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Bulut Bilişim 
(Cloud Computing) 
genel olarak, bilgi 
kaynaklarının internet 
veya benzeri bir ağ 
üzerinden dağıtılması 
ve kullanılması şeklinde 
ifade edilmektedir. 
National Insitute of Standards and 
Technology (“NIST”) tarafından bulut 
bilişim; “Düşük yönetim çabası veya 
servis sağlayıcı etkileşimi ile hızlı alınıp 
kullanılabilen, ölçeklenebilir, bilişim 
kaynaklarının paylaşılan havuzuna 
istendiğinde ve uygun bir şekilde ağ erişimi 
sağlayan model” olarak tanımlanmaktadır. 

BUlUT BİlİŞİM ve 
Bankacılık Sektörü

Sinem Cantürk

Hizmet modelleri olarak, aşağıdaki çeşitleri 
bulunmaktadır:

• Uygulamanın Hizmet Olarak Sunulması 
(Software as a Service – SaaS): Bulut 
üzerinde uygulama yazılımının yüklenmesi 
ve işletilmesi

• Ortamın Hizmet Olarak Sunulması 
(Platform as a Service – PaaS): İşletim 
sistemi, programlama dili yürütme ortamı, 
veri tabanı ve web sunucularını içeren bir 
bilgi işlem platformunun dağıtılması

• Altyapının Hizmet Olarak Sunulması 
(Infrastructure as a Service – IaaS): 
Sunucuların fiziksel veya sanal makineler 
olarak sunulması
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Günümüzde uygulama/yazılım (SaaS), 
platform/ortam (PaaS) ve altyapı (IaaS) 
hizmeti olarak sunulmakta olan bulut bilişim 
hizmetleri, hem Avrupa Birliği üyesi olan 
ülkelerde hem de dünyanın diğer pek çok 
ülkesinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 
International Data Corporation (“IDC”) 
tarafından yayımlanan verilere göre, 
önümüzdeki üç yıl içerisinde Avrupa’da bulut 
bilişim odaklı ekosistemin değerinin 110 
milyon Euro olacağı tahmin edilmektedir. 
TC Kalkınma Bakanlığı verilerine göre 
ise, Türkiye’de bu tutarın 14 milyon TL 
civarlarında olması öngörülmektedir. 
Bulut bilişim, düşük maliyet ve esnek 
yapısı nedeniyle son yıllarda oldukça 
yaygınlaşmıştır. 

Altyapı kurma zorunluluğu bulunmaksızın 
sistem kullanma olanağı, kullanıcılar 
açısından ciddi bir avantaj olarak 
nitelendirilmektedir. Bulut bilişim kullanımına 
geçen kuruluşlar da, bu avantajlardan 
faydalanarak altyapı, güvenlik ve personel 
maliyetlerini azaltabilmektedir. 2010 yılında 
Microsoft ve WSP Environment tarafından 
yapılan araştırmada, uygulamalarını 
buluta aktarmış 100 kişilik bir şirketin 
enerji tüketimini %90’a varan oranlarda 
azaltabileceği öngörülmüştür. Salesforce.
com tarafından yapılan bir araştırmada ise, 
bulutta veri işlemenin diğerlerine oranla, 
karbon salınımı anlamında ortalama %95 
daha verimli olduğu belirtilmektedir. Bu 
bağlamda, bulut bilişimin sunduğu faydalar 
ve imkânlar; verimlilik, yönetim kolaylığı, BT 
harcamalarındaki azalma, zaman tasarrufu, 
enerji verimliliğinin artması ve karbon 
salınımının azalması olarak özetlenebilir.

Business Software Alliance (“BSA”) 
tarafından yapılan araştırmada bulut bilişimin 
küresel çapta gelişmesinde etkili olan ülkeler 

sıralamasında Türkiye, 24 ülke arasında 17. 
olarak değerlendirilmiştir. 

Mevcut internet 
altyapısının yaygınlığı ve 
mobil teknolojilerdeki 
gelişmişlik düzeyi 
Türkiye’de bulut 
servislerinin gelişmesi 
için önemli bir potansiyel 
sunmaktadır. 

