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Kalkınma Bakanlığı Kalkınma Araştırmaları 
Merkezi Başkanı Emin Sadık Aydın:

Türkiye’de veri paylaşımına 
ilişkin yasal ve idari 
engeller konusunda bir 
çalışma planlıyoruz

İlk defa “açık veri” konusunu 2006-2010 dönemini kapsayan BTS’de ele 
aldıklarını ancak kayda değer bir gelişme yaşanmadığını söyleyen Aydın, 
2014-2018 dönemini kapsayan BTS’de “Kamu Verisinin Paylaşımı” eylemine 
yer verildiğini belirtti. Türkiye’de kamu verisinin paylaşılmasını doğrudan 
düzenleyen hukuki ve idari bir düzenleme bulunmadığına dikkat çeken Aydın, 
veri setlerinin paylaşıldığı bir portalı hizmete açmayı, özel sektör, STK ve 
üniversitelerin destekleyeceği bir ekosistem kurmayı amaçladıklarını açıkladı.

“Açık veri ve iş fırsatları” temalı “Dosya” sayfalarımız için Kalkınma Bakanlığı Devlet 
Planlama Teşkilatı (DPT) Kalkınma Araştırmaları Merkezi Başkanı Emin Sadık 
Aydın’dan katkı aldık. 2010-2014 Mart ayına kadar DPT Bilgi Toplumu Daire Başkanlığı 
görevini yürüten Aydın, sözlerine bilgi toplumunda temel kaynağın bilgi; bilgi 
toplumunun gelişmesini sağlayan faktörün ise bilişim teknolojileri olduğuna değinerek 
başladı. 

“Verileri açık hale getirmek bilgi toplumu yolunda ilerlemenin önemli kilometre 
taşlarından biridir” diyen Aydın, kamunun oldukça geniş bir alanda verinin sahibi ve 
kullanıcısı konumunda olduğunu anlattı. 
Bakanlığın açık veri konusunu ilk defa 2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi (BTS) eki 
Eylem Planı’nda ele alındığını anımsatan Aydın, “81 nolu ‘Kamudaki Sayısal Bilginin 
Paylaşımı ve Tekrar Kullanımına Yönelik Esasların Belirlenmesi’ eylem ile kamu 
sektörü bilgisinin uluslararası gelişmeleri yansıtacak şekilde yeniden kullanımının 
sağlanması için bir çalışma yapılması amaçlandı. Fakat bu konuda günümüze kadar 
kayda değer bir gelişme yaşanmadı” dedi.
Aydın, 2014-2018 dönemini kapsayan BTS ve Eylem Planı’ndaki “Kamu Hizmetlerinde 
Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik” ekseni altında “Kamu Verisinin Paylaşımı” eyleminin yer 
aldığına işaret etti. 
Aydın, bu eylem kapsamında “kamu verisinin paylaşımı ve yeniden kullanımına ilişkin 
politikaların geliştirilmesi; buna dayalı olarak kamu verisinin üçüncü taraflarca 
yeni katma değerli ürün ve hizmetler için yeniden kullanılmasına ilişkin yasal ve 
idari düzenlemelerin yapılması, ayrıca gerekli teknik altyapının oluşturulması”nın 
planlandığını aktardı. 
Türkiye’de kamu verisinin paylaşılması ve yeniden kullanımını doğrudan düzenleyen 
herhangi bir hukuki ve idari düzenleme bulunmadığına dikkat çeken Aydın, kamu 
verisinin yeniden kullanımına ilişkin ilke, usul ve esasları belirleyeceklerini açıkladı. 
Bu çalışmada, kamunun yanı sıra özel sektör, STK ve üniversitelerin katkısını 
beklediklerini belirten Aydın, Türkiye’de veri paylaşımına ilişkin yasal ve idari engeller 
konusunda da bir çalışma yapılmasını planladıklarını bildirdi. 
Kamu verisinin paylaşımı konusunda atılan ilk adımların hukuki düzenlemeler 
özellikle de “Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Yasa”nın çıkarılması olduğunun 
altını çizen Aydın, Türkiye’de küresel örnekler temel alınarak hazırlanmış, verinin 
yeniden kullanımı amaçlı, sadece istatistiki olarak özetlenmiş veriye değil kişisel ve 
hassas bilgilerden arındırılmış ham veriye de yer veren bir açık kamu verisi kataloğu 
bulunmadığını kaydetti.
Belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hangi teknik standartlarda veri 
paylaşabilecekleri ve verinin güncel tutulması konularında kamuya yol gösterecek bir 
rehber oluşturmayı planladıklarından söz eden Aydın, kamu verisinin paylaşımı için 
gerekli olacak altyapının teknik özelliklerini belirleme ve veri setlerinin paylaşıldığı bir 
portalı hizmete açmayı tasarladıklarını duyurdu.
Talep tarafı konusundaki planlarına ilişkin olarak da Aydın, “Kamu 
verisinin yeniden kullanımını tetikleyecek yazılımcı, uygulama 
geliştiriciler başta olmak üzere özel sektör, STK’lar ve üniversitelerin 
destekleyeceği bir ekosistem kurmayı amaçlıyoruz. Yurtdışı örneklerde 
olduğu bu alana ilişkin eğitimler, ödüllü yarışmalar ve devlet teşvikleri 
en önemli araçlardan birkaçı” açıklamasında bulundu. 
Aydın, yapılması gerekenleri “Kamu verisinin yeniden kullanımı 
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için gerekli yasal ve idari altyapı kurmamız, yeniden kullanıma açılabilecek verileri 
belirlememiz, hangi kurumun hangi tarihte hangi verisini açacağını bir takvime 
bağlamamız, açık veri kataloğu oluşturmamız ve kamu verisinin yeniden kullanımını 
tetikleyecek ekosisteminin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmamız gerekiyor” 
şeklinde özetledi.

