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Veri Yasası, daha fazla veriyi erişim ve kullanıma açık hale getirecektir. 
Yasa, AB’deki tüm ekonomik sektörlerde kimin hangi verilere ne amaçla 
erişerek kullanabileceğine dair kuralları düzenleyecektir.

Veri ekonomisinin büyüme potansiyeli

Küresel veri 
hacmi artacaktır

33 
zettabayt

5x

175 
zettabayt

2018

2025

Veri, birçok yeni dijital ürün ve hizmetin temelini oluşturmaktadır. Bağlı nesnelerin kullanımı 
(Nesnelerin İnterneti) giderek daha fazla veri üretmektedir.

ay

ay

dünya

dünya

512 GB’lik tabletlerde 
depolandığında aya ulaşabilecek 

yükseklikte bir kuleyi oluşturabilir.

2030 yılına kadar dünya genelinde 
nesnelerin internetinin değer ve 

hizmetler toplamı

Yeni veri yasası sayesinde 2028 
yılına kadar AB-27 bütçesinde 

beklenen ek GSYİH artışı

Veri güdümlü inovasyona yatırım 
yapan şirketler, %5 ila %10 

oranında daha hızlı üretkenlik 
artışı sergilemektedir.

AB sağlık 
sektöründe sağlanacak 

yıllık tasarruf

Nakliye, bina ve sanayi 
sektörlerinde gerçek 
zamanlı veri analiziyle 

sağlanabilecek tasarruf

Aya beş defa gidip 
dönmeye yeterli ölçüde.

Saniyede 1260 tablete 
eşdeğer bir büyüme.

5-11 trilyon Euro 270 milyar Euro

120 milyar Euro %5 ila %10

%10-20



Genel Hatlarıyla Avrupa Veri Stratejisi

Veri Yasasının Faydaları

BUGÜN YARIN

Avrupa Veri Stratejisi (2020), 
AB’yi veri güdümlü bir toplumun lideri 
haline getirmeyi amaçlamaktadır.

Endüstriden mobiliteye, Avrupa Yeşil 
Düzeni’nden enerji ve sağlığa uzanan on 
tane Avrupa ortak veri alanı.

Veri Yasası (2022), 
kimlerin veriden değer 
üretebileceğini netleştirmektedir.

Veri Yönetişim Yasası (2020), 
sektörler ve Üye Devletler arasındaki 
veri paylaşımını kolaylaştırmaktadır

Tüketiciler ve işletmeler, ürün ve hizmetlerden yararlanırken veri üretmektedirler. 
Veri Yasası aşağıda belirtilen avantajları sağlayacaktır:

Farklı ekipmanların veri analizlerinin 
dış kaynaklardan temin edilmesi 
mümkün değildir; veriler her bir 
üretici tarafından saklanmaktadır. 

Yeni nesil kahve makinesi tasarlamak 
amacıyla makinenin ürettiği verilere 
yalnızca şirket erişebilirken, işletme 
sahibi suyun miktarı, sıcaklığı ya 
da kahvenin sertliği gibi bilgilere 
erişememektedir.
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Kullanıcı, daha ucuz olabilecek 
bir onarım hizmetinin de verilere 
erişimini talep edebilecektir.

Farklı ekipmanlardan veri toplayan 
bir şirketten kişiye özel danışmanlık 
hizmeti alınabilir.

Veri Yasası, her iki tarafın da makine 
tarafından toplanan tüm verilere 
erişebileceğini açıklamaktadır.

Satış sonrası hizmetler ve bağlı nesnelerin onarımında daha ucuz fiyatlar. 
Bir fabrika robotunun bozulması durumunda:

Bu verilerin erişime dayanan hizmetlerin kullanımında yeni fırsatlar.
Bir çiftçi, farklı üreticilerin ekipmanlarını (traktör, otomatik sulama sistemi) kullanmaktadır.

Bir cihaz tarafından toplanan veya üretilen verilere daha fazla erişim.
Bir işletme sahibi müşterilerine daha kaliteli kahve sunmak isterken, 
kahve makinesi üreten firma ise ürünlerini geliştirmeyi hedeflemektedir.
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Yalnızca üretici verilere 
erişebilmektedir, bu durum onarım 
için şirkete üreticiyi aramaktan 
başka seçenek bırakmamaktadır.


