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Ülkemizde birlikte çalışma kültürü istenen düzeyde değil
Birlikte Çalışabilirlik Hedef Grubu Koordinatörü Hakan Demirtel:

Sistem ya da süreçlerin verimliliğini beklenen düzeye çıkarmada 
birlikte çalışabilirliğin kilit önem taşıdığını vurgulayan Demirtel, 
bu alanda hem sektörün uluslararası rekabet gücünü artırmak 
hem de ülke içinde eşit koşullarda ürün ve hizmet teminini 
sağlamak için yapılacak çok iş olduğunu belirtti. 

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Sayısal Gündem 2020 Birlikte Çalışabilirlik Hedef 
Grubu koordinatörü Hakan Demirtel, Birlikte Çalışabilirlik Hedef Grubu için 3 
tane uzmanlık grubu oluşturulduğunu söyledi. 

Ülkemizde birlikte çalışma kültürünün istenen düzeyde olmadığına işaret eden 
Demirtel, bunun bilgi sistemlerine olumsuz yönde yansıdığını kaydetti. Demirtel, 
bütünleşik hizmet sunumunda hem genel hem de proje bazında pek çok katkının 
verilebileceğini düşündüklerini dile getirerek, “Hedef grubumuz TBD çatısı altında 
bu amaca olumlu katkılar sağlayacak bir yapıda oluştu” dedi.
AB ile ilişkili genel hedefler dışında ulusal düzeyde yarar sağlayacak birtakım 
çalışmalar yapmanın da mümkün olacağını değerlendirdiklerini belirten Demirtel, 
birlikte çalışabilirliğin aslında sistemlerin ya da süreçlerin verimliliğini beklenen 
düzeye çıkarmada kilit önem taşıdığını düşündüklerinin altını çizdi. 
“Bu alanda hem sektörün uluslararası rekabet gücünü artırmak hem de ülke içinde 
eşit koşullarda ürün ve hizmet teminini sağlamak için yapılacak pek çok iş var” 
diyen Demirtel, BT alanında standartların gelişimine katkı vermenin yanında teknik 
şartnamelerin amaca uygun oluşturulması, standartlaştırmaya ön ayak olacak 
çalışmaları da yapacaklarını belirtti.  
Grup, AB gündemindeki birlikte çalışabilirlik konuları ve bu alanda ülkemizdeki 
çalışmaları izleyip yönlendirmenin yanında, ülkemizde kurulan ve kurulacak bilişim 
sistemlerinin verimliliğini en üst düzeye taşıyacak şekilde bütünleşik hizmet 
sunumunun tüm alanlarda gerçekleşmesine ve ülkemiz profesyonellerince üretilen 
BT ürün ve hizmetlerin uluslararası rekabet gücünün artırılmasına azami desteği 
vermeyi hedefliyor.

  - Birlikte Çalışabilirlik Hedef Grubu 
ne amaçla neden kuruldu?

-Bildiğiniz üzere Sayısal Gündem 2020 
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin BT alanında 
ortak hedeflere ulaşmak için planladıkları 
eylemlerden oluşuyor. Bu hedeflerden 
biri de birlikte çalışabilirlik ve “Birlikte 
Çalışabilirlik Hedef Grubu” altında 7 temel 
eylem tanımlanmış durumda. Bu eylemlere 
ilişkin olarak ülkemiz adına ilerlemeleri 
takip etmek, yeni çalışmalar yapmak, 
yapılan çalışmalara katkı vermek amacıyla 

Birlikte Çalışabilirlik Hedef Grubu için 3 tane 
uzmanlık grubu oluşturuldu. Bunlar; Birlikte 
Çalışabilirlik, BT Standartları ve BT Ürün ve 
Hizmet Satın Alımları uzmanlık grupları olarak 
isimlendirilmiş durumda. 
Birlikte Çalışabilirlik Hedef Grubu’nun 
AB ile ilişkili genel hedefler dışında 
ulusal düzeyde yarar sağlayacak birtakım 
çalışmalar yapmasının da mümkün olacağını 
değerlendiriyoruz. Birlikte çalışabilirliğin 
aslında sistemlerin ya da süreçlerin 
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verimliliğini beklenen düzeye çıkarmada kilit 
önem taşıdığını düşünüyoruz. Ülkemizde 
birlikte çalışma kültürünün istenen düzeyde 
olmadığını ve bunun bilgi sistemlerine 
olumsuz yönde yansımalarının olduğunu 
görüyoruz. Bütünleşik hizmet sunumu 
konusunda hem genel manada hem de proje 
bazında pek çok katkının verilebileceğini 
düşünüyoruz ve hedef grubumuzun TBD çatısı 
altında bu amaca olumlu katkılar sağlayacak 
bir yapıda oluşmakta olduğunu görüyoruz.
Bildiğiniz üzere birlikte çalışabilirliğin 
önemli bir bileşeni de standartlar konusu. 
Standartlara uyum, ürün ve hizmetlerde 
özellikle eşit rekabet ve ülkeler arası 
rekabetçilik için olmazsa olmaz bir unsur.

Bu alanda hem sektörün uluslararası 
rekabet gücünü artırmak hem de ülke 
içinde eşit koşullarda ürün ve hizmet 
teminini sağlamak için yapılacak pek çok 
iş var. Birlikte çalışabilirlik hedef grubu, 
BT alanında standartların gelişimine katkı 
vermenin yanında teknik şartnamelerin 
amaca uygun oluşturularak hem talep edene 
hem de arz edene azami fayda sağlayacak 
şekilde standartlaştırılmasına ön ayak olacak 
çalışmalar yapmayı amaçlıyor.

