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TBD Kamu-BİB ilk başkanlarından 

Abdullah Körnes:

Bir türlü bilgiyi 
paylaşamadık, 
“entegrasyon”u 
oluşturamadık

40 yıla yakın bir zaman bilişim sektöründe 
görev alıp kamuda başarılı projelere 
imza atan Körnes’in proje geliştiren 

yöneticilere tavsiyesi: “Ekibinizle barışık olun, 
onlarla Ver-Al felsefesiyle ilişki kurun” şeklinde.  

Fatma Ağaç
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-Uzun yıllar Eximbank Sistem Geliştirme ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olarak görev 
yaptınız, TBD Kamu BİB Başkanlığını uzun süre yürüttünüz. Kendinizden söz eder 
misiniz?
 
-Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü’nde yüksek lisans derecesinde eğitim 
görürken birden sakıncalı piyade oluverdim ve askere gönderildim. 1974 yılında çıkan aftan 
yararlanarak tekrar okumaya başladım. 1977’de okulu bitirdim. Tabii ki bu kayıp 3 yıl, beni 
olumlu yönde ve yüksek seviyede tetikledi ve okurken iş aramaya başladım; mezun olan 
arkadaşlarımın katkısıyla yeni kurulmuş olan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nde 
(ÖSYM) görev aldım. Oldukça başarılı oldum ve kadroya alındım. İşte beklediğim fırsat ve 
kaybolan yılları telafi etme şansı buydu! Çok çalıştım, ÖSYM’yi en iyi kurumlar arasına soktuk. 
1980’da Bilgi İşlem Müdürü oldum. Sonrasında, Açıköğretimin kurulmasında görev aldım. 
Yılmaz Büyükerşen hocayla birlikte uzun uğraşlar vererek ve bütün olumsuzluklara rağmen çok 
başarılı olduk. ÖSYM serüveni 12 yıl sürdü. ÖSYM’den ayrılan bir kişiye ilk kez verilen “Kokteyl” 
ve teklif edilen haftada üç gün danışmanlık yapmam çağrısı tarafıma belgelenmiş ve hayatımın 
en büyük gurur noktalarından birisi olmuştur. Peki, ben niye ÖSYM’den ayrıldım; artık ben o 
an itibariyle teknolojik birikimimin en üst noktaya eriştiğini ve yeni uygulamaların içerisinde 
olmanın beni daha çok mutlu edeceğini düşünmüştüm. Öylede oldu. Kendimi inanılmaz çeşitlilik 
içerisinde bulmuştum. Özgeçmişimde belirttiğim projelerin her biri beni çok mutlu etmişti. 
Kendimi e-Devlet olgusunun içerisinde bulmuştum. 
Aldığım görevleri şöyle sıralayabilirim: 
ÖSYM Bilgi İşlem Merkezi’nin kurulması (Daha önce akşam vakitlerinde ve Hacettepe 
Üniversitesi bilgisayarını kullanıyorduk); 

 Tek Basamaklı ÜSS sınavı sistem tasarımı ve uygulama yöneticiliği;
 İki Basamaklı ÖSS ve ÖYS sınavı sistem tasarımı ve uygulama yöneticiliği;
 Açıköğretim Fakültesi Sistem Organizasyonu, tasarımı, uygulama yöneticiliği;
 Jandarma Astsubay Hazırlama Okulu öğrenci seçim sistemi tasarımı ve uygulama yöneticiliği;
 Hava Harp Okulu öğrenci seçim sistemi tasarımı ve uygulama yöneticiliği;
 AFS öğrenci seçim sistemi tasarımı ve uygulama yöneticiliği;
 Afşin-Elbistan Termik Santralı CPM uygulaması;
 OECD nezdinde “Türkiye Bilim Politikası” araştırması yöneticiliği;
 Türkiye Bilişim Derneği kursları eğitmenliği gibi projeleri;
 1985-1987 Yargıtay Bilgi İşlem Müdürlüğü;
 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Bilgi İşlem Merkezinin kurulması;
 İki ay içerisinde Devlet İstatistik Enstitüsü’nün (DİE) altyapısı kullanılarak siyasi partilere 

kayıtlı 2 milyon kişinin sicil bilgileri kurulan veri tabanına eklendi. Bu projenin sistem tasarımı 
ve uygulama yöneticiliği ekibimle birlikte ve tarafımca yapıldı.
 Yargıtay otomasyonunun sistem tasarımı.

