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M erhaba 
Bazı işleri yönetmek için sadece yönetim bilgisine 
sahip olmak yetebilir, ama bazı işleri yönetmek için 
de kesinlikle o işten “anlamak” gerekir. Örneğin 
hastane, Ar-Ge, ordu ve bilgiişlem yöneticiliği yapılan 
işi bilmeyi gerektiren alanlardır. Bir hastanenin 

başına iğneciyi, Ar-Ge’ye vücut geliştirmeciyi, ordunun başına da 
kokoreççiyi atayamazsınız. Hele atamalara siyaseti, ticareti, alan 
dışı ağların üyeliği ölçütlerini de koyarsanız sözünü ettiğimiz türden 
birimlerin başarı şansını daha baştan azaltmış olursunuz. Konumuza 
gelelim, ülkemizde kamu bilgiişlem merkezlerine yönetici atamalarında 
siyaset gibi alanların etkisi uzun yıllar ülke ortalamalarının altında 
kaldı (özel sektörde bu iş anlayana verilmek zorunda kuşkusuz) . 
Genellikle kamu BİM yöneticiliğine teknik bilgileri olan kişiler atanmaya 
çalışılırdı. Ancak son yıllarda bu radikal bir biçimde değişti ve kamu 
BİM’ler ne yazık ki, siyasi çekişme alanlarından biri haline geldi. 
Ortalama bir bilgiişilem yöneticisinin 3-5 yıl arası olmasa gereken 

görev süresi kimi kurumlarda neredeyse üç beş ay düzeylerine indi. Üstelik siyasi 
reflekslerle yapılan atamalar sonucunda bir kısım kamu BİM’inin başına bilişimle ilgilisi 
olmayan başka “disiplinlerden” yöneticiler atandı. Bilişim firmalarının satış görevlilerinin 
bu tür yöneticilerle yaptıkları görüşmelerde yaşadıkları pek çok trajikomik anı birikti 
bile...  Peki, bu atamalar nelere mi yol açıyor? Şöyle ki,  öncelikle, kurumsal bilgi, beceri, 
birikim ve hafızada kayıplar oluyor. Atananların bilişimi öğrenmek ve yanlış yere imza 
atmamak için en az iki yıl harcamaları gerekiyor. Bu da  kurumun yeni bilişim projelerine 
girme konusunda en az iki yıl kaybetmesine yol açıyor. Dahası günü kurtarmak bu tür 
yöneticiler için başarı oluyor… Çalışanların verimi düşüyor; çalışma istekleri kayboluyor, 
güvensiz bir çalışma ortamı ortaya çıkıyor. Ülkemizin en büyük bilişim mal/hizmet alıcısı 
kamuda işler durduğu için, bilişim şirketlerinin gelirleri düşüyor, borçları ve alacakları 
öteleniyor. Bilişim birimlerinin bu duraksaması negatif çarpan etkisi olarak hizmet 
verdikleri diğer birimlere de yansıyor… Liste uzun… Yayın kurulumuzda bu süreçle ilgili 
aydınlatıcı neler yapabiliriz diye düşündük ve aklımıza kamu BİM yöneticilerimizle ilgili bir 
araştırma yapmak geldi. Buradan yola çıkarak da iyi bir BİM yöneticisinin hangi özelliklere 
sahip olması gerektiğini ortaya çıkarmaya çalıştık.  Ola ki bu “Gündem” sayfalarımızı 
okuyanlardan birisi ileride BİM yöneticisi atama gücü elde eder de aklına bizim bu 
araştırmamız gelir, diye umduk… Umanın bir yüzü…
Konu kamudan açılmışken başka bir sorunumuzu daha bu sayıda ele alalım istedik: Kamu 
İhale Kanunu (KİK) ile yazılım+hizmet alma sorunları… Kamuda işinizi iyi yapmak için bir 
yazılım veya bir yazılım+hizmet almaya kalktığınızda karşınıza Kamu İhale Kanunu (KİK) 
ve ilgili mevzuatlar  çıkıyor. Kanun, rekabetin sağlanması ve kamu görevlisinin görevini 
kötüye kullanmamasına yönelik olarak ya da satın alıma bir çeki düzen vermek amacıyla 
yapılmış. Ancak kanun yazılım ve yazılım hizmeti alımlarına özel bir bakış açısı getirmemiş. 
Bu yüzden de KİK’le işinize yarayacağınızı düşündüğünüz bir yazılımı ve bir yazılım 
hizmetini almanız tamamen olasılıklara bağlı. Çünkü yasa öncelikle “rekabeti sağla” diyor. 
Rekabeti sağlamak için de alacağınız yazılımları karşılaştıracak, ölçümleyecek  sağlam 
bir ölçüm mekanizmasına ve bunun hukuksal karşılıklarına sahip olmanız gerekiyor. 
Ama yazılım ürünleri için ne böyle bir mekanizma ne de açık seçik hukuki bir tanım var. 
Bu durumda KİK’in önce rekabeti sağla yaklaşımı, gerçekten gereksinim olanı değil de 
rekabetten sıyrılan “ucuz” yazılım+hizmetin alınmasına yol açıyor. Kuşkusuz devletin de 
zarara uğratılmaması gerek. Ancak ihale koşulları gereği alınan istenmeyen yazılımlar 

daha sonra kurumlara pek çok sorun yaratıyor. “Ucuzu alalım, devleti maddi 
zarara uğratmayalım, ileride teftişle, mahkemeyle, Sayıştay’la uğraşmayalım” 
diye bir sınır çizince işlevsiz bir ürün ve tatminsiz bir hizmetle karşı karşıya 
kalınabiliyor. Kuşkusuz bu durum devleti ürün alımında yapılan kârdan çok daha 
fazla miktarda zarara sokuyor… Kısaca kamu BİM satın alımcısı KİK yüzünden 
öncelikle istenen ürünün sağlanmasıyla değil sağlama yolunda “başıma bir iş 
gelmesin” diye süreci yönetiyor. Hatta kamuda “KİK’sel” ihale ve imza dedi mi 
şu sıra yöneticiler deyim yerindeyse kaçacak delik arıyor. Devlet de KİK alımıyla 
yazılım/hizmet ihalelerinin zorluğunun farkında ve bu yüzden DMO, TÜRKSAT, 
TÜBİTAK veya kamunun sahip olduğu kimi lisansların ortak kullanımı gibi 
yollar açmaya çalışıyor.  Ancak devlet, KİK’le direttiği serbest rekabeti sağlama 
koşulunu böylece kendi eliyle bozmuş oluyor… Sonuç olarak konuyu sizler 
için inceledik,  ama baktık ki, bakım başta olmak üzere yazılım, lisans, kaynak 
kodu ve garanti gibi terimlerden herkes farklı anlamlar çıkarıyor, bunları da 
araştırmamızın içine kattık. (Örneğin kamu, yazılım bakımını hiç sevmiyor, 
kendini kazıklanmış gibi hissediyor, oysa bakım yazılım yaşam döngüsünün en 
önemli bileşenlerinden biri. ) 
Bu sayımız (Temmuz-Ağustos 2014, yazlık sayısı) yine çok dolu… 
Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi Yöneticisi Mehmet C. Peker; 
“Türkiye’de Ar-Ge” araştırmasıyla Ahmet Hamdi Atalay;  
Bitcoin terimlerini kendi çabasıyla Türkçeleştiren Murat Kiper;   
“Nehir söyleşi” kitabıyla Prof. Dr. Aydın Köksal;  
“Bir kitabı yazarından iyi kim anlatır” projesiyle Nezir Yücesoy;
TBD Özenli Türkçe Çalışma Grubunun etkinlikleri yazısıyla Prof. Dr. Tuncer 
Ören;  KİK dosyamıza verdiği katkılarla, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 
Başkanı Hulusi Şentürk;
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kaan Kurtel; 
TBD 2. Başkanı İ.İlker Tabak, 
Avukat Metin Özderin ve  Ayşen Güler; 
Çankaya Belediyesi BİM Müdürü Üveyiz Zaim Ünal; 
Veri Park Genel Müdürü Aslı Derbent Özkan ve Satış Pazarlama Müdürü 
Armağan Gürkan; 
BT Kurumsal Bilgi Sistemleri Kurucusu Berkan Teksöz;

“Kamu BT Yöneticilerinin profili” gündem sayfalarımıza verdiği katkılarla, Prof. 
Dr. Ziya Aktaş;
TBD Kamu-BİB ilk başkanlarından Abdullah Körnes ve kamu bilgi işlem 
yöneticileri profili çalışmasına yanıt veren onlarca yöneticilerimiz bizlerle oldu.  

Bitmedi tabii, Hülya Küçükaras, Nezih Kuleyin, İ.İlker Tabak, Eylem Cülcüoğlu, 
Ayfer Niğdeli’nin düşündürücü ve eğlenceli yazıları Aslıhan Bozkurt’la Fatma 
Ağaç’ın haber ve yorumları, Arzu Kılıç ve Makbule Kandakoğlu’nun söyleşileri de 
sizleri bekliyor… İki ay sonra görüşmek üzere…
Şen kalın.
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