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Gartner Yönetici Ortağı Aksu: 

“Bilişim 
sayacı” ile 
kullandığımız 
kadar 
ödeyeceğiz

2013’te donanım, 
yazılım ve servis 
hizmetlerinde 
yaklaşık yüzde 5 
artış öngördüklerini 
belirten Gartner 
Yönetici Ortağı Aksu,  
önümüzdeki yıllarda 
bilginin yalnızca 
insanlar değil 
milyarlarca cihaz 
tarafından da üretilip 
tüketileceğine dikkat 
çekip “Daha hiçbir 
şey görmedik, parti 
yeni başlıyor” dedi.
 
Fatma Ağaç

“Bilgi, 21. yüzyılın petrolüdür” diyen Gartner Yönetici Ortağı Halil Aksu, 
Bilişim Dergisi’ne bilişim sektörünün gelecek vizyonlarından söz edip 2013 
öngörülerini okuyucularımıza aktardı.
Bilginin petrol gibi ve petrol kadar hayatımıza dahil olması nedeniyle 21. 
yüzyılda büyük değişimlerin yaşanacağını belirten Aksu, bilginin eşya ve 
hizmette olduğu gibi, alınabilir, satılabilir, ticari ve kanuni bir değeri olan bir 
varlığa dönüşeceğine işaret etti.
“Bildiğimiz bilişim cihazları yavaş ama emin adımlarla şekil değiştirecek, 
parçalanacak ve buharlaşacak” diyen Aksu, bilişim sektöründeki mega 
trendleri Gartner’ın da öngörüsüyle; bulut bilişimi sosyal medya, mobil bilgi 
olmak üzere dört ana başlıkta topladı. 
Her şeyin dijitalleşeceği, akıllanacağı ve entegre olacağını vurgulayan Aksu, 
önümüzdeki yıllarda, ev ve iş yerlerimizde elektrik sayacı gibi, hatta daha da 
gelişmiş bir teknolojiyle, benzer bir mantıkta, bir bilişim ve iletişim sayacı 
olacağını ifade etti. 
Bilgi yalnızca insanlar tarafından üretilip tüketilmeyeceğini, milyarlarca 
cihazın bilgi üretip tüketeceğini anlatan Aksu, otonom olarak İnternet’e 
bağlanan, ağlar oluşturan, akıl yürüten, hizmet veren cihazlar olacağını 
söyleyip “Bunun için çok fazla yazılım üretilmesi, programlanması ve icat 
edilmesi gerekecek. Yazılım devrimi daha yeni başlıyor” diye konuştu.
 “Her Şey Çıplak” isimli kitabında “21. yüzyıl bilişim yaklaşımları için bir 
rehber…”diyen Aksu, 21. yüzyılın bilişimin asıl patlamasının yaşanacağı asır 
olacağını dile getirdi. Otomasyonun çok gelişeceğine değinen Aksu, 2013’te 
donanım, yazılım ve servis hizmetlerinde yaklaşık yüzde 5 artış olmasını 
düşündüklerini bildirdi. 
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Aksu, kendisine yönelttiğimiz soruları 
şöyle yanıtladı: 

-“Bilgi, 21. yüzyılın petrolüdür” 
diyorsunuz. Bu görüşünüzü biraz açar 
mısınız?

-Kondratieff dalgaları vardır. Sanayi 
devriminden bu yana olan teknolojik 
devrimlerin, toplum, siyasi hayat ve ekonomi 
üzerindeki etkilerini incelemiştir. Buhar 
makinesi, demiryolları, elektrik, petrol – 
petrokimya ve benzeri buluşlar çok büyük 
dalgalara neden olmuş. Özellikle 20. yüzyılda 
petrol, petrokimya ürünleri ve petrolün 
mümkün kıldığı alakalı sektörler, otomotiv, 
havacılık ve benzeri çok büyük değişimlere yol 
açmış.
 
