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“3. kuşak” kamu BİM 
yöneticileri, 
görevi devraldı…

Türkiye bilişim 
sektörüne önemli 
bir bilgi birikimi ve 
deneyim kazandıran 
kamuda, “üçüncü kuşak 
BİM yöneticileri”nin 
devri sözkonusu artık. 
Yarısının 40-50 yaşında 
olduğu yöneticilerin 
yüzde 65’i, en az 13 yıldır 
görevde. İstatistikçilerin 
çoğunlukta olduğu kamu 
BİM yöneticilerinin 
yüzde 84’ü 9 saat ve 
üzeri çalışıyor… Ve 
sadece Başkent’te son 
altı ayda 20’yi aşkın 
kamu BİM yöneticisi 
değişti. 

Aslıhan Bozkurt

Dünyada büyük bir hızla 
büyümeye devam eden bilgi 
ve iletişim teknolojileri (BİT) 

sektörünün, bu yıl (2014) 5 trilyon 
dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. 
Dünyanın 17. ekonomisi olan Türkiye 
nüfusunun 35 milyonu dijitalleşirken, 
dijitalleşme Türkiye ekonomisine 
yıllık tahminen 17-19 milyar Türk 
Lirası katkı yapıyor. 
Türkiye’de ilk bilgisayar, bilindiği gibi 
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, 
yol- köprü muhasebe, stok denetimi 
vb. işlemler için 1960’ta getirttiği IBM 
650 bilgisayar oldu. Yani bilgisayarlar 
ilk kez kamuda kullanıldı. Daha 
sonraki yıllarda özellikle üniversite 
ve özel sektörde yaygınlaşan 
bilgisayarlaşma (otomasyon), kamu 
hizmetlerinde başlatılan büyük 
projelerle etkin ve hızlı bir şekilde 
sürdürdü. 
Özellikle kamuda geliştirilen bilgi 
işlem projeleri, günümüzde bu 
kurumların gelecekte de ayakta 
kalması için vazgeçilmeyecek 
derecede önem taşıyor. Kamuda 
yürütülen başlıca BT projelerini şöyle 
sıralayabiliriz:
İçişleri Bakanlığı’nın Merkezî 
Nüfus İdare Sistemi (MERNiS); 
Maliye Bakanlığı’nın “Vergi 
Daireleri Otomasyon Projesi” 
(VEDOP), “say2000i”, “Milli Emlak 
Otomasyon Projesi” (MEOP); 
Gümrük Müsteşarlığı’nın “Gümrük 
İdaresinin Modernizasyonu” (GiMOP) 
ve  “Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri” 
(BiLGE); Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
“Bilgisayar Destekli Eğitim” (BTE) 
ile özellikle son yıllarda başlattığı 
“Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi 
İyileştirme Hareketi” (FATİH); Adalet 
Bakanlığı’nın “Ulusal Yargı Ağı 
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Projesi” (UYAP); Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 
“Polis interneti” (POLNET) ve  “Mobil Elektronik 
Sistem Entegrasyon” (MOBESE); Sağlık 
Bakanlığı’nın Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi (TSBS); 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın “SanayiNet”;  Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü Tapu 
ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS). 
Ülkemizdeki 50 yılı aşkın bir süredir öncelikle 
kamu hizmetleri için geliştirilen bilgisayar 
teknolojisi (BT) projeleri, Türkiye bilişim sektörüne 
önemli bir bilgi birikimi ve deneyim kazandırdı. 
Birçok Avrupa ülkesinde bile olmayan bu kamu 
projeleri, Türkiye’yi örnek gösterir hale getirdi. 
Türkiye’nin bilişim serüveninde kamu, her dönem 
en büyük alıcı ve yaygın uygulamaları başlatan 
taraf olarak öne çıktı. Bu noktada kamuda söz 
konusu bu büyük ve anlamlı BT projelerini 
geliştiren, uygulayan ve sürdüren birimlerin 
yöneticileri olan kamu bilgi işlem merkezi (BİM) 
yöneticileri daha fazla önem kazandı. Özellikle 
son 30 yılda kamu kurumlarında oluşturulan 
BİM ve bilgi işlem daireleri, gerek kurumun 
sunduğu hizmetlere gerekse stratejik projelere 

verdiği yadsınamaz teknik katkı nedeniyle adeta 
kurumların “beyni” konumuna geldi. 
Türkiye’de kamuda bilişim projelerini başlatan 
“birinci kuşak kamu BİM yöneticileri” çoktan 
emekli oldu. Hatta “ikinci kuşak kamu BİM 
yöneticileri”nin büyük bir çoğunluğu ya emekli ya 
da farklı pozisyonlarda görevli. Şimdilerde artık 
özellikle kamu BİM’lerinde, “üçüncü kuşak kamu 
BİM yöneticilerinin devri” başladı.
    