-Açık veri nedir? Açık veri ve bilgi toplumu 
ilişkisi nedir?

-Açık veri, herhangi bir telif hakkı, patent 
ya da diğer kontrol mekanizmalarına tabi 
olmaksızın herkes tarafından ücretsiz ve 
özgürce kullanılabilen, tekrar kullanılabilen 
ve dağıtılabilen veridir. (Open Knowledge 
Foundation)

Bilgi üretiminin, dağıtımının, değişiminin ve 
kullanımının; dönüşümü ve etkileşimi sağlayan 
en önemli ekonomik, toplumsal ve kültürel 
etkinlik haline geldiği, bilginin; sermaye, insan 
gücü ve maddi kaynakların yanında stratejik bir 
üretim faktörü olarak kullanıldığı toplumlara 
“Bilgi toplumu” deniliyor. Bir başka deyişle 
bilgi toplumu, “teknoloji ve bilgi temelinde 
şekillenen ve itici gücünü küreselleşmenin 
dinamizminden alarak gelişme gösteren sanayi 
sonrası toplum” biçimidir. 

Bilgi toplumunda temel kaynak bilgi; bilgi 
toplumunun gelişmesini sağlayan faktör ise 
bilişim teknolojileridir. Temel kaynağın bilgi 
olduğu bir durumda, bu kaynağın işlenmemiş, 
ham halini oluşturan verilere ulaşma adına 
bu verileri açık hale getirmek bilgi toplumu 
yolunda ilerlemenin önemli kilometre 
taşlarından biridir.

-Açık veri konusu bakanlığınız 
çalışmalarında hangi bakış açısıyla ele 
alınmaktadır? 

-Kamu kurumları çok farklı alanlarda sunduğu, 
elektronik ortama taşınmış ya da taşınmamış 
hizmetlerin icrası sırasında pek çok bilgiyi 
üretip topluyor, depoluyor, kullanıyor ve 
hizmetin yerine getirilmesini sağlayacak ölçüde 
paylaşıyor. Bir diğer deyişle kamu, oldukça 
geniş bir alanda içeriğin sahibi ve kullanıcısı 
konumunda. Kamu kurum ve kuruluşlarının 
kanunlarla belirlenmiş temel fonksiyonlarını icra 
ederken, başlangıçtaki veya sonraki üretme, 
toplama, işleme, saklama, finanse etme yoluyla 
edinmiş olduğu bilgi veya bilgiye dayalı 

ürün/hizmetler, “kamu sektörü bilgisi” olarak 
adlandırılıyor. Bu bilgilerin bilgiyi üreten veya 
tutan kamu kurumunun kendisinin, diğer kamu 
kurumlarının, işletmelerin veya bireylerin ticari 
olan veya olmayan bir amaç için kullanılmasına 
ise “yeniden kullanma” deniliyor. Burada 
yeniden kullanım, bilgilerin kopyalanması, 
yayımlanması veya yayılması suretiyle 
gerçekleşebiliyor.

