
Kamu, dijital dönüşümü 
tanımlamaya çalışıyor

e-Dönüşümün sağlanmasının önünde kronik engeller bulunduğuna 
dikkat çekilen “2023 ve Ötesi: Kamu Hizmetlerinde Yenilikçi Yaklaşımlar” 
Forumu’nda, e-dönüşümün sağlaması için düzenlemeler yapılmasının 
zorunlu olduğu vurgulandı. 2023’teki teknolojileri tahmin edemediğimize 
işaret edilirken ayrıca siber dünyadaki atak düzenlemelerin ayrıntılı bir 
şekilde izlenmesi gerektiği belirtildi.
Fatma Ağaç

17. Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği 
(Türkiye Bilişim Derneği-TBD Kamu-BİB) Kamu 
Bilişim Platformu’nun açılış forumu olan “2023 ve 
Ötesi: Kamu Hizmetlerinde Yenilikçi Yaklaşımlar” 
oturumunun başkanlığını TBD Başkanı İ.İlker 
Tabak yaptı. Tabak, kamu hizmetlerinin verilişinde 
bir sivil toplum kuruluşu (STK) olarak, hukuk, 
teknik ve idari altyapıların oluşmasına; satın 

alma sistemlerine katkıda bulunduklarını anlattı. 
Tabak, TBD’nin oluşturduğu Sayısal Gündem 2020 
Çalışma Gruplarının faaliyetlerine değindi. 
Foruma konuşmacı olarak, Microsoft Genel 
Müdür Yardımcısı Onur Koç, Turkcell Kamu 
Sektörü İş Geliştirme Yöneticisi Aykut Dalyan, 
TÜRKSAT Bilişim İş Geliştirme ve Proje Yönetimi 
Direktörü Ömer Faruk Çöllüoğlu, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı 
Yrd. Doç. Dr, Ahmet Ercan Topçu, Bilge SGT 
Genel Müdürü Burak Çifter, HAVELSAN Siber 
Güvenlik Direktörlüğü Güvenlik Operasyonları 
Grup Yöneticisi Salih Talay ve Hitachi Data Systems 
Ankara Bölge Satış Müdürü Mehmet Güner katıldı.

Kamuda e-dönüşüm için düzenlemeler yapmak 
zorunlu

Microsoft Genel Müdür Yardımcısı Onur Koç, 
yetenekli iş gücü yaratılmasının Microsoft için 
çok önemli olduğunu vurgulayarak, yazılım 
teknolojilerinin anahtar konumda olduğuna 
değindi. KOBİ’lere öncelik verdiklerini ve yazılım 
sektörü startup’larını desteklediklerini aktaran 
Koç, eğitim, işgücü ve inovasyon konularında 
birçok projede kamu sektörü ile birlikte 
çalıştıklarını kaydetti. Yazılım geliştirmenin 
önemine işaret eden Koç, Bill Gates’in, yazılım 
geliştirmenin sihirbazlıkla eş değerde olduğunu 
söylediğini belirtti. 
Turkcell Kamu Sektörü İş Geliştirme Yöneticisi 
Aykut Dalyan, kamudaki hizmetleri değiştirmek 
ve uygulamaları yeniden düzenlemek gerektiğine 
dikkat çekerek “Bulut teknolojisine çok ciddi 
yatırımlar yapmamız gerekiyor” dedi.  
TÜRKSAT Bilişim İş Geliştirme ve Proje 
Yönetimi Direktörü Ömer Faruk Çöllüoğlu da, 
devletin e-dönüşümü sağlaması gerektiğinin 
üzerinde durarak, kamunun dijital dönüşümü 
tanımlamaya çalıştığını kaydetti. Kamuda 
dönüşümün sağlanmasının önünde kronik 
engeller bulunduğuna işaret eden Çöllüoğlu, 
sahiplik, denetim, alım (bilişim ürünü) koşullarının 
düzenlenmesinin ve mevzuatların yapılmasının 
kaçınılmaz olduğunu söyledi. Kapsam sorununun 
bir türlü çözülemediğinin ve kamunun danışmanlık 
tarafıyla konuşması gerektiğinin altını çizen 
Çöllüoğlu, bilişim teknolojileri yol haritasının 
çıkarılmasında eksiklikler bulunduğunu dile 

17.
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getirdi. Çöllüoğlu, entegrasyon ve iletişim 
sorunlarının giderilmesi gerektiğini kaydetti.
 
