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TÜBİTAK-BİLGEM YTE’den 
Müberra Sungur: 

Mevzuatta, kamu verisinin 
ücretli ya da ücretsiz olarak 
paylaşılmasına yönelik netlik 
oluşturulmalı 

Açık veri uygulamalarında vatandaş odaklılıktan öte, vatandaş tarafından 
yönlendirilen bir yaklaşım benimsenmesini öneren Sungur, açılacak verinin 
bütünlüğü ve doğruluğuna, gizlilik ve mahremiyeti gözeten bileşenlerden 
veya anonim versiyonlardan oluşmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.  
Sungur, açık verinin hangi standartta açılacağı ve sürecin denetimi ile ilgili 
bir düzenleme eksikliğinin “internette kontrolsüz bir veri çöplüğüne” yol 
açabileceği uyarısında bulundu.

“Dosya” sayfalarımıza“Açık veri” konusunda bazı çalışmalar yapıp farkındalık 
toplantıları düzenleyen TÜBİTAK-BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü 
(YTE) yetkilileri de katkı verdi. TÜBİTAK-BİLGEM YTE’den Sosyal ve İstatistiki Araştırma 
Projeleri Birimi Proje Yöneticisi Müberra Sungur, Enstitü adına sorularımızı yanıtladı.  

Temel faaliyet alanlarından birinin e-Dönüşüm olduğunu anlatan Sungur, YTE’nin, 
Türkiye ve dünyada bu alanda gerçekleşen çalışmaları yakından izlediği, öne çıkan 
yöntemleri kamunun gündemine getirerek tartışılmasının sağlanması için çalışmalar 
gerçekleştirdiğini söyledi. “Açık Devlet ve Açık Veri” konusunda da farkındalık 
yaratmak ve mevcut durumu değerlendirecek toplantılar gerçekleştirdiklerinden, 
konuyu yurtdışındaki platformlarda da ele aldıklarından söz eden Sungur,
açık veri kavramına ilişkin bir farkındalığın oluşmaya başladığı, kamu sektörü verisine 
yönelik eylemlerin tanımlandığı ancak konunun diğer ülkelerde geldiği düzeyde 
kamu hizmetlerine henüz yansımadığının görüldüğünü belirtti. Sungur, “Farkındalığı 

arttırmak için bilgilendirme toplantıları 
düzenlemeye devam etmek, kalıcı bilgi olması 
adına kılavuzlar hazırlamak faydalı olacak” dedi. 
Açık veri konusunda Türkiye’de kamunun 
yürüttüğü bazı çalışmaları değinen Sungur, 
mevzuatta kamu verisinin ücretli ya da 
ücretsiz olarak paylaşılmasına yönelik netliğin 
oluşturulmasının kamu açısından belirleyici 
olacağını vurguladı. Sungur, “Açık veri 
konseptine dair yanlış algılamaları değiştirmek 
ve farkındalığı arttırmak için ülkemizden ve 
diğer ülkelerden uygulama örneklerini sunmak 
faydalı olabilir. Açık veri uygulamalarında 
vatandaş odaklılıktan öte, vatandaş tarafından 
yönlendirilen bir yaklaşım benimsenmesi 
önerilebilir” diye konuştu.
Açık verinin temel hedefinin, “ekonomik değer 
yaratmak ve bu çerçevede yenilikçi çözümlere 
altlık oluşturmak” olduğuna işaret eden 
Sungur, öncelikle açılacak verinin bütünlüğü ve 
doğruluğu sağlanmış olması gerektiğinin altını 
çizdi.
“Ayrıca açılacak verinin kurumsal sır, kişisel 
veri gibi gizlilik esaslarını ve mahremiyeti 

gözeten bileşenlerden veya anonim versiyonlardan oluşmasına dikkat edilmeli” diyen 
Sungur, verinin hangi standartta açılacağı ve sürecin denetimi ile ilgili bir düzenleme 
eksikliğinin “internette kontrolsüz bir veri çöplüğüne” yol açabileceği uyarısı yaptı.

