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ATO, tüm oda-borsalar için otomasyon projesi geliştiriyor
Türkiye’deki oda-borsaların standart bir otomasyon sisteminin olmadığı 
ve ortak bilgi paylaşımında sıkıntı yaşandığına işaret eden ATO Bilgi 
Teknolojileri Üstündağ,  tüm oda-borsaların ihtiyacını karşılayabilecek 
bir otomasyon projesi üzerinde çalıştıklarını bildirdi. 
Aslıhan Bozkurt

Kamu ve özel sektördeki bilgi işlem merkezlerini (BİM) tanıttığımız sayfalarımızda, 
bu ay Ankara Ticaret Odası (ATO)  Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü’ne yer veriyoruz. 
Mayıs 1923’te kurulan Ankara Ticaret ve Sanayi Odası, tüccar ve sanatkârların 
serbest iradesiyle oluşturuldu. Savaş sonrası ticaretin durgunluğu ve 1929-1930 
yıllarındaki dünya ekonomik krizinin de etkisiyle Oda, uzun müddet bir varlık 
gösteremedi, sadece bir teşekkül halinde kaldı. 1930’lu yıllardan itibaren yavaş 
yavaş hükümetlerle temas kurdu. Ülkenin ekonomik ve sosyal hayatı, devletin 
ekonomik politikaları, ülke ve yöre ekonomisine ilişkin fikirlerini açıklayıp raporlar 
hazırladı. Tüccar kesimini yakından ilgilendiren konularda temsil ettiği camianın 
sözcülüğünü yaptı, çözüm önerileri getirdi ve bünyesinden çok değerli iş ve devlet 
adamları çıkarttı.  Ankara Ticaret ve Sanayi Odası, 1950’den sonra hükümetle yakın 
diyalog kurdu. 1952’de faaliyete geçen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 
kurulmasına öncülük etti ve 1964’te Sanayi Odası’nın kurulması ile Ankara Ticaret 
Odası (ATO) ismini aldı.  
Anadolu’nun en büyük sivil toplum kuruluşu olarak Türkiye’nin ekonomik sorunlarına 
ilişkin önemli faaliyetlerde bulunan ATO, Türk özel sektörü ve kamuoyunu yakından 
ilgilendiren konularda seminer, panel ve toplantılar düzenleyerek görüşlerini dile 
getiriyor. Halen Söğütözü Mevkii’nde faaliyetini sürdüren ATO hakkında,  Bilgi 
Teknolojileri Müdürü Kağan Üstündağ’dan çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. 
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-Ankara Ticaret Odası (ATO)  Bilgi İşlem Merkezi’nin (BİM) 
kısa bir tarihini alabilir miyiz? Merkez, ne zaman kuruldu, 
bugüne kadar ne gibi yapısal gelişme ve değişiklikler 
yaşadı? Merkezin kurumdaki konumu nedir?

-ATO BIM, 1998 yılında bilgisayarlı sisteme geçilmesiyle birlikte 
ayrı bir birim haline geldiğini ve önem kazanmaya başladığını 
söyleyebiliriz. Son yıllarda yapılan altyapı çalışmalarıyla çok daha 
modern ve kaliteli bir birim haline geldi. Temel olarak bilgi işlem 
faaliyetlerimiz tüm birimlerin üyelerimize daha kaliteli hizmet 
sunabilmeleri için her türlü sorunlarının çözülmesi, her konuda 
teknik destek sağlanması ve yeni uygulamaların geliştirilerek 
hizmete sunulması olarak sıralayabiliriz.

- ATO Bilgi Merkezi’ndeki donanım/yazılım 
ve görevli elemanlara ilişkin bilgi verir 
misiniz? Merkezde kaç kişi görev yapıyor?

-Mevcutta 13 personel kadrosu bulunmakla 
birlikte aktif olarak 6 personelle hizmet 
veriyoruz. Proje bazlı olarak ek ihtiyaçlar 
dışarıdan teminle sağlanıyor. 

-ATO BİM olarak hangi projeleri 
yürütüyorsunuz?