Özel sektördeki çalışmalarım ise şöyle:
BATI Bilgi İşlem A.Ş. Genel Müdürlüğü; ENSA Bilgi İşlem A.Ş. Genel Müdürlüğü; INTERMEDIA 
A.Ş. Özel Müşteriler Yöneticisi; Belediye otomasyonu yazılımı sistemi tasarımı ve uygulama 
yöneticiliği; Maden Dairesi Otomasyonu sistemi tasarımı ve uygulama yöneticiliği; Fabrika 
Otomasyonu (MRP) yazılımı sistemi tasarımı ve uygulama yöneticiliği; İçişleri Bakanlığı 
Belediyeler Birliği Komisyonu Teknoloji Projeleri Koordinatörlüğü; Türkiye İş Bankası 

Türkiye Bilişim Derneği (TBD)  Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Menteş 
tarafından sıklıkla “bir efsane” olduğu vurgulanan Kamu Bilgi İşlem 
Merkezleri (BİM) Yöneticileri Birliği (Kamu-BİB), “durumdan vazife 

çıkaran bilişimcilerin örgütü” olarak tanımlanıyor.  Kamudaki BİM yöneticileri, 
e-devlet kavramından çok önce, bir anlamda e-devlet çalışmalarının ilk 
tohumlarını atmak üzere 1997’de TBD çatısı altında bir araya geldi. 15 yılı 
aşkın bir süredir ortak sorunlarını konuşup çözüm geliştirmek için düzenli bir 
şekilde toplanan kamudaki BİM yöneticileri,  ortak akıl oluşturarak kamuya yön 
gösterici olacak raporlar üretiyor, kitaplar hazırlıyor ve etkinlikler düzenliyor. 

Kamu-BİB’in kurucularından olan Abdullah Körnes, Ufuk Bodur’dan sonra 
başkanlığı üstlendi. ÖSYM’de görev alan Körnes, kamu ve özel sektörde 
yöneticilikler yaptı. Bir ara Dünya Bankası uzmanı olan Körnes, son olarak Türk 
Eximbank A.Ş. Bilgi Sistemleri Geliştirme ve Uygulama Daire Başkanlığı’nda 
Daire Başkanlığı’nı yürüttü… Şimdilerde ise emekliliğin tadını çıkıyor. 

Kamu ve özel sektörde çok başarılı gençler yetiştiği,  başarı odaklı işler 
yaptıklarını belirtip onlara imrendiğini söyleyen Körnes,  “38 yıldır bilişim 
sektöründeyim. Göğsümü gere gere her şeyimiz tamam, çok az eksiğimiz var 
demek isterdim ama diyemiyorum” diyor.  

Yapılan her “otomasyon” çalışmasının “kurumsal ve bireysel” bazda 
yürütüldüğü için “inanılmaz zaman ve emek kaybı” oluşturduğunun altını çizen 
Körnes, bilişim personelinin “korunması” ve “ayrı bir statü” ile çalışmasından 
yana. 

“Her zaman söylemeye çalıştığımız gibi; eğer üst yönetimlere bilişimin önemini 
anlatamazsak; ‘bilişimsizlikle neler kaybediyoruz’u anlatamazsak başarı 
şansımız azalır. Bu nedenle en üst yöneticilere, topyekûn bir bilgilendirme 
yapılmalı ve kayıplar rakamlarla vurgulanmalıdır” diyen Körnes, bunu 
Başbakan ve kurulacak Bilişim Bakanlığı’nın yapması gerektiğine inanıyor. 