Verilerin bir ücret karşılığı satılmasının açık veri konseptine aykırı bir 
durum olduğunu belirten sözlerini “Açık veri paylaşımı, verinin hangi 
standartlarda üretileceği ve hangi koşullarda paylaşılacağı ile ilgili 
düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve sorumlu kurumun belirlenmesi 
sonrasında yaygınlaşmalı” değerlendirmesiyle tamamladı.
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-Günümüzde veri yönetimi ve veri paylaşımı 
niçin önemli? Farklı ülkelerin örnek 
uygulamalardan kısaca söz eder misiniz?

-Veri ve kayıt yönetimi, tarihte toplumsal 
hayatın söz konusu olduğu her dönemde önem 
taşıdı. Ancak, 21.yy, veriyi yönetmek için bize 
gerekli teknolojinin sunulduğu bir çağ oldu.
Bununla birlikte 21.yy, yönetilecek olan veri 
çok çeşitlendi, karşılıklı bağımlılıklar arttı 
ve veri hacmi muazzam büyüdü. Küresel 
veri büyüklüğü her 2 yılda yaklaşık 2’ye 
katlanıyor. Teknoloji ile çevrelenmiş etrafımıza 
baktığımızda bu eğilimin devam edeceğini 
söyleyebiliriz. 
Özellikle Anglo-Sakson ülkelerde bu konuya 
ilişkin önemli politikalar geliştirildiği görülüyor. 
Bu politikalarla eşzamanlı olarak da farklı mobil 
uygulamalar sunulduğu biliniyor. Birleşmiş 
Milletler (BM), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü (The Organisation for Economic Co-
operation and Development- OECD) ve Dünya 
Bankası gibi uluslararası kuruluşlar da bu 
alanda bir standartlaşma sağlamak için önemli 
çalışmalara imza atıyorlar.

-İnternette yaptığımız araştırmalarda 
Başbakanlık ve TÜBİTAK BİLGEM Yazılım 
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) 
işbirliğiyle, 20 Mart 2013’te “Kamu 
Yönetiminde Gelişen Trendler: Açık Devlet ve 
Açık Veri” konulu bir panel düzenlendiğini 
öğrendik. Kamu kurumlarından strateji 
geliştirme ve bilgi işlem daire başkanları 
ile uzmanların katıldığı böyle bir panelin 
düzenlenme amacı ve hedefi neydi? Panele 
ilişkin kısa bir bilgi verir misiniz? 

-Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTK), 
temel faaliyet alanlarından birini e-Dönüşüm 
olarak belirlemiş olup, kurumsal e-Dönüşüm 
ve ulusal e-Devlet çalışmalarına önem 
vermekte olan bir kurumdur. Bu kapsamda 
YTE, gerek Türkiye’de, gerekse dünyada bu 
alanda gerçekleşen çalışmaları yakından takip 
ediyor, ilgili yerlerde öne çıkan başlıkları farklı 
yöntemler ile kamunun gündemine getirerek 

tartışılmasının sağlanması için çalışmalar 
gerçekleştiriyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen 
“I. Kamu Kurumları Farkındalık Günleri” 
çalışmasında, ana başlık olarak “Açık Devlet 
ve Açık Veri” konusu ele alındı. Bu etkinlik ile, 
e-Devlet alanında öncülük eden ülkelerde daha 
da yoğun olarak gündeme gelen Açık Veri ve 
Açık Devlet kavramları hakkında farkındalık 
yaratmak, Türkiye’deki ve dünyadaki mevcut 
durumu kamunun üst düzey yöneticileri ile 
paylaşmak hedeflendi. Türkiye’de bu alanda 
çalışmalar yürüten ana paydaşlar bir araya 
getirilerek farkındalık yaratılmaya çalışılmış 
ve mevcut durum değerlendirmeleri tüm 
yöneticiler ile paylaşıldı. Gerçekleştirilen panele 
kamu kurumlarından strateji geliştirme ve bilgi 
işlem daire başkanları ve uzmanları düzeyinde 
toplam 121 kişilik katılım sağlandı.
Türkiye’deki mevcut durumu tariflemek ve 
deneyimlerini paylaşmak üzere, Başbakanlık 
Teftiş Kurulu, Başbakanlık e-Devlet Danışma 
Grubu, Açık Yönetim Ortaklığı Girişimi (OGP) 
Türkiye temsilciliği, Kalkınma Bakanlığı Bilgi 
Toplumu Dairesi ve TÜBİTAK-BİLGEM-YTE 
temsilcileri panele konuşma ve sunumları ile 
katkı sağladılar. Ayrıca, yurtdışından tecrübe 
aktarımını gerçekleştirmek üzere Amerika 
Birleşik Devletleri Yönetim ve Bütçe Ofisi’nden 
uzmanlar video konferans aracılığı ile panele 
katkıda bulundu.
YTE, bu panel çalışmasına ek olarak konuyu 
uluslararası platformlara da taşıdı. Örneğin, 21-
22 Mayıs 2013 tarihleri arasında Kazakistan’da 

düzenlenen ASTEX (Astana Smart Technologies 
Exhibition) 2013 Konferansı’na, Kazakistan 
Ulaştırma Bakanlığı tarafından konuşmacı 
olarak davet edilen e-Dönüşüm Birim Yöneticisi 
Mustafa Afyonluoğlu, “Smart Government” 
oturumunda, “Açık Veri ve Açık Devlet”e ilişkin 
Türkiye’nin mevcut durumu ve deneyimlerini 
paylaştı.

-Türkiye’deki özellikle kamu kurumlarında, 
“Açık Devlet ve Açık Veri” konularında 
yeterli farkındalık var mı? Farkındalığı 
arttırmak için neler yapılmalı?

-Genel itibariyle açık veri kavramına ilişkin bir 
farkındalığın oluşmaya başladığı görülüyor. Son 
dönem kamu politikalarında da kamu sektörü 
verisine yönelik eylemler tanımlandı. Ancak 
konunun diğer ülkelerde geldiği düzeyde kamu 
hizmetlerine henüz yansımadığı görülüyor. 
Farkındalığı arttırmak için bilgilendirme 
toplantıları düzenlemeye devam etmek, kalıcı 
bilgi olması adına kılavuzlar hazırlamak faydalı 
olacak.
 

- Açık veri konusunda Türkiye’nin 
durumunun hiç iç açıcı olmadığı, altyapı, 
veri dizileri, yazılım, veri hizmetlerinin 
yetersiz olduğu ifade ediliyor. Türkiye’nin 
mevcut durumunu değerlendirir misiniz? 

-Türkiye, Eylül 2011 tarihinde imzaladığı 

Açık Yönetim Ortaklığı “Open Government 
Partnership-OGP” mektubu ile bu alandaki 
gelişmeleri önemli bulduğunu ifade etti. Diğer 
ülkelerde de izlenen yol haritasının benzeri 
dahilinde sorumlu kurumun belirlenmesi, 
gerekli standartların oluşturulması ve ilgili 
portallerin hayata geçirilmesi gibi adımların 
gerçekleştirilmesi bekleniyor.
 

 -2014-18 dönemini kapsayan 10. 
Kalkınma Planı’nın 410. Maddesinde şöyle 
deniliyor: “Katma değerli yeni hizmetlerin 
üretimi amacıyla ticari değeri olan 
veriler başta olmak üzere kamu sektörü 
bilgisinin paylaşımı ve yeniden kullanımı 
sağlanacaktır.” Peki bu kim tarafından, nasıl 
ve ne zaman sağlanacaktır?

-2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem 
Planı Taslağında yer alan “Kamu Verisinin 
Paylaşılması” başlığı ile tanımlanan 68 no’lu 
Eylem, 10. Kalkınma Planı doğrultusunda bu 
yöndeki politikayı belirliyor olacak.

