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TAGES Yönetim Kurulu Başkanı 
Leyla Arsan:

Açık veri, 21. yüzyıldaki 
düşünce biçimlerinin çok 
ötesine geçen bir düşünce 
biçimi oluşturdu

Kamu ve özel 
sektörde, “açık 
veri” konusunda bir 
farkındalık olmadığı, 
herhangi bir politika 
ya da strateji 
oluşturulmadığına 
işaret eden Arsan, 
öncelikle bir “Açık 
Veri Enstitüsü” 
kurulması, 
bilgilenme 
çalışmaları 
yapılması ve 
farkındalık 
yaratılması 
gerektiğine 
dikkat çekti. 
Arsan,Türkiye’nin 
imza attığı “Açık 
Devlet İşbirliği” 
anlaşmasına 
sahip çıkarak 
taahhütlerini 
yerine getirmesinin 
önemini vurguladı.

“Açık veri ve iş fırsatları” konulu “Dosya” sayfalarımıza,Avrupa Birliği CIP Programı 
destekli CitySDKProjesi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ortak olarak 
görev alan, İstanbul ulaşımına çözüm sağlayacak uygulamaların geliştirilmesini teşvik 
etmek amacıyla HACKATHONIST uygulama geliştirme yarışması düzenleyen TAGES, 
Endüstri ve Bilgi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Uygulama A.Ş.Yönetim Kurulu 
Başkanı Leyla Arsan, sorularımızı yanıtlayarak katkı verdi. 
İstanbul merkez olmak üzere, Ankara ve Milano’da bağlantı ofisleri bulunan şirket, 
2002’den beri, AB Çerçeve Programı ile ilgili projeler geliştiriyor. Horizon2020, 
Eurostars, Eureka, Leonardo da Vinci Programı başta olmak üzere AB HayatBoyu 
Öğrenim Programları, Türkiye’ye yönelik diğer AB fonları, ulusal destekli projeler, 
işbirliği ağları ve inovasyon geliştirme konusunda danışmanlık yapıyor. TAGES, 
Türkiye’de yenilikçi bilgi ve teknolojiyi evrensel boyutlarda üretmek ve yaygınlaştırmak 
yoluyla, dünyanın önde gelen uluslararası düzeyde teknoloji projeleri geliştiren ve 
danışmanlık veren şirketlerinden biri olmayı hedefliyor.
Hazırladıkları CitySDK Projesi’nin başarılı bulunup fonlandığını anlatan Arsan, 
böylece ilk “Açık veri” projesine başladıklarını, bu projeyle daha önce çok fazla bilgili 
olmadıkları “açık veri” ile ilgili çok şeyi öğrendikleri ve bu konuda Avrupa’da çevrelerini 
genişlettiklerinden söz etti.
“Açık veri, inovasyonu artıracak ve ekonomideki her sektörde dönüşümü sağlayacak 
potansiyele sahiptir” diyen Arsan, kamunun özellikle “ekonominin diğer paydaşlarının” 
bilgiden değer elde etmelerini sağlamak üzere kritik bir role sahip olduğunu söyledi. 

Dünyanın en büyük kurumlarının “Açık veri”inisiyatifleri bulunduğuna değinen Arsan, 
“Açık veri, 21. yüzyılı ‘olsa iyi olur’ tarzı ihtiyaçların çok ötesine geçirmiştir” dedi.

 Açık verinin, API adı verilen, açık standart ve açık lisanslara sahip açık geliştirme 
platformlarıyla sunulduğunu belirten Arsan, “Bu da bugünkü düşünce biçimlerini 
değiştiren ve çok ötesine geçen ağlarla ve ilişkisel düşünceyi tetikleyen bir 
yapıdır. Günümüzde büyük, küçük tüm kurumların bu düşünce biçimiyle hareket 
etmeyi öğrenmesi gerekmektedir. Kurumlar açık veri ile hizmet inovasyonunu 
gerçekleştirebilirler” diye konuştu. 

“Açık veri” ile “kamu verisinin çok geniş bir kapsamda erişilebilir, kişiler ve 
makinelerce kullanılabilir, teknolojik, yasal ve kullanılabilirlik engellerinden arınmış” 
olabileceğine değinen Arsan,“Açık veri”nin, sadece ekonomik değer yaratmayacağı aynı 
zamanda sosyal değer de yaratacağını vurguladı.

Türkiye’de bu konuda herhangi bir politika ya da strateji oluşturulmadığına işaret eden 
Arsan,“Açık veri”nin öneminin de kamu tarafında kavrandığı konusunda ciddi şüpheleri 
olduğunu kaydetti. Devletin halen kamu verisini vatandaş, sanayi ve iş dünyasına 
satmayı düşündüğünü, verinin açık bir şekilde paylaşımını sakıncalı bulduğunu 
anımsatan Arsan,“Açık veri”nin, 21. yüzyıldaki düşünce biçimlerinin çok ötesine geçen 
bir düşünce biçimi oluşturduğunun altını çizdi. 

Verilerin her yerde ve birbirileriyle ilişkilendirilip analiz edilerek bilgi ve işe 
dönüştürülebildiğini ifade eden Arsan,“Bu anlamda inanılmaz yeni ve farklı iş 
olanakları oluşuyor. Verinin her yerde olduğu, paylaşıldığı ve kullanıldığı ve tüm 
bunların çok hızlı bir biçimde yapıldığı yeni bir dünyanın içindeyiz. Yeni nesil tüm 
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bunların çok ötesinde, bu şekilde yaşıyor ve bu şekilde düşünüyor. Dolayısıyla bizim yeni 
nesle uyum sağlamaya çalışmamız gerekiyor. Devlet inşaat ekonomisini bırakarak, veri 
ekonomisine geçiş sağlarsa ülke inanılmaz gelişir ve zenginleşir. Ancak bunu anlatmamız 
bizim için çok zor maalesef” değerlendirmesinde bulundu.

Açık veri konusunda şirketlerde de herhangi bir farkındalık oluşmadığı, “verinin açıkça 
paylaşılacağını hayal bile edemediklerini” gördüğünü söyleyen Arsan,ancak, şirketlerin 
artık yeni teknolojilerle kendileri veri oluşturarak bunu açık veriye dönüştürüp kamuya 
hizmet sağlayarak yeni veri güdümlü ekonomiyi yaratacak potansiyele sahip olduklarını 
bildirdi.

Arsan, açık verinin iş fırsatları yaratmasına ilişkin olarak da şunları söyledi:
“Açık verinin açık sistemlerde olması, yenilikçi ve açık platformlarda çok kolay ve hızlı 
geliştirmeler yapılabilmesi ile hayal bile edilemeyecek kadar büyük iş fırsatları ortaya 
çıkmış olacak, istihdam artacak ve ekonomide ve özellikle bilişim ekonomisinde patlama 
olacaktır. Yeter ki; devlet bu vizyona sahip olabilsin ve bunu görsün.”

 “Veri her şeydir” diyen Arsan, Türkiye’de bir açık veri politikası olmadığına, bu konuda 
da hiçbir çalışma yapılmadığına, Bilgi Toplumu Stratejisi’nde “kamu verisinin kamuyla 
paylaşılması” gerektiğinin belirtildiğini ancak bunun sahiplenilmesinin esas olduğuna 
işaret etti. 
70 ülkenin yer aldığı “Açık Veri Endeksi”ndeki 700 veri setinden 84’ünün açıldığını, 
Türkiye’nin bu endekste yer almadığını kaydeden Arsan, Türkiye’de öncelikle bir “Açık 
Veri Enstitüsü” kurulmasında yarar olduğuna dikkat çekti. Bu konuda bilgilenme 
çalışmalarının yapılması ve farkındalık oluşturulmasını öneren Arsan, Türkiye’nin önce 
imza attığı “Açık Devlet İşbirliği” anlaşmasına sahip çıkıp oradaki taahhütlerini yerine 
getirmeye başlamasının önemli olduğunu vurguladı.

-Türkiye’de yenilikçi bilgi ve teknolojiyi 
evrensel boyutlarda üretmek ve 
yaygınlaştırmak yoluyla, dünyanın önde 
gelen uluslararası düzeyde teknoloji 
projeleri geliştiren ve danışmanlık veren 
şirketlerinden biri olmayı hedefliyorsunuz. 
Bu çerçevede TAGES olarak kamu 
ve özel sektörde “Açık veri” olarak 
adlandırabileceğimiz verileri kullanarak 
yaptığınız çalışma, uygulama ve projeler var 
mı? Türkiye’de bugüne kadar hangi “açık 
veri”leri kullanarak hangi uygulama ve 
projeleri geliştirdiniz? Bu çalışma, uygulama 
ve projeleri bizimle kısaca paylaşır mısınız?

-Avrupa Birliği (AB) CIP Programı destekli 
CitySDK (www.citysdk.eu) adlı proje kapsamında 
tüm şehirlerde uygulanabilecek, şehirlerin açık 
verilerini kullanan açık ve standart bir servi 
geliştirme kiti geliştirildi. Bu servis geliştirme 
kiti ile turizm, katılımcılık ve ulaşım konularında 

akıllı şehir uygulamalarını çok hızlı geliştirmek 
mümkün. Projede, Amsterdam, Barselona, 
Manchester, Lizbon, Helsinki, Roma, Lamia ve 
İstanbul pilot şehirler olarak yer aldı. Her şehir 
kendi verilerini “açık veri” standartlarına uygun 
bir şekilde hazırladı ve API’lar oluşturuldu. 
Türkiye’den bizim şirketimiz TAGES ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi (İBB) bu projede ortak 
olarak görev aldı. İBB 20’den fazla ulaşım 
aracının olduğu İstanbul’daki 11-16 civarında 
ulaşım ile ilgili kurumdan verileri toplayarak 
tüm verileri CitySDKAPI’nda kullanılacak 
şekilde “açık veri” standardına göre hazırladı. 
Bu verileri de TAGES’in CitySDK’yı yazılım 
ve uygulama geliştiricilere yaygınlaştırmak 
ve İstanbul ulaşımına çözüm sağlayacak 
uygulamaların geliştirilmesini teşvik etmek 
amacıyla düzenlediği HACKATHONIST adlı 
uygulama geliştirme yarışmasında açtı. 
HACKATHONIST 2013 ve 2014’te olmak üzere 
2 kez düzenlendi. Yarışmaya katılan geliştiriciler 