21. yüzyılda benzer büyük değişimler, 
bilginin petrol gibi ve petrol kadar hayatımıza 
dahil olması nedeniyle yaşanacak. Tablet 
bilgisayarlar, elektronik postalar, sanal 
dünyalar, bunun yalnızca öncü örnekleri. 
Çok daha farklı gelişmeler görülecek. Hatta 
bilginin kendisi, bugün eşya ve hizmette 
olduğu gibi, alınabilir, satılabilir, ticari ve 
kanuni bir değeri olan bir varlığa dönüşecek. 
Enfonomik kavramı, bir kelime oyunu, 
enformasyonun ekonomi kelimelerinin 
bileşkesinden oluşan yeni bir kavram. Bilginin, 
defter değerinin olması. Bakalım ne zaman 
olacak?

-Teknoloji dünyasında neler oluyor? 
Mega trendler nelerdir? 

- Gartner teknoloji dünyasındaki trendleri; 
bulut bilişim, sosyal medya, mobil ve bilgi 
olmak üzere dört ana başlıkta topladı. Bulut 
bilişim, tüm bilişim ve iletişim teknolojileri 
sektörünün değişmesi, dönüşmesi ve çok 
büyük bir ölçeğe kavuşması anlamına 
geliyor. Enerji sektörünün gelişim sürecine 
benzetiyoruz. Bundan belli bir vakit sonra, ev 
ve iş yerlerimizde elektrik sayacı gibi, elbette 

yöntemiyle. İtici bir düşünce değil mi? Belki 
bizler için öyle, sayısal göçmenler için, ama 
doğuştan sayısallar için, öyle değil. Onlar için 
son derece normal hatta cazip olacak. 

Bilgi bu işlerin istihbarat ve akıl boyutu. 
Servislerin tümünün akıllanması gerekecek. 
Hâlâ bilgisayarlarımız bizi tanımıyorlar, şifre 
girmek gerekiyor, ne yapmak istediğinizi 
tarif etmek gerekir. Oysa sesimi ve yüzümü 
tanımalı, keyfimi algılamalı, ihtiyacımı 
anlamalı, nerede olduğumu, ne yaptığımı 
bilmeli, hayatımı kolaylaştırmalı.
 Açsam, en yakındaki yemek imkânını bana 
bildirmeli. Yurtdışına seyahate çıkacaksam, 
seyahat önerilerinde bulunmalı, planlama 
konusunda yardımcı olmalı. 

Bunlar kişisel ve nispeten basit örnekler. 
Big data, sosyal data, gerçek zamanlı analiz, 
öngörü, görselleştirme ve benzeri yaklaşım ve 
teknolojilerle bilgiler her tarafta uçuşacak ve 
değer üretecek.

 Bilgi yalnızca insanlar tarafından 
üretilmeyecek, tüketilmeyecek, ayrıca 
milyarlarca cihaz bilgi üretecek ve tüketecek. 
Daha hiçbir şey görmedik, parti yeni başlıyor…

- Bilişim sektörünün gelecek 
vizyonlarından söz eder misiniz?
 
-Otomasyon çok gelişecek. FATİH Projesi gibi 
projelerle karşılaşacağız. İlk aşamaları nasıl 
cereyan ettiğine bakmayınız, vizyon doğru ve 
akıl işidir. Gelecek o şekilde cereyan edecek. 
Benzer yaklaşımları sağlık, adalet, emniyet, 
savunma, taşımacılık (trafik dahil) gibi 
alanlarda da göreceğiz. 
Diğer yandan ortam akıl kazanacak. Otonom 
olarak İnternet’e bağlanan, ağlar oluşturan, 
akıl yürüten, hizmet veren cihazlar karşımıza 
çıkacak. Bunlar özel, kurumsal ve kamusal 
ortamlarda hayatımızı güzelleştirecek ve 
kolaylaştıracak. Elbette bunun için çok fazla 
yazılım üretilmesi, programlanması ve icat 
edilmesi gerekecek. Yazılım devrimi daha yeni 

daha gelişmiş bir teknolojiyle, benzer bir 
mantıkta, bir bilişim ve iletişim sayacı olacak. 
Kullandığımız kadar ödeyeceğiz. 
Sosyal ağlar malum. Facebook, Twitter ve 
Linkedin sitelerinin akıbeti hakkında çok 
somut öngörülerde bulunmak pek mümkün 
değil. Ancak bu trendlerin devam edeceği 
aşikâr. Zira vatandaş, öğrenci, tüketici, genç, 
ihtiyar herkes alıştı, bir şekilde kullanmaya 
devam edecek. İnovasyon, müşteri hizmetleri, 
kurumsal iletişim, kamuoyu yoklamaları, 
geri besleme almak, marka bilinirliği 
sağlamak için bu kanal kullanılacak. Ayrıca 
daha bilmediğimiz yeni yöntem, iş modeli ve 
kullanım alanları da icat edilecek. 
Mobil, bir yaşam tarzı. Hepimiz daha çok 
seyahat ediyoruz. Keyfimize, yani konforumuza 
daha düşkünüz. Daha sabırsızız ve daha 
talepkârız. Her şey avucumuzun içinde olsun, 

her şeye her an ulaşabilelim, her servisi 
her yerde her an her cihazdan alabilelim, 
görebilelim, dinleyebilelim. Zaten bunun 
için her şeyin buluta taşınması gerekiyor. 
Arkadaşlarımızın neler söylediği çok 
umurumuzda, dolaysıyla sosyal ağlar son 
derece ön planda ve önemli olacak. Bunların 
tümü avucumuzun içinde, cebimizde cereyan 
edecek.

Hatta bildiğimiz bilişim cihazları yavaş 
ama emin adımlarla şekil değiştirecek, 
parçalanacak ve buharlaşacak. Ne demek? 
Klavye, mikrofon, kulaklık, ekran, CPU 
aynı gövdede olması şart değil. Hatta elle 
tutulabilir cihaz olması şart değil. Bazılarını 
gözümüze takabiliriz, Google Glass gibi, 
bazılarını cebimize takabiliriz, bazılarını 
vücudumuza gömebiliriz, cilt altına enjeksiyon 
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başlıyor. Bilişim dalgasının birinci evresini 
yaşadık, şimdi ikinci evresini yaşayacağız. 
3 boyutlu yazıcılar, robotlar, güçlendirilmiş ve 
kabiliyetleri artırılmış insanlar, fiziki ve dijital 
dünyaların entegre olması gibi trendler daha 
uçuk ve akla şaşkınlık verecek senaryolar 
üretecek. Somut örnek vermek çok zor. Çok 
somut bir fikrimiz olsa, girişimci olur, o fikrin 
peşinden koşardık…

-“21. yüzyıl bilişim yaklaşımları 
için bir rehber…21. yüzyıl bilişimin 
asıl patlamasının yaşanacağı asır 
olacaktır” sözlerinizle neleri 
kastediyorsunuz?

-“Her Şey Çıplak” isimli bir kitap yazdık. O 
kitapta pek çok örnek veriyoruz. Üstte de 
bahsettiğim gibi, evler, arabalar, insanlar, 
makineler, uçaklar, fabrikalar, yollar, 
kısaca her şey dijitalleşecek, akıllanacak 
ve entegre olacak. Kısaca herkesin ve her 
şeyin her an nerede olduğunu, ne yaptığını, 
neden orada o işi yaptığını, sonucunun ne 
olduğunu, bir sonraki adımının ne olacağını 
biliyor olacak. Ortam bu kadar akıllı olunca, 
hayat kolaylaşacak ve asıl yapmayı arzı 

ettiğimiz işlere daha çok vakit kalacak. 
Arkadaşlarımıza, kültür ve sanata, kendimizi 
geliştirmeye, inovasyona ve huzura daha çok 
vakit kalacaktır. 
Her teknoloji bize bunu vaat etti, ama aslında 
hiç de böyle olmadı. Acaba bu sefer olabilecek 
mi?

