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Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Aktaş:   Dürüst, tutarlı 
ve hesap verebilir olun!..

Kamu bilgi 
işlem merkezi 
yöneticisinin 
teknik konuların 
yanında iletişim, 
yönetişim, işletme 
ve yönetimle 
ilgili temel bilgi 
ve becerileri 
de taşımak 
zorunda olduğunu 
vurgulayan Aktaş, 
doğru olduğuna 
inandıkları bir 
şeyi üstlerine 
söylemekten 
çekinmemelerini 
istedi. 

“Kamu bilgi işlem merkezi (BİM) yöneticilerinin profili”ne yer verdiğimiz “Gündem” 
sayfalarına Başkent Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ziya Aktaş, hem kısa bir değerlendirme hem de sorularımızı yanıtlayarak katkı verdi. 
Türkiye’de (Bilgisayar Mühendisliği)  dalındaki ilk Türk profesörü olan Aktaş’ın bilgi 
sistemleri analiz ve tasarımı (Structured Analysis and Design of Information Systems) 
konulu bir kitabı uluslararası Prentice Hall firması tarafından 1987’de ABD’de basıldı.
1977-1981 ile 1983-1988 yılları arasında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanlığı 
yapan, yurtdışında ziyaretçi profesör olarak ders veren Aktaş, 1995 ve 1999’da DSP 
İstanbul Milletvekili seçildi. Aktaş, TBMM Sanayi,  Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu üyesi ve Başkan Yardımcısı; TBMM Bilgi ve Bilgi Teknolojileri 
Grubu Başkanlığını yaptı. 1999’da Bülent Ecevit Başbakanlığında kurulan 56’ncı T.C. 
Hükümetinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptı.  
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ömür boyu hizmet ödülü sahibi de olan Aktaş,  uluslararası 
Tasarım ve Süreç Teknolojileri Derneği’nin (Society for Design and Process Technology- 
SDPS) üyesi. 
Aktaş, günümüzde kamu bilgi işlem merkezi yöneticisinin yazılım mühendisliği, bilgisayar 
yapısı, veritabanı yönetimi, veri madenciliği, bilgisayar ağları, veri gizliliği ve iletişimi gibi 
teknik konuların yanında kişilerle iletişim, yönetişim, işletme ve yönetim ile ilgili temel 
bilgi ve becerileri de taşımak zorunda olduğunu vurgulayıp “ Kısacası, bilgi mühendisi 
olmalı” dedi.
KBİM yöneticisinin temel görevinin bilgileri kimden, hangi kaynaklardan edinebileceği, 
onlara nasıl erişilebileceğini bilip gerektiğinde üst düzey yöneticisine iletebilmesi 
olduğunu belirten Aktaş, bu zor görevin belirli bir deneyim ve bilgi birikimini 
gerektirdiğine dikkat çekti. Aktaş, “Doğru olduğuna inandığınız bir şeyi üstlerinize 
söylemekten çekinmeyin. Dürüst, tutarlı ve gerektiğinde hesap verebilir bir kişilik sahibi 
olun” gibi bazı etik kuralları bizimle paylaştı. 
Söyleşiye başlamadan önce Aktaş, eski “çalışma arkadaşlarına vefa”, “yanlış olan bir 
şeyi gördüklerinde, nezaket sınırları içinde kendisine iletebilmeleri için güven ve cesaret 
verebilme” ve “tarihe not düşmek” adına bizimle şu bilgileri paylaştı:

“1995 yılı Aralık ayında yapılan Genel Seçim’le 
20. Dönem İstanbul Milletvekili olarak TBMM ne 
girmiştim. İlk bakındığım şey TBMM’de bilgi, bilgi 
teknolojileri ile veya bilişimle ilgili çalışmalar 
yapmakta olan sürekli bir komisyonun var olup 
olmadığıydı. Öyle bir şey yoktu. O zaman “Neden 
biz kurmayalım?’ dedim. Deneyimli arkadaşlar, 
hiç şansın yok, boşuna uğraşma dediler. ‘Aylardır 
süren İç Tüzük çalışmaları yeni bitti; komisyonlar 