EDMER’in yaptığı değerlendirmelerde e-devlet konusundaki sonuçların “iç 
açıcı” olmadığına dikkat çeken Körnes, “Hâlâ, gelişmiş ülkelerin, bizden daha 
kötü olan ülkelerin dahi gerisindeyiz. Bu kötü tabloya, Doğu Asya ülkelerini 
de ekleyebiliriz. Ancak, ülkemizde yaşanan gelişmeler ‘ümit var’ dememizi 
gerektiriyor” diye konuşuyor.
Bilişimcilerin konunun önemini iyi anlatıp sahip çıkarlarsa sorunun 
çözülebileceğini düşünen 
Körnes, deneyimleri, başarıları, yaptıkları ve yapamadıklarını BİLİŞİM 
Dergisi’ne anlattı. 
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Ben, 38 yıldır bilişim sektörünün içerisindeyim. Göğsümü gere gere her şeyimiz 
tamam, çok az eksiğimiz var demek isterdim ama diyemiyorum. Bir türlü bilgiyi 
paylaşamadık, bir türlü “entegrasyon”u istediğimiz şekilde oluşturamadık. Hâlâ 
pek çok tekrarlar yapıyoruz! Şunu söylemek istiyorum; biz her yapılan “otomasyon” 
çalışmasını kurumsal ve bireysel bazda yapıyoruz. Bu ise inanılmaz zaman ve emek 
kaybı oluşturuyor. Ben birey olarak 20 yıl evvel bunlara temas etmeye çalıştım ama 
istediğim başarıyı yakalayamadım. 1994’te dernekte buluştuğumuz bir gün; Rahmi 
Aktepe bana, “Altyapısını oluşturduğumuz Kamu-BİB çalışmalarını hızlandıralım 
ve bu görevi sen üstlen” dedi. O an orada olan arkadaşlarla hemen bir yürütme 
kurulu kurduk. Ve, “efsane” Kamu-BİB çalışması böyle başladı. Ben başkan, İnci 
Pekgüleç Başkan Yardımcısı M. Kemal Akgül de raportör oldu. Hemen akabinde 
ekibe Saadet İnci, Rasim Yılmaz, Recep Sadık, Murat Kazancı yönetim kurulu üyesi 
olarak katıldı. Hızlıca Kapadokya’da birinci etkinliğimizi yaptık. Bu etkinlikte, Ufuk 
Çağlayan, Mustafa Akgül, Ethem Derman ve Atilla Özgit hocaların katkılarını aldık. 
Burada gördüğümüz manzara ve ilgi bizi çok etkilemişti. İşte o andan itibaren 
çalışmalarımıza, Ali Arifoğlu, Ali Yazıcı ve İbrahim Akman hocalarla devam etme 
kararı alarak “inanılmaz sinerji”nin oluşumunu başlattık.
Tek amacımız vardı; e-Devlet yolunda yapılması gereken her şeyi yapmaya kafaca 
hazır olmalıydık. Çatışma ve 
saklama yerine paylaşmalıydık. 
Ardından tüm bu gelişmeleri 

üst yönetimlere iletmek üzere harekete 
geçmeliydik ve öyle yaptık.
Peki, Türkiye nereye geldi? Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi (ODTÜ) E-Devlet Araştırma ve 
Uygulama Merkezi’nin (EDMER) yaptığı dünya 
ülkelerinin ölçüm değerlerine baktığımızda, 
e-Devlet oluşumu konusundaki sonuçlar iç 
açıcı değil. Hâlâ, gelişmiş ülkelerin (Avrupa, 
ABD, Avustralya, Kanada, Çin vb,) sosyo-
ekonomik durumları bizden daha kötü olan 
ülkelerin dahi gerisindeyiz. Bu kötü tabloya, 
Doğu Asya ülkelerini de ekleyebiliriz. Ancak, 
ülkemizde yaşanan gelişmeler “ümit var” 
dememizi gerektiriyor.