İstanbul toplu ulaşım, trafik, ilgi noktaları, 
bölgesel ve park verilerine ulaşarak, İstanbul’da 
yaşayan vatandaşlarını yaşamını kolaylaştıran 
ve belediye başta olmak üzere vatandaşa 
hizmet sağlayan yerel kamu otoritelerinin karar 
verme ve çözüm geliştirme süreçlerine etki 
edecek olan farklı mobil ve web uygulamaları 
geliştirdiler. Aynı zamanda yazılım dışında 
sensör ve arduino gibi cihazlar kullanarak da 
farklı çözümler oluşturdular.

-Şirket olarak “açık veri”yi kullanmaya 
ne zaman ve hangi uygulama/proje ile 
başladınız? Hedefiniz neydi? Bu alanda ne 
gibi çalışmalarda bulundunuz?

-“Açık veri”yi biraz önce anlattığım proje ile 
kullanmaya başladık. Hedefimiz şehirlere 
yönelik bir akıllı şehir ve açık inovasyon projesi 
yapmaktı, Avrupa’daki diğer kurumlarla ortak 
bir proje hazırladık ve CIP’den fonlatmak üzere 
başvurduk, proje eşik değerini geçmesine 
rağmen fonlanmadı ve bir sonraki çağrıya bir 
daha başvuruda bulunduk. Ancak bu arada 
projeyi ve konusunu biraz daha geliştirdik. 
Avrupa’daki “Açık veri” toplulukları ve 
çalışmaları çok aktif hale gelmişti ve akıllı şehir 
uygulama geliştirme teknolojileri de hızla 
gelişiyordu, bu doğrultuda CitySDK Projesi’ni 
hazırladık ve sunduk. Başarılı oldu ve fonlandı 
ve böylelikle biz de ilk “Açık veri” projemize 
başlamış olduk. Daha önce bu konuda çok fazla 
bilgili değildik, ancak projeyle “Açık veri”  ile 

ilgili her şeyi öğrendik ve bu konuda Avrupa’da 
çevremizi genişlettik.

-Hackathonist 2014 projesinde “açık veri” 
kullanıldı mı? Proje hakkında da kısa bir 
bilgi alabilir miyiz? Amaç ve hedefiniz 
nedir? Proje kapsamında ne gibi çalışmalar 
yaptınız? Hackathonist 2015’in tarihi belli 
oldu mu?

-CitySDK Projesi, bu bilgileri kapsıyor. 
Hackathonist 2015 yapılacak, ancak “Akıllı 
şehir”lere yönelik IoT(Internet of Things) ve 
Sosyal Medya kullanımının birlikte olduğu 
RADICAL adlı bir platformun kullandırılması 
olacak. Veriler kullanılacak ancak bunlar 
“Açık veri” değil, sosyal medya verileri olacak 
ve 7 ayrı ülkenin şehirlerine ait akıllı şehir 
servislerinin geliştirilmesi için farklı ülkelerin 
uygulama geliştiricilerine yönelik olacak. 
Türkiye’den de uygulama geliştiricilerin 
katılımına açık olacak.

-Günümüzde veri yönetimi ve veri paylaşımı 
niçin önemli? Açık verinin önemi ve ülkeye 
katkısı nedir? Ekonomik büyümeye açık 
verinin etkisi ne ve nasıl olabilir? 
Açık verileri kullanarak ekonomik büyümeyi 
maksimize edebilmek için uygulaması 
gereken politika ve 
stratejiler konusunda ne 
gibi önerileriniz olur? 
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-Veri güdümlü ekonomiler devasa 
büyüklükteki ekonomik hareket ve büyüme 
fırsatları sağlar. “Açık veri”, inovasyonu artırmayı 
ve ekonomideki her sektörde dönüşümü 
sağlayacak potansiyele sahiptir. Kamu burada 
özellikle ekonominin diğer paydaşlarının 
bilgiden değer elde etmelerini sağlamak üzere 
kritik bir role sahiptir. Kamu değer yaratılmasını 
sağlar, riskleri yönetir ve “açık veri” paydaşlarını 
devreye sokar. MCKinsey’nin yakın zamanlardaki 
yayınladığı bir raporda da belirtildiği üzere, 
açık verinin kullanımının artmasıyla ile oluşan 
akan bilgi ve artırdığı performans ve inovasyon 
küresel boyutta yıllık 3 Trilyon. ABD’dan fazla 
bir ekonomik değer yaratacak boyuta gelmiş 
durumda. Öyle ki; bu akan bilgi elektronik 
olarak okunabilir, çok geniş kitlelerce çok az 
ya da sıfır maliyetle erişilebilir, paylaşılabilir 
ve dağıtılabilir bir bilgidir. Açık verinin değer 
kaynakları; tüketici finansı ve ürünleri, eğitim, 
elektrik, sağlık ve bakım, petrol, gaz ve ulaşım 
gibi konularda yeni ve artan cirolar, tasarruflar 