- Türkiye’de mevcut durum nedir? 

-Birlikte çalışabilirlik konusu aslında Sayısal 
Gündem 2020 hedefleri içinde ülkemizin 
iyi olduğu alanlardan bir tanesi. Konu uzun 
süredir gündemde ve belirli bir birikim hem 
kamuda hem de özel sektörde mevcut. 
Ülkemizde birlikte çalışabilirlik ile ilgili 
unsurların bugüne kadar Kalkınma Bakanlığı 
(eski adıyla DPT) ve Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE) koordinasyonunda 
yürütüldüğünü görmekteyiz. Yapılmış 
önemli çalışmalar mevcut. Bunların hayata 
geçirilmesinde sorunlar yaşandığı da bir 
gerçek. 
Bu gibi konularda yeni bir atılımın 
gerçekleşmesi için sivil toplum kuruluşlarına 

(STK) önemli roller düşüyor. İşte tam bu 
noktada da bizim hedef grubumuzun önemli 
katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.

Birlikte çalışabilirlik alanındaki en temel 
çalışma 2005 yılında bir Başbakanlık Genelgesi 
ile uygulamaya konan Birlikte Çalışabilirlik 
Esasları Rehberi 1.0 sürümü. Bu çalışma o 
zamanki adıyla Devlet Planlama Müsteşarlığı 
tarafından koordine edildi. 
Çalışmanın devamında bu Rehber 
geliştirilerek 2009 yılında 2.0 sürümü 
ve son olarak 2012 yılında 2.1 sürümü 
yayımlandı. Birlikte çalışabilirlik alanında en 
temel yönlendirmeleri içeren bu Rehberin 
uygulanmasına ve bu alanda daha çok uzman 
yetiştirerek sistem ve süreçlerde Rehbere 
uyumun denetlenmesine ihtiyaç olduğu 
görülüyor.

 Söz konusu Rehber Birlikte Çalışabilirlik 
için hem bir politika dokümanı hem de teknik 
standartları belirleyici bir çalışma olarak 
karşımıza çıkıyor. Teknik standartlar için 
oluşturulan konu başlıkları

o Dosya sunumu ve değişimi

o Arabağlantı

o Veri entegrasyonu ve içerik yönetimi

o Güvenlik

o Coğrafi bilgi sistemleri

o Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve yönetimi

gibi birlikte çalışabilirliğin en temel alanlarını 
kapsamakta. Ancak Rehberde birlikte 
çalışabilirliğin teknik boyutunun yanında 
organizasyonel ve anlamsal boyuttaki 
tüm unsurlarının daha kapsamlı şekilde 
içerilmesini sağlamak üzere kurumsal mimari, 
süreç paylaşımı ve e-devlet veri sözlüğü, veri 
paylaşımı gibi başlıklar altında tamamlayıcı 
çalışmalar sürdürülmekte.

Ayrıca birlikte çalışabilirliğe katkısı bulunan 
“Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu” 
ve “Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
Proje Hazırlama Rehberi” gibi düzenleyici 
çalışmalardan da söz etmek mümkün. Bu 
belgelerde birlikte çalışabilirliği artırıcı 
önerileri de TBD ve Hedef Grup olarak 
geliştirmek durumundayız.

Ülkemizde BT alanında standart oluşturma 
çalışmaları uzun bir süredir devam etmekte. 
AB standartlarının Türkçeleştirilmesinin yanı 
sıra oransal olarak az da olsa ülkemize has 
standart oluşturma çalışmaları da yapılıyor.

Bu alanda AB standardizasyon kuruluşlarının 
çalışmalarına Türk Standartları Enstitüsü 
(TSE) koordinasyonunda katkı vermemiz 
gerekiyor. Uzman gruplarımızın bu alanda da 
önemli çalışmalar yapacağına inanıyoruz. 
  

-Diğer ülkelerdeki bu konudaki 
uygulamalardan söz eder misiniz?

-Birlikte çalışabilirlik alanında AB 
tarafından uygulanagelen pek çok program 
oldu. Bunlar halen devam etmekte ve bu 
programlar altında AB için sınır ötesi birlikte 
çalışabilirliğe ilişkin birtakım projeler 
tamamlandı. Ayrıca, AB ülkeleri arasında 
özellikle Almanya ve İngiltere’nin bu alanda 
çok kapsamlı çalışmaları olduğunu biliyoruz.
 
Aslında ülkemizdeki durum ile yurtdışı 
örnekleri ve AB’nin şu andaki mevcut 
durumunun ne olduğu önümüzdeki dönemde 
Uzmanlık Gruplarımız tarafından incelenerek 
ortaya konacak. Zaten muhtemelen Sayısal 
Gündem 2020 Uzmanlık Gruplarının ilk 
çalışması, mevcut durumun tespit edilip bir 
fark analizinin yapılması olacak.
   
-Grubunuzun hedefini anlatır mısınız?

-Grubumuz AB gündemindeki birlikte 
çalışabilirlik konularını ve bu alanda 
ülkemiz çalışmalarını izleyip yönlendirmenin 
yanında, ülkemizde kurulan ve kurulacak 
bilişim sistemlerinin verimliliğini en üst 
düzeye taşıyacak şekilde bütünleşik hizmet 
sunumunun tüm alanlarda gerçekleşmesine 
ve ülkemiz profesyonellerince üretilen BT 
ürün ve hizmetlerin uluslararası rekabet 
gücünün artırılmasına azami desteği vermeyi 
hedefliyor.
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