- TBD Kamu-BİB için yaptığımız ilk 6 
toplantıda ilginç olan şudur; yaklaşık 
1000 kişi görev yaptı. OECD’den o 
dönemde size bir kutlama geldi. O 
da bir sivil toplum örgütü etrafında 
böyle bir yapılanmanın oluşumunun 
dünyada ilk oluşuydu. Şimdiki Kamu-BİB 
toplantılarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Otomasyon Merkezi elemanlarının eğitimlerinin planlaması ve eğitilmesi; Teknoloji destekli 
eğitim materyalleri ile Multimedia; AKNET A.Ş. elemanlarının eğitimlerinin planlaması ve 
eğitilmesi;  BİLPA A.Ş. elemanlarının eğitimlerinin planlaması ve eğitilmesi; Atom Enerjisi 
Kurumu sistem tasarımı ve sistem satışı; EXPO-88 Turizm Fuarı (İspanya) için Türkiye’yi tanıtan; 
Laser vision teknolojisi ile hazırlanmış olan tanıtım diskinin hazırlanması ile Dünya Bankası 
Uzmanlığı. İş ve İşçi Bulma Kurumu nezdinde yürütülen “İstihdam ve Eğitim” projesinde çağrılı 
olarak görev yaptım.
1996-2010 arasında Türk Eximbank A.Ş. Bilgi Sistemleri Geliştirme ve Uygulama Daire 
Başkanlığı, Daire Başkanı oldum. Çağrı üzerine görev aldığım kurumda istenen seviyede 
yürütülememiş bilgi işlem çalışmalarını, yönetim bilişim sistemi (MIS) ve bilgi yığıtı 
oluşturulması felsefesi ile ele aldık ve 18 ay içerisinde yazılım ve servis desteği almayan birimin 
kalmadığı bir noktaya getirdik. Bugün için bankanın toplam iş hacminin yüzde 95’i bilgisayar 
destekli olarak yürütülüyor. Kurumun tüm network altyapısını değiştirdik, ana bilgisayar 
sisteminde ilaveler gerçekleştirdik. Toplam çalışanın yüzde 87’sini bilgisayar kullanır hale 
getirdik ve tümüne İnternet çıkışı oluşturduk. Banka Intranet’ni kurduk. Elektronik bankacılığa 
geçişin altyapı ve üstyapı çalışmalarını başlattık.
 
-Bilişim sektöründe çok uzun süre görev yapıp özellikle kamuda görev alan 
duayenlerden birisiniz. Sizce Türkiye bilişim sektöründe nereden nereye geldi. Bir 
değerlendirme yapabilir misiniz?

-Hay hay… Çok önemli gelişmeler oldu ve oluyor. Kamu ve özel sektörde çok başarılı gençler 
yetişti. Onlara imreniyorum. İşlerine dört elle sarılıyorlar ve başarı odaklı işler yapıyorlar. Yeter 
ki onlara doğru yolu gösterelim ve bağnaz olmayalım. Proje geliştiren yöneticilere tavsiyem, 
ekibinizle barışık olun, onlarla “Ver-Al” felsefesiyle ilişki kurun.   
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bilişim personelinin sorunları neler? Sorunların giderilmesi için neler yapılmalı? 
Çözüm önerileriniz neler?

-İyi iş, sağlam bir kadro oluşumu, iyi tasarım ve iyi ücret almakla örtüşür. Bunları 
oluşturursanız iyi işler çıkarırsınız ve “Verimlilik”e katkı sağlarsınız. Bu nedenle bilişim 
personeli korunmalı ve ayrı bir statü ile çalışmalıdır. Her zaman söylemeye çalıştığımız gibi; 
eğer üst yönetimlere bilişimin önemini anlatamazsak; “bilişimsizlikle neler kaybediyoruz”u 
anlatamazsak başarı şansımız azalır. Bu nedenle en üst yöneticilere, topyekûn bir bilgilendirme 

yapılmalı ve kayıplar rakamlarla vurgulanmalıdır. Peki, “Kim sahip çıkacak?” Başbakan ve 
kurulacak Bilişim Bakanlığı.
Bu konuyu o kadar çok işledik ki. Özellikle kamuda verilen ücretle çalışacak “Uzman” bulmak 
çok güç. Gelen de yakaladığı ilk fırsatta daha iyi olanaklara gitmeyi tercih edip yerini boş 
bırakıyor. Derneğimiz yönetimi ve çalışma grupları üyeleri ile hem TBMM çalışma gruplarını 
hem de ilgili bazı bakanların ziyaretlerine gittik. Buralardan pozitif bir sonuç alamadık. Açıkçası 
yukarıda belirtmeye çalıştığım öneriler burada da geçerlidir. Yani, biz konunun önemini iyi 
anlatabilirsek ve sahip çıkmayı oluşturabilirsek bu sorun çözülebilir. Tüm bunlar sabırla 
mücadeleye devamla sağlanacaktır diye düşünüyorum.