gözden geçirildi, kısa bir sürede de oylanıp 
çalışmalar bitecek’ diye ilave ettiler. Ben de, 
o zaman “Bize en yakın olabilecek komisyona 
girelim” diye düşündüm. O zamanki ‘Sanayi, 
Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar Komisyonu’na, 
‘Bilgi ve Teknoloji’ sözcüklerini tüm partilerden 
bazı milletvekili arkadaşlarımızın katkısı 
ve desteği ile ekletmeyi başardık. Böylece 
o Komisyonun adı ‘‘Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar Komisyonu, Bilgi ve Teknoloji 
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Komisyonu’ olarak değişti ve hâlâ da öyle çalışıyor. 
Komisyonun Başkan Vekilliği görevini de bana 
verdiler. Ama gelin görün ki bir yıl boyunca bizimle, 
yani ‘bilgi ve teknoloji’  ile ilgili hiçbir çalışma 
gelmedi. 
Bunun üzerine adına ‘Bilgi ve Bilgi Teknolojileri 
Grubu’ dediğimiz bir Grubu tüm partilerden otuz 
beş - kırk milletvekili arkadaşımızla birlikte 
kurduk. Başkanlığını da ben üstlendim. Kısa 
bir süre sonra Grubumuzun adı ‘Bilgi Grubu’ 
diye anılmaya başlandı.1999 seçimlerinden 
sonra üyelerimizin sayısı seksenin üstüne çıktı. 
Grubumuzun üyeleri milletvekilleri idi ama 
çalışmalarımızda TBD, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), 
basın temsilcileri gibi sivil toplum kuruluşları (STK) 
temsilcileri ile birlikte Başbakanlık Müsteşarlığı, 
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Avrupa 
Birliği (AB) gibi kamu kurum ve kuruluşlarının 
temsilcileri de katkılarda bulundular. 

Bildiğiniz gibi 1999 yazında Türkiyemiz Marmara 
Depremi ile manen ve maddeten sarsıldı. Hiç 
unutamıyorum, bir gün baş başa görüştüğümüz 
bir sırada rahmetli Başbakanımız ve sevgili 
Genel Başkanımız Bülent Ecevit, söz arasında 
‘Görüyor musunuz Sayın Aktaş, şanssızlığa bakın 
yüzyılın depremi geldi bizi buldu’ deyince hıçkırık 
boğazımda düğümlendi. ‘Efendim belki öyle ama 

halkımızın şansı da böyle bir felaket zamanında 
sizin gibi bir devlet adamının başımızda olmasıdır’ 
diyebildim. Gerek deprem konusunun Türkiye için 
önemi ve kaçınılmazlığı, gerek Enerji Bakanlığım 
sırasında bir nükleer santral kurulmasının son 
aşamasına geldiğimizde rahmetli Başbakanımızın 
son kararı, 1999 seçimleri sonrasına bırakalım 
ricası ve seçim sonrası bakanın değişmesi 
nedeniyle o kararın hiç alınamaması olsa gerek 
nükleer enerji, bilgi ve teknoloji konusunda 
Türkiyemizde bilimsel ve teknik çalışmaların 
geliştirilmesinin gereğine inanıyordum. Bütün bu 
ve benzer nedenlerle Başbakanımız Sayın Ecevit’in 
bilgi ve onayı ile Bilgi Grubumuzda Türkiye’de ‘Bilgi 
ve Teknoloji Bakanlığı’ kurulması için gereken 
yasal çalışmalara başladık. 1999’un sonuna 
doğru gelmiştik. O aylarda Japonya’da ‘Yeni Bin 
Yıl Projesi’, AB’de ‘e-Avrupa Projesi’ adlı birer 
projenin ABD’yi yakalamak üzere önümüzdeki on 
yılda ülkelerinde ‘Information Society’ yaratmak 
için adımlar atıldığını merak ve heyecanla izlemeye 
başladım. O sıralarda (knowledge) sözcüğü 
Türkçe’de (information) kadar kullanılmıyordu. 
Bir gün rahmetli Başbakanımızı ziyarete gidip 
bu gelişmeleri özetledim ve ‘Bilgi ve Teknoloji 
Bakanlığı’ yerine ‘Bilgi Toplumu Bakanlığı’ kursak 
daha iyi olacak dedim. Rahmetli gözlerimin içine 
bakarak ‘Ee tamam, öyle yapalım’ dedi. Ben de 
kekeleyerek, ‘Efendim, sözcük biraz iddialı geliyor’ 
diyebildim. Nur içinde yatsın gülerek ‘Biraz 

iddialı olmanın zararı olmaz!’ dedi. Böylece Bilgi 
Grubumuzda ‘Bilgi Toplumu Bakanlığı’ kurulması 
için gereken çalışmaları başlatıp sürdürdük. 
Çalışmayı bitirdiğimizde, Rahmetli Ecevit’ten 
sonra koalisyon ortakları Sayın Mesut Yılmaz ve 
Sayın Devlet Bahçeli’yi de ziyaret ederek bilgi 
sundum. Onlar da böyle bir çalışma için beni ve 
arkadaşlarımı kutladılar. Teşekkür ettiler. Ama 
ardından gelen ekonomik kriz ve siyasi kriz pek 
çok şey gibi bunu da engelledi. 
 