-Kurum içi altyapısı 2009 itibarı ile son derece 

modern ve kapsamlı bir hale getirildi. Bu 
kapsamdaki çalışmalar hâlâ devam ediyor. 
Dijital arşiv konusunda pilot çalışmalar 
tamamlandı proje aşamasındaki çalışmalar 
sürüyor. Kurumsal yazılımlar sürekli olarak 
güncellenip yenileri ekleniyor. Önümüzdeki 
yıllarda otomasyon sistemine geçilmesi 
konusundaki çalışmalar yürütülüyor.

-BİM olarak ATO’nun yürütmekle yükümlü 
olduğu çalışmalara nasıl bir katkı 
veriyorsunuz?

-Tüm birimlere her konuda teknik destek 
sunmanın yanı sıra, kurum içi ve İnternet 
uygulamaları konusunda iş süreçlerinin takibi, 
ihtiyaç belirleme, yazılım geliştirme ve donanım 
temini konularında hizmet veriyoruz.

- ATO BİM’in uluslar arası kurumlarla 
iletişimi/ ortak yürüttüğü projeler var mı?

-Zaman zaman AB projeleri ile ilgili 
çalışmalarımız oluyor. Bu konuda Kalite 
Birimimizle ortak çalışmalarımız geçmiş 
dönemde olduğu gibi ilerleyen zamanlarda da 
olmaya devam edecek.

-ATO’nun çalışmalarında teknolojiden 
yararlanması ne gibi değişiklikler/ 
kolaylıklar getirdi?

-Teknolojinin sağladığı imkânlar günlük 
yaşantımızda nasıl olumlu görülüyorsa ATO 
çalışanları ve üyeleri için de aynı doğrultuda 
düşünülmeli. Sunduğumuz hizmetlerin çok 
daha sağlıklı, hızlı ve doğru olarak verilmesi 
teknolojinin ne denli yararlı kullanıldığının bir 
göstergesi. 

-ATO BİM’in önümüzdeki dönemde 
gündeme getireceği, uygulamaya koyacağı 
yeni BİT projeleri var mı?

-Genelde Türkiye’deki oda-borsaların en 
büyük sorunu, standartlara oturmuş bir 
otomasyon sisteminin olmaması ve ortak 
bilgi paylaşımında sıkıntıların yaşanmasıdır. 
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Bu sebeple, önümüzdeki dönemde kapsamlı ve tüm oda-borsaların ihtiyacını karşılayabilecek 
doküman yönetim sistemini de içeren bir oda otomasyon uygulamasının hayata geçirilmesi 
konusunda kapsamlı bir proje üzerinde çalışıyoruz.

-Bilişim sektörüne vermek istediğiniz bir mesaj var mı? 

Bilişim ve teknolojiye yapılan yatırımlar, her zaman için bir yarar sağlayacağı düşünülerek 
geliştirilmeli,  beyin takımı ve üretilen fikirler desteklenmeli ve hayata geçirilmesi konusunda 
gerekli kaynak desteği, imkânı olan herkes tarafından sağlanmalıdır. 

ATO Başkanı Aygün: 
Bilişim Vadisi, Ankara’da kurulmalı

Türkiye’de teknoloji üretimi konusunda cesur adımlar atılmasını isteyen 
Aygün, bu konuda üniversitelerin öncü olması gerektiğini düşünüyor.
 
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün, finans kuruluşlarının İstanbul’a 
taşınmasıyla doğan boşluğun Bilişim Vadisi Projesi ile doldurulabileceğini Ankara’nın 
ulaşım, altyapı ve üniversiteleriyle Bilişim Vadisi Projesi’ne uygun bir kent olduğuna 
dikkat çekti. Aygün, bu konuda şunları söyledi:  
ATO olarak Bilişim Vadisi’nin neden Ankara’da kurulması gerektiği konusunda 
kamuoyunu bilgilendirmeye ve karar vericilerin dikkatini çekmeye çalışıyoruz. TOBB İl 
Genç Girişimciler Kurulu ile birlikte ATO’da bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıya 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,  Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir 
ve Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz da katıldı. Ortak inancımız şu: 

Bilişim Vadisi, Ankara’da kurulmalıdır. Ankara, ulaşım ve altyapı bakımından Bilişim Vadisi için en 
uygun kenttir.  Projeyi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yürütüyor. Henüz il seçimi gerçekleştirilmedi. 

