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Standartlarınız yoksa hayat çok, çok zor …

B
İMY’18 seminerinin son paneli, Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO ) 
Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı Levent 
Özkaban’ın yönettiği “İzleyin, Ölçün, 

Düzeltin, Yükselin:  Standartlar” adlı panel oldu.  
Etkinliğin bu son panelinde TBD Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) 
Dış İlişkiler Daire Başkanı Lütfi Varoğlu, Türk 
Standartları Enstitüsü (TSE ) İhtisas Komisyonu 
Başkanı Gökhan Şengül, TBD Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Key Danışmanlık Genel Müdürü Serdar 
Bilecen, Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetişim 
Derneği (btHYD) Başkanı Yalçın Gerek ve Miron 
Yazılım Proje Yöneticisi Mehmet Çakır sunum 
konuştular.

Yazılım sektöründeki son gelişmeler ve 
savunma sanayindeki projelerden söz eden 
Varoğlu, projeleri kapsamında edindikleri bilgi 
birikimlerini isteyen kurumlarla paylaşmaya 
hazır olduklarını bildirdi.  
Kurumların yazılım süreçlerinin (yazılım 
planlama, geliştirme, yapılandırma vb.) 
olgunluğunu değerlendirme modeli olan 

Yetenek Olgunluk Model Entegrasyonu 
(Capability Maturity Model Integration- CMMI), 
konusunda bir regülasyon ve denetleyici 
makama ihtiyaç duyulduğunu belirten Varoğlu, 
Türkiye’de 8 tane 3 seviyesinde kamu kurumu 
bulunduğunu bildirdi. 

CMMI konusunda, bir regülasyon ve denetleyici makama ihtiyaç 

duyulduğu bildirilirken TBD’nin yaptığı çalışmaya göre, Türkiye’de 

bilişim ve iletişim alanında 254 standart kullanılıyor.
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Standartlara ağırlık ve önem verilmesini 
isteyen Varoğlu, outsourcing’den (dış kaynak) 
ümidini kestiğini söyledi. Varoğlu, kamuda ürün 
bazlı sistematik çözümler üreten modellerin 
kazandırdığını vurguladı.
“Standartlarınız yoksa hayat çok, çok zor 
geçiyor” diyen Bilecen, TBD’nin 75 şirket ve 
denek üzerinde yaptığı çalışmayı aktardı. 
Araştırmanın veri toplama, katkı almak ve 
altyapı oluşturma olmak üzere 3 temel amacı 
olduğunu söyleyen Bilecen, Türkiye’de bilişim 
ve iletişim alanında 254 standardın kullanımda 
olduğunu söyledi. 

Standart olması için, verinin  “Kayıt altında” 
ve “Ölçülebilir” olması gerektiğine dikkat 
çeken Bilecen, “Duygular, zevkler gibi bireysel 
değerlendirmeler dışında her şey bir standarda 
bağlıdır” dedi. 

TSE’nin çalışmalarına sektörün destek sağlaması, sektör yararına 

Standart geliştirme ve uyumlaştırma çalışmalarına destek vermek isteyenlerin sanal 
ortamda bir araya gelmesinin gerekliliği vurgulanıyor. 
Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Standartları Araştırması’nın amacı:

 Bilgi teknolojileri konusunda sektör paydaşlarının önceliklerinin belirlenmesi 
için sektörün üretim yapan organizasyonlarından, firmalarından, kurumlarından ve 
kuruluşlarından veri toplanması,

 TSE’nin standartların uyumlaştırma ve geliştirilmesi çalışmalarına bilişim sek-
töründen katkı alınması,

 TSE’nin ve standartların önemi konusunda bilinçlendirme çalışmalarına altyapı 
oluşturulması.

Bir standardın yaklaşık 6 ayda hazırlandığını 
belirten Şengül, TSE’nin yaptığı çalışmaların 
bilgitek.hg@tse.org.tr İnternet adresinden 
izlenebileceğini bildirdi. 
Son zamanlarda Türkiye’de de terimler 
üzerinde çalıştıklarına değinen Gerçek ise, 
dünyada karşılaşılan pratikler hakkında bilgi 
verdi. Bilgi teknolojileriyle ilgili uluslar arası 
standartlarda farklı düzenlemelerin gündemde 
olduğuna işaret eden Gerçek,  süreci, plan 
yapılması, uygulanması, kontrol edilmesi ve 
önlem alınması şeklinde sıraladı. 
“Yazılım sektörü olarak belki çok iyi yazılım 
üretmiyor olabiliriz ama yine de iyiyiz” diyen 
Gerçek, oyunun kurallarını bilmekte sıkıntı 
yaşandığına dikkat çekti. Mehmet Çakır ise 
TÜBİTAK ULAKBİM’deki çalışmalardan söz etti 
ve kamu kriteryasını anlattı. 
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