Kaliteli ve özgün yazılım temini

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi İşlem 
Dairesi Başkanı Yrd. Doç. Dr, Ahmet Ercan Topçu, 
güncel teknolojileri dünya ile izleme, yatırım, insan 
gücü, bulut bilişime yatırım ve büyük veri analizinin 
kaçınılmaz olduğuna işaret etti. Topçu, hangi 
veri açık, hangisi özel olduğunun belirlenmesi 
gerektiğini anlattı. 
TÜBİTAK ve KOSGEB desteklerini anımsatan 
Topçu, kaliteli ve özgün yazılımlara ihtiyaç 
bulunduğunu, kamu ve özel sektörün kaliteli 
yazılım için neler yapılması gerektiğini ve kaliteli 
yazılımın nasıl sağlanacağının belirlemesinden 
söz etti. Topçu kendilerinin de Pardus İşletim 
Sistemi ile çalıştıklarını kaydetti. Topçu, “Kodlama 
dersi daha aşağı seviyede verilmeli” diyerek, bu 
konu Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir çalışmasının 
olduğunu ifade etti. 
Bilge SGT Genel Müdürü Burak Çifter, kamu 
kurumlarında IT altyapısı ve bunun güvenliğinin 
önemine vurgu yaparak, siber güvenlik ekipleri 
ve operasyon merkezi oluşturulmasına ilişkin 
çalışmaları bulunduğunu anlattı. Bulutun bu kadar 
büyüyeceğinin ve nesnelerin internetinin bu kadar 
konuşulacağının tahmin edilmediğini belirten 
Çifter, “2023’teki teknolojileri tahmin edemiyoruz” 
dedi. 
Çifter, bilgilerin dijitalleşmesi ve teknoloji devrimi 
yaşanacağına ilişkin değerlendirmelerde de 
bulundu.

  “Bölgede siber güvenlik gücü olmak istiyoruz”

HAVELSAN Siber Güvenlik Direktörlüğü Güvenlik 
Operasyonları Grup Yöneticisi Salih Talay, kritik 
kamu servisleri ve siber güvenliğin önemine 
değindi. Talay, siber ortamın çok büyük bir oranda 
büyüdüğüne dikkati çekerek, siber ortamda 
suçlar ve bunun araçlarının geliştiğini kaydetti. 
Türkiye’nin siber suçlarda dünyada 9’uncu sırada 
bulunduğunu ifade eden Talay, “Siber dünyada 
atak düzenlemeleri detaylı bir biçimde izlenmeli” 
dedi. 
Talay, siber dünyanın en büyük özelliğinin sınırları 
ortadan kaldırması olduğunu belirterek, siber 
güvenlik farkındalığının yaygınlaştırılmasının 
önemine işaret etti. “Bölgede siber güvenlik gücü 
olmak istiyoruz” diye konuşan Talay, Güvenlik 
Operasyonları Teknoloji Merkezi oluşturmayı 
planladıklarını söyledi. 
Hitachi Data Systems Ankara Bölge Satış Müdürü 
Mehmet Güner, ilk olarak kamuda hizmet 
anlayışının değişmesi gerektiğinden söz ederek, 
vatandaşın katılımcı rolünün gittikçe artığına 
değindi. Güner, kamunun vatandaşa sağladığı 
hizmet seviyelerinin belirlenmesi gerektiğinin 
altını çizdi. “Yaygın olmayan servis alımı ve dış 
kaynak kullanımı kavramlarının geliştirilmesi 
gerekiyor” diyen Güner, kamuda bilgi işlem 
birimleri süreçleri yaratan birimlere ihtiyaç 
bulunduğunu kaydetti. 
Güner, büyük veri, bulut bilişim ve nesnelerin 
internetinin trent olacağına değinerek, bunların 
aynı zamanda geliştirilmeye açık kamu kuruluşları 
hizmetleri olacağını belirtti.  
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