-Türkiye’de bilişim alanında kurulmuş sivil toplum örgütleri, devletin bilgisayar 
yapılanmalarını dünya standartları doğrultusunda organize etmeye, mevcut sorunları 

-Evet, TÜSİAD OECD temsilcisi sayın Bahadır Kaleağası ısrarla beni arayarak bu toplantılardan 
haberlerinin olduğunu ve bu başarının OECD nezdinde kutlandığını ayrıca örnek alınacağını 
iletti. 
Sorunuza üzülerek cevap vereceğim; nedendir bilinmez ben, Kamu-BİB toplantılarına 
çağırılmıyorum. Bu nedenle sorunuzun cevabı bende yok. Açıkçası, taşlı yolda yürürken şehitler 
verebiliriz derdim hep. İşte şehit; Abdullah Körnes.
Bu nedenle “Kamu-BİB’de neler yapılıyor”u uzaktan ve burularak izliyorum. Geçtiğimiz yıl 
yapılan toplantıya ilişkin içerik bilgilerini tesadüfen TBD.org’da sörf yaparken gördüm. O 
toplantıda “Bilişimsizlik maliyeti” ile ilgili bir oturum olduğunu görünce 
“gururlandım”. TBD’ye bu toplantının sonuçlarının tarafıma iletilmesini 
belirten bir rica e-postası gönderdim. Oradan isimsiz bir ileti geldi. 
Sanki benim bu isteğim yanlış anlaşıldı tepki çekti. Gelen o iletide bile; 
her gün kazılan ve güya tamir edilen altyapılardan dolayı yaşadığımız 
psikolojik ve fiziksel zararın ölçülmesi ve bu zararın ilan edilerek 
duyurulması gerektiğini belirttim. Henüz yanıt yok. Ve ben sabırla (hiç 
tarzım değildir) bekliyorum.

-Geçmişte, “Bilişimsizliğin maliyetini hesapladık ama aklı evvel 
ekonomistlerden tepki geldi” demiştiniz. Bilişimsizliğin maliyeti 
nedir? Nelere yol açar?

-O dönemde bütün yaz tatilimde buna çalıştım ve efsane felsefeyi 
“Bilişimsizlik maliyeti”ni oluşturdum. Döndüğümde ekiple paylaştım ve 
onay aldım. Peki neydi bu “Bilişimsizlik maliyeti”; 
Halen uygulamaya alınmaya çalışılan ancak, bitirilmesi gereken 
sürelerin dışına taşarak uzayan projelerin yazılım, donanım, insan gücü 
anlamında uğrattığı zararların maliyeti;
Milli Eğitim Bakanlığı “Bilgisayar Destekli Eğitim” projesinin hâlâ 
başlamamış olması;
Otomasyona alınmadığı için devlete girdi olarak kazanç sağlaması 
gerekirken hâlâ geleneksel yöntemlerin kullanımı ile fiziki harcamalar, 
iş gücü kaybı ve ülkenin zamanının kaybı gibi unsurların maliyeti;
Yerel yönetimlerdeki vergi kaçaklarının çok yüksek olması;
Otomasyona alınmayan projeler nedeniyle, ülkenin potansiyel kaynaklarının bilinmemesi 
nedeniyle katma değer olarak elde edilecekken, bu gelirlerin elde edilememesi maliyeti;
Ekilebilir arazilerin envanterinin çıkarılamamış olması ve bu nedenle ‘hangi araziye ne ekilmeli 
ki yüksek rekolte oluşturulabilsin’deki kayıpların maliyeti.
2002’de bize bir görev verilmişti “Bilişim Şurası” yapmak. Birinci şura oldukça başarılı oldu. 
Dolu dolu içerikli bir kitap geliştirildi. Hemen arkasından 2004’te II. Bilişim Şurası planlandı ve 
gerçekleştirildi. Burada da çok kapsamlı bir kitap ortaya çıktı. Tüm bu aktivitelerde binden fazla 
bilişimcinin desteği alındı. Bu gerçekten inanılmaz bir başarı öyküsü idi.
 