Katma değer yaratacak, üretime konu olabilecek 
içeriğin büyük bir bölümünü oluşturan kamu 
sektörü bilgisinin sayısal ortamda mevcut 
olması, bilgiye kolay erişim, bilginin ticari olan 
veya olmayan amaçla yeniden kullanımı ve 
katma değerli türevlerinin üretimi bakımından 
bir avantaj sağlıyor. Bu açıdan bakıldığında, 
günümüzde iki tür teknolojik gelişmenin kamu 
bilgilerinin içeriği ve rolünü değiştirdiğini 
söylemek mümkün. 

Bunlardan birincisi kamu kaynaklarının 
sayısallaştırılması veya sayısal ortamda 
üretimine imkân veren teknolojiler, diğeri ise 
bilginin hızlı biçimde yayılmasını sağlayan 
genişbant internet teknolojileridir. Bilgi ve 

iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, bir yandan 
bu bilgilerin elektronik ortamda üretilmesi ve 
saklanması imkânlarını sunarken, bir yandan 
da bu bilgilerin ilgili kesimlerce kullanılabilme 
imkânını artırmaktadır.

Açık veri konusu, Bakanlığımızda ilk defa 2006-
2010 Bilgi Toplumu Stratejisi eki Eylem 
Planı’nda ele alındı. 81 nolu “Kamudaki 
Sayısal Bilginin Paylaşımı ve Tekrar 
Kullanımına Yönelik Esasların Belirlenmesi” 
eylem ile kamu sektörü bilgisinin 
uluslararası gelişmeleri yansıtacak şekilde 
yeniden kullanımının sağlanması için bir 
çalışma yapılması amaçlandı. Fakat bu 
konuda günümüze kadar kayda değer bir 
gelişme yaşanmadı.

Bakanlığımız tarafından, 2006-2010 Bilgi 
Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nın 
uygulamasının tamamlanması sonrasında, 
ülkemizin 2014-2018 döneminde takip 
edeceği bilgi toplumu stratejilerinin ve 
buna yönelik eylemlerin tanımlandığı 
Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı 
çalışmaları geçtiğimiz iki yıl içinde yoğun 
biçimde sürdürüldü ve son aşamaya 
getirildi. Strateji bilgi toplumuna dönüşüm 
çerçevesi ile ülkemizin büyümesi ve 
istihdamının artırılması odağında sekiz ana 

başlık, Bilgi Teknolojileri Sektörü; Genişbant 
Altyapısı ve Sektörel Rekabet; Nitelikli İnsan 
Kaynağı ve İstihdam; BİT’in Topluma Nüfuzu; 
Bilgi Güvenliği ve Kullanıcı Güveni; Bilgi 
ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi 
Çözümler; İnternet Girişimciliği ve e-Ticaret 
ile Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve 
Etkinlik olarak belirlenmiştir.

Söz konusu stratejinin hayata geçirilmesi için 
73 eylemden oluşan bir taslak eylem planı 
tasarlandı. “Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı 
Odaklılık ve Etkinlik” ekseni altında yer alan 
taslak eylemlerden biri de “Kamu Verisinin 
Paylaşımı” eylemidir. Bu eylem kapsamında 
kamu verisinin paylaşımı ve yeniden 
kullanımına ilişkin politikaların geliştirilmesi; 
buna dayalı olarak kamu verisinin üçüncü 
taraflarca yeni katma değerli ürün ve hizmetler 
için yeniden kullanılmasına ilişkin yasal ve idari 
düzenlemelerin yapılması, ayrıca gerekli teknik 
altyapının oluşturulması planlanıyor.

-“Kamu verisinin paylaşımı” eylemini nasıl 
hayata geçirmeyi düşünüyorsunuz? 