Dış kaynak kullanımı alanında farkındalık 
mevcut olup, bilgi teknolojilerinin, firmaların 
kendi işlerine katma değer sağladığının 
bilinci oluşmaktadır. Bulut sağlayıcılar, 
pazarın önemli bir kısmını oluşturan KOBİ’leri 
özellikle göz önünde bulundurmakta ve bu 
alanda talep yaratmaya çalışmaktadır.

Pazarın oluşturulması ve şekillendirilmesi 
uzun vadeli bir süreç olarak görülmekte 
ve bulut bilişim çözümleri sunan küresel 
firmaların desteklediği platform ve 
uygulamalarda çalışacak uygulamaların yerel 
olarak geliştirilmesi yapılmaktadır. Kamu 
sektörü, bulut bilişime özel sektörden daha 
mesafeli olmasına rağmen, halihazırda 
gerçekleştirilmiş olan uygulamalar umut 
verici olarak görülmektedir. Örnek olarak, 
Adalet Bakanlığı’nın Ulusal Yargı Ağı Projesi 
(“UYAP”) ve Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’nın bilgi işlem altyapısının yeniden 
organizasyonu gösterilebilir.
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Bulut bilişim ile 
ilgili temel çekince 

veri koruması ve 
gizlilik konusunda 

yaşanmaktadır.

 Kullanıcılar, bir dönem 
dosyalarda özenle 

saklanan bilgilerin önceleri 
bilgisayarlara aktarılması 

ile ilgili tedirginlik yaşarken, 
gelinen son noktada söz 

konusu bilgiler buluta 
aktarılmaktadır. Ülkemizde 

veri koruması ile ilgili özel bir 
düzenleme bulunmamasından 

kaynaklı hukuki belirsizlikler 
de, kullanıcıların bu endişesini 

artırmaktadır. 

Bu doğrultuda, Avrupa Ağ ve Bilgi 
Güvenliği Ajansı’nın (European 

Network and Information Security 
Agency-ENISA) yaptığı araştırmaya 

göre, bulut bilişim teknolojisinin özellikle 
problem yaratacak hususlarının başında 

verilerin korunması, gizlilik ve fikri mülkiyet 
hakları gelmektedir.

Gartner öngörülerine göre, önümüzdeki yıl 
ve devam eden süreçte bulut sağlayıcılarının 

en önemli pazarlama araçlarından biri, 
güvenlik konusunda ne kadar iyi olduklarını 

ifade etmek olacaktır. 
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2016 yılının sonunda 
Global 1000 şirketlerinin 
yüzde 50’sinden 
fazlasının önemli 
müşteri bilgilerini genel 
bulutta depolayacağı 
öngörülmektedir. 

2016 yılında kurumların % 40’ı herhangi 
bir bulut hizmeti alırken bağımsız 
güvenlik testleriyle güvenlerini tazelemek 
isteyeceklerdir. Buna bağlı olarak, bağımsız 
denetim raporları bu kapsamda önemli bir 
konuma gelecektir.

Sanallaşan ve sayısallaşan dünyanın içinde 
yepyeni fırsatlar ortaya çıkarken, bankacılık 
ve finans sektörü, ihtiva ettiği ve koruma 
altına aldığı kritik veriler itibarıyla bulut bilişim 
teknolojilerinin kullanımında zorluklarla 
karşılaşmaktadır. Bulut hizmetini sağlayan 
firmalar, aslında verileri depolayan sunucuları 
ve altyapıyı doğrudan kontrol etmiyor 
olsa da; fiziki anlamda mülkiyetin üçüncü 
kişilerin elinde olması, verilerin korunmasını 
ve gizlilik standardının sağlanabilmesini 
güçleştirmektedir. Buna bağlı olarak sunucu 
sahiplerinin dünyanın çeşitli noktalarında 
konumlanmış olmaları ve farklı mevzuat 
uygulamalarına tabi olmaları, sorunları daha 
da kapsamlı hale getirmektedir. 