-20 yıllık kurumsal bilişim 
danışmanlığı deneyimlerinizi bir 
kitap içine sığdırmayı başardınız. 
Kitabınızdan biraz söz eder misiniz?

-“Bilgi Teknolojisi (BT) Yöneticisinin El kitabı”, 
bir referans kaynak, başvuru kitabı, bir kılavuz. 
Kurumsal ortamlarda BT yöneticiliği yapan 
kişilerin mutlaka okumasını tavsiye ediyorum. 
İçinde bir olgunluk modeli de var. Onun 
üzerinden kendilerini değerlendirebilirler 
ve geliştirebilirler. Ayrıca 32 yöneticinin kısa 
öyküleri, deneyimleri ve vakaları kitapta yer 
almaktadır. Bunlar da oldukça ibret verici ve 
öğretici. 
Kitapta toplam 10 bölüm var. Bunlar BT 
yönetiminin temel disiplinleridir. Her bölümün 
içinde 10 alt başlık bulunuyor. Bunlar 
hep aynı. Buradan bir disiplinin nasıl icra 

edilmesi gerektiği ve neler dikkat edilmesi 
gerektiği ifade edildi. Olabildiğince bol dipnot 
ve referans kaynağı da kullanıldı. Böylece 
çalışma oldukça zengin, doyurucu ve türünün 
tek ve çok kapsamlı örneğidir. Ayrıca Türkçe 
olması nedeniyle de değerlidir.

-Bilgi toplumuna dönüşüm için sizce 
2012’de bilişim sektöründe atılan en 
önemli adım ne oldu? 2012’den bilişim 
sektörü açısından geriye ne kaldı?

-2012’nin diğer yıllardan çok farklı olup 
olmadığını çok iyi değerlendiremiyorum. 
Benim açımdan çok somut veya çok önemli 
farklı bir gelişme olmadı. FATİH Projesi elbette 
çok önemli bir gelişme. İletişim sektörü 
durağan ve sıradan cereyan etti. Sektörün 
genel büyüme oranları beklenen ölçüde ve 
tek haneli oranlarda cereyan etmiştir. Yani bu 
anlamda, 2012 büyük ve önemli hatırlanması 
gereken bir başlık atmadı, atamadı.

-2013’te bilişim sektörünün büyümesi 
ve ülke kalkınmasına katkı verebilmesi 

için öncelikle yapılması/atılması 
gereken adımlar nedir? 

-FATİH Projesi gibi daha çok projenin 
üretilmesi gerekiyor. Projeler biraz daha 
profesyonel yönetilmeli ve icra edilmeli. 
Bilişim sektörünün harcama dağılımı halen 
sağlıklı değil. Kabaca yüzde 80 donanım, 
yüzde 10 servis, yüzde 10 yazılım sağlıklı 
değil. Donanım yıllar içinde yüzde 30’lara 
kadar inmeli, servis ve yazılım sektörlerinin 
oranı ciddi bir şekilde artmalı. Zira kalite ve 
özgünlük yazılım ve servislerle olacak.

Bunu sadece kamudan veya hükümetten 
beklemek değil, özel sektör ve bizatihi bilişim 
sektörünün de sorumlulukları var. Doğru 
adımlar atılıyor gibi görünüyor. Genel süreç 
ağır ilerliyor, ama ilerliyor. Ben genel itibariyle 
ümitliyim.