-Türkiye’de kamu verisinin paylaşılması ve 
yeniden kullanımını doğrudan düzenleyen 
herhangi bir hukuki ve idari düzenleme 
bulunmuyor. Bu kapsamda işe kamu verisinin 
yeniden kullanımına ilişkin ilke, usul ve esasları 
belirleyerek başlamayı düşünüyoruz. Bu 
çalışmaya, merkezi ve yerel kamu kurumlarının 
yanı sıra özel sektör, sivil toplum kuruluşları 
(STK) ve üniversitelerin de katkı vermesini 
bekliyoruz. Bu konuyla bağlantılı olarak 
ülkemizde veri paylaşımına ilişkin yasal ve 
idari engeller konusunda da bir çalışma 
yapılmasını planlıyoruz. Özellikle hukuk kökenli 
uzmanların da yer alacağı bir çalışma grubuyla, 
kamu kurumlarının veri paylaşımını sınırlayan 
düzenlemeler belirlenerek bu engeller ortadan 
kaldırılmaya çalışılacak. 

ABD ve İngiltere’de uygulamalar baktığımızda, 
kamu verisinin paylaşımı konusunda atılan ilk 
adımların hukuki düzenlemeler özellikle de 
“Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Yasa”nın 
çıkarılması olduğu görülüyor. Türkiye’de kişisel 
verilerin korunmasına ilişkin yasal düzenleme 
çalışmaları, 2000’li yılların ilk yarısından itibaren 
gündemde olması ve müteaddit defalar tasarı 
olarak TBMM’ye sunulmasına rağmen henüz 
tamamlanamadı. Bununla birlikte 2010’da 
Anayasa’da yapılan bir düzenlemeyle “kişisel 
veriler”, temel bir hak olarak koruma altına 
alındı. 

Ülkemizde henüz küresel örnekler temel 
alınarak hazırlanmış, verinin yeniden kullanımı 
amaçlı, sadece istatistiki olarak özetlenmiş 
veriye değil kişisel ve hassas bilgilerden 
arındırılmış ham veriye de yer veren bir açık 
kamu verisi kataloğu bulunmuyor. Gelişmiş 
ülkelerde kamu veri katalogları, 2009 yılından 
itibaren kurulmaya başlanmış, bu kataloglarda 
binlerce veri seti paylaşılmıştır. Bu bağlamda 
kamunun elindeki verilerin envanterinin 
çıkarılması, bu envanterden yeniden kullanıma 
açılabilecek verinin tanımının yapılması ve 
“Kamu Veri Kataloğu”nun oluşturulması 
gerektiğini düşünüyoruz. BM e-devlet gelişme 
endeksinde en üst sırada yer alan 10 ülkede, bu 
verilerin yayınlanacağı açık 
veri katalogları 2012 sonu 
itibarıyla oluşturulmuştur.

Kamu kurumlarının 
belirlenen usul ve 
esaslar dâhilinde, hangi 
teknik standartlarda veri 
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paylaşabilecekleri ve verinin güncel tutulması 
konularında kamu kurumlarına yol gösterecek 
bir rehber oluşturmayı, kamu verisinin paylaşımı 
için gerekli olacak altyapının teknik özelliklerini 
belirlemeyi ve veri setlerinin paylaşıldığı bir 
portalı hizmete açmayı tasarlıyoruz.

Daha sonra kamu kurumları ile uzlaşılarak 
belirlenmiş takvim dâhilinde söz konusu 
kurumlardan ellerindeki verileri paylaşmalarını 
isteyeceğiz.

Buraya kadar anlatılanlar kamu verisini elinde 
bulunduran kesim olan devlete ilişkin kısım yani 
arz tarafı ile ilgiliydi. Bir de olayın doğal olarak 
talep tarafı var. Bu aşamada, kamu verisinin 
yeniden kullanımını tetikleyecek yazılımcı, 
uygulama geliştiriciler başta olmak üzere özel 
sektör, STK’lar ve üniversitelerin destekleyeceği 
bir ekosistem kurmayı amaçlıyoruz. Yurtdışı 
örneklerde olduğu bu alana ilişkin eğitimler, 
ödüllü yarışmalar ve devlet teşvikleri en önemli 
araçlardan birkaçı. 