-Verimliliğin sağlanmasında bilişim personelinin sorunlarının çözülmüş olması ilk 
unsur. Kamuda ciddi biçimde uzman eleman sıkıntısı var. Bilgi işlem elemanlarının, 
idari kadrolar içinde nitelendirilmesi itici bir faktör ve ücretler yetersiz. Türkiye’de 
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-Kamu bilgisayar ağlarının koordinasyonunu sağlamayı hedefleyen Kamu-Net 
projesinin işler hale gelmesinin doğrudan doğruya bir hükümet meselesi olduğunu 
belirtiyorsunuz. 

-Evet aynı şeyi tekrarlıyorum. Hatta bu Kurul genişletilerek devam etmelidir.

-Klasik bir soru olacak ama; Bilişim Bakanlığı kurulmalı mı? Sizce

-Evet,evet.evet.

-Anlatmak istediğiniz başka konular var mı?

-Zaten çok konuştum. 35 yıldır birçoğunuzun tanıdığı Betül Körnes ile evliyim. Gurur 
kaynağımız olan; bir oğlumuz (Hür) ve bir gelinimiz (Ebru) var. Oğlum HP merkezde, gelinim 
ise IBM merkezde çalışıyorlar.  Haaa!!! Birde bana “Apo” diyen ve canımı alan dünya güzeli bir 
torunum (Nil) var.

Türkiye yöneticilerinin 
dikkatine sunmaya yeterli 
oluyor mu? Örgütlenmede 
dağınık bir yapı mı var? Daha 
derli toplu bir yapılanmamı 
olmalı?

-Türkiye gibi sorunlarını 
çözememiş yapılarda, konuya 
ilişkin Sivil Toplum Örgütü 
desteği ancak şimdiki kadar olur.
 
-Bir söyleşinizde “Devlet 
şeffaf toplum istemiyor” 
demişsiniz. Bununla neyi ya 
da neleri kastettiniz?

-Sayın Nuriye Akman ile o 
söyleşi 17 yıl önce 
yapılmıştı. O dönemde 
ölçmeye çalıştığımız 
“Bilişimsizlik maliyeti” 
unsurları yüksek 
seviyede idi. “e-Devlet 
Yolunda Türkiye” 
isimli bu kitabın 6. 
bölümünde belirtilen 

tüm olaylar yaşanıyordu. O nedenle ve konuya ilişkin dikkat çekecek “Devlet şeffaf 
toplum istemiyor” tanımlaması yapılmıştı. Ama, bugün itibariyle pozitif yönde önemli 
gelişmelere tanık oluyoruz.

-Bir başka şöyleşinizde de “Bordro yapmak, personel bilgilerini tutmak yeterli 
değil, bilgisayarı işlevsel kullanmak anlamlıdır” demişsiniz. “Eğer sürekli 
yenilenen bilişim teknolojisine aşina olmayan bir yöneticiyle çalışıyorsunuz, bu 
değişime adapte olamazsınız” ifadesi kullanmışsınız. Konuyu iki boyutuyla da 
açar mısınız?

-Bilişim, yatay bir sektördür. Yani bütün işkollarına hizmet verir. Burada en önemli 
konu; otomasyona alınacak projelerin iyi tasarlanıp öncelikle kurum üst yönetimiyle 
paylaşılması ve onayının alınması şarttır. Aksi halde, “dön, dön çıkmaz yol” olma riski 
çok yüksektir.
Çok doğru söylemişim. Bir küçük örnekle ifade etmeye çalışayım. Acaba ülkemizde 
kaç tane “bordro” programı geliştirildi ve halen “Run” ediliyor bilen var mı? Oysaki 
çeşitliliğine göre birkaç program geliştirilerek “Kullanıcı Kılavuz”ları ile tüm kurumlara 
servis edilseydi daha az maliyetli ve daha doğru olmaz mıydı?
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