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Kurultay coşkusu ve atananlara oryantasyon eğitimi  

A nkara’da JW Marriott Otelde 
26-29 Ekim tarihleri arasında 
düzenlenen 28. Ulusal Bilişim 
Kurultayı’nda dört gün boyunca 

bilişim insanına odaklandık.  Sosyal 
medyası,  güvenliği, çevresi, eğitimi, 
sporu, engellileri, hukuku ve diğer 
konu başlıklarıyla insanı kucaklayan 
bilişim ekosistemini, yıl 2011 itibarıyla 
oturumlarda, çalıştaylarda ve 
panellerde masaya yatırdık...

İngiltere’den Tim Kelsey, Meksika’dan 
Lorena Becerra Mizuno, ABD’den 
Jane Fountain ve Joe Lambert, gibi 
akademisyen ve kamu görevlilerinin 
değişik bir vizyon kattığı; Gani Müjde, 
Mert Fırat, Mustafa Üstündağ, Ethem 
Baran ve Abdullah Ataşçı gibi sanatçı 
ve yazarların renklendirdiği bu 
Kurultay’da özellikle bilişimcilerin 
insan olarak profilleri dikkatimi çekti. 
Sanırım teknolojiyle yarışmak, bir 
makineler topluluğunu evcilleştirerek 
hizmet verir hale getirmek, doğru 
zamanda, doğru yere, doğru kodu 
yazabilmek ve bunu yıllar boyunca 
sürdürebilmek, donanımın ruhunu 
kavrayabilmek, işin yönetim boyutunu 
fark edecek şekilde ağacın tepesine 
çıkıp, ormanı körüklenmiş bir merakla 
görebilmek ister istemez insanı 
hoşgörülü, nazik ve sorgulayan bir birey 
haline getiriyor, diye düşünüyorum. 
Çünkü gençlerde ve “gönlü genç” 
katılımcılardaki izlenimlerim böyle... 

Ayrıca sosyal görüşleri ne olursa olsun, 
bilişimcilerin aynı masaya oturarak ülke 
ve dünya sorunlarını düzeyli bir şekilde 
tartışıp çözüm üretmesi de bu görüşü 
destekliyor...  

* * *
Kurultaylarımızın dikkat çekici 
yanlarından biri de çoşkusu... 28. Ulusal 
Bilişim Kurultay’ı, daha önce yapılanlar 
gibi yine çok coşkuluydu. Bu coşkunun 
nedeni yalnızca eski dostların buluşması 
veya etkinlik programlarının doyurucu, 
organizasyonun düzgün işlemesi değil 
kanımca.  Coşkuyu ortaya çıkaran 
en büyük etken, TBD’de ve TBD’yle 
yapılan çalışmaların ülke kalkınması 
yolunda, özgür ve demokratik bir dünya 
yaratılmasına katkı sağlaması ve bu 
çalışmalara katılanların ülkemizin 
gelişiminde tuzlarının bulunduğunu 
bilmeleri... Bu çalışmalara emek 
verildikçe bu coşku bitmez... 

* * *
Hepimizi derinden yaralayan Van depremi 
için hasar tespit işlemlerinde ilk kez 
bilişimden yararlanılması gelecek için 
umut verdi. Ancak yardımları yeterince 
koordine edememek de hepimizi bir 
o kadar üzdü. Pek çok “kalem”  bu 
organizasyon maduriyetini hükümeti, 
bürokrasiyi veya yerel yöneticileri 
suçlayarak tartıştı. Ben de bir durum 
tespiti yaparak bir çözüm önerisinde 
bulunmak istiyorum:  

Bilindiği gibi iktidarlarımız genellikle 
kendilerine yakın isimlerle çalışmak 
isterler. Ancak kamuda yönetici olarak 
bir konuma getirilenlerin liyakata ve 
performans kurallarına göre atanması 
gerekir. Bu kurallar göz önüne 
alınmadan yapılan atamalar sonucunda 
işlerin yürümesinde aksaklıklar olur ya 
da kurumlar yerlerinde sayarlar. Çünkü 
“liyakatsız” atamalarda kurumsal hafıza 
ve kurumsal bilgi o konuda uzmanlaşmış 
eski ve küskün yöneticilerle birlikte 
kurumdan gider veya en azından 
“eksilir”. Geride kalan yeni yöneticinin 
yapılan işi öğrenmesi altı ayla iki yıl 
arasında değişen bir süre alır. İşte tam 
o sırada çıkan bir kriz, yeni yöneticinin 
elinin ayağının birbirine dolaşmasına 
neden olur ve verilen yanlış kararlarla 
kriz yönetilemez, tersine derinleşir... 

Önerim, ister liyakatla ister liyakata uygun 
olmadan atansın, yeni yöneticiyi (müdür, 
başkan, genel müdür, vs.) konumunun 
gerektirdiği yönetim ve kurum bilgisini 
alabilmesi için sıkı bir oryantasyon 
eğitiminden geçirmektir. Ordumuzda 
ve modern şirketlerde uygulanan bu 
yöntemi, kamunun da kendi organlarında 
uygulamaya koymasının zamanının 
geldiğini düşünüyorum. Böylece, kamu 
yöneticisi yıllar içinde öğreneceği pek 
çok bilgiyi ve beceriyi daha görevinin 
başına geçmeden almış olacak ve 
krizlere hazırlıksız yakalanmayacaktır. 
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