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TBD Ankara Şubesi Başkanı Selçuk Kavasoğlu’nun yönettiği “Kamuda İnovasyon” 
konulu panelde ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü 
Anıl Yılmaz, Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı Furkan Civelek 

ile ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kesik konuştu. Bu panelde, “Kamuda yenileşim 
yönünde yapılacak çalışmalarda bilişim teknolojilerinin kamu yönetimine sağlayacağı yenilikçi katkılar 
neler olabilir? Bunu sağlamak için paydaşlara (kamu, özel sektör ve üniversiteler) düşen görevler 
nelerdir? İlgili paydaşlar arasındaki işbirliği gerektirebilecek öncelikli konular hangileridir?” gibi 
sorulara yanıt arandı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü Yılmaz inovasyonu, “nitelik artıran 
yenilikler” olarak tanımladı ve bakanlık olarak inovasyon konusunda yaptıkları çalışmalar ve verdikleri 
teşviklerden ayrıntılı olarak söz etti.  Başbakanlık Bilgi Merkezi (BİMER) hakkında da bilgi veren Yılmaz, 
kamuda en ufak bir inovasyon girişinin “illegalite” suçlamasıyla karşılaşabileceğine dikkat çekip 
“Kamuda inovasyon için yönetişim organizasyonun iyi kurulması gerekiyor” dedi.

Kamu inovasyonu ile ilgili tam bir sorumluluk olmadığına işaret eden Yılmaz, “Kamuda kurumsal 
yönetim ilkelerinin inovasyona imkân tanıyacak bir noktaya gelmesi lazım. Kamunun, kurumsal 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü Yılmaz, kamuda 
inovasyon için yönetişim organizasyonun iyi kurulması gerektiğini vurgularken 

ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kesik, bütün temel süreçlere 
inovasyonunun yansıtılması ve sürekliliği olan inovasyon altyapısının 

oluşturulmasını önerdi. Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı 
Civelek ise BTS’nin hayata geçirilmesinde kamu-özel sektör 

paydaşlarından işbirliği beklentileri olduğunu söyledi.   

yönetişim perspektifini yakalaması gerekiyor” 
ifadesini kullandı.

Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi 
Başkanı Civelek ise, bilgi toplumunda 
inovasyonun yerine değinip kamu 
hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına ilişkin 
çalışmalar ile e-devlet çalışmaları hakkında 
bilgi verdi. Bilgi Toplumu Stratejileri (BTS) ve 
Eylem Planı’ndaki eylemlerle ilgili ayrıntılı 
açıklamalarda bulunan Civelek, özellikle 
mevzuat altyapısını veri paylaşımına uygun 
hale getirmeyi öngördüklerini söyleyip buna 
ilişkin kriter ve mekanizmaları sağlamaya 
çalıştıklarını bildirdi. BTS’nin hayata 
geçirilmesi noktasında işbirliğinin önem 
taşıdığa işaret eden Civelek, kamu-özel sektör 
paydaşlarından özellikle işbirliği beklentileri 
olduğunu bildirdi.  

“İnovasyon, tek başına ele alınacak bir 
kavram değil, diğer reform hareketleriyle 
birlikte hareket etmek durumunda” vurgusu 
yapan ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Kesik, BİT olmadan kamuda hedeflenen 

etkinlik ve esnekliğin yakalanmasının çok zor 
olduğunun altını çizdi.  

Veriyi üretenlerle kullanacakları bir araya 
getiremediğimizden yakınan Kesik, kamunun 
veri üretme konusunda ciddi sorun ve 
handikaplar yaşadığını belirtti. 

İnovasyon 
Platformu’ndan söz 
ederek bütüncül 
sistem yaklaşımını 
takip ettiklerine 
değinen Kesik, “Bütün 
temel süreçlerimize 
inovasyonu 
yansıtabilmemiz lazım. 
İnovasyon ve toplam 
kalitenin başarılı 
olabilmesi için temel 
süreç ve alanlara 
hitap etmesi önem 
taşıyor” saptamasında 
bulundu. Kesik, 
inovasyonun moda 

bir kavram olarak ele alınmamasını, sürekliliği 
olan inovasyon altyapısının oluşturulmasını 
ve kamunun iş dünyasında çıkan yenilikleri 
denemesini istedi.

Yerel bir yazılım olan SEÇSİS’te nihai hedef; 
mekân bağımsız oy kullanma

Etkinliğin son oturumunda ise Ar-Ge ve 
yenilikçiliğin toplumsal etkilerine ilişkin başarılı 
örnek bir uygulama olarak Havelsan’ın “E-Sandık” 
uygulaması tanıtıldı. 

“Elektronik seçimle yönetime gelen ilk 
yönetim kurulu” olduklarına işaret eden TBD 
Başkanı Tabak’ın yönettiği oturumda, Havelsan 
Yargı, Sağlık ve Enerji Program Müdürü Eray 
Kılıç, elektronik seçim uygulamaları, SEÇSİS’ten 
söz edip seçimlerde kullanılmak üzere tasarlayıp 
hazırladıkları “e-sandık” uygulamasına ilişkin 
ayrıntılı bilgi verdi. Uygulamaları ile ilgili “Doğru 
bilinen yanlışlar”dan söz eden Kılıç, “SEÇSİS 
tamamen özgündür, lokaldir, Türk mühendisleri 
tarafından geliştirilmiş bir yazılımdır. Nihai hedef; 
mekân bağımsız oy kullanmaya yönelmek” dedi. 

TBD Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Taşçı 
ise son Genel Kurul seçimlerinde kullanılan 
e-sandık uygulamasıyla TBD olarak tarihi bir 
misyonu yerine getirdiklerine dikkat çekti. 
Taşçı, “Seçmenin işini kolay yapabilmesi gerek. 
İstediklerimizi Havelsan çok iyi şekilde ortaya 
koydu” şeklinde konuştu.
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