BİM yöneticisi, “Kuruluşun bilgi işlem 
faaliyetlerini planlayan, yöneten, bilgi işlem 
hizmetlerini geliştiren ve işletim çalışmalarını 
yöneterek kaynakların optimum kullanılmasını 
sağlayan ve bilgi işlem hizmetlerini kullanan 
uç kullanıcılarla işbirliği yaparak kuruluşun 
çalışmalarının geliştirilmesine destek veren, 
etkili, yetkin bir hizmet verilmesini sağlayan 
kişi” olarak tanımlanıyor. Bilgi işlem birimi 
ise, kurumun bilgisayar teknolojileri ve yazılım 
alanındaki altyapısını yöneten, destek veren ve 
geleceğe yönelik yatırım planlarını belirleyen 
değerlendiriliyor. Kurum/kuruluşlardaki diğer 
birimlerin yazılım ve donanım ihtiyaçlarının 
analizi ve temini, bilgi yönetim ve proje geliştirme 
standartlarının belirlenmesi, sistemler arası 
entegrasyon,  diğer kurum ve yazılım şirketleriyle 
birlikte projeler geliştirme gibi işlemler bilgi işlem 
biriminin sorumluluğu arasında yer alıyor.
Türkiye Bilişim Sektörü Derneği (TÜBİDER) VOC 
Test Ekibi’nin 2013 Ocak ayına yaptığı “TÜBİDER 
Bilişim Sektörü Çalışan Ücretleri Araştırması”na 
göre, bilişim sektörü çalışanları daha çok 
gençlerden oluşuyor. Bilişim sektörünün yeni 
bir sektör olduğu, geçmişinin ancak 30-35 yıl 
sayılabileceği belirtilen araştırmada, Elektrik 
Mühendisleri ve Bilgisayar Mühendisleri Odalarının 
farklı araştırmalarındaki istatistiklerine göre, bu 
alanlarda mezun olan mühendis sayısının yılda 
8-10 bin olduğu anımsatılıyor. Ayrıca Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) 
istatistiklerine göre, Teknik Lise ve Meslek Yüksek 
Okullarının ilgili bölümlerinden her yıl on binlerle 
ifade edilen öğrenci mezun oluyor.

Son 6 ayda 10 kamu kurumundaki BİM yöneticisi değişti
Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) aylık yayını olan BİLİŞİM Dergisi olarak Temmuz 2014 sayımızın (167.), 
“Gündem” sayfalarımızda “Kamu bilgi işlem merkezi (BİM) yöneticilerinin profili”ne yer veriyoruz. BİM 
yöneticilerinin yaşı, eğitimi, görev süresi, mesleki bilgi ve düzeyi, bildikleri yabancı dil vb. niteliklerini 
öğrenmek amacıyla mail adresini bulabildiğimiz 102 kamu BİM yöneticisine 14 sorudan oluşan bir anket 
gönderdik. Bilgi istediğimiz söz konusu kamu BİM yöneticileri arasında yalnızca 12’si ile daha önce 
çeşitli etkinlik ve haber hazırlama sürecinde tanışıklığım oldu. Anketimizi tanıdığım yöneticilerden ikisi 
olmak üzere sadece 14 kamu BİM yöneticisi yanıtladı. Ve yanıt alabildiklerimizin yüzde 86’sının henüz 

Grafik 1. Kamu bilgi işlem merkezi (BİM) yöneticileri kaç yaşında? 

(*) Grafikler: Kutlay Yeğen

Grafik 2- Kamu bilgi işlem merkezinde kaç yıldır çalışıyor? 

tanışmadığımız kamu BİM yöneticisi 
olması da oldukça ilginç oldu doğrusu…
Bu durumda aslında anket sonuçlarımızın 
geneli yansıttığını söylemek pek doğru 
olmaz. Çünkü sorularımızı yanıtlayan 
kamu BİM yöneticileri, toplamın ancak 
sadece yüzde 14’ü kadarını oluşturuyor. 
Ve edinebildiğimiz kamu BİM yöneticileri 
listesinde sadece 4 kadın yönetici olması 
dikkat çekiyor.  
Anketimize yanıt veren yöneticiler ve 
basına yansıyan haberlerden edindiğimiz 
bilgilere göre, Ankara’da sadece son 
6 ayda aralarında İçişleri, Milli Eğitim, 
Maliye (Çeşitli genel müdürlükleri); 
Ekonomi; Bilim, Sanayi ve Teknoloji; 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik; Gümrük 
ve Ticaret, Gençlik ve Spor, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlıkları,  Türkiye Bilimsel 
ve Teknolojik Araştırma Kurum u 
(TÜBİTAK), Telekomünikasyon İletişim 
Başkanlığı (TİB) Emniyet, Sermaye 
Piyasası Kurumları (SPK), Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK), Et ve Süt Kurumu olmak üzere 
yaklaşık toplam 20’yi aşkın kamu BİM 
yöneticisi değişti.