Bütün bu hengâme içinde rahmetli Ecevit,  İsveç-
Göteborg’da 15-16 Haziran 2001’de yapılan AB 
üst düzey toplantısında Türkiye’nin de diğer iki 
aday ülke Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 
ile birlikte, eEvrupa + projesine katılım kararını 
imzaladı. Ardında da eTürkiye adıyla paralel 
çalışmalar başlatıldı. Ama ne yazık ki 2002 
seçimleri sonrası eTürkiye unutuldu. Daha da 
acısı Ecevit ve onun imzası ile girdiğimiz eAvrupa+ 
projesi unutturulup sözü bile edilmez oldu.  2003 
yılından itibaren yeni hükümet her şeyi kendileri 
bulup başlatmışlar havası içinde önce Devlet 
Bakanlığı, daha sonra da Ulaştırma Bakanlığı ve 
o da olmadı Kalkınma Bakanlığı gibi bakanlıklar 
bünyesinde Bilgi Toplumu çalışmalarını sürdürdü… 
Sürdürüyor.

İçimde ukde olarak kalan bir şey bizim Bilgi 
Grubumuza üye veya ziyaretçi olarak katılan 
kimi kişilerin zaman içinde kendi çıkarları için 
bizi arkadan vurma çabaları olmuştur. Bunu da 
söylemeden edemeyeceğim. 

Bu arada zaman zaman kimilerinin referans 
verdiği Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı 
(TUENA) Projesi çalışmaları T.C. Ulaştırma 
Bakanlığı için TÜBİTAK tarafından 1997 yılı 
Temmuz ayında başlatılıp Ekim 1999 da 
tamamlanmış ve 18 Ocak 2000 günü Çankaya 
Köşkü’nde Sayın Demirel tarafından kamuoyuna 
duyurulmuştur. Ama ondan önce 1993 yılında DİE, 
şimdiki TÜİK, bünyesinde sürdürülen ve Türkiye’de 
oluşturulması amaçlanan Ulusal Bilgi Sistemi 
projesi ve onun  “The Feasibility and Cost Benefit 
Study Report for SIS National Information System 
and Statistical Infrastructure Development  and 
Policy Project”, başlıklı Teknik Olurluk Raporu 
Ekim 1993 ayı içinde DİE tarafından kredi talebiyle, 
Dünya Bankası’na sunulmuştu. Hiç sözü bile 
edilmiyor. Yerine, dört yıl sonra 1997 yılında 
başlatılan TUENA projesi milat olarak anılmaya 
çalışılıyor…
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‘Bilgi toplumu’, sözcüğünden de kısaca söz 
edeyim. Kimilerine göre ‘Bilgi toplumu’, herkesin 
İnternet kullandığı bir toplumdur.  Bu basit bir 
benzetme ile eline her saz alanın müzisyen olduğu 
gibi bir söylemdir. Kısaca şunu demek istiyorum: 
Evet, İnternet şimdilik bir ön şarttır. Gelecekte 
İnternet’in yerini ne alacak şimdiden bilemiyorum. 
Ama o İnternet’te akan mesajların ne olduğu ve 
kimler tarafından ne amaçla kullanıldığıdır ‘Bilgi 
toplumu’nu tanımlayan. Biraz daha açabilmem için 
önce İngilizcedeki (data/information/knowledge)  
veya Türkçe karşılıkları olan (veri/haber veya 
enformasyon/bilgi) üçlüsünden söz etmek gerek. 
Bu üç terim arasında anlam ve içerik bakımından 
en değerlisi bilgidir (knowledge).

Bilgi toplumunu herhangi bir bireyin alacağı bir 
kararın doğru olabilmesi için gerekli zamanda, 
gerekli sürede, uygun bir bedel karşılığı ve gerekli 
doğrulukta gereken bilgiye erişebildiği bir toplum 
olarak tanımlamak isterim. Kısaca, telefon, 
İnternet, dizüstü veya masaüstü bilgisayar veya 
kısaca bilişim araçları böyle bir toplum için sadece 
araçtırlar, amaç değillerdir.”

Aktaş, daha sonra sorularımızı şöyle yanıtladı: 

-Kamu bilgi işlem merkezi yöneticisi profili nasıl 
olmalı?

