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Bilişim projeleri, kalkınma yolunda itici bir güç
Masum perdelere işaret edilip metodolojinin eksiksiz uygulanması istenen Kamu-BİB raporunda, kamu 
bilişim projeleri başarı oranlarına ilişkin akademik değerlendirme çalışmalarının teşvik edilmesi önerildi.

TBD Kamu Bilgi İşlem Merkezleri Yöneticileri 
Birliği’nin on dördüncü dönem çalışmaları 
kapsamında, 3. Çalışma Grubu (ÇG3) 

tarafından hazırlanan rapor; ÖSYM eski Başkanı Prof. Dr. 
Ünal Yarımağan’ın yönettiği  “Kamuda Bilişim Projeleri Nasıl 
Hazırlanmalı?” konulu oturumda, Çalışma Grubu Başkanı Dr. 
Altan Özkil tarafından açıklandı.
“Bilişim teknolojileri ile kalkınma için yapılan bilişim 
projelerinin, kalkınma yolunda ayak bağı değil, itici bir güç 
olması” amacıyla çalışan grubun hazırladığı raporda, BT’nin 
iş ve meslek yaşamındaki yerinin anlatıldı, proje yönetimi 
yaşam döngüsü ve metodoloji önerisi yapıldı. Rapor, kamuda 
bilişim projesi gereksinimini ortaya çıkaran iç ve dış nedenleri, 
projelerin hazırlanma süreci, paydaşları, projeyi başarıya 
götürmek için dikkat edilmesi gereken adımlar, değerlendirme 
ve önerileri içerdi. Masum perdelere işaret edilen raporda, 
metodolojinin eksiksiz uygulanması, kısa devrelerden uzak 
durulması, bariyelerin anlaşılması ve proje hazırlığı öncesinde 
gerekli önlemlerin alınması istendi. Başarılı bir bilişim projesi 
için üst yönetim desteğinin şart olduğu vurgulanan raporda, 
kullanıcının direnç, ilgisizlik ve isteksizliğinin olumsuz 
etkileri olduğu kaydedildi. Mücbir nedenler (Doğal afetler, 
sosyal patlamalar, hastalık, getirilen yasaklamalar, büyük 
ekonomik krizler), firma baskıları, siyasi irade değişimi nedeni 
ile projeye olan desteğin kesilmesi, deneyimlerin yeterince 
yansıtılamaması ve koordinasyon eksikliği bilişim projelerinin 
gerçekleştirilmesi sürecini yavaşlatan ve hatta durduran önemli 
bariyerler olarak raporda belirtildi.
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Türkiye’de bilişim projelerinin 
başarılı
Oturumun açılışında proje hazırlamanın 
çok zor olduğunu belirtip aşılması gereken 
çok engel olduğunun altını çizen Prof. 
Dr. Yarımağan, “Kamunun denetlenmesi 
gerektiğine inanıyorum” dedi.
BT projelerinin başarısına ilişkin çalışmalarda 
iki alt başlık daha olması gerektiğine dikkat 
çeken Yarımağan, bunları “Bilişim ana 
(master) planı”,  “Bilişim projeleri kurumsal 
gelişmenin bir aracı” şeklinde açıkladı. 
Yarımağan, Türkiye’de bilişim projelerinin 
başarılı olduğunu, farkındalıklar, az kaynaklar 
ve olanaksızlıklarla çok büyük projelerin 
başarıldığını gördüğünü söyleyip o proje 
yöneticilerini kutladı.

“Gelişme için değişeceksiniz, değişip 
dönüşeceksiniz” diyerek 3. Çalışma Grubu’nun 
hazırladığı raporu sunmaya başlayan Dr. Özkil, 
Türkiye’deki bilişim projelerinin başarılarına 
ilişkin araştırmalar yapılmadığını anımsattı. 
Genelde kamuda dönüşüm için belirlenmiş bir 
süreç olduğuna değinen Özkil, “Bir projenin 
sürdürülebilir olduğunun daha başında 
düşünülüyor olması gerekiyor. Bariyerlerin 
bilinip üzerinde ciddi düşünülmesi de diğer bir 
önemli konu” diye konuştu.

Özkil, TBD’nin ön ayak olduğu bir platformda, 
akademisyenlerin bir araya gelip araştırmalar 
yapılmasını konuşabileceğine değindi.

Değerlendirme çalıştayları, teşvik 
ve teknik destek
BT projelerinin yaşam döngüsüne ilişkin 
raporda, “Farkındalığın artırılması sağlanmalı; 
yaygınlaştırma çalışmaları planlanmalı; 
eğitimler verilmeli; kamu bilişim projeleri 
öz değerlendirme çalıştayları teşvik 
edilmeli ve teknik destek verilmeli;  yönetici 
versiyonu hazırlanmalı; geliştirilen dokümanı 
esas alacak  ‘bilişim projeleri izleme ve 

değerlendirme metodolojisi’ geliştirilmeli ve 
kamu bilişim projeleri başarı oranlarına ilişkin 
akademik değerlendirme çalışmaları teşvik 
edilmeli” tekliflerinde bulunuldu. 