- Oxford Internet Institute 
tarafından hazırlanan, 
70 ülkenin açık veri 
uygulamasını gösteren 
infografikte, Türkiye nasıl 
yer alıyor?
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-İlgili çalışma İngiltere merkezli kâr amacı 
gütmeyen bir kuruluş olan Open Knowledge 
Foundation tarafından 2013 yılında “Açık Veri 
Endeksi” başlığıyla hazırlandı. 70 ülke üzerinden 
hazırlanan endekste Türkiye yer almadı.
 

- 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?

-Mevzuatta kamu verisinin ücretli ya da 
ücretsiz olarak paylaşılmasına yönelik netliğin 
oluşturulması kamu kurumları açısından 
belirleyici olacak.  
Açık veri konseptine dair yanlış algılamaları 
değiştirmek ve farkındalığı arttırmak için 
ülkemizden ve diğer ülkelerden uygulama 
örneklerini sunmak faydalı olabilir. Açık veri 
uygulamalarında vatandaş odaklılıktan öte, 
vatandaş tarafından yönlendirilen bir yaklaşım 
benimsenmesi önerilebilir. 

- Açık veri kullanımını kim, neden tercih 
ediyor? Açık veri kullanımı kime, nasıl bir 
yarar sağlıyor?

-Açık verinin en sade anlamda temel hedefi, 
ekonomik değer yaratmak ve bu çerçevede 
yenilikçi çözümlere altlık oluşturmaktır. Bu 
tanım çerçevesinde açık veri, günlük hayatı 
kolaylaştıracak bir kullanıma sahip olabileceği 
gibi ticari bir faaliyet ya da akademik bir 
araştırmada da kullanılabilir. 
Örneğin bir şirket mekânsal veriler ile diğer 
şirket bilgileri ve sosyo-ekonomik verileri 
örtüştürerek pazarlama ve ürün stratejisi için 
karar destek sistemi sağlayabilir. Bir vatandaşın 
otobüs dolmuş geçiş saatlerini gerçek 
zamanlı olarak alması günlük hayatı oldukça 
kolaylaştırır. Ancak açık veri konsepti daha 
da ötesini hedefliyor. Hedeflerden biri, kamu 
kurumları tarafından yürütülen faaliyetlerin 

daha şeffaf ve hesap verebilir olmasının önünü 
açmaktı. Burada önemli olan husus açık verinin 
toplumun genel kullanımına açılmış olmasıdır. 
Hangi amaçla kullanılacağı yaratıcılık ve açık 
veri çeşitliliğe bağlı olacaktır.

- Birçok yararının yanında açık veri için 
söylenebilecek sakıncalar nelerdir?

-Demokratik yönetim anlayışının bir gereği 
olarak öne çıkan açık veri konsepti, küresel 
ilgiyi beraberinde 
getirdi. Ancak açık veri 
ile birlikte, farkında 
olunması gereken 
bazı hususlar söz 
konusu. Öncelikli 
olarak açılacak 
verinin bütünlüğü ve 
doğruluğu sağlanmış 
olmalı. Ayrıca açılacak 
verinin kurumsal 
sır, kişisel veri gibi 
gizlilik esaslarını ve 
mahremiyeti gözeten 
bileşenlerden veya anonim versiyonlardan 
oluşmasına dikkat edilmeli. Anonimleştirilen 
bazı verilerin sosyal ağlar vasıtası ile tekrar 
tekilleştirilebildiğine dair bazı araştırmalar 
da bulunuyor. Öte yandan verinin hangi 
standartta açılacağı ve sürecin denetimi 
ile ilgili bir düzenleme eksikliği internette 
kontrolsüz bir veri çöplüğüne sebep olabilir. Bu 
durum faydadan çok bu verilere güvenerek iş 
yürütecek taraflarda zarara sebebiyet verebilir.
 

-Devlet elindeki veriyi neden açar ya da 
veri neden açılır? Veri, hangi durumda açık 
sayılır? Devlet hesap verebilirlilik açısından 
hangi verileri, nasıl paylaşmalı?

