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Microsoft E-Devlet Uygulamaları Genel Müdürü Mizuno:

“Sizin için devlet”ten, “sizinle devlet”e 

Microsoft Kamu Sektörü E-Devlet Uygulamaları Genel Müdürü Rodrigo 
Becerra Mizuno ile Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Yönetim Kurulu üyesi 
Erdem Erkul, kısa bir söyleşi gerçekleştirdi. E-devlet uygulamalarının 
“Sizin için devlet”ten, “sizinle devlet”e doğru kaydığına işaret eden 
Mizuno, demokrasi ve katılımın teknoloji yoluyla geliştirilip teşvik 
edilebileceğini bildirdi. Mizuno, gelecekte “e-devlet”, ulusal sorunların 
çözülmesine yardımcı olan kamu düzeni inisiyatifleri ile yakından 
bağlantılı olacağını da vurguladı.
Erdem Erkul

-Genel anlamda “e-devlet” terimi neyi 
ifade ediyor?
-E-devlet yaygın olarak devlet hizmetlerinin, 
devlet ile vatandaşlar, ticari kuruluşlar ve diğer 
resmi kurumlar arasında etkileşim sağlamak 
amacıyla dijitalleştirilmesini ifade etmek için 
kullanılır. Yani basitçe devlet hizmetlerinin 
daha verimli, maliyet-etkin ve şeffaf hale ge-
tirilmesi amacıyla çevrimiçi hale getirilerek 
her yerden her zaman erişilebilir kılınmasıdır. 
Ancak, e-devlet’in sunabilecekleri bu şekilde 
tam anlamıyla sağlanmıyor. Artık yalnızca 
“erişimin” değil, “katılım” ve “işbirliğinin” de 
bu hizmetlerin iyileştirilmesinde rol oynadığı 
bir dönemdeyiz.

-Sosyal medya araçları ve e-devlet 
arasında bağlantı kurulabilir mi? 
Nasıl?
-Sosyal medya ve e-devlet, elbette bağlantılı. 
Benim “e-devlet”teki  ilerleyişi algılayış biçimim 
“SİZİN İÇİN devlet”ten, “SİZİNLE devlet”e doğru 
kayıyor ve tam burada sosyal medya araçları 
büyük bir fark yaratabilir. Başlangıçtaki “e-
devlet” konsepti yalnızca çevrimiçi işlem 
gerçekleştirebilmeyi ifade eden, esnekliği ol-
mayan, tek yönlü bir iletişim biçimiydi. So-
syal medya araçlarının devlet bağlamında 
uygulanması ya da Gov 2.0 ile “katılım ve 
birlikte-yaratma”nın anahtar olduğu, iki-yönlü 
bir iletişim sağlayan ve esnekliğin artacağı bir 
fırsat görüyoruz.

-E-katılım ve e-demokrasi terimleri 
ile ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? E-
devlet’in günümüzdeki uygulanışıyla 
sizce ulaşılabilirler mi?
-Bana göre teknoloji sonuçtan çok, sonuca 
ulaştıran bir vasıtadır. Demokrasi ve katılım 
teknoloji yoluyla elbette geliştirilebilir ve teşvik 
edilebilir. Bunun dünya çapında bazı örnekleri 
mevcut. Teknoloji daha çok insanın yönetişim 
sürecinde rol oynamasına imkân tanıyor. Yeni 
anayasasını teknolojiyi kullanarak “crowd-
source” yöntemiyle oluşturan İzlanda da ola-
na bir bakın ( http://www.readwriteweb.com/
archives/iceland_pursues_user-generated_

constitution.php). Bu yakın zamandaki örnek 
daha açıklayıcı olamazdı: Teknoloji katılımın ve 
demokrasinin geliştirilmesine yardımcı olabilir 
ve evet günümüzde “e-devlet”in uygulanışıyla 
bu gerçekleştirilebilir.
-“e-Devlet”in geleceğini nasıl görüyorsunuz?         
-Bu bir milyon dolarlık soru olsa gerek, 
işin özünde –bana göre-  e-devlet Gov 2.0’a 
dönüşmeye devam edecek ve her inisiyati-
fin temelinde katılım, iş birliği ve şeffaflık yer 
alacak. Ek olarak, -her zamankinden daha 
güçlü bir şekilde- sanıyorum ki, siyasi lider-
ler teknolojiyi yalnızca bir olanak olarak değil, 
kamu düzeni gündemlerinin önemli bir parçası 
olarak kullanmak istiyorlar. Bu söylediklerim-
in ışığında sanıyorum ki gelecekte “e-devlet”, 
ulusal sorunların çözülmesine yardımcı olan 
kamu düzeni inisiyatifleri ile yakından bağlantılı 
olacak.

-Türkiye Bilişim Derneği’nin Mayıs 
2011 etkinliğini nasıl buldunuz?
 -Tüm katılımcılarında gözlemlediğim sorum-
luluk düzeyi beni çok etkiledi. Bence Türkiye’yi 
modernize etmek ve teknoloji uzayında bir lider 
haline getirmek için ortak bir irade var. Bu tabi 
ki kolay olmayacak, ancak bilişim alanındaki si-
yasi liderlerin katılımı ve söyleşinin bir parçası 
oluyor olması harika bir başlangıç. Mükem-
mel formüller yok;  bu iş, birçok faktörün 
kombinasyonundan oluşuyor ve amaçların 
bütünleştirilmesi ve izlenecek yol üzerinde or-
tak karar kılınması ile başlıyor ve bence bu da 
etkinliğin en önemli ürünlerinden biriydi.
 
Rodrigo Becerra Mizuno, kimdir?
Microsoft’ta dünya çapında Kamuda e-Devlet 
Genel Müdürü olarak görev yapan Rodrigo 
Becerra Mizuno, bireysel politika gündemlerini 
destekleyen bir BT ortamı oluşturmak için 
güvenilir bir stratejik danışman olarak görev 
alıyor. Mizuno, kurumsal gelişim, stratejik 
yatırım, iş ortakları ve müşterileri ile iletişim 
ve kamu sektörü için idari desteği de dahil ol-
mak üzere Microsoft’un dünya çapında e-devlet 
stratejisi geliştirmesinden sorumlu. Washing-
ton DC Uluslararası İş Ahlakı Enstitüsü’nde 
James B. Wigle üyesi olarak seçilen Mizuno, 
Dartmouth (2006) İşletme mezunu olan ve  
lisans diplomasını Boston Üniversitesi Ekono-
mi ve Uluslar arası İlişkiler üzerine yaptı (1998).
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