Türkiye’de bulut bilişim çerçevesinde 
özel bir düzenleme bulunmamakla birlikte 
bankacılık sektöründe, bilgi sistemleri 
kapsamında uygulamada olan “Bankalarda 
Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak 
İlkelere ilişkin Tebliğ” ve destek hizmet 
firmaları ile bankaların ilişkilerini düzenleyen 
“Bankaların Destek Hizmetleri Alımına 
İlişkin Yönetmelik” mevcuttur. İlgili tebliğ 
ve yönetmelik ile bankacılık sektöründe 
mevcut olan finansal verilerin, altyapının 
ve operasyonların güvenliği, bütünlüğü ve 
erişilebilirliği temin edilmektedir. Ayrıca, 
BDDK mevzuatı kapsamında, Türkiye’de 
faaliyet gösteren tüm bankalar için hem 
birincil hem de ikincil sistemlerin yurt içinde 
bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir. 

Bankacılık faaliyetlerinin yürütülmesi 
ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda 
konuya ilişkin alt düzenlemelerde ve ilgili 
diğer mevzuatta bankalar için tanımlanan 
tüm sorumlulukların yerine getirilmesi 
açısından gerekli olan bütün bilgilerin, 
elektronik ortamdan güvenli ve istenildiği 
an erişime imkan sağlayacak şekilde 
kaydedilmesini ve kullanılmasını sağlayan 

altyapı, donanım, yazılım ve veriden oluşan 
sistemlerin tamamı Birincil Sistemler olarak 
değerlendirilmektedir. İkincil Sistemler 
ise bilgi sistemlerinin yedek sistemleri, 
birincil sistemler aracılığı ile yürütülen 
faaliyetlerde bir kesinti olması halinde, banka 
sorumluluklarının sürdürülebilmesi için 
gerekli olan bilgilere kesintisiz ve istenildiği 
an erişilmesi sağlayan sistemler olarak 
tanımlanmıştır (Olağanüstü Durum Merkezi). 

Yukarıda bahsedilen veriler doğrultusunda, 
bulut bilişim hizmetlerinin temel anlamda 
Türkiye bankacılık sektöründeki mevzuat 
nedeni ile etkin olarak kullanılamadığı, 
finansal verilerin kurum dışına kolaylıkla 
çıkartılamamasının, bankaların daha az 
maliyetle kullanabileceği kaynaklardan 
faydalanması önünde zorluk oluşturduğu 
görülmektedir. Ek olarak, bulut bilişimde 
özellikle yurt dışında faaliyet gösteren 
firmalardan hizmet alınmasını tercih 
edilmesi durumunda, BDDK mevzuatı 
çerçevesinde birincil ve ikincil sistemlerin 
yurt içinde bulunma zorunluluğu ve 
hangi ülkenin mevzuatının ne ölçüde 
uygulanacağına ilişkin birtakım hukuki 
belirsizlikler de oluşmaktadır. Diğer taraftan, 
sunucularında sanallaştırma teknolojisini 
etkin bir şekilde kullanan bankaların özel 
buluta (private cloud) geçmelerinde de 
önemli bir fayda bulunmadığını sektör 
temsilcileri ifade etmektedirler. Bulut 
bilişimin iki önemli faydasından biri olan 
kaynakların sanallaştırılmasının, zaten 
kullanılmakta olan sanallaştırma teknolojisi 
ile elde edilmekte olup, ikinci fayda olan 
kullanılan kaynak miktarınca ücret ödenmesi 
faydasının ise özel bulut için geçerli olmadığı 
belirtilmektedir.