Ayrıca, veri setlerinin paylaşıldığı portalı, kalıcı 
ve fonksiyonel hale getirmek için kullanıcı 
memnuniyetinin periyodik olarak ölçmeyi 
ve kullanıcılardan alınan geri bildirimler 
doğrultusunda geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Sonuç olarak kamu verisinin yeniden 
kullanımı için gerekli yasal ve idari altyapı 
kurmamız, yeniden kullanıma açılabilecek 
verileri belirlememiz, hangi kurumun hangi 
tarihte hangi verisini açacağını bir takvime 
bağlamamız,  açık veri katalogu oluşturmamız 
ve kamu verisinin yeniden kullanımını 
tetikleyecek ekosisteminin geliştirilmesi için 
çalışmalarda bulunmamız gerekiyor.

-Paylaşımı öngörülen kamu sektörü verileri 
nelerdir?

-Ülkemizde paylaşımında fayda görülen 
kamu sektörü verileri olarak aşağıdaki veriler 
söylenebilir:

Coğrafi Veriler;  Ulaşım ve Trafik Verileri; Mali 
Veriler; Bilimsel ve Akademik Veriler; Adalet 
Sistemi Verileri; Eğitim Sistemi Verileri ile Yasal 
Veriler.

Kamu sektörü verileri yukarıda sayılanlarla sınırlı 
olmayıp kapsamı, sektöre ve sunulacak hizmete 
göre genişletilebilir. Yenilikçi teknolojiler, bu 
bilgilerin kullanım alanlarını günden güne 

geliştirerek yeni hizmetlerin sunumuna imkân 
tanımaktadır.

-Kamu verisinin paylaşımının avantajları 
nelerdir? Devlet elindeki veriyi niye açık hale 
getirir?

-Bilgi ekonomilerinde rekabetçi üstünlük 
sağlayan kamu verilerinin yararlarını şöyle 
sıralayabiliriz:

*Ekonomik değer: Kamu verilerinin yeniden 
kullanımı ile katma değerli yeni ürün ve 
hizmetlerin üretilmesi, verilere ulaşma ve verileri 
kullanmadaki işlem maliyetlerin azaltılması,

*Kamuda şeffaflığın ve hesap verebilirliğin 
artması, 

*Katılımcılığın artması

Bu noktada, 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi 
ve Eylem Planı hazırlık çalışmaları sırasında 
danışmanlık aldığımız yüklenici firmanın 
özellikle ekonomik etki konusundaki birkaç 
bulgusuna değinmekte fayda var: Avrupa 
Komisyonu Bilgi Toplumu Genel Müdürlüğü 
tarafından 2000 yılında PIRA International 
adlı firmaya yaptırılan “Avrupa’daki Kamu 
Bilgisinin Ticari Kullanım için Yaygınlaştırılması” 
adlı çalışmada; Avrupa Birliği (AB) genelinde 
devletin kamu bilgileri için yaptığı yatırımın 
değerinin 9,5 milyar Avro, ekonomide bu 
bilgilerin katma değerli kullanımı ile yaratılan 
ekonomik değerin ise 68 milyar Avro olduğu 
tahmin edilmiş. 

Uygulama açısından AB’den oldukça farklı olan, 

açık erişim rejiminin yaygın olduğu 
ve kamu kurumlarının telif hakkının 
bulunmadığı ABD’de ise tahmini yatırım 
değeri 19 milyar Avro iken tahmini 
ekonomik değer 750 milyar Avro’dur. 
İngiltere hükümeti 15 binin üzerinde 
veri tabanını data.gov.uk’de kullanıma 
açmıştır. Hükümetin açıklamalarına 
göre bu verilerin 2011 yılında 
ekonomiye katkısı 16 milyar sterlindir. 
Bu makro etkilerinin yanında sektörel 
bazda etkilere baktığımızda Minnesota 
eyaletinde City of Duluth, açık verilerin 
yolculara daha kolay ve güvenilir bilgiye 
erişim imkânı sağladığını ve yolcu 
sayısında yüzde 12’lik bir artışa neden 
olduğu görülmüştür.

Kamu verisinin paylaşımı ile 
elde edilecek siyasi kazanımlara 
baktığımızda kamuoyunun doğru 

-Bilginin ekonomiye kazandırılması düşünce ve 
uygulamaları, doğası gereği beraberinde çeşitli 
kısıtlama ihtiyaçlarını da gündeme getiriyor. 
Kısıtlar bilginin mahremiyeti, ticari sırların ve 
özel hayatın korunması, devletin güvenliği, fikri 
mülkiyet gibi kavramlar ekseninde gelişirken 
bu çerçevede özellikle hukuk alanında 
yeni düzenlemeler ihdas edilip önleyici bir 
taktikle olası zararların önüne geçecek yapılar 
kuruluyor. 