Bilişim projelerinin başarılı bir şekilde 
gerçekleşme oranlarının düşük olmasının 
nedenlerinin incelendiği raporda, en 
büyük nedenin metodoloji eksikliği olduğu 
vurgulandı. Raporda başarılı bir bilişim 
projesi için üst yönetim desteğinin şart 
olduğu, proje hazırlık ve yönetim sürecinde 
mevzuatın kimi zaman projenin yürütülmesine 
olumsuz etkiler oluşturduğu, kullanıcı direnci, 
ilgisizliği ve isteksizliğinin de projenin başarısı 
üzerine olumsuz etkileri olduğu saptandı. 
Ayrıca, bilişim projelerinin maliyetlerinin 
doğru olarak tahmin edilmesi, geliştirilen 
modüle ilişkin personelin eğitilmesi, uygun 
yetenekte personelin görevlendirilmesi ve 
sürekliliğinin sağlanmasının da kolay olmadığı 
belirtildi. Bilişim teknolojilerinin izlenmesi ve 
değerlendirilmesi, bilişim projelerinde güncel 

ve uygun teknolojilerinin seçimi, projenin tamamlanması sürecinde 
seçilen teknolojinin güncelliğini yitirmesi, projenin süresinin tahmini 
ve planlanan zaman diliminde projenin gerçekleştirilememesi bu 
kapsamda karşılaşılacak diğer zorluklar olarak raporda yer aldı. 
Mücbir nedenler, firma baskıları, siyasi irade değişimi nedeni 
ile projeye olan desteğin kesilmesi, deneyimlerin yeterince 
yansıtılamaması ve koordinasyon eksikliği bilişim projelerinin 
gerçekleştirilmesi sürecini yavaşlatan ve hatta durduran önemli 
bariyerler olarak raporda kaydedildi.

Bir metodoloji olmalı ve eksiksiz uygulanmalı
“Bilişim teknolojileri sadece bilişim alanındaki uzmanların değil, tüm 
çalışanların bir şekilde dâhil olduğu, kurum genelinde tüm personeli 
etkileyen yatay bir fonksiyon haline gelmiştir” denilen raporda, 
bilişim projelerinin hazırlanmasına yönelik izlenmesi gerekli bir 
metodolojinin mutlaka olması ve eksiksiz uygulanması gerektiğinin 
altı çizildi. Raporda kamu bilişim proje gereksinimini ortaya çıkaran 
iç nedenler; mevzuat değişiklikleri, üst yönetim tarafından öngörülen 
talepler, kurum bünyesinden gelen talepler ve iç denetim faaliyetleri 
olmak üzere dört; dış nedenleri ise, mevzuat değişiklikleri, dış 
denetim faaliyetleri ve teknolojide meydana gelen değişimler olarak 
üç ana grupta toplandı.
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“Başarılı bilişim projesinin özelliklerini dar 
bir kapsamda, birkaç etkene bağlayarak 
incelememek gerekir. Her bilişim projesinin 
başarısı kendi içinde değerlendirilmelidir. 
Bazı projelerin sonucunda elde edilen kâra 
göre başarı değerlendirilmesi yapılırken, 
bazı projelerde, önceden belirlenmiş proje 
takvimine uyulup uyulmadığı çok önemlidir. 
Bazı projelerde ise zaman, maliyet ve 
bahsettiğimiz tüm ölçütlerin dışında sosyal 
sorumluluk projesi kapsamında yapılan bir 
bilişim projesi olması nedeniyle, kullanıcılara 
sağladığı yarara göre başarı değerlendirilmesi 
yapılmalıdır” denilen raporda başarısızlıkların 
sadece maliyet ve zamanla ilişkili değil, bu 
süreçte genellikle birbirini etkileyen birçok 
nedenden kaynaklandığı bildirildi.

Başarı için, birlikte çalışma, 
işbirliği ve iş bölümü kültürü 
devreye girmeli
Değişim ve gelişimin ağırlıklı olarak bilişim 
projelerinin gerçekleştirilmesiyle sağlandığı 
belirtilen raporda, bir projenin iyi planlanması, 
kaynaklarının doğru olarak kullanılması, 
geliştirme sürecinde gereken önlemlerin 
zamanında eksiksiz alınması, muhtemel 
risklerin hem görünürlülüğünün hem de 
yönetilebilirliliğinin sağlanabilmesi için Proje 
Yönetim Enstitüsü tarafından hazırlanmış, 
“Project Management Book-PMBOK” gibi 
bir rehber, model ve standartlara ihtiyaç 
duyulduğu anımsatıldı.

Geliştirilen metodoloji kapsamında proje 
hazırlık süreci, sırasıyla; proje gereksiniminin 
tanımlanması, proje gereksiniminin analiz 
edilmesi, proje ön olurluğunun yapılması, 
proje olurluğunun hazırlanması, proje 
tanımlama dokümanın tamamlanması, 
ihale yönetim sürecinin uygulanması, proje 
yönetim planının hazırlanması ile projenin 

sürekliliğinin sağlanması ve konfigürasyon 
yönetimi, alt süreçlerinden meydana geldi.

Raporun sonuç ve öneriler bölümünde şu 
ifadelere yer verildi:

“Özellikle kamuda gerçekleştirilen bilişim 
projelerindeki başarı oranının artırılması 
için, çalışma grubumuz tarafından öngörülen 
metodoloji ışığında, projeyi öneren, 
sahiplenen, proje için kaynak sağlayan çalışan 
ve yöneticilerden oluşmuş birbirleri ile uyum 
içinde çalışacak kurum ve kuruluşların, 
proje başarı durumuna göre motive 
edilmesini sağlayacak ya da başarısızlıkları 
durumunda sebep ve sonuçlar üzerinden 
hesap vermesine yönelik esas ve usuller 
tanımlanmalıdır. Projenin kurum dışında, 
özel sektör bünyesinde gerçekleştirilmesi 
durumunda da yine 
başarı durumu esaslı 
motivasyon ve hesap 
sorma mekanizmasının 
oluşturulması, 
özellikle başarısızlık 
durumunda ihalelerden 
yasaklanmaya varacak 
boyutlarda çeşitli 
mekanizmaların 
geliştirilmesi büyük 
önem taşımaktadır. 
Böylece proje başarısı 
için, birlikte çalışma, 
işbirliği ve iş bölümü 
kültürü devreye girmiş 
olacaktır.”
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