarak küresel düşünüp yerel bir şekilde 
uygulamalar geliştirdiklerini belirtti.  

http://www.bilisimdergisi.org/s154

http://www.bilisimdergisi.org/s154

