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BİLİŞİM’12 
Etkinliği

Dosya: 

Kamu, BİTS kullanıcısı 
olarak model olmalı

Bilişim sektörünün gelişmesi için kamunun, özel 
sektörle rekabet etmesinin önlenmesi istendi.  
Titiz, Bilişim Bakanlığı kurulması “tuzağına 
düşülmemesi” uyarısında bulunurken Bensghir, 
uluslar arası alana e-hizmet sunacak çalışmalar 
yapılmasının zamanı geldiğini söyledi.

“Atılım için Bilişim” oturumlarının 
üçüncüsü, 23 Kasım 2012’de yapıldı. 
“Atılım için Kamunun Önemi. Kamu 
Sektörünün BİTS Kullanıcısı Olarak 
Model Olması” başlıklı oturumda, kamu 
sektörünün e-devlet uygulamaları ve bilgi 
- iletişim teknolojileri kullanıcısı olarak 
model olması, bilgi ve iletişim teknolojileri 
kullanımını ekonomik ve sosyal faydaya 
dönüştürmede etkisi konuşuldu. 
Teknolojiden sorumlu Devlet eski Bakanı, 
Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Tınaz Titiz’in moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen oturumda, Türkiye 
ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü 
(TODAİE) E-Devlet Müdürü Prof. Dr. 
Türksel Kaya Bensghir, TÜBİSAD Yönetim 
Kurulu Üyesi Levent Kızıltan, TBD 
Yönetim Kurulu Üyesi Savunma Sanayı 
Müsteşarlığı Uluslararası İşbirliği Daire 
Başkanı Lütfi Varoğlu, TÜRKSAT BT’den 
sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemil 
Sağıroğlu, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem 
Daire Başkan Yardımcısı Muhittin Kırıcı, 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

(BTK) Başuzmanı Gökhan Evren ile Turkcell 
Kurumsal Müşteriler Stratejik ve Özel 
Müşteriler Yönetimi Bölüm Başkanı Tuğrul 
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Cora görüş ve değerlendirmelerde bulundular.
Kamu sektörünün e-devlet uygulamaları ve 
bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) kullanıcısı 
olarak model olması, BİT kullanımını 
ekonomik ve sosyal yarara dönüştürmede 
etkili oluyor. Türkiye’de e-dönüşümün bir 
parçası olarak “Vatandaş Odaklı Hizmet 
Dönüşümü” önceliği altında sağlık, eğitim, 
yargı ve adalet, ülke çapında adres kayıt ve 
tüketici bilgi ağı alanlarındaki hizmetlerin 
elektronik ortama taşınması ve ihtiyaca 
göre dönüştürülmesi yolunda önemli 

Müdürü Bensghir, bilgi teknolojileri ve 
iletişim sektöründe en büyük aktörün kamu 
olduğuna değinerek kamudan beklentileri 
ise, “Küresel-ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda 
uygun vizyon, strateji ve politikalar ortaya 
koymak; gerekli teknik, yasal, yönetsel ve 
kültürel altyapının tesis edilmesini sağlamak; 
e-Devlet uygulamaları ve BİT kullanıcısı 
olarak model olmak ile bilişim olanaklarını 
ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürmek ve 
sürdürebilirliğini sağlamak” şeklinde sıraladı. 
Bugün kadar e-devlet uygulamalarında önemli 

adımlar atıldı. Ancak artık bu adımlar kısa 
sürede tamamlanıp bir sonraki aşamanın 
hedeflenmesi gerekiyor.  
Kamu, özel sektörle rekabet içinde 
olmak yerine hem altyapı yatırımlarının 
koordinasyonu ve finansmanında, hem de 
BİT kullanıcısı olarak çok önemli bir role 
sahip. Bu nedenle, kamunun BİTS tarafından 
üretilen mal ve hizmetleri temin etmede 
kullanacağı alım yöntemleri ve söz konusu 
mal ve hizmetlere yönelik standartlara 
uyumluluk koşulları BİTS’teki mal ve hizmet 

sağlayıcılarının gelişimini yakından etkiliyor.
 