ekonomik kazanımlardan oluşmaktadır. Dünya 
Bankası, Birleşmiş Milletler, Beyaz Saray, 
New York şehri ve ABD Federal Hükümeti 
gibi dünyanın en büyük kurumlarının “Açık 
veri” inisiyatifleri bulunuyor. Artık diyebiliriz 
ki; “Açık veri, 21. yüzyılı ‘olsa iyi olur’  tarzı 
ihtiyaçların çok ötesine geçirmiştir. Açık veri, 
açık API adını verdiğimiz, açık standartlar ve 
açık lisanslara sahip açık geliştirme platformları 
ile sunulmaktadır. Bu da bugünkü düşünce 
biçimlerini değiştiren ve çok ötesine geçen 
ağlarla ve ilişkisel düşünceyi tetikleyen bir 
yapıdır. Günümüzde büyük, küçük tüm 
kurumların bu düşünce biçimiyle hareket etmeyi 
öğrenmesi gerekmektedir. Kurumlar, “açık veri” 
ile hizmet inovasyonunu gerçekleştirebilirler. 

Dünyadaki kazanımlara bakarsak; 
- Finlandiya’da coğrafik verilerle yapılan 
çalışmalar sonucunda, KOBİ’ler açık verilere 
ulaşarak ve verilere para ödemeyi reddederek 
yüzde 15 büyümüşler, etkisi ilk yılda görülmüş, 
ikinci yılda daha da güçlenmiş.

- İspanya’da kamu verisinin yeniden 
kullanımıyla, 5000’den fazla yeni istihdam 
yaratılmış.
- Danimarka’da 2002’de verilerin 
açılmasıyla, 2005-2009’da 62 Milyon Avro fayda 
sağlarken, 2002-2009 yılları arasında 2 Milyon 
Avro’luk harcamaya karşılık, yatırımın geri 
dönüşü 2010’da 14 Milyon fayda sağlamış.
- İngiltere’de 300 bin otobüs durağına 
ait bölgesel veriler paylaşılmış, halk bu verilerin 
18 binini düzeltmiş ve sonuçta resmi olarak 
verilerde doğruluk sağlanmış.
- Manchester’da açık veri ile yerel 
yönetimlerde verimliliği artırarak ve finansal 
ve operasyonel maliyetleri düşürerek yılda 8,5 
Milyon İngiliz Sterlini tasarruf sağlanmış.
- İngiltere’de 2004’te Kalp Cerrahı 
Sir Bruce Keogh’un diğer cerrahların kinik 
sonuçları ile ilgili verilerini açtırmasından 7 yıl 
sonra, ameliyatlarda hayatta kalma oranlarında 
şaşırtıcı sonuçlar elde edilmiş.
- ABD’de Memphis’te açık veri üzerinde 
yapılan tahminsel analizlerle 2006 ve 2010 
yılları arasında suç oranında yüzde 30, şiddet 
suçlarında ise yüzde 15 düşüş olmuş.

“Açık veri”,çok geniş bir kapsamda 
erişilebilir, kişiler ve makinelerce kullanılabilir, 
teknolojik, yasal ve kullanılabilirlik 
engellerinden arınmış olabilen kamu verisidir.

“Açık veri”, sadece ekonomik değer 
yaratmaz. Aynı zamanda sosyal değer de 
yaratır. Posta kutunuzda bulacağınız bilgilerden 
arama motorlarında bulacaklarınıza kadar her 
tür bilgi için veriye ulaşmak gerekir. Bunu da 
sağlayan devlettir. Aynı zamanda açık veri, 
saydamlığı ve katılımcılığı da beraberinde 
getirir. Vatandaşların devletin yaptıklarından 
haberdar olması gerekir. Bunu da kamu verisi 
ve bilgisine serbestçe erişerek ve bunu da diğer 
vatandaşlarla paylaşarak yapabilir.

Ayrıca, devlet artık vatandaşlarının ve yerel 
iş dünyasının ne istediğini artık daha hızlı 
anlamanın yollarına sahiptir. Bu da teknoloji ve 
açık veri ile mümkündür. 

- Açık veri üretimi ve kullanımı açısından 
Türkiye’nin büyük bir potansiyeli olduğu 
ve gelecekte bu alanda önemli yatırımlar 
yapacağı belirtiliyor. Bu konudaki görüş ve 
değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?

