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Bu kitap; Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün 11 Şubat 

2016 tarihinde Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonunda düzenlediği Büyük Veri 

Analitiği ve Güvenliği Kamu Çalıştayı sonucunda elde edilen bilgilerden, sunumlardan, 

gerçekleştirilen tartışmalardan ve yapılan önerilerden yola çıkılarak; literatürdeki bilgilerden 

de faydalanılarak; “Büyük Veri Analitiği, Güvenliği ve Mahremiyeti” konusunda ülkemizde 

farkındalık oluşturmak ve gelecekte yapılacak çalışmalara yön vermek amacıyla hazırlanmıştır.  

Bu kitap, dünyada ve ülkemizde büyük veri çalışmaları, kullanılan teknolojiler ve teknikler, 

yapılan etkinlikler, alınan kararlar, karşılaşılan sorunlar ile bu sorunlara karşı alınması gereken 

önlemleri ve değerlendirmeleri içermektedir.  

Bu kitabın hazırlanma amaçları ve hedefleri:  

 büyük veri analitiği ve güvenliği konularını kısaca terminolojiden başlayarak tanıtmak, 

 dünyada yapılan büyük veri çalışmalarını, teknolojilerini ve stratejilerini gözden 

geçirmek, 

 büyük veriler toplanırken, saklanırken, işlenirken, analiz edilirken ve güvenliği 

sağlanırken karşılaşılan problemleri tespit etmek ve çözüm önerileri sunmak, 

 ülkemizde yapılan ve yapılacak olan büyük veri analitiği ve güvenliği çalışmalarında 

kamu farkındalığını arttırmak, 

 ortak akıl ile çözümler geliştirilmesine katkı sağlamak ve gelecek çalışmalara yön 

vermek, 

 kamuda mevcut verilerin kullanılmasının önündeki engelleri aşmak ve kamu 

verilerinden yeni değerler elde edilmesine katkılar sağlamak, 

 verilerden değer elde edilirken güvenlik ve mahremiyet ihlallerin önlenmesine yönelik 

çözümler sunmak, 

 büyük veri biliminin önemini vurgulamak,  

 araştırmalarda kullanılabilecek büyük veri setlerini tanıtmak,  

 elde edilen sonuçları raporlayarak kamuoyu ile paylaşmak, 
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 bu alanda bilgi birikimini arttırmak ve üniversite-kamu-sanayi işbirliklerinin önünü 

açmak, 

 bu yeni bilim dalından ülkemizin en iyi şekilde faydalanması ve bu alanda oluşacak 

olan büyük veri ekonomisine katkılar sağlamak, ve 

 bu alanda ihtiyaç duyulan altyapı, insan kaynağı ve bilgi birikimi için çözümler sunmak  

olarak özetlenebilir.  

Gazi Üniversitesi Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği Araştırma Grubu’nun hazırladığı başlangıç 

seviyesinde olan bu kitabın, ülkemizde büyük veri analitiği,  güvenliği ve mahremiyeti 

konularında yapılacak çalışmalara yön vermesi, ülkemizde bu alanlarda yeni teknolojiler ve 

çözümler geliştirilmesine katkılar sağlamasını dilerim.  

Son cümle olarak, bu kitabın hazırlanmasına katkılar sağlayan Gazi Üniversitesi Büyük Veri 

Analitiği ve Güvenliği Araştırma Grubu değerli yazarlarına teşekkür ederim. 

 

 

Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU 

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı 

Gazi BIDISEC Araştırma Grubu Başkanı 

http://bigdatacenter.gazi.edu.tr/   

http://bigdatacenter.gazi.edu.tr/
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This book has been prepared to raise awareness about “Big Data Analytics, Security and 

Privacy” in our country and give direction to future works. The sources of this book are the 

information obtained from the Big Data Analytics and Public Security Workshop which is 

organized by Gazi University Faculty of Engineering Department of Computer Engineering at 

11 February 2016. 

This book contains the terms used in big data, big data works in our country and the world, 

big data technologies and techniques, events, decisions, encountered problems and 

precautions to be taken against these problems. 

The aims and objectives of the preparation of this book: 

 to introduce big data analytics and security issues starting from terminology, 

 to review big data technologies and strategies in the world, 

 to identify encountered problems and to offer solutions while collecting, storing, 

processing, analyzing and providing security of big data, 

 to increase public awareness about big data analytics and security efforts in our 

country, 

 to contribute the development of solutions and to give direction to future work with 

shared wisdom, 

 to overcome the obstacles the use of data available in the public sector and to 

achieve the new values of these data, 

 to provide solutions for the prevention of security and privacy breaches while 

obtaining value from data, 

 to emphasize the importance of big data science, 

 to introduce big data sets that can be used in research, 

 to share obtained results with the public by reports, 

 to increase the knowledge in this area and to provide university-government-industry 

cooperation, 



4 

 to ensure to benefit our country from this new branch of science in the best way and 

to provide contributions to the big data economy, and 

 to provