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Türkiye de 
“açık” verinin farkında, 
bir şeyler yapacak 

ama nasıl?..

Dünya ölçeğinde zengin bir ekosistem oluşturup yeni 
iş modelleri geliştirilmesini sağlayan “açık” veri 
konusunda kamu, özel sektör ve üniversitelerde yeni 
yeni bir farkındalık ve bilinçlenme söz konusu. Bazı yasal 
düzenleme ve girişimler var ancak somut uygulamalar 
pek yok. Kamudaki verinin paylaşımından söz ediliyor 
ama bunun nasıl, hangi standart, politika, strateji ve 
eylem planı ile yapılacağı net değil. Kurumsal sahiplenme, 
liderlik, yasal düzenleme ve teknolojik altyapı bu kadar 
belirsizken açık verinin yeni iş fırsat ve modelleri sunması 
Türkiye’de şimdilik bir hayal. 
Aslıhan Bozkurt

T üm dünyada yaşanan siyasal, 
ekonomik ve teknolojik gelişmeler, 
vatandaşların devletten 
beklentilerini değiştirip arttırdı. 
Artık vatandaşlar, hizmetlerin 
hem daha kaliteli, hem de hızlı 

ve herkes tarafından ulaşılabilir olarak 
sunulmasını talep ediyor. Bu gelişim süreci, 
bir yandan kamu yönetiminde paradigmal bir 
değişime gitmeyi, yönetimin daha katılımcı, 
daha saydam, daha hesap verebilir bir yapıya 
kavuşturulmasını zorunlu kılarken bir yandan 
da ağ üzerinde birçok veriye birçok kesimin 
ulaşabilmesini; “açık veri”, “açık erişim” 
ve “açık kaynaklar” kavramlarını günlük 
hayatımızın önemli konuları haline getirdi. 
Amerika Birleşik Devletleri, “Açık veri”nin 
önemini yaklaşık altı yıl önce “keşfetti”. ABD 
Başkanı Barack Obama, 21 Ocak 2009’da halka 
açık devlet taahhüdünde bulundu. 

Mevcut “Büyük veri”nin engellerin kaldırılıp 
altyapı iyileştirilerek herkese açılması 
durumunda Avrupa’da yılda 150-300 milyar 
Avro tasarruf sağlayacağı bildiriliyor. Özellikle 
kamu sektöründeki açık verinin birçok yeniliği 
ateşlediği, verimlilik ve etkinliği artırdığı ve 
ekonomik kalkınmayı teşvik ettiğine dikkat 
çekiliyor. 

Son yıllarda hem kamu, hem özel sektör 
hem de akademisyenler, hizmet, çalışma 
ve araştırmalarında Internet üzerinden 
erişilebilinen verilerden daha fazla 
yararlanıyorlar. İnternetten erişilebilen, 
ulaşım, ekonomi, finans, gözlem, eğitim, bilim, 
kültür, istatistikler, yer/mekân (coğrafya), 
hava durumu ve çevre ile ilgili genel veriler 
kullanılarak kamu, özel ve çeşitli sivil toplum 
kuruluşları ile merkezi ve yerel yönetimler 
birçok hizmeti sunarken 
üniversitelerde de bilimsel 
araştırmalar yapılıyor. 
Açık verinin aslında sadece 
kamu yönetiminin şeffaflık 
düzeyini artırması olmadığı, 
kamunun yanı sıra iş dünyası, 
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kamuoyu ve tüketicileri de kapsayan bir 
dönüşümü işaret ettiği kabul ediliyor. 
Günümüzde kamuya açık kaynakların 
oluşturduğu boyut, iş dünyasına ürün ve 
hizmetlerini çeşitlendirip geliştirmesinde 
yeni fırsatlar sunuyor. İş dünyası kamunun 
elindeki açık veriyle, elektronik ortamda 
birbiriyle temas halinde olan toplulukların 
ilgi ve yeteneklerini gözeterek farklı 
uygulamaları hayata geçirebiliyor. 
Uzmanlar açık veriyle dünya ölçeğinde 
ilgili zengin bir ekosistemin doğduğuna 
inanıyorlar. Yeni kurulan Deudil, i3 
Education Services, Parkopedia ve 
Spotlight gibi işletmelerin geliştirdikleri 
yeni iş modellerinin açık veri paradigması 
üzerine inşa edildiği ifade ediliyor. 
Türkiye’de ise özellikle mali sistem ve 
telekom sektörünün müşteri bilgilerini 
etkin bir biçimde kullanarak farklı 
pazarlama taktikleri uyguladıkları, müşteri 
bilgisinin yönetildiği CRM yazılımların 
arttığı biliniyor. Önümüzdeki yıllarda 
verinin bilgiye dönüşümünün hızlanacağı, 
kamu, özel sektör ve üniversitelerin açık 
veriden yararlanarak rekabetçi yanlarını 
öne çıkaracak hizmet ve ürünlere ağırlık 
vermeleri bekleniyor. 

Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) aylık 
yayını olan BİLİŞİM Dergisi olarak bu 
sayımızın “Dosya” sayfalarında “Açık veri 
ve iş fırsatları”na yer veriyoruz. “Dosya” 
sayfalarımıza Kalkınma Bakanlığı, 
TÜBİTAK-BİLGEM Yazılım Teknolojileri 
Araştırma Enstitüsü (YTE), Türkiye’de ilk 
açık veri projesi geliştirip başlatan TAGES 
A.Ş. yöneticileri sorularımızı yanıtlayarak 
katıldı. 3. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı 
düzenleme kurulunda da yer alıp konuyla 
ilgili birçok çalışmada bulunan İzmir 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanı Gültekin 
Gürdal ise, “Açık veri- Açık erişim: Dünya 
ve Türkiye” yazısıyla sayfalarımıza katkı 
sundu. 

2006’dan beri konu ile ilgilendiklerini 
bildiren Kalkınma Bakanlığı Kalkınma 
Araştırmaları Merkezi Başkanı Emin 

verisinin ücretli ya da ücretsiz 
olarak paylaşılmasına yönelik 
netlik oluşturulmasını isterken 
açık veri uygulamalarında vatandaş 
odaklılıktan öte, vatandaş tarafından 
yönlendirilen bir yaklaşım 
benimsenmesini önerdi.

TAGES, Endüstri ve Bilgi 
Teknolojileri Araştırma Geliştirme 
Uygulama A.Ş.Yönetim Kurulu 
Başkanı Leyla Arsan ise, kamu 
ve özel sektörde, “açık veri” 
konusunda bir farkındalık olmadığı, 
herhangi bir politika ya da strateji 
oluşturulmadığına işaret edip 
öncelikle bir “Açık Veri Enstitüsü” 
kurulması gerektiğine dikkat çekti.

Herkesin ücretsiz ve özgürce 
kullandığı veri

Kâr amacı gütmeyen ve 2004’te 
kurulan, Açık Bilgi Vakfı (Open 
Knowledge Foundation- OKF) 
tarafından “Açık veri”; “Herhangi 
bir telif hakkı, patent ya da diğer 
kontrol mekanizmalarına tabi 
olmaksızın herkes tarafından 
ücretsiz ve özgürce kullanılan 
veri” olarak tanımlanıyor.  OKF’ye 
göre “Açık devlet verisi” ise, 
“Devlet ya da devlet kontrolündeki 
birimlerin ürettiği, herkes tarafından 
kullanabilir ve dağıtılabilir olan 
veriler”den oluşuyor. 

Açık veri türleri ise, Şirketlerle ilgili 
veriler; Suç ve adalet istatistikleri; Gözlem, 
Eğitim, Sağlık, Ulaşım ve altyapı, Finans 
ve sözleşme; Yer/mekân verileri ve 
Küresel kalkınma; Bilim ve araştırma ile 
Toplumsal hareketlilik ve kalkınma verileri 
şeklinde sıralanıyor. Ulusal anlamda 
liderlik, kurumsallık, yasal düzenlemeler, 
teknolojik altyapı ile arz/talebin önem 
taşıdığı açık veri konusunda birçok ülkede 
bu kapsamdaki faaliyetleri koordine 
etmek üzere hükümete bağlı merkezler 
kurulurken yasal düzenlemeler yapılıyor.  

Sadık Aydın, Türkiye’de kamu verisinin 
paylaşılmasını doğrudan düzenleyen hukuki 
ve idari bir düzenleme bulunmadığına 
dikkat çekti. Türkiye’de veri paylaşımına 
ilişkin yasal ve idari engeller konusunda bir 
çalışma planladıklarını söyleyen Aydın, veri 
setlerinin paylaşıldığı bir portalı hizmete 
açmayı, özel sektör, STK ve üniversitelerin 
destekleyeceği bir ekosistem kurmayı 
hedeflediklerini açıkladı.