-Türkiye bilişim sektörünün 2013 
büyüklüğü/cirosu konusundaki 
beklentiniz/öngörünüzü bizimle 
paylaşır mısınız?
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-Henüz net rakamlarımız çıkmadı, o 
yüzden somut öngörülerde bulunmam 
mümkün olmayacak. Ama servis ve yazılım 
sektörlerinde yüzde 5 ve üzerinde artış 
olmasını düşünüyoruz, donanım alanında ise 
yüzde 5 civarında veya hafif altında büyüme 
rakamları görülecek. İletişim segmentlerinde 
ise durağan bir büyüme öngörüyoruz. 
Orta Doğu’nun genel durumu ve Avro 
bölgesinin genel durumu ile ilgili ve dünyada 
genel olarak başka bir krizin veya felaketin 
olmaması durumunda bu rakamlar geçerli. 
Başka bir olumsuz gelişme olursa, bu 
beklentileri de aşağı doğru revize etmek 
gerekecek.

-Bilişim sektörünün dünya ile 
rekabetinin önündeki en önemli 
engeller nedir? Bu engellerin 
kaldırılması için neler yapılmalı?
 
-Ben önemli engeller görmüyorum. Azim, 
kalite ve özgünlük gerekli. Bu anlamda 
kopyacılığın engel olduğu düşünülebilir ve 
yetkinlik ve yetişmiş, motive ve vasıflı insan 
kaynağı bir dar boğaz olarak düşünülebilir. 
Bunun dışında gerekli olan her şey var, 
çok çalışmak lazım, üretmek lazım. Vergi 
teşvikleri, hükümetin daha somut aksiyonlar 
alması, yabancı sermayenin daha çok gelmesi, 
yeni inovatif şirketlerin ortaya çıkması gibi 
şeyleri gönül elbette ister, ama onlar olmadan 
da, doğal sürecinde sektör kalkınmalı. 

-Türkiye’de nitelikli bilişim işgücünün 
oluşumunda mevcut eğitim sistemi 
ve üniversitelerimiz sizce yeterli 
midir? Üniversitelerimiz, sektörün 
ihtiyacını karşılayacak elemanlar 
yetiştirebiliyor mu? Türkiye’nin, 
bilişim işgücünde global arenada ucuz 
işgücü kaynağı olan Hindistan, Çin gibi 
ülkelerle ileride rekabet edebilmesi 
için yapması gerekenleri sıralayabilir 
misiniz?

-Azim, özgünlük, çalışma isteği, vizyon, iş 
birliği, üretkenlik gibi kavramlar ön plana 
çıkmalı. İlim her yerde var. Bugün artık 
İnternet üzerinden her türlü kursu alabilir, 
her türlü girişimi başlatabilir, her türlü 
fonu / teşviki bulabilir, her yere satabilir 
ve ulaşılabilir durumda. Başarısızlık ancak 
bahanelerle ve özürlerle açıklanabilir. Başarılı 
olmak için azimli, özgün ve odaklı olmak lazım. 

Çok çalışmak lazım. Kimseden bir şey 
beklememize gerek yok. Kimseden eksik bir 
yanımız yok. Dünya avucumuzun içinde, hodri 
meydan. 

Halil Aksu kimdir?
Gartner şirketinde 2002 yılından bu yana 
çalışan Halil Aksu, halen yönetici ortak olarak 
görevini Türkiye ve Orta Doğu’da sürdürüyor. 
Aksu, daha öncesinde Almanya’da Axentiv 
isimli bir şirkette yönetici, FIT isimli bir 
şirketin kurucu ortağı ve genel müdürü olarak 
ve bundan önce de SAP şirketinde uzun yıllar 
önemli deneyimler kazandı.
Eğitimini Münih Teknik Üniversitesi’nde 
Enformatik ve Elektronik Bölümleri’nde 
tamamladı. Halen pek çok üniversitede konuk 
konuşmacı olarak yer alıyor. Önemli basın 
ve yayın kuruluşlarında, ulusal ve uluslar 
arası etkinliklerde konuşmacı olarak sıkça 
bulunuyor. Mart 2011 ayında Uğur Candan 
ve Nuri Çankaya ile birlikte “Her Şey Çıplak” 
isminde İnternet’in geleceğini konu alan bir 
kitap çıkardı. Aynı kitabın İngilizcesi Eylül 
2011de ABD’de yayınlandı.
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