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Kamu-BİB, 2012’de 3 yeni alanda çalışacak
2012’de “Bulut Bilişim”, “İş Sürekliliği ve Beklenmedik Durum 
Planı” ve “Bilişim Projeleri Nasıl Hazırlanmalı” konuları TBD 
Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu’nda tartışılacak.

Kamu Bilişim Platformu’nun on 
üçüncüsü 12-15 Mayıs 2011 
tarihleri arasında Antalya Susesi 
Resort Otel’de “e-Devlette Yeni 

Açılımlar” temasıyla, 203’ü kamu, 160’ı 
özel sektörden olmak üzere 372 kişinin 
katılımı ile gerçekleştirildi. Etkinlikte 
“e-Devlet Üstyapısı”, “Bilişim Etiği” ve 
“Kamu Özel Sektör İşbirliği Çerçevesinde BT 
Alım Yöntemleri” çalışma grubu raporları 
kamu ve özel sektörden yönetici, bilişimci, 
hukukçu ve akademisyenlerin katılımcılarıyla 
değerlendirildi. Yapılan etkinlikte 
katılımcılardan 2011-2012 döneminde Kamu-
BİB tarafından oluşturulması istenilen 
Çalışma Grupları için konu önerileri de alındı.

Alınan bu önerileri değerlendirmek ve 
katılımcıların önerilerini almak üzere 
Derneğimize destek veren özel sektör 
temsilcileri ve TBD Kamu-BİB Danışma Grubu 
üyeleri ile 27 Eylül 2011 tarihinde Ankara JW 
Marriott Hotel’de toplantılar düzenlendi. 

Çıkan sonuçlar TBD Kamu-BİB YK tarafından 
değerlendirilerek 2012 yılı Kamu Bilişim 
Platformu çalışma gruplarının konuları 
belirlendi. “Kamuda Bulut Bilişim (ÇG1)”, 
“İş Sürekliliği ve Beklenmedik Durum Planı 
(ÇG2)” ve “Kamuda Bilişim Projeleri Nasıl 
Hazırlanmalı (ÇG3)” raporları 14. Dönem 
TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu’nda 
tartışılacak.

28. Bilişim Kurultayı’nda iki ayrı 
oturum gerçekleştirildi

26-29 Ekim 2011 tarihleri arasında Derneğimiz 
tarafından gerçekleştirilen 28. Bilişim 
Kurultayı’nda TBD Kamu-BİB YK tarafından 
iki ayrı oturum düzenlendi. Gündemde bir 
konu olan “e-Devlet Üstyapısı Nasıl Olmalı” 
ve “Kamuda BT Alımları: Sorunlar-Çözüm 
Önerileri” iki panelde katılımcılarla tekrar 
değerlendirilip, çözüm önerileri tartışıldı.

TBD Kamu-BİB, “Kamu Bilişim Platformu 
13”te “e-Devlet Üstyapısı” ile ilgili bir çalışma 
grubu raporunun sunumu yapılmıştı. Rapor 
oluşturulurken etkin ve verimli bir kurumun 
yapısı ve özellikleri ortaya kondu ve bu 
çerçevede bilgi toplumu stratejisinde belirtilen 
e-devlet vizyonuna ulaşmak için bu kurumun 
görev ve sorumlulukları ortaya çıkartıldı. 

http://www.bilisimdergisi.org/s138
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Bu oturumda da konu ile ilgili kişi ve uzmanlardan “en doğru hangi üstyapı bu görev ve 
sorumlulukları, devlete yük olmadan başarılı bir şekilde yerine getirir” sorusuna cevap arandı. 
Sonuçta TBD Kamu-BİB olarak herkes tarafından kabul görmüş temel değerlere dayalı ve 
sorumlulukları belli bir organizasyon yapısı için öneriler çıkartıldı.

“Kamuda BT Alımları: Sorunlar-Çözüm Önerileri” oturumunda Kamudaki BT alım yöntemleri, 
alımlarda yaşanan, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Çalışma Grupları belirleme ve arama toplantıları 

29 Ekim 2011 Cumartesi günü 14. Dönem TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu Çalışma 
Gruplarını oluşturma toplantıları yapıldı. Toplantıda bir önceki dönemin değerlendirilmesi 
yapıldıktan sonra çalışma gruplarının üyeleri belirlenerek ilk toplantılarını gerçekleştirdi. 
30 Ekim 2011 Pazar günü ise ODTÜ Vişnelik tesislerinde Çalışma Grupları Konu Başlıkları 
Belirleme Toplantıları yapıldı.

Oluşturulan Çalışma Grupları çalışmalarına başlamış olup Grup üye listeleri TBD Kamu-BİB 
web sayfasında yayınlandı. Bu dönem Kamu Bilişim Platformu kapsamında yapılması planlanan 
diğer faaliyetler aşağıdaki tabloda veriliyor:

“Bilişim personeli özlük hakları” yeniden değerlendiriliyor

Son çıkan KHK ile eşit işe eşit ücret kapsamında yapılan çalışmalar kapsamında bilişim 
personelinin haklarını korumak amacıyla TBD Kamu-BİB altında oluşturulan çalışma grubu, 
bilişim personeli özlük hakları ile ilgili bir çalışmaya başladı ve sonuçlanmasına müteakip 
sonuçlar paylaşılacak.

Kamuda bilişim teknolojilerinin etkinliği 

Ayrıca, “kamuda bilişimin etkin ve verimli kullanımı” konusunda yapılabilecek çalışmalar ilgili 
kurumlarla görüşülüp sonlandırılacak.

http://www.bilisimdergisi.org/s138