Bununla birlikte, bulut bilişimde firma 
bağımlılığı riski de bulunmaktadır. Bu 
riskin bertaraf edilebilmesi bulut bilişim 
altyapılarının standartlaşmasına bağlıdır. 
Altyapıda standartlaşma olmadığında 
ve verilerin başka bir altyapıya kolayca 
taşınabilmesine ilişkin süreçler net bir 
şekilde tanımlanmamış olduğunda, 
alternatif olarak daha iyi bulut bilişim hizmet 
sağlayıcıları bulunsa bile, mevcut hizmet 
sağlayıcısından vazgeçmek güç olacaktır. 
Ayrıca, temin edilecek bulut bilişim hizmeti, 
muhtemelen “Bankaların Destek Hizmetleri 
Alımına İlişkin Yönetmelik” kapsamında 
da değerlendirilebileceğinden, yukarıda 
bahsi geçen risklerin de değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Mevzuat kapsamındaki 
kısıtlar göz önünde bulundurulduğunda, 
sektörde genel olarak, kuruma özel bulut 
bilişim uygulamaları ile bankaların kendi 
bünyelerindeki işlemci gücünü ve sistem 
kaynaklarını daha efektif kullanabilmesi 
yönünde bazı çalışmaların yapıldığı 
görülmektedir.

Sonuç olarak, internet teknolojileri aracılığıyla 
sunulan finansal uygulamalar ve mobil 
hizmetlerin yaygınlaşması suretiyle çok ciddi 
fayda gören bankacılık sektörünün, gerekli 
düzenlemelerin yapılmasından sonra bulut 
bilişim teknolojisinden de benzer faydalar 
göreceği düşünülmektedir. 

Özellikle, Kalkınma 
Bakanlığı’nın çalıştay 
raporunda da belirtildiği 
üzere, “Türkiye’nin 
Stratejik Vizyonu 2023” 
Projesi çerçevesinde 
bilgi teknolojileri 
alanında Türkiye’nin 
bölgesel bir veri merkezi 
haline getirilmesi 
amaçlanmakta 
olduğundan, veri 
koruması ile ilgili 
düzenleme çalışmalarının 
süratli bir şekilde 
tamamlanması ve 
bankacılık sektörünün 
de bu doğrultuda 
düzenlenmesi büyük 
önem arz etmektedir.

Sinem Cantürk 
Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi
Bölüm Başkanı, Direktör
T:  +90 216 681 90 37
M: +90 533 294 36 08
E: scanturk@kpmg.com 
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Yüksek	Performans	
ve	Düşük	Maliyet	
için	Ortak	Dil: GRC

R
ekabetin sürekli arttığı 
günümüz ekonomi koşullarında 
organizasyonlar, varlıklarını ve 
süreçlerini yönetebilmek adına 
yeni yaklaşımlar aramaktadır. 

Süreçlerini iyileştirirken aynı zamanda 
maliyetlerini düşürerek, müşterilerine ve 
paydaşlarına değer katmayı hedeflemektedir. 
Gelişen ve karmaşıklaşan süreçler, yeni 
riskler doğurmakta ve organizasyonların 
mevzuat yükümlülüklerini yerine getirmeyi 
zorlaştırmaktadır. 

Bu noktada bütünleşik bir risk, uyum 
ve yönetişim yaklaşımı, organizasyonlar 
için zorunlu hale gelmektedir. GRC 
(“Governance, Risk and Compliance”) 
stratejisi, yönetişim, risk ve uyum modeli 
süreçlerini tek bir çatı altında toplayarak ortak 
bir dil oluşturmayı hedefler.

Artan mevzuat yükümlülükleri nedeniyle 
risk yönetimi kavramlarının önemi artmış, 
organizasyonlarda risk yönetim modelleri 
oluşturulmaya başlamıştır. Ancak mevcut 
risk yönetimi yapıları, riskler ile amaç 
ve hedeflerin ilişkilendirilmesinde ve 
faydaların algılanmasında yetersiz 
kalmaktadır. Dağınık bir risk yönetimi, 
organizasyonda farklı bölümler arası 
iletişimi güçleştirerek iş yükünü gözle 
görülür bir şekilde artırmaktadır. 
Benzer şekilde, yeni düzenlemeler 
ile iç ve dış denetimler banka 
ve banka iştiraklerine ek olarak 
birçok farklı kurum için de bir 
zorunluluk haline gelmiştir.

