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TBD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Mutluluk: 
Çalış, İyilik Yap, Şükret

Y
öneticiler, hem de bilgi işlem merkezi yöneticileri, bilişimciler, hepimiz on sekizinci buluşma 
için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gittik. Yavru vatan KKTC’nin üst düzey yöneticilerinin 
ve siyasilerinin de katılımıyla TBD BİMY’18 etkinliğini gerçekleştirdik. BİMY Etkinlikleri 
bilişim sektörünü kış uykusundan uyandırmanın simgesi olmuştur hep.

KKTC Başbakanı Sayın İhsan Küçük konuşmasında TBD’ye KKTC’yi seçtiği için teşekkür etti. 
KKTC Ulaştırma Bakanı Sayın Hamza Ersan Soner de, bacasız sanayilere önem verdiklerini, 
teknoparklara avantajlar sağladıklarını, ve bilgi otobanları yapacaklarını anlattı. 

TBD olarak KKTC’ye ilk gidişimiz değildi. KKTC Bilişim Derneği’nin kurulmuş olduğunu 
öğrendiğimizde etkinliğimizde aramızda olmalarını istedik. Bizi kırmadılar ve BİMY’ye katıldılar.

Konuşmacılar ve konuklar güncel konuların yanı sıra gelecek öngörülerini de paylaştılar. Sayın 
Mehmet Auf mutluluğun formülünü verdi: Çalışmak, İyilik yapmak ve Şükretmek. Unutmak 
olanaksız.

Carnegie Mellon Üniversitesi öğretim üyesi Said Nurhan sunuşunda yazılım mühendisliğindeki 
son gelişmeler ışığında Türkiye’nin küresel pazardaki konumunu sorguladı. 

Yazılım projelerinin yüzde 70’inin başarısızlıkla sonuçlandığı, sonuçlanan projelerin maliyet ve 
süre olarak planlanandan çok uzakta gerçekleştiği biliniyor. Yazılım dünyasındaki bu karmaşa 
ortamında, büyük boyutlu projelerde hatasız yazılım üretmeyi başaranlar ise, kendine Hindistan’ı 

rakip alan Meksikalı Softtek firması oldu. Latin Amerika’nın en büyük yazılım firması olan 
Softtek’te 6 bin uzman çalışıyor. Yazılım üretimini “Team Software Process – TSP  (Yazılım Takımı 
Süreç Yönetimi)” yöntemi ile yaparak, uzmanlarının akşam yemeklerinde evlerinde, aileleri ile 
birlikte olmalarını sağlamışlardır. Ekiplerini yetiştirerek; onların kendilerini yönetmelerine izin 
vermişler, proje başarısı için ekibin görüşlerini önemsemişlerdir.

Proje yönetimini bilen, işi baştan sıkı tutan, programlamanın mühendislik olduğunu bilen, eğitimli 
uzmanlara gereksinim olduğu unutulmamalı. Projenin başında doğru yapılmayan işler nedeniyle, 
sonradan çözüm bulmak 700 kat pahalı oluyor.

Boyacı küpü

Evimizi boyatacağımız zaman danıştığımız, genellikle lise mezunu boyacılarla kısa bir görüşme 
yaptıktan sonra evimizi boyatmaya başlarız. Yazılım projelerinde, yetenekli beyinlerin “olmaz”, 
“yapılamaz” dedikleri konular ise genellikle yöneticiler tarafından göz ardı edilir. 

Yazılım projesi, “boyacı küpü” değildir.

Ülkemizde büyük boyutlu yazılım projelerinin başarısını ölçmek için birçok parametrenin 
sabit olmasını öngörmek gerekir. Örneğin mevzuatın değişmemesi, kullanıcıların boyacılara 
gösterdikleri hürmetin bir kısmını beyin gücüne, mühendislere de göstermesi gibi...

Belki yöneticiler, yazılım mühendislerinin 
proje başarısı için gece gündüz, daha çok 
çalışmasını sağlayarak mutluluk formülündeki 
unsurlardan “çalışmak” koşulunu yerine 
getirmelerini arzulamış olabilirler. Projedeki 
isteklerin bitmemesi, her istenilenin karşılıksız 
olarak yerine getirilmesi de “iyilik” koşulunu 
sağlamakta. Bütün bunlara rağmen, ceza 
kesilmeden, ek süreler verilerek, ek ödenek 
sağlanmasa da, projenin tamamlanmış 
olmasına “şükretmek” gerektiği de ortadadır.

Türkiye’de orta ve büyük boyutlu yazılım projesi 
yapabilmek, yapmaya niyet edebilmek bile başlı 
başına MUTLULUK kaynağı haline gelmektedir.
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