Bensghir, bilgi ekonomisi 
alanında eğitim artırılmalı

Oturumda ilk sözü TODAİE E-Devlet 
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adımlar atıldığına değinen Bensghir, bilgisayar, 
İnternet ve mobil teknolojiler kullanımını 
artırma konusunda stratejiler geliştirme; 
kamunun bilişim ve e-devlet alanında Ar-Ge ve 
yenilik kapasitesini yükseltecek adımlar atma; 
bilgi ekonomisi alanında eğitimi artırma ve 
açık kaynak kapasitesini harekete geçirmeyi 
önerdi. Bensghir, “Uluslar arası alana 
e-hizmet sunacak çalışmalar yapmalıyız. Artık 
bunun zamanı” dedi. 
Turkcell Satış Direktörü Cora ise, son 20 yılda 
bilişim sektöründe büyük değişimler olduğu, 
BİT’in gelişmekte olan ülkelerin önünde 
önemli bir fırsat olarak durduğundan söz 
edip Türkiye’ye ilişkin bazı verilerle sektörün 
tablosunu ortaya koydu. Kamunun e-devlet 
ve bilgiye erişim anlamında doğru işler 
yaptığını kaydeden Cora, Turkcell’in de mobil 
pencereden kamunun bu konudaki fırsatlarını 
daha iyi ve etkin bir hale getirmeye, toplam 
verimlilik ve rekabetçi gücünü artırmaya 
çalıştıklarını söyledi.
E-devlet kapısının önemine değinen Türksat 
Genel Yardımcısı Sağıroğlu, iki yıl içinde 
projeyi tamamlayarak yurttaşların hizmetine 
sunduklarını anlattı. Sağıroğlu, “13 milyon 
700 bin kullanıcı ve 495 ayrı kamu hizmetiyle 
önemli bir atılıma imza attığımızı düşünüyoruz. 
Gelecekte kullanıcı sayısı ve hizmetlerin 
artacağını öngörüyoruz” dedi. 

Kızıltan, Türkiye katma değer 
üretebilen hizmetler geliştirmeli 

Sözlerine “Türkiye’nin bazı gizli kalmış 
gerçekleri var. İhale düzeni bozuk, kamu 
alımları iflas etti” diye başlayan TÜBİSAD 
Yönetim Kurulu Üyesi Kızıltan, kamu 
kuruluşlarının özel sektörle rekabet 
etmemesi, politikalar belirleyip düzenlemeler 
(regülasyon) yapması gerektiğine dikkat çekti. 
Türkiye’de 30 milyar TL’lik hacme sahip BİTS 
ve telekom pazarı olduğunu belirten Kızıltan, 
bunun sadece 6 milyarlık kısmının BİTS’e 

ait olduğunu vurguladı. Yurtdışında yazılım 
ve donanım pazarının dengeli paylara sahip 
olduğunu anımsatan Kızıltan, Türkiye’de 
ise yazılım pazar oranının oldukça düşük 
olduğunun altını çizdi. Türkiye’nin yazılım 
ihracatının 550 milyon dolar olduğunu bildiren 
Kızıltan, bu pazarın büyük kısmının kamu 
tarafından oluşturulduğunu kaydetti. Kızıltan, 
“Türkiye gerçekten atılım yapmak istiyorsa 
katma değer üretebilen hizmetler geliştirmeli. 
Bunun en önemli bileşenlerinden bir de 
bilişim. Pazarın yüzde 50’si donanım diğer 
yüzde 50’sinin ise yazılım ve katma değerli 
hizmetler olması lazım. Özellikle yazılım ve 
hizmetler sektörünün sürükleyici faktörü 
olan kamunun, özel sektör ile rekabet etmesi 
önlenmeli” diye konuştu. 
Kızıltan, kamunun inovasyon yapan, yenilik 
içeren, hizmet üretebilen bir bilişim şirketi 
istediğini ama özel sektöre proje bile 
vermediğini belirtip “Bilişim Bakanlığı 
istemiyoruz, doğru dürüst koordinasyon 
sağlansın yeter” diyerek kamunun, özel sektör 
ile rekabet etmesine sitem etti.
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkan 
Yardımcısı Kırıcı, kamu hizmetlerinin; hızlı, 
saydam bir şekilde sunulması ve yargı 
hizmetlerinin bilişim çağının gereklerine göre 
verilmesinin zorunlu olduğunu söyleyip Ulusal 
Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile ilgili bilgiler verdi. 
BTK Başuzmanı Evren ise, bilişimin inovasyon 
yoluyla gelişmiş ülkelerle aramızdaki 
mesafeyi kapatmak, hatta öne geçirme fırsatı 
sunduğunu belirtti. Regülasyon, teknoloji 
ve sosyo-ekonomik dinamiklerin sürecin 
gelişiminde önemli rol oynadığını anlatan 
Evren, verimlilik, inovasyon, rekabet gücü 
ve ekonomik büyümenin de sosyal refah için 
belirleyici olduğunu bildirdi. 
Teknoloji Danışmanı Bağrıaçık ise, bilgi 
teknolojileri ve iletişim sektöründe Hindistan, 
Güney Kore ve Brezilya gibi ülkelerin gelişim 
süreçlerinden örnekler verirken, Hindistan’da 

