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Ulusal BT standartları için ülkemize 
özgü şablonlar hazırlanmalı
Kurumların birlikte proje yürütmesi ve ortaklaşa satınalma konularının 
ele alındığı Birlikte Çalışabilirlik Çalıştayı’nda, uzmanlık gruplarının 
yeniden şekillendirilmesi gerektiği tespit edildi.

Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD), 
“Sayısal Gündem 2020” hedefi 
kapsamında oluşturduğu 7 ana öncelikli 

gruptan biri olan “Birlikte Çalışabilirlik 
Çalıştayı”, 31. Ulusal Bilişim Kurultay’ında 
2 oturum halinde gerçekleştirildi. 3 uzman 
grubunun ortaklaşa düzenlediği çalıştayın 
moderatörlüğünü Hakan Demirtel yaptı.

Hedef Grubu Koordinatörü Demirtel, tüm 
hedef grupları, birlikte çalışabilirlik hedef 
grubunun uzmanlık grupları ve ilgili eylemleri 
hakkında bilgilendirme yaptı. Birlikte 
çalışabilirlik uzmanlık grubu yöneticisi 
A.Nusret Güçlü ise mevcut durum ve sorun 
alanlarına yönelik bir değerlendirme sunumu 
gerçekleştirdi. 

Toplam 26 uzmanın katıldığı çalıştayın 
ilk bölümünde, uzman gruplarının 
yeniden şekillendirilmesi gerektiği kısaca 
tartışıldıktan sonra önemli alanlarda 
uzmanlardan ilgili alanlarda güncel konuların 
ve gelişmelerin aktarılması istendi. Bu 
aşamada mali sistemlerdeki gelişmeler 
Arif Yıldırım tarafından, akreditasyon ve 
belgelendirme ile ilgili gelişmeler Osman 
Camcı tarafından, standardizasyon ve bilişim 
tedariği ile ilgili gelişmeler M. Umay Akkaya 

tarafından, belge paylaşımı ve Kalkınma 
Bakanlığı bilgi haritası projesindeki gelişmeler 
Gülten Alır tarafından, ulusal stratejilerdeki 
gelişmeler Murat İnce tarafından aktarıldı.
   
Çalıştayın ikinci bölümünde sorun alanları 
değerlendirilerek, bunlardan hangilerinin 
2015 yılı içinde uzmanlık grupları tarafından 
çalışılabileceği konuları tartışıldı. Buna göre 
şu konuların öne çıkarılması gerektiği uygun 
bulundu: 

Standartlaşma ve Tedarik; Ulusal BT standart 
ve rehber dokümanları; bu standartlara 
uyum için mevzuat (sürecin içine dahil olmak, 
ülkemize özgü şablonların hazırlanması); 
Sertifikasyon; İhale süreçleri; Farkındalık, 
eğitim (hem tedarikçi hem de müşteri 
açısından); Olgunluk Modeli, Değerlendirme 
Modeli; Kurumsal Mimari ve Semantik / 
süreç birlikte çalışabilirliği; Sözlük ve ontoloji 
çalışmaları; Süreç haritaları, süreç arayüzleri, 
süreç katalogları; Kamu hizmet envanterinin 

e-devlet servis envanterine dönüştürülmesi; 
Siyasa ve Kapasite; Strateji ve Planlama: 
Kurum SP ile uyumlu BT stratejileri; 
e-Dönüşüm birimleri, kadroları; İK: 
Farkındalık ve eğitim için kurum, bölge, yerel 
yönetim bazında etkinlikler; Bilişim projeleri 
değerlendirme modeli (ex-ante ve ex-post); 
Yatırım programına sunulacak projelerde 
mükerrerliklerin önlenmesi, önceliklendirme; 
daha önceki çalışmaların üzerine devam 
edilmesi; Yatırım etki değerlendirmesi; 
Kurumsal birlikte çalışabilirlik; İdari 
sorumluluklar; Her konu için sorumlu kurum 
tespiti ile Kurumların birlikte proje yürütmesi 
ve ortaklaşa satın alma.
 
2015 hedefi:
-Standartlaşma ve tedarik sürecine ilişkin 
çalışma yapılmalı
-Kurumsal mimari ve semantik / süreç 
birlikte çalışabilirliği konusuna ilişkin çalışma 
yapılmalı.
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