-Devlet, elindeki veriyi kamu yararı adına açar. 
Burada kamu yararı; şeffaflık, hesap verebilirlik, 
hizmetlerde etkinlik veya katma değer üretme 
olarak tanımlanabilir. İhale sonuçlarını açarak 
şeffaflık sağlanabilir. Kamu harcamalarını 

paylaşarak hesap verilebilirlik sağlanabilir. Bir 
faaliyet alanındaki mevzuat güncellemelerini ve 
kuralları hızlıca paylaşarak hizmetlerde etkinlik 
sağlanabilir. Doktor iletişim listeleri paylaşılarak 
kişinin en yakındaki tercih edeceği doktora 
gidebilmesi sağlanabilir.
Uluslararası kabullere göre açık verinin farklı 
olgunluk düzeyleri var. Ancak verinin açık 
olması şu temel prensipleri gerektiriyor: Veri, 
herkes tarafından erişilebilir, kullanılabilir ve 
paylaşılabilir olmalı. Verinin kullanılabilir, tutarlı 

ve amaca uygun olması katma 
değer yaratabilmesi için işin 
özünü teşkil eder. Ayrıca olgunluk 
düzeyinin bir göstergesi olarak 
açık veri “machine-readable” yani 
sistemler tarafından doğrudan 
anlaşılabilir formatta olmalı.
 

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

aktarılmalı?

-Verilerin bir ücret karşılığı satılması genel 
olarak açık veri konseptine aykırı bir durum.

 -Her veriye herkesin ulaşması gibi bir 
durum doğru değil. Bu noktada hangi 
veriler, hangi kriterlere göre ve kimlerle 
paylaşılmalı?

-Açık veri kriterlerini (kurumsal sır, kişisel veri, 
mahremiyet dikkate alınarak bütünlük ve 
tutarlık içeren hatasız verilerden ekonomik 
fayda yaratılması vb.) sağlayarak kullanıma 
açılan verilere herkes ulaşabilmeli. 
Belli bir kesimin kullanımına açılacak veri, 
açık veri değil, önceden tanımlanmış faaliyet 
alanlarında kullanılmak üzere hazırlanan veri 
setleridir. Örneğin, sadece sağlık sektörü 
şirketlerine ya da sadece avukatlara açılacak bir 

veri seti açık veri olmaz. 

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

- Açık veri denilince, kurumların elindeki tüm 
verilerin açık şekilde paylaşılması kesinlikle 
anlaşılmamalı. Burada temel kriter paylaşılan 
verinin kişisel bilgi içermemesi, anonim olması 
ve tutarlılığıdır. Verinin açıklığı söz konusu 
olduğundan verinin tutarlı olması, kurumun 
itibari ve sağlanması hedeflenen ekonomik 
değer açısından çok önemli taşır. Ulusal ve 
kurumsal bazlı veri sahipliği çalışmaları ile bu 
tutarlılık sağlanabilir.
  

-Açık veri paylaşımı nasıl bir yapı 
oluşturulduğu/sağlandığında 
gerçekleştirilmelidir?

-Açık veri paylaşımı, verinin hangi standartlarda 
üretileceği ve hangi koşullarda paylaşılacağı 
ile ilgili düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve 
sorumlu kurumun belirlenmesi sonrasında 
yaygınlaşmalı.

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

-Kamu kurumlarımız kurumsal iş uygulamaları 
ve e-devlet hizmetlerinin yaygınlaşmasıyla 
büyük ölçekli ve çok çeşitli veri setleri üretir 
duruma geldi. 
Bu veri setlerinin açık veri konseptine 
uygun olarak düzenlenmesi ve tutarlılığının 
sağlanması ile birlikte konunun dünyadaki 

gelişimine paralel olarak 
öncelikle meteoroloji, 
ulaştırma ve kamu maliyesi 
gibi alanlardaki faaliyetlerle 
gelişmekte olduğu görülüyor.
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