geliri 1 milyar dolardan fazla olan 7 şirket 
olduğunu söyledi. Sektörün siyasi anlamda 
bir tek sahibinin olmasının önemli olduğuna 
işaret eden Bağrıaçık, eğitime ağırlık verilmesi 
gerektiğini, atılım için hem kamunun hem 
de özel sektörün elini taşın altına koyması 
gerektiğini söyledi. Öncelikle kamu-özel 
sektörün aynı gemide olduğunu unutmaması 
gerektiğine dikkat çeken Bağrıaçık, büyük 
yatırımlar yapan kamunun endişe-korku 
yaşayıp yanlış alımlar yaptığını anlatıp “Bu işin 
tek sahibi olmalı. Bir strateji oluşturmadan 
adım atarsak hayal kurmaya devam ederiz” 
dedi.

Varoğlu, Teknolojiyi yaratmayı 
bilmek gerekiyor

TBD Yönetim Kurulu Üyesi Varoğlu, teknolojiyi 
sadece satın alan ve kullanan bir ülke 
olmanın başarı olmadığını vurguladı. Varoğlu, 
“Teknolojiyi yaratmayı bilmek gerekiyor. 
2023 hedefini heyecan verici buluyoruz. Ama 
sektörün kendine güven konusunda ciddi 
bir sıkıntısı var. Artık kendimizi daha ileri 
noktalarda görmeye başlamalıyız. Büyük 
oyuncu ve hizmet sağlayıcıları desteklemeli ve 
büyütmeliyiz” diye konuştu.
 
Titiz: Bilişimin Devlet Bakanlığı 
koordinasyonunda olması en iyi 
model

Oturumun moderatörü Titiz ise, Türkiye’de 
kamu yönetimi anlamında iki sandalyede 
oturulduğu, hem modern çağın yakalanmaya 
çalışıldığı hem de askeri ve bürokraside 200 
yıllık sistemlerin kullanıldığına dikkat çekti. 
“Çoklu, karmaşık alanda hepsine uygun bir 

yönetim paradigmasına ihtiyaç var” diyen 
Titiz, Türkiye’de fonksiyonel (Adalet, Maliye, 
Sağlık, vb) ve matrix (Devlet) bakanlıklar 
bulunduğunu, birden fazla gözetilmesi 
gereken konularda matrix bakanlıkların 
devreye girdiğini anlattı. Bilişim birçok 
bakanlığı ilgilendirdiğinin altını çizen Titiz, 
“Bilişimin Devlet Bakanlığı koordinasyonunda 
olması olabilecek en iyi modeldir. Aksi halde 
kişisel çekişmeler yaşanır. Bilişim Bakanlığı 
kurulması tuzağına kesinlikle düşülmemesi 
gerekiyor” uyarısında bulundu.

Titiz, 24 Ağustos 1999’da da Bilişim Bakanlığı 
ile ilgili olarak yazdığı bir yazıda şunları 
söylemişti: 
“Çağımız bilişim çağı olduğu ve bu alanda 
birçok sorun mevcut olduğu için, bir “Bilişim 
Bakanlığı”nın kurulması gündeme gelecektir. 
Bu çalışmalar sırasında dikkate alınması 
yararlı olabilecek bir küçük hatırlatmayı bir 
görev sayılabilir. Bu da, çevre, insan hakları, 
bilim ve teknoloji, trafik, bilişim gibi alanların 
birer süreç oldukları, süreç yönetimlerinin 
ise fonksiyonel biçimde örgütlenme yoluyla 
yönetilemeyeceği, çünkü süreçlerin, 
onları ilgilendiren tüm fonksiyonları -ki 
tüm fonksiyonlardır- yatay biçimde kestiği 
gerçeğinin hatırlanmasıdır.
 
Eğer bilişim alanında sorunlar varsa, 
önce bunların nedenlerine, sonra onların 
nedenlerine, daha sonra da onların 
nedenlerine bakmak ve böylece daralan ‘kök 
nedenler’ alanına girmek gerekir. Orada 
bulunacakların ne oldukları belki sürpriz 
olacaktır. Ama içlerinde ‘Bilişim Bakanlığı’nın 
bulunmayacağı kesindir.”
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