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BTYK’nın açık veri ile ilgili 
karar çıkarması önerildi
Kamu verisinin paylaşılmasının ücretsiz olması istenirken bu kararın 
kurumların takdirine bırakmayacak yönde düzenleme yapılması 
gerektiğine işaret edildi.

TBD “Sayısal Gündem 
2020” hedefi 
kapsamında 

oluşturduğu 7 ana öncelikli gruptan 
biri olan “Sayısal Tek Pazar” 
kapsamında “Kamu Verilerinin Tekrar 
Kullanılması: Açık Veri” Uzmanlık 
Grubu’nun çalışmaları ele alındı.
Uzmanlık Grubu Başkanı Turhan 
Menteş, çalıştayın açılışında “Açık 
veri” yaklaşımının AB Sayısal Gündem 
2020 içerisindeki önemi ve konunun 
kapsamı hakkında bilgi verdi. “Kamu 
Verilerinin Tekrar Kullanılması: 
Açık Veri” çalıştayında şu konular 
konuşulup tespitlerde bulunuldu: 

Leyla Arsan, “Açık Veri” üzerine 
çalışıyor olmamıza rağmen OGP 
(Open Government Partnership)  
üyeliği hakkında bilgi sahibi 
olunmadığına dikkat çekti. Mustafa 
Afyonluoğlu ise OGP üyeliğinin 
Başbakanın katılım sağladığı bir 
etkinlik vesilesiyle çok hızlı geliştiğini, 
Eylem Planı hazırlandığını ve süreç 
içerisinde yeni bir eylem planı 
hazırlığının başlatıldığını bildirdi. 

Verinin ücretlendirilmesi

Menteş “Digital Agenda Action 
3’te geçen ‘..charging’ ifadesi kafa 
karıştırmaktadır” derken “kamu 
verisinin tekrar kullanılması” ile “açık 

veri”nin farklı olarak ele alınabilmesi gerektiğini 
belirtti. Arsan ise, Sayısal Ajanda öncesi dönemde 
ülkelerde farklı ücretlendirme politikalarının 
olduğunu, ücretlendirmeyi düzenleyen AB 
eylemine paralel olarak yeni Bilgi Toplumu 
Stratejisi 2018’de kamu verisinin paylaşılmasının 
ücretsiz olması gereği yönünde Kalkınma 
Bakanlığı’na görüş verdiklerini anlattı. Kurumların 
farklı yaklaşımları söz konusu olduğuna değinen 
Türker Akaras, bu kararları kurumların takdirine 
bırakmayacak yönde düzenleme yapılması 
gerektiğine işaret etti.

Verilerin açılması

Orçun Madran, bilimsel çalışmalar için proje 
destekli yayın ve içeriğin açık hale getirilmesinin 
sağlanabildiğini kaydedip Bilgi Toplumu Yüksek 
Kurulu (BTYK) kararları içerisinde açık veri ile 
ilgili karar çıkarılmasını önerdi. Arsan, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne bir proje yaptıklarını, 
ancak ilgili veriler açılamadığı için projenin 
amacına ulaşamadığından söz etti.

Burcu Bulut, kütüphanecilik alanında benzer 
tüm sorunların yaşandığını ifade edip “Verilerin 
açılması konusunda devlet liderlik etmeli ve bu 
iş devlet eliyle yapılmalıdır. Bu yönde politika 
oluşturulmalı, farkındalık yaratılmalıdır” dedi.
Bazı verilerin geleneksel yöntemlerle kamu 
ile paylaşıldığı kaydeden Bülent Adıgüzel, 

ancak elektronik olarak talep edilince verinin 
paylaşılamayacağının söylendiğini, bunun tutarlı 
olmayan bir yaklaşım olduğunu belirtti.

2015 hedefleri 
- Açık Veri Bilgi Envanter ve Mevzuat Envanteri 
oluşturulacak: Ülkemizdeki hayata geçmiş ya 
da geçmesi planlanmış açık veri uygulamaları, 
kişiler ve alanda yürütülen faaliyetler ile ilgili 
bilgi envanteri oluşturulacak. Açık veri ile ilgili 
mevzuata yönelik mevcut durumu incelemek 
ve eksiklikleri tespit etmek üzere envanter 
oluşturulacak.
- Açık Veri Bilişim Ödülleri verilecek: Gelecek yıl 
gerçekleştirilecek kurultayda “Açık Veri Bilişim 
Ödülleri” verilmesi sağlanacak.
- Uzmanlık Grubunun Uluslararası Temas Noktası 
olması sağlanacak: TBD Uzmanlık Grubunun, 
uluslararası kuruluşlarca yürütülen programlar 
ve yurtdışındaki ilgili STK’lar nezdinde, alanda 
etkinlik gösteren yerel STK temas noktası olarak 
tanıtılması sağlanacak.
-Toplantılarda farkındalık yaratılacak: Uzman 
Grubu olarak en az 3 toplantıya “Açık veri” ile ilgili 
bilgi vermek üzere katılım sağlanacak.
- Yerel yönetimler ve kamu kurumları ile ortak 
toplantılar yapılacak: Bir büyükşehir belediyesi ve 
bir ilçe belediyesi olmak üzere 2 belediye ile açık 
veri ile ilgili toplantı yapılacak. 10 kamu kurumuna 
yönelik konu hakkında farkındalık toplantısı 
yapılacak.
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