TÜBİTAK-BİLGEM YTE Sosyal ve İstatistiki 
Araştırma Projeleri Birimi Proje Yöneticisi 
Müberra Sungur, mevzuatta, kamu 

Türkiye’de ise, özellikle e-dönüşüm 
konusunda politika, strateji ve eylem 
oluşturmaya çalışan kamu kurumları 
“açık veri”nin farkında. Özellikle Kalkınma 
Bakanlığı, Başbakanlık ve TÜBİTAK ile 
bazı üniversite ve enstitülerin, konuya 
ilişkin bazı araştırma ve çalışmalar yapıp 
farkındalık yaratıp bir bilinç ve proje 
oluşturma çaba ve girişimleri olduğunu 
görüyoruz. Yaklaşık son sekiz yıldır bu 
konu önemli strateji ve eylem planlarında 
yer alıyor. Ancak henüz bu konuda ulusal 
bir politika ve strateji oluşturulduğunu 
söylemek mümkün değil. 

Birçok ülke, veriyi özel sektör ve 
üniversitelere açarak hizmet ve ürünlere 
ilişkin yeni iş fırsat ve modelleri 
geliştirirken Türkiye’de devlet bir yandan 
elindeki veriyi açık bir şekilde paylaşmayı 
sakıncalı bulurken bir yandan da veriyi 
vatandaş, sanayi ve iş dünyasına bir ücretle 
satmayı düşünüyor. 

2014-18 dönemini kapsayan 10. Kalkınma 
Planı’nın 410. Maddesinde “Katma 
değerli yeni hizmetlerin üretimi amacıyla 
ticari değeri olan veriler başta olmak 
üzere kamu sektörü bilgisinin paylaşımı 
ve yeniden kullanımı sağlanacaktır” 
ifadesi yer alıyor. Ayrıca Kalkınma 
Bakanlığı’nca hazırlanan yeni Bilgi 
Toplumu Stratejisi’nde (BTS) “kamu 
verisinin kamuyla paylaşılması” gerektiği 
belirtiliyor. Kalkınma Planı ve BTS’de 
“kamu verisi”nin paylaşımında söz ediliyor 
ama bunun nasıl, hangi standart, sorumlu 
kurum, politika, strateji ve eylem planı ile 
yapılacağı belli değil. 

Bu arada, 4736 sayılı kanunun açık veri 
konusunda bürokratik engel olduğuna 
işaret ediliyor. “Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Ürettikleri 
Mal ve Hizmet Tarifeleri ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında 
Kanun”un ilgili maddesi 
şöyle:
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 “Kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen 
mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik 
gereği yapılması gereken ticari indirimler 
hariç, her hangi bir kişi veya kuruma 
ücretsiz veya indirimli tarife uygulanamaz.” 

“Türkiye Ulusal Veri Merkezi” 
kurulmalı

Önümüzdeki yıllarda verinin bilgiye 
dönüşümünün hızlanacağı, kamu, özel 
sektör ve üniversitelerin açık veriden 
yararlanacakları yöntemlere daha fazla 
yönelecekleri biliniyor. Bu noktada ulusal 
ve uluslararası stratejilerin belirlenmesi 
ve politikaların uygulanmasında kimlerin 
nasıl bir görev ve sorumluluk üstlenmesi 
gerektiği önem taşıyor. Ayrıca açık verinin 
Türkiye’de kamu ve firmalar tarafından 
yeni iş fırsatları olarak görülüp hizmet 
ve uygulamalarda kullanılabilmesinin 
önündeki engelleri kaldıracak yasal 
düzenlemelerin yapılması gerekiyor. 
Bilgiye erişimin önündeki engellerin 
kaldırılması, üretilen bilginin niteliğini 
yükseltirken yüksek katma değerli ürün 
ve hizmetler, toplumun hızla gelişip 
kalkınmasına olanak sağlıyor. Bunun için 
gelişmiş toplumlar kamu kaynaklarıyla 
toplanan birçok veriye herkesin ücretsiz 
olarak erişebilmesi için yasal düzenlemeler 
yapıp bu konuda önemli teşvikler 
uyguluyorlar.
 