Kamu BİM yöneticilerinin yarısı 
40-50 yaşında
Anketimize katılan kamu BİM 
yöneticilerinin yaşlarına bakıldığında 
yarısının 40 ile 50 yaş aralığında (Grafik 1) 
olduğu görülüyor.
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“Üçüncü kuşak kamu BİM 
yöneticileri”nin yüzde 65’i, en az 13 yıldır 
kamu BİM’de çalışıyor (Grafik 2). 1 ila 
4 yılın altında çalışanların oranı ile 10 
yıllık çalışanların oranı aynı (Yüzde 7). 
5-6 yıldır çalışanlar ise yüzde 14’lük bir 
orana sahip.

Yüzde 60’ı lisans üstü ve doktoralı
Kamu BİM yöneticilerinin üniversite 
eğitimleri incelendiğinde, yüzde 47 
oranıyla yüksek lisans, yüzde 13 oranıyla 
da doktora yapanlar göze çarpıyor (Grafik 
3). Burada özellikle son yıllarda hızla 
sayısı artan üniversitelerin yüksek lisans 
ve doktora programlarının etkili olduğu 
görülüyor. Yöneticilerin yüzde 40’ı ise 
lisans eğitimi almış.

İstatistikçiler çoğunlukta
BİM yöneticilerinin eğitim aldıkları alan 
incelendiğinde yüzde 19 ile İstatistik ilk 
sırayı alıyor (Grafik 4). İstatisliği yüzde 15 
ile İşletme izliyor.  Bilgisayar, Elektronik 
ve Endüstri Mühendisliği yüzde 11.5 ile 
üçüncülüğü alıyor  

Çok çalışıyorlar…
Anketimize katılan kamu BİM 
yöneticilerinin yüzde 84’ü 9 saat ve üzeri 
çalışıyor (Grafik 5). Yöneticilerin sadece 
yüzde 16’sı 8 saat mesai yapıyor.
Kamu BİM yöneticilerinin hepsi en az 
bir yabancı dil biliyor. Yüzde 88 oranında 
İngilizce bilinirken ikinci yabancı yabancı 
dil olarak ise Almanca ve İspanyolça 
bilenlerde var.

Maaşları 3 bini aşkın
Yöneticilerin ücretlerinin alt sınırı 
3.010 TL (Grafik 6). Yüzde 77’si 3500’ün 
üzerinde maaş alırken yüzde 23 
oranındaki BİM yöneticisi, 3010-3500 
aralığında maaş alıyor.
Kamu BİM yöneticilerinin yüzde 70’i 
mesleki örgütlere (TBD, TMMOB Elektrik 
ve Elektronik Mühendisleri Odası, Kamu-
Kalite Derneği, vb ) üye. Yüzde 10’u ise 
spor klübüne gidiyor.

Grafik 3- Kamu bilgi işlem merkezi (BİM) yöneticilerinin eğitim durumu Grafik 6- Kamu bilgi işlem merkezi (BİM) yöneticilerinin ücreti 

Grafik 7- Kamu bilgi işlem merkezi (BİM) yöneticileri karar alırken 

bilgisayar ve iletişim teknolojilerini nasıl kullanıyor? 
Grafik 4- Kamu bilgi işlem merkezi (BİM) yöneticilerinin eğitim aldığı alan

Grafik 5- Kamu bilgi işlem merkezi (BİM) yöneticilerinin ortalama 

çalışma süresi

Karar alırken BİT’i 
kullanıyorlar…
BİM yöneticilerinin neredeyse tamamı 
mesleki bilgisini artırmak amacıyla 
sektördeki kurum ve STK’ların, büyük 
bir oranda da uluslararası kurum 
ve STK’ların düzenlediği seminer ve 
eğitim programlarına katılıyor. Yüzde 
10 oranında da kurumda hizmet içi 
eğitim alıyor. 
Anketimize katılan yöneticilerin yüzde 
58’i zaman zaman, yüzde 42’si ise her 
zaman karar alırken BİT’kullanıyor 
(Grafik 7).
Kamu BİM yöneticilerinin nesnel ve 
hızlı karar almak üzere kullandığı 
yöntemi sorduğumuzda yüzde 42’si 
bir yöntemleri olmadığını bildirdi. 
Sorumuz, “Hemen hemen her 
türlü uzmanla görüşmek”; “Önce 
hissettiklerim, sonra tecrübelerim 
sonra diğerleri (digital, bir bilene 
sorma, araştırma vb)”; “Genellikle 
bilimsel yöntem kullanılmakta olup 
zaman zaman da sezgisel yöntemde 
kullanılabiliyor” ile “Tüm kararlarda 
ekip çalışması ve ekip görüşüne önem 
veriliyor” şeklinde de yanıtlandı. 

Lider ve yönetici nasıl olur?
Yönetici insanları çalıştırır, Lider onlara ilham verir. 
Yönetici kudrete bel bağlar, Lider iyi niyete. 
Yönetici korku uyandırır, Liderlerden sevgi yayılır. 
Yönetici “BEN” der, Lider “BİZ” . 
Yönetici KİMİN hatalı olduğunu gösterir, Lider NEYİN 
hatalı olduğunu. 
Yönetici nasıl yaptırılacağını bilir, Lider nasıl 
yapılacağını. 
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