-Açık veri, üretimi ve kullanımı açısından 
Türkiye’nin büyük bir potansiyeli olduğu 
doğrudur ancak gelecekte bu alanda önemli 
yatırımların yapacağının kimin tarafından 
belirtildiğini bilmiyorum. Devletin böyle 
bir politikası ve stratejisi mi var, bu konuda 
herhangi bir Bakanlık inisiyatifi ele alarak bir 
çalışma mı başlattı? Bu konuda öncelikle beni 
aydınlatırsanız çok sevinirim. Zira, Türkiye’de 
bu konuda herhangi bir politika ya da strateji 
oluşturulmuş değildir. “Açık veri”nin öneminin 
de kamu tarafında kavrandığı konusunda 
ciddi şüphelerim var. Zira devletimiz halen 
kamu verisini vatandaşına ve sanayisine, iş 
dünyasına satmayı düşünmektedir. Verinin açık 
bir şekilde paylaşımını da sakıncalı bulmaktadır. 
Birçok kamu kurumu yetkilisinin her veri 
paylaşılmamalı gibi mesajları bulunmaktadır. 
Öncelikle kamu yetkililerinin bu tür olumsuzluk 
çağrıştıran açıklamalar yapmadan önce açık 
verinin ne olduğu konusunda bir çalışma 
yapması gerekmektedir. Bunu anladıklarında 
bu tarzda açıklamalar yapma gereksinimi 
de duymayacaklardır. Verilerin açılması için 
zihniyetlerin de açılması gerekmektedir. 

Yukarıda da söz ettiğim gibi, açık veri, 21. 
yüzyıldaki düşünce biçimlerinin çok ötesine 
geçen bir düşünce biçimi oluşturmuştur. 
Artık aklınıza gelen fikirleri anında üretime, 
işe ve yeniliğe dönüştürme olanağı var. Bunu 
sağlayan birçok yeni teknoloji, araç ve ortamlar 
var. Bugün Google veri güdümlü ekonominin 
gelişmesine çok katkı sağlamıştır. Artık veriler 
her yerde ve birbirileriyle ilişkilendirilebiliyor, 
anlamlaştırılabiliyor ve analiz edilerek bilgiye 
ve işe dönüştürülebiliyor. Bu anlamda 
inanılmaz yeni ve farklı iş olanakları oluşuyor. 
Dünyada sadece bu konuya odaklı bilimsel 
araştırmalar ve teknoloji geliştirme çalışmaları 
projeler yapılıyor. Artık verinin her yerde 
olduğu, paylaşıldığı ve kullanıldığı ve tüm 
bunların çok  hızlı bir biçimde yapıldığı yeni 
bir dünyanın içindeyiz. Yeni nesil tüm bunların 
çok ötesinde, bu şekilde yaşıyor ve bu şekilde 
düşünüyor. Dolayısıyla bizim yeni nesle uyum 
sağlamaya çalışmamız gerekiyor. Devlet inşaat 
ekonomisini bırakarak, veri ekonomisine geçiş 
sağlarsa ülke inanılmaz gelişir 
ve zenginleşir. Ancak bunu 
anlatmamız bizim çok zor 
maalesef.

http://www.bilisimdergisi.org/s169

http://www.bilisimdergisi.org/s169


AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 1172014 EKİM116 DOSYA: Açık veri ve iş olanakları

- Türkiye’de açık verinin henüz firmalar 
tarafından iş fırsatı olarak görülmemesi, 
hizmet ve uygulamalara girmemesinin 
nedenlerini nasıl sıralayabiliriz?

-Veri konusunda şirketlerde yıllardır bir belli bir 
düzeyde bir bilinç vardır ancak verilerin satın 
alınması gerekliliği ya da zaten hiçbir kurum 
veri paylaşmadığı için verilere ulaşma sorunu 
bunu işe dönüştürmeye önemli bir engeldir.  
“Açık veri “konusunda da şirketlerde herhangi 
bir farkındalık oluşmamıştır. Biz bazı şirketlerle 
bu konuda konuştuğumuzda zaten verinin 
açıkça paylaşılacağını hayal bile edemediklerini 
görüyoruz. Ancak satın alınabileceğini 
düşünebiliyorlar, en azından satılmalı diye 
düşünüyorlar. Bunda ekonomideki güçlüklerin, 
genelde veri ve bilgi gizliliğinin çok yaygın 
olmasının ve toplumun satın almaya meyilli 
tüketim toplumu olmasının çok büyük payı 
var. Devlet de bu konuda bir adım atmayınca, 
şirketlerin bu konuda yapabileceği hiçbir şey 
yok. Dolayısıyla hayal bile edemiyorlar. Ancak, 
şirketler artık yeni teknolojilerle kendileri 
veri oluşturarak bunu açık veriye dönüştürüp 
yeni veri güdümlü ekonomiyi yaratacak 
potansiyele sahipler. Özellikle IoT adını 
verdiğimiz Internet of Things yani “Nesnelerin 
İnterneti” teknolojisi ile bunu sağlamak 
mümkün. Şirketler, veri toplayabilir, bu verileri 
belli standartlara dönüştürebilir, bunu devlete 
hizmet olarak sağlayabilir. Ayrıca, bu verilerle 
analizler yaparak ve uygulamalar geliştirerek 
yine işe dönüştürebilir. Devlet kamu verilerini 
paylaştığında ise, verilerin analizi, uygulamalar 
geliştirilmesi ile inanılmaz bir iş potansiyeli 
oluşturulmuş olacaktır. Özellikle yeni girişimciler 
ve gençler bunun için hazır işgüçleridir. Açık 
verinin açık sistemlerde olması, yenilikçi ve açık 
platformlarda çok kolay ve hızlı geliştirmeler 
yapılabilmesi ile hayal bile edilemeyecek kadar 
büyük iş fırsatları ortaya çıkmış olacak, istihdam 
artacak ve ekonomide ve özellikle bilişim 
ekonomisinde patlama olacaktır. Yeter ki; devlet 
bu vizyona sahip olabilsin ve bunu görsün. 

-“Açık veri”nin Türkiye’de de yeni bir iş 
fırsatı oluşturabilmesi için, devlete ve özel 
sektöre ne gibi sorumluluklar düşüyor? 
Açık verinin kamu ve firmalar tarafından 
kullanılabilmesinin önündeki engeller 
nelerdir? Ne gibi yasal düzenlemeler 
yapılmalı?

- Öncelikle, toplum genelinde bir farkındalık 

oluşması gerekiyor. Vatandaşın, özel sektörün, 
akademinin ve yerel yönetimin merkezi 
yönetimden bu konuda talepte bulunması 
gerekiyor. Bunun için tüm bu kesimlerde 
farkındalığın artırılması şart. Sivil toplum bu 
konuda öncü olmalıdır. Ancak, bu işler öyle 
bugünden yarına olmaz, bizim ülkemizde de 
genelde hiçbir şey planlı olmaz, ancak iş başa 
düşünce olur. Bununla birlikte aynı zamanda 
devletin bu konuda biraz daha bilgi sahibi 
olması, politika ve strateji oluşturması gerekir. 
Bu doğrultuda yapılması gerekenleri biz “Avrupa 
Dijital Gündemi’ne Uyum” adlı raporumuzda 
yazdık. (www.dijitalgundemtr.com) raporun 
124. sayfasında bu konuda politika önerilerimizi 
yazdık. Ülkeye kazanımlarını da 41. sayfadaki 
“Akıllı Devlet” başlığı altında belirttik. Politika 
önerilerimizi şöyle özetleyebilirim:

	Türkiye “Veri Güdümlü Ekonomi”ye geçiş 
için, politikalarını düzenlemelidir. Bunun için 
hem kamu, hem akademi, hem özel sektör 
tarafında medyayı da işin içine katarak bu 
konuda acil olarak çalışmalara başlamalıdır. 
Özellikle, “Büyük Veri” konusunda teknolojik 
gelişmelerin ötesinde verinin kullanımı ve 

ticareti ile ilgili mevzuatların oluşturulması 
gerekmektedir.1

	Türkiye’nin 2011 yılında imzaladığı Açık 
Devlet İşbirliği protokolünde, tüm diğer 
ulus devletler gibi yapılmasını taahhüt ettiği 
çalışmaları uygulamaya almalıdır.

	“Açık Veri” kavramını yaygınlaştırmak 
ve kullandırmak üzere, bu konudaki 
yasal düzenlemeler yapılmalıdır. “Açık 
Veri” standardı Avrupa düzeyinde ISA 
Programı2 tarafından ulusal yönetimlere 
ortak veri standardı oluşturma konusunda 
kolaylık sağladığından, ISA Programı’ndan 
yararlanmak için çalışmalar yapılmalıdır.

	“Açık Veri” kullanımını yaygınlaştırmak 
üzere farkındalık çalışmaları yapılmalıdır.

	Veri ile ilgili Kamu-Özel İşbirliği platformu 
oluşturulmalı ve Avrupa’daki Veri Kamu-

1 https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/
communication-data-driven-economy
2 http://ec.europa.eu/isa/;http://ec.europa.eu/isa/
documents/isa_lexuriserv_en.pdf

Özel İşbirliği Platformu ile uyum çalışmaları 
yapılmalıdır. Bu platform kendi araştırma 
stratejisini de ortaya koymalıdır.

	Türkiye’nin bir “Açık Veri” portalının 
olması hedeflenmelidir. Daha önce Açık 
Devlet İşbirliği protokolü çerçevesinde 
hedeflenmiş olan saydamlık platformuna 
bütünleşmiş bir portal olarak düşünülebilir.

	Açık Veri mobil uygulamalar gibi veri 
güdümlü sektörlerde yatırım tetikleyen 
yenilikçi katma değerli ürün ve hizmetlerde 
kullanım için bir temel oluşturur.  Verilerin 
belli bir standartta açılması yeterli değildir. 
Bu anlamda, hava, trafik, emlak değer 
verileri ve haritalara kısacası Açık Veri’ye 
daha kolay erişimin de aynı zamanda 
sağlanması ve erişim rehberi oluşturulması 
gerekmektedir. Bu rehberde lisanslama, veri 
seti ve maliyet gibi konuların nasıl olması 
gerektiği açıkça belirtilmiş olmalıdır.3

- Açık veri, dünya ve Türkiye’de öncelikle 
hangi alanlarda kullanılıyor? Kamu ve özel 
sektör (firmalar) açık veriye neden ilgi 
gösteriyor?

- “Açık veri” söyleşinin başında söz ettiğim 
dünya örneklerine baktığımızda, birçok alanda 
kullanılıyor. Bunu daha iyi irdeleyebilmek için 
öncelikle hangi verilerin açık veri standardına 
getirilip paylaşıldığına bakalım: coğrafik, 
ulaşım, sağlık, finansal, istatistik, bilim, hava, 
çevre ve kültür. Açık veri ekosistemindeki 
aktörler ise; yerel yönetimler ve belediyeler, 
oyun geliştiriciler, yazılımcılar, iş dünyası, devlet, 
tasarımcılar, analistler, eğitimciler, vatandaşlar, 
emekliler, bilim insanları ve gazeteciler. En 
çok kullanılan alanlar; Akıllı Şehirler, Veri 
Gazeteciliği, Kamuda Verimlilik, Finans ve 
Sağlık alanları. 

Veri her şeydir. Kont Cavour’un da dediği gibi; 
“Bir şeyi sayabiliyor ve ölçebiliyorsanız o şey 
hakkında fikir sahibisiniz demektir, bir şeyi 
sayamıyor ve ölçemiyorsanız o şey hakkında 
hiçbir şey bilmiyorsunuz demektir.” Sanırım bu 
söz, durumu çok net özetliyor. Herhangi bir kişi 
ya da kurum neden veri ya da bilgiye ulaşmak 
istemesin? Veri her şeydir. Veri bizim yaşamda 
yaptıklarımızın ve yapacaklarımızın kanıtıdır. 
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?ur
i=OJ:L:2003:345:0090:0096:EN:PDF
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Veri olmazsa biz fikir sahibi de olamayız, ne 
iş yapabiliriz ne de sokağa çıktığımızda ne 
yapacağımızı bilemeyiz. Veri aynı zamanda 
yol göstericidir. Bu kadar önemliyken, şirketler 
bunda neden bir fayda görmesin? 

- Açık veri kullanımını kim, neden tercih 
ediyor? Açık veri kullanımı kime, nasıl bir 
yarar sağlıyor?Birçok yararının yanında açık 
veri için söylenebilecek sakıncalar nelerdir?

- Sakınca kısmına gelince, sorun da 
zaten burada. Saydamlığı sakınca 
olarak görüyorsak o zaman ciddi bir 
demokrasi problemimiz var demektir. 
Bazı kimseler açık verinin ne içerdiğini 
bilmeyen kimseler, kişisel verilerin de 
paylaşıldığını ya da gizliliği ile ilgili 
problem olacağını düşünüyorlar.

Oysa kişisel veriler gizlidir ve açık 
veri kamu verisi demektir ve kamu 
verisi kişisel verileri barındırmaz, 
genel verileri barındırır. Örneğin; bir 
otobüs durağında belli bir gün ve 
saatte kaç kişi olduğunu açık veri ile 
bilebilirsiniz ancak bu kişilerin kimler 
olduğunu o kişi bunu kendisi isteyerek 
paylaşmadıkça bilemezsiniz. 

Saydamlık tersine birçok sorunu da 
ortadan kaldırır. Çünkü paylaşmayan, 
açık olmayan ve sürekli gizleyen sorun 
yaratır.

- Türkiye, açık veri kullanımında 
nerede? Dünya pazarındaki yeri ve 
konumu nedir? Ülkemizde açık veri 
hangi sektörlerde hangi oranlarda 
kullanılıyor?

-Türkiye’de bir açık veri politikası 
olmadığı için, bu konuda da hiçbir 
çalışma yapılmış değil. Aslında 
verilerin standartlaştırılması ile ilgili bir 
takım çalışmalar var. Coğrafik verilerin 
standartlaştırılması Çevre Bakanlığı 
tarafından yapıldı ancak veriler 
paylaşılmıyor, böyle bir niyet de yok. 
Satma gibi bir niyetleri var. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi CitySDK Projesi 
kapsamında ulaşım verilerini standart 
hale getirerek kullanıma açtı ancak 
proje sonunda geri kapadı. Çünkü 
yasal olarak bunu yapması mümkün 

değil. Ancak standart hale getirdiği bu verileri 
özel sektöre satarak gelir elde edebilir. Ancak 
bu da kamu verisinin kamuyla paylaşılması 
ilkesine aykırıdır. Bilgi Toplumu Stratejisi’nde 
kamu verisinin kamuyla paylaşılması gerektiği 
belirtiliyor ancak bunun sahiplenilmesi esastır.

Dünyada “Open Data Index” dediğimiz 
“Açık Veri Endeksi”nde 70 ülke yer alıyor. 
Bu ülkelerdeki 700 veri setinden 84 açılmış 

durumda. Türkiye bu endekste yer almıyor. 
Open Knowledge Foundation’ın Open Data 
Censusveritabanında Türkiye istatistik ve 
coğrafik verileri ile yer alıyor ancak durum 
bölümünde bu verilerin açılıp açılmayacağı 
belli değil ifadesi yer alıyor. Open Data 
Barometer’da da Türkiye henüz hazır 
olmayan ülkeler arasında yer alıyor. Hazırlılık 
parametreleri ise; hükümet, vatandaşlar 
ve sivil toplum, girişimler ve iş dünyası, 

hesap verebilirlik, sosyal politika, 
inovasyon, siyaset, sosyal ve 
ekonomik hazırlılığı olarak 
belirlenmiş. 

-Şeffaf, güvenilir, hesap 
verebilir ve katılımcı bir yönetim 
anlayışının gerek kurumsal 
düzeyde gerekse kamu yönetimi 
genelinde yerleştirilmesi ve“Açık 
veri” konusunda devletin politika 
ve öncelikleri neler olmalı? Bu 
kapsamda alınacak önlemler ve 
önerileriniz nelerdir?

- Politika önerilerinden biraz 
önce söz ettim. Ancak, Avrupa Dijital 
Gündemi’ne Uyum Raporu’nun 
mutlaka okunması gerekir. Zira, 
orada Açık Veri dışındaki diğer 
konularda önerdiğimiz politikalar, 
saydam, güvenilir, hesap verebilir 
ve katılımcı bir yönetim anlayışının 
oluşmasına katkı sağlayan 
niteliktedir. Özellikle kolektif 
algılama konusu burada önem 
taşıyor.

-Veri, hangi durumda açık 
sayılır?Devlet hesap verebilirlilik 
açısından hangi verileri, nasıl 
paylaşmalı?

- Kamuya ait olan kişisel 
olmayan tüm verilerdir. Verinin 
toplandığı yere göre belli standartlar 
var ve bu standartlara göre veri 
setlerinin oluşturulması gerekiyor. 
Bu veri setlerinde yer alacak bu 
veriler. 

Bu çok detay bir soru, konuya 
göre değişir ama hesap verebilir 
olabilmek için kişiye özel olmayan 

tüm kamu verileri paylaşılabilir olmalıdır.

- Açık veriler hangi kriterler gözetilerek 
ve nasıl bir süreçten geçirilerek ilgili 
kitlelere ulaştırılmalı? 

-Türkiye’de öncelikle bir Open Data Institute 
(Açık Veri Enstitüsü) kurmakta fayda var. 
İngiltere merkezli bu enstitü dünyanın birçok 
yerinde kuruluyor. Bu konuda bilgilenmek, 
çalışma yapmak gerekir. Sonrasında farkındalık 
oluşturulmalı ki, devlet neyi nasıl yapacağını 
bilsin.

-Açık verinin düzenlenmesi bir 
maliyet gerektiriyor. Bu nedenle toplanan 
verilerin kullanmak isteyenlere bir ücret 
karşılığı satılması öneriliyor. Peki,  veri 
paylaşımından sağlanılan gelirler nereye 
aktarılmalı?

- Devlet bu işe yatırım yapmak zorunda. 
Vatandaş vergisini ödüyor, serbestçe veriye 
erişimi de hak ediyor. Devletin vatandaşı ve iş 
dünyasını bir gelir kapısı olarak görmesi yerine 
hizmet götüreceği bir yer olarak görmesi 
gerekiyor.

-Türkiye’de açık veri konusunda hangi 
kurum liderlik üstlenmeli? Kamunun 
elindeki verilerin yönetimi için nasıl bir 
altyapı kurulmalı, hizmetler geliştirilmeli? 
Bu veriler nasıl kullanıma açılmalı? Açık 
veriye ilişkin hangi yasal ve mevzuat 
düzenlemeleri ile değişikliklerin yapılması 
gerekir? 

-Önce devlet imza attığı “Açık Devlet 
İşbirliği” anlaşmasına bir sahip çıksın ve oradaki 
taahhütlerini yerine getirmeye başlasın. Bu 
konuda yapılması gerekenler resmi olarak 
yazılı ve devlette bir yerlerde var. 4736 sayılı 
yasayı siz de yazmışsınız açılış bölümünde. 
Bu yasa önemli. Bizim bugüne kadar pratikte 
karşılaştığımız yasa bu. Ancak engelleyici başka 
yasa ve düzenlemeler varsa onlara da mutlaka 
bakılmalıdır.
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