Organizasyonların yıl 
içerisinde farklı standart 
ve çerçeveler kapsamında 
gerçekleştirildikleri 
çalışmaları göz önünde 
bulundurulduğunda, 
denetim saat ve 
masraflarındaki artışları 
kaçınılmaz olmuştur. 
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GRC stratejisinin temel 

hedefi, iş süreçleri ile 

riskleri ilişkilendirerek, 

etkin bir risk yönetimi 

yapısı oluşturmaktadır. 

Servet Gözel

Merkezileştirilmiş bir risk yönetimi 
yapısı; risklerin izlenmesi, yönetilmesi ve 
ölçülebilmesi için güçlü bir yapı kurarak 
verimli bir raporlama süreci oluşturulmasını 
sağlamaktadır. Hiç kuşkusuz ki verimli 
bir raporlama süreci, organizasyonların 
hedeflerine ulaşabilmesi için etkili 
bileşenlerden biridir.
 
İş süreçleri, mevcut teknolojik koşullar ve 
insan faktörü GRC stratejisi için anahtar 
bileşenler olarak değerlendirilmekte, 
organizasyon genelinde süreçler, veriler 
ve çalışanları bir araya toplayarak, etkin bir 
metodoloji oluşturulması hedeflenmektedir. 
KPMG’nin Bütünleşik Modeli (“GRC Holistic 
Model”) insanları, süreçleri ve verileri bir 
araya getiren yönetişim, risk ve uyum odaklı 
bir çerçevedir. Bu model ortaya koyduğu 360 
derecelik geniş bakış açısı ile risk yönetimi 
ve uyum süreçleri arasındaki koordinasyonu 
artırarak süreçleri düzenler ve iş yükünün 
azalmasına yardımcı olur. Kurumun stratejisi, 
değerleri ve iş modeli gibi girdiler; risk 
profili, şirket kültürü ve organizasyon yapısı 
çerçevesinde iş süreçleri tarafından işlenerek 
kuruma uyum ve performans artışı olarak geri 
döner.

Organizasyonlarda; yönetişim, risk ve uyum 
sürecini en iyi şekilde tasarlamak ve işletmek 
adına öncelikle kontrol ve uyum süreçlerinin 
faydalarının algılanması beklenmektedir. Üst 
yönetim tarafından desteklenen bütünleşik 
bir çözüm, iş birimlerinin katılımı ile stratejik 
planların gerçekleştirilmesi için gereken 
en kısa yoldur. GRC stratejisini başarılı 
ile uygulayabilen şirketler, otomatikleşen 
süreç ve süreçlere ilişkin kontroller aracılığı 
ile maliyetleri düşürürken, düzenleme 
ve mevzuatlara uyumu artırabilecek, aynı 
zamanda risk yönetim sürecini etkin olarak 
yönetebilme kabiliyetini edinecektir.

GRC stratejisinin uygulanması aşamasında, 
organizasyonun yapısına uygun ve ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek bir teknolojik çözüm 
kaçınılmaz hale gelmektedir. GRC çözümleri, 
organizasyonların farklı gereksinimleri/
yükümlülükleri sonucu ortaya çıkan kontrolleri 
otomatikleştirerek ilgili kontrollerin ve çıktılarının 
izlenmesini kolaylaştırmaktadır. Bu aşamada, 
piyasadaki GRC çözümleri operasyonel, taktiksel 
ve stratejik seviyelerde aşağıda belirtilen 
çözümleri sunmaktadır.

Servet Gözel 
Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi, Müdür
T: +90 216 681 91 76 
M:+90 530 940 50 95
E: servetgozel@kpmg.comOperasyonel

Taktiksel

Stratejik
GRC Modeli

Risk Yönetimi

Politika/Prosedür
Yönetimi

Kullanıcı Provizyon
ve Onayları

Süreç Kontrol
Analizleri

Uyum Yönetimi

Yatırım Yönetimi

Erişim Kontrolleri