-Zaman içinde bilgi teknolojilerindeki hızlı 
gelişmeler ve özellikle bilginin özel veya kamu fark 
etmeksizin tüm kurum ve kuruluşların yöneticileri 
için taşıdığı önem ve değer arttıkça kamu bilgi 
işlem merkezi (KBİM) yöneticisinin de bu alanlarda 
yetkin olması da gerekli hale geldi. Kısaca, bundan 
otuz kırk yıl önce böyle bir yöneticinin sadece 
programlama bilmesi yeterliydi. Ancak günümüzde 
yazılım mühendisliği, bilgisayar yapısı, veritabanı 
yönetimi, veri madenciliği, bilgisayar ağları, veri 
gizliliği ve iletişimi gibi teknik konuların yanında 
söz konusu yönetici, kişilerle iletişim, yönetişim, 
işletme ve yönetim ile ilgili temel bilgi ve becerileri 
de taşımak zorunda. Kısacası, bilgi mühendisi 
olmalı. 

- Kamu bilgi işlem merkezi yöneticisinin profili 
neden önemli?

-Bilgi toplumunda sade 
vatandaştan en üst 
düzeydeki yöneticiye 
kadar herkesin doğru 
karar alabilmesi için 
gerek duyduğu bilgiler 
farklı. Özellikle üst düzey 
yöneticilerin alacakları 
kararların doğruluğu,  
yönettikleri özel veya 
kamu kurum ve kuruluş 
için yaşamsal önem ve 
değer taşıyor. KBİM 
yöneticisinin temel 
görevi, bilgileri kimden, 
hangi kaynaklardan 
edinebileceği, onlara 
nasıl erişilebileceğini 
bilip gerektiğinde bağlı 
olduğu üst düzey yöneticiye 
iletebilmesidir. Böylesi 
zor bir görev, belirli bir 
deneyim ve bilgi birikimini 
gerekli kılıyor.

-Kamu bilgi işlem merkezi 
yöneticisi neyi, nasıl 
değiştirir/etkiler?

- Bir kurum ve kuruluştaki 
çeşitli düzeylerdeki 
yöneticilerin görevleri 
ile ilgili olarak alacakları kararların doğruluğu, 
sadece kendilerini değil tüm kurum ve kuruluşu 
hatta tüm ülkeyi ilgilendirir, değiştirir/etkiler. 
Bunun en açık kanıtı, bir zamanlar yöneticiler için 
“Bilgi İşlem Müdürü” unvanı ile yetinilirken pek 
çok kamu veya özel sektör kuruluşunda önceleri 
“Daire Başkanı”, sonra “Genel Müdür Yardımcısı”, 
sonraları “Genel Müdür”, sonraları kurum ve 
kuruluşun bilgiden yetkili ve sorumlu İcra Kurulu 
Başkanı (Chief Executive Officer - CEO) veya Bilgi 
Sistemleri Başkanı (Chief Information Officer- CIO) 
denilen en üst düzey yöneticilerden birisi olmak 
düzeyine erişebiliyor olması;  bunun gerekli ve 
zorunlu hale gelmesidir.
-İlkesel ve etik olarak kamu bilgi işlem merkezi 
yöneticisinin sahip olması gereken nitelikler 
nedir?

-Son yıllarda ABD ve Avrupa’da Bilgisayar 
Mühendisliği ders programlarında giderek artan 
sayıda “Etik” dersi verilmeye başlanmıştır. Galiba 
ilk veya ilklerden birisi olarak son üç yıldır Başkent 
Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde 
bu dersi veriyorum. Özellikle bilgi teknolojilerinin 
veri/bilgi gizliliği, bilgi mahremiyeti, iletişim suçları 
gibi çeşitli adlarla gündeme gelen yasal suçlar 
nedeniyle etik konusu giderek artan bir ilgiyle 
izlenmektedir.

ABD’de üst düzey yönetimde görev almış B. 
Stone ve M. Ukleja adlı iki yazarın deneyimlerini 
aktardıkları bir kitaptan aklımda kalan ve özellikle 
sizinle paylaşmak istediğim bazı etik kurallar 
şunlar:

 Size sorulduğunda doğru olduğuna inandığınız 
bir şeyi üstlerinize söylemekten çekinmeyiniz;

 Dürüst ve tutarlı olunuz;
 Çevrenize güven aşılayınız;
 Gerektiğinde hesap verebilir bir kişilik sahibi 

olun;
 Başkalarının dini inançlarına saygı duyun;
 Altın kural: Başkalarının size nasıl 

davranmalarını istiyorsanız siz de başkalarına öyle 
davranın;

 Hilebazlar eninde sonunda kaybederler;
 Bulunduğunuz toplum ve ülke ile ilgilenin, bilgi 

sahibi olun.
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