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Funda Yılmaz: ASES Yönetimi Kurulu Başkanı Funda Yılmaz, ASES Biliyorsunuz ki 
yeni kuruldu. Yazılım özellikle Türkiye’de yeni yeni oluşan bir şey ve bana göre 
yazılım insanların hayatını olumlu yönde etkileyen ama çok az insanın bunun 
farkında olduğu bir alan.  Bu yüzden ASES’i kurmamızın bir amacı da buydu aslında, 
yazılım mühendisliğini ve yazılım alanını insanlara duyurmak ve bu alanı yenilikçi 
şeyler yapmaktı.  

Yrd. Doç. Dr. Murat Koyuncu: Bilgisayar mühendisliği ya da bilgisayar bilimleri 
aslında çok eski bir meslek değil, şöyle bir bakarsak ya da ilk bilgisayarın icadından 
bu tarafa bakarsak çok da fazla bir zaman geçmedi, inşaat mühendisliği ve makine 
mühendisliği gibi çok eski bir meslek değil. Ama son zamanlarda yapılan birtakım 
araştırmalar, birtakım istatistikler ki örnek olarak Türkiye’de yapılan Devlet Planlama 
Teşkilâtının 2010 yılında yaptığı Bilgi Toplumu istatistik çalışmalarına bakabilirsiniz.  

Standart bilgisayar programlarının çok da piyasanın beklentilerini karşılamadığı, 
piyasanın beklentilerinin o mevcut programlardan farklı bir şeyler beklediğini 
gösteriyor ki bunun yine yurtdışında yapılan birtakım çalışmalar, benzer çalışmalar, 
akademik çalışmalarda bunu gösteriyor. Dolayısıyla standart bilgisayar 
programlarıyla piyasa beklentileri çok fazla örtüşmüyor. Dolayısıyla yeni piyasa 
beklentisine yönelik birtakım düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç var, bu kapsamda 
ortaya çıkan yaklaşımlardan bir tanesi de Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi ya da 
İngilizce adıyla IT-Information Technology Services Management son zamanların öne 
çıkan yaklaşımlarından bir tanesi… 

Prof. Dr. Ali Yazıcı: BT Bilgi Teknolojileri firmasından geldi misafirlerimiz, onlar 
kendilerini daha detaylı tanıtacaklar. Bizim için çok yararlı bir sunum yapacaklarına 
inanıyorum.  

Şimdi arkadaşlar BT Hizmet Yönetimi, IT Services Management ITSM diye geçen 
konu son zamanlarda çok popüler olmaya başladı, çok konuşulmaya başladı. Ben 
basit bir örnekle başlıyorum, herhangi bir kuruluşta bir bilgisayar merkezi oluyor, bilgi 
işlem merkezi oluyor ve o kuruluştaki kişilere mesela bizim üniversitemizdeki Bilgi 
İşlem Müdürlüğü sizlere servis sağlıyor, bizlere servis sağlıyor. İşte bu servisin 
kalitesini arttırmak için birtakım araçlar, birtakım metodolojiler, birtakım süreç 
kontrolleri ve süreçler var. Biz buna IT Services Management diyoruz. Bunu daha 
büyütürseniz IT Servisi sağlayan herhangi bir firmayı düşünün. Bunlar bu servislerini 
müşterilerine en etkin nasıl ulaştırabilirler, bugünkü konu bu. Bununla ilgili İngiltere’de 
Ticaret Bakanlığı’nın kabul etmiş olduğu bir standart var, standart diyebiliriz buna. 
ITIL İnformation Technology Infrastructure Library bununla ilgili bir konuşmamız var… 



 Medih Kanbur: Benim ismim Medih Kanbur BT Bilgi Teknolojileri firmasında bir 
yıldır çalışıyorum. Kısaca, vaktimiz elverdiğince BT Bilgi’den de bahsedeyim, ben 
ITIL’dan bahsedeceğiz zaten. BT Bilgi firması uzunca bir zamandır, bilgi 
teknolojilerinin hem hizmet yönetimi tarafında hem de altyapı yönetimi tarafında 
çeşitli ürünler IT departmanlarına veya IT kuruluşlarına yardımcı olacak çeşitli 
ürünlerin satışını ve bunlarla ilgili bilhassa hizmet yönetimi tarafındaki 
inflamantasyonları gerçekleştiriyor. Dediğim gibi bu ürünlerin arka tarafında süreçler 
var, sonuçta kuruluşlar çeşitli yazılım ürünlerini bazı süreçlerini bilgisayar ortamında, 
elektronik ortamda yürüterek işlerini kolaylaştırmak, ulaşmak istedikleri hedeflere 
ulaşmak için kullanırlar. İş tarafının kullandığı birtakım ürünler olduğu gibi IT’nin de 
kullandığı birtakım ürünler var, IT o kadar genişledi ve işin kendisi olmaya başladı ki 
işte bu ürünler bahsettiğimiz az önce hizmet yönetimi ürünleri ve altyapı ürünleri diye 
belki iki gruba ayrılabilir.  

Bizim kuruluşumuzda esas olarak bu ürünlerin satışını ve inflamantasyonunu 
gerçekleştiriyor. Bu ürünlerin arkasında bahsettiğimiz süreçleri oturtmak tabi ki önemli 
bir nokta, işte bu noktada da yine firmamızda benim liderliğimde diyeyim ITIL 
konusunda eğitimler artı süreç danışmanlıkları veriliyor, bu ikisi birbirini bütünlüyor. 
Yani süreçlerimiz olmazsa, süreçlerimiz düzgün bir şekilde oturtulmamışsa aldığınız 
programı çok düzgün kullanamıyorsunuz. Eğer program almazsanız, süreçlerinizi 
manuel yürütmek zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla ikisi birbirinden ayrılmaz bir 
bütün.  BT bilgide bu konuda ciddiyetle hem ITIL’ı burada hizmet yönetimi konusunda 
ön plana çıkararak bu konuda dünyaca tanınmış bir frontier, bir model olan ITIL’ı öne 
çıkartarak bunun eğitimlerini de sağlayarak, süreç danışmanlığını da sağlayarak bu 
konuda piyasada hizmet veriyor… 

 

 

 

 


