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TBD Kamu-BİB ilk başkanlarından 

Abdullah Körnes: Öncelikle 
“Bilgi paylaşımı kültürü”ne 
sahip olmalıyız

BİM yöneticisinin 
teknik yeterliliğiyle 
önce ekibinin 
sonrada 
kurumunun 
güveni kazanması 
gerektiğini 
belirten Körnes, 
üst yöneticinin 
desteğinin verimli 
ve hızlı proje 
üretmedeki 
öneminin altını 
çizdi.

“Kamu bilgi işlem merkezi (BİM) yöneticilerinin profili”ne yer verdiğimiz “Gündem” 
sayfalarımıza,  Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Menteş 
tarafından sıklıkla “bir efsane” olduğu vurgulanan Kamu Bilgi İşlem Merkezleri (BİM) 
Yöneticileri Birliği’nin (Kamu-BİB) kurucularından biri olan Abdullah Körnes de kısa bir 
açıklama göndererek katkı verdi. 

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü’nü bitiren, Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi’nde (ÖSYM) 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 emekli. 
Yapılan her “otomasyon” çalışmasının “kurumsal ve bireysel” bazda yürütüldüğü 
için “inanılmaz zaman ve emek kaybı” oluşturduğuna dikkat çeken Körnes, bilişim 
personelinin “korunması” ve “ayrı bir statü” ile çalışmasından yana olduğunu sürekli 
olarak vurguluyor. 

Körnes, kısa yazılı açıklaması şöyle:

“BİM yönetilerinin profili nasıl olmalıdır?” soru-
sunun yanıtı, yıllardır gerek sözlü gerekse yazılı 
olarak dile getirdiğimiz birçok unsuru içeriyor. 

Öncelikle toplum ve BİM yöneticileri  olarak “Bilgi 
paylaşımı kültürü”ne sahip olmalıyız. 

Çalıştığız kurumun işleyişini çok iyi bilmeliyiz ki 
diğerlerinin karşısında,  “İşi en iyi bilen” olarak 
ortaya çıkmalıyız. Bu,  bize üst yönetimler nezdinde 
önemli avantaj sağlayacak ve saygınlığımız arta-
cak.  

Biz artık öğrendik ki, en üst yöneticinin desteği 
olmaksızın verimli ve hızlı proje üretmek hep bir 
sonraki bahara kalır. Yani başarı, kurumun Bilgi 
Sistemleri Başkanı (Chief Information Officer- CIO) 
olmasından geçiyor. Artık biliyoruz ki; Yapılan 
çalışmaların tekrarsız ve en hızlı biçimde topluma 
katkı verir hale gelebilmesinin  tek yolu budur.

BİM yöneticisi teknik olarak yeterli olmalı, önce 
ekibinin sonrada kurumunun güveni kazanılmalı. 
Böylece, sağlanan bu güven ortamı proje üretmek 
için ideal hale gelecek.

En çok sıkıntısını yaşadığımız konu;  otomasyon 
ve entegrasyon olgularının iyi anlaşılamıyor 
olmasıdır. Böyle olunca beklenen verimlilik ge-
lemiyor. Otomasyon ve entegrasyon iyi anlaşılmalı 
ve uygulanmalı. Bütün yapılan çalışmalarda “ver-
imlilik” önemsenerek dikkate alınmalı. 

Bütün bunlar daha da ayrıntılandırılabilir. 1. ve 
2. Bilişim Şurası “e-Devlet” raporları ile Kamu-
BİB Grubu’nun yaptığı çalışmalar konuyu daha 
kapsamlı incelendi.

Özellikle TBD Kamu Bilgi İşlem Merkezleri (BİM) 
Yöneticileri Birliği (Kamu-BİB) olarak biz yıllardı 
“Bilişimsizlik Maliyeti” konusunu yeterince 
anlatamadık. Oysaki konu çok önemli. Bir örnek 
vermek isterim. Hepimiz ibretle izlemekteyiz ki 
sokağımızın (larımızın) önü her gün (365 X 24) 
kazılmaktadır. Neden?

Biliyoruz ki altyapı oluştururken Coğrafi Bilgi Sis-
temleri (Geographical Information Systems -GIS) 
kullanarak “veri tabanı” kurmalıyız. Bu bilgileri 
verimli kullanmazsak ve bu bilgileri entegra-
syona sokmazsak kapımızın önü her gün kazılır ve 
inanılmaz maddi (ama gerçekten çok yüksek) ve 
psikolojik sıkıntılar yaşarız.

http://www.bilisimdergisi.org/s167

GÜNDEM:  Kamu BİT yöneticilerinin profili
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