-Türkiye, 2010 yılında 21,1 milyar dolarlık yüksek teknoloji ürünü ithal ederken bu 
alanda ihracatı sadece 3,6 milyar dolar oldu. Türkiye’nin teknoloji üretememesi dış 
ticaretine 17,5 milyar dolarlık açık olarak yansıdı. “Türkiye, teknoloji tüketerek gelişmiş 
ülke olamaz. Sürekli teknoloji satın alarak geleceğimiz nokta, sadece kaynak sıkıntısı 
çekmektir” dediniz ve üniversitelerin teknoloji üretimine öncülük etmesi gerektiğine 
dikkat çektiniz. Bu konuda dergimize özel bir açıklama ve değerlendirme yapabilir 
misiniz? 
 
-Bir ülkenin güçlü bir ekonomiye sahip olmasının ve toplumsal refahı sağlamasının yolu, teknolojik 
olarak üstün, kaliteli, dünya standartlarında, katma değeri yüksek ürünler üreten sanayi ve bilişim 
sektörlerine sahip olmasından geçiyor. Türkiye, teknoloji üreten değil teknoloji tüketen bir ülke 
konumunda… Türk insanı, teknolojiyi seviyor ve yakından takip ediyor. Son yıllarda art arda açılan 
teknoloji marketlerine ilgi büyük… Yüksek teknoloji ürünleri ithalatı için her yıl milyarlarca dolar 
para harcıyoruz. Türkiye’nin artık teknoloji üreten bir ülke haline gelmesi lazım… Bu konuda yeterli 
insan kaynaklarına ve bilgi birikimine sahip olduğumuzu düşünüyorum. Sadece teknoloji üretimi 
konusunda cesur adımlar atılması gerekiyor. Bu konuda öncü adımların üniversiteler tarafından 
atılması gerektiğini kanaatindeyim. 

-ATO’nun yaptığı  “Online Çocuklar Araştırması”na ilişkin ayrıntılı bilgi alabilir miyiz?

Bildiğiniz gibi İnternet, insanlık tarihinin en büyük buluşlarından biri…  Hayatımızın önemli ve 
vazgeçilmez bir parçası haline gelen İnternet, özellikle çocuklar için bazı riskler taşıyor. ATO 
olarak ebeveynleri ve eğitimcileri bu konuda uyarmak için “Online çocuklar Araştırması”nı 
yaptık.  Araştırmamız sırasında çocukların İnternet’te çizgi kahramanlar yoluyla porno tuzağına 
düşürüldüğünü, oyun sitesi görünümündeki bazı sitelerde cinsel istismar, sanal seks ve kumar 
gibi tehlikelere maruz kaldıklarını saptadık. Sosyal paylaşım sitelerinde tanımadıkları insanlarla 
sohbet ettiklerini, telefon ve adres gibi özel bilgileri bu sitelerde paylaştıklarını tespit ettik. 
Anne-babaların ise bu tehlikeler konusunda yeterince bilinçli olmadıklarını, özellikle İnternet 

kullanmayı bilmeyen anne-babaların çocuklarını bu 
tehlikelerden koruyamadıklarını gördük. “Avrupa 
Çevrimiçi Çocuklar” Projesi kapsamında 25 Avrupa 
ülkesinde ve Türkiye’de yapılan bir araştırma da 
tespitlerimizi doğruluyor. Bu araştırmaya göre 
çocuklar, İnternet kullanamaya 10 yaşında başlıyor. 
Okulda başarısı düşük, boş zaman değerlendirme 
aktivitesi olmayan, kendisini ifade etmekte 
zorlanan, ailesinin yeterince zaman ayırmadığı 
çocuklar, İnternet’e gereğinden fazla ilgi gösteriyor. 
Ailelerin, çocuklarının İnternet’le ilişkisini denetim 
altında tutması gerekiyor.  
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