Demokrasi ve insan hakları konuları da kamu 
sektörü bilgisinin yeniden kullanılmasında 
dikkate alınması gereken başlıklardır. Kamu 
sektörü bilgisine erişim ve kullanımın 
kolaylaştırılmasında, kullanıma açılacak 
bilgilerin farklı kategorilere ayrılabilecek 
nitelikte olması nedeniyle, erişim düzenlemeleri 
farklı düzeylerde uygulanabiliyor. Bu durumda 
yeniden kullanıma açılacak bilgilerin esas ve 
usullerini belirleyen düzenlemeler ilgili oldukları 
alanın hassasiyetlerine özgü tasarlanmalı. Aksi 
halde, kamunun elinde bulunan ve özel koruma 
gerektiren, vatandaşların şahsi durumlarını 
ilgilendiren bilgilerin paylaşılmasıyla, bireylerin 
kendileri hakkında tutulan bilgilerin nasıl 
kullanılacağı konusunda belirleme hakkını ifade 
eden mahremiyet hakkı arasında bir çatışma 
ortaya çıkar. Kamu bilgilerinin paylaşılmasında 
bu hassas dengenin gözetilmesi oldukça 
önemlidir.

Kamu verisinin katma değerli hizmetlerin 
üretilmesi amacıyla yeniden kullanımı, büyük 
ekonomik etkisi olabilecek, birçok kurumun 
aktif çabası ve eşgüdümünü gerektiren bir 
alandır. Maalesef ülkemizde birlikte çalışma 
kültüründeki eksikliklerden kaynaklanan 
handikapları, kamu verisinin paylaşımı gibi 
kurumlar arası koordinasyon gerektiren 
konularda da yaşıyoruz.

Ayrıca devlet olarak bizim kamunun elindeki 
verileri açmamız tek başına bir anlam ifade 
etmiyor. Talep tarafını oluşturan özel sektör, 
STK’lar, üniversiteler ve vatandaşlar tarafından 
bu verilerin katma değerli ürün ve hizmet 
sunumu için yeniden kullanılması gerekliliği var.

 Aksi halde yukarıda 
saydığımız ekonomik ve siyasi 
avantajlardan mahrum kalma 
riskimiz var. 

ve zamanında bilgilendirilmesini sağlayacak 
raporlama ve bilgilendirme mekanizmalarının 
kurulması, şeffaflık ve hesap verebilirlik 
ilkelerinin sağlanabilmesinin en önemli 
araçlarındandır. Bu raporlar ve bilgilendirmeler 
sayesinde kamuoyu, idarelerin yürüttükleri 
hizmetlere yönelik önemli bilgileri elde 
edebiliyor ve kamuoyu denetiminde önemli 
mesafe kaydediliyor. 

Diğer taraftan, 8 ülkenin katılımı ile kamu 
yönetiminde şeffaflığın artırılması, yolsuzlukla 
mücadele, yönetişimin güçlendirilmesi için 
yeni teknolojilerin kullanılması amacıyla 
Açık Yönetim Ortaklığı (Open Government 
Partnership) girişimi başlatıldı. Türkiye’nin de 
üye olarak taahhütte bulunduğu faaliyetler 
arasında kamu bilgisinin paylaşımına da yer 
veriliyor.

Bir ülkedeki karar alma süreçleri ve alınan 
kararların uygulanmasında, ilgili tüm 
paydaşların etkin rol oynaması olarak 
tanımlanan yönetişim olgusu, dünyada yaşanan 
gelişmeler paralelinde Türk kamu yönetimi 
anlayışında da yer buldu. Ülkemizde kamu 
kurumlarının açık veri politikaları sonucunda 
ellerindeki verileri paylaşmaları ile vatandaşların 
doğru veriye dayalı olarak karar vermeleri ve 
yönetim süreçlerine aktif katılımı konusunda 
ilerleme kaydedileceği düşünülüyor.

-Söz konusu eylemin hayata geçirilmesinin 
önündeki olası riskler nelerdir? 

http://www.bilisimdergisi.org/s169
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