Henüz kurumsal sahiplenme ve liderlik 
üstlenecek bir kurumun olmadığı, yasal 
düzenleme ve teknolojik altyapı açısından 
belirsizlerin bulunduğu Türkiye’de, kamu-
özel sektör ve üniversitelerin açık veriyi 
yeni iş fırsatı olarak görmesi ve farklı 
uygulama ve modelleri sunması pek 
mümkün gibi görünmüyor. Bu nedenle 
Türkiye’de açık veri kullanılan uygulama ve 
projeler, şimdilik çok fazla yok. 
Türkiye’nin de bir an önce “Veri 
Güdümlü Ekonomi”ye geçiş 
politikalarını düzenlemesi;  kamu, özel 
sektör ve akademi ile veri kullanımı, 
yaygınlaştırılması ve ticareti ile ilgili yasa 

ve mevzuatları oluşturması gerektiğine 
dikkat çekiyor. Ayrıca veri ile ilgili kamu-
özel işbirliği platformu oluşturulması, 
bunun Avrupa’daki benzer platformla 
uyum çalışmaları yapıp kendi stratejisi 
belirlemesi öneriliyor. 
Türkiye’nin bir “Ulusal Veri Merkezi” ve 
“Açık veri” portalı kurması, veri yönetim 
politika ve stratejisi ile açık veriye kolay 
erişimi sağlayacak “erişim rehberi” 
oluşturması gerektiğinin altı çiziliyor. 

Bu arada 20 Eylül 2011’de New York’ta 
düzenlenen bir etkinlikle, ABD, Brezilya, 
İngiltere, Endonezya, Meksika, Norveç, 
Filipinler ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin 
kurucu üye olduğu Açık Yönetim Ortaklığı 
(Open Government Partnership-OGP) 
oluşturuldu. Türkiye adına hazırlanan 
Ulusal Eylem Planı, http://www.
opengovpartnership.org/countries/turkey 
OGP portalında yayımlandı. 
Bu kapsamda Başbakanlığın da kamu, 
özel sektör, vatandaş ve STK’lar nezdinde 
OGP hakkında farkındalığı artırması, 
OGP’nin en önemli parçalarından birisi 
olan “açık veri” alanında bir an önce 
çalışmalara başlaması, diğer ülkelerde 
izlenen yol haritasına benzer bir yol haritası 
ve sorumlu kurum belirlenmesi, gerekli 
standartları oluşturup ilgili portalleri 
hayata geçirmesi bekleniyor.

Öte yandan Ülkemizde üretilen bilimsel 
yayınlar ile araştırma verilerinin, kurumsal 
dijital arşivler aracılığı ile erişime açılması 
ve bunun için gerekli politika, strateji, 
mevzuat ve açık erişim alt yapısını 
tartışmak amacıyla Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığının (YÖK) ev sahipliğinde 3. 
Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, 20-21 Ekim 
2014 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. 
Yurt içinden ve yurt dışından uzmanların 
ve davetli konuşmacıların katılacağı 
toplantıda, açık erişim konusu farklı 
bakış açıları ile ele alınacak, bu konudaki 
sorunlar ve yeni gelişmeler tartışılacaktır.

Açık veri ile ilgili tartışmalar
20 Mart 2013’te Başbakanlık ve TÜBİTAK-BİLGEM-YTE  işbirliğiyle düzenlenen “Kamu 
Yönetiminde Gelişen Trendler: Açık Devlet ve Açık Veri” konulu panelde açık veri 
kavramıyla ilgili tartışmalar şöyle sıralandı:

-Devlete ait veriler özel sektör tarafından kopyalanmamalıdır. Bu veriler kullanılarak 
devlete meydan okuma gibi durumların önüne geçilmelidir. 
-Devlet halktan aldığı vergileri etkin bir şekilde kullanmalıdır. Örneğin devletin 
paylaştığı açık verinin düzenlenmesi maliyetli ve bu veri sadece belli bir ticari kesimin 
işine yarıyorsa devlet bu veriyi kullananlardan verinin maliyetini almalıdır.
-Data paylaşımından sağlanılan gelirler kâr amacı gütmeyen kurumlara aktarılmalıdır. 
-Her veriye herkesin ulaşması gibi bir durum söz konusu olamaz. Bu noktada veri 
kısıtlı olarak paylaşılmalı ya da kısıtlı sayıda kişi ile paylaşılmalıdır. 
- Açık verilerin ulaştırılmaya çalışıldığı hedef kitle bazı verileri ek süreçlerden 
geçirmeden anlayamaz (Analizler, uygulamalar). Örneğin tıbbi, biyolojik ve ekolojik 
veriler vb. Bu durumlar göz önünde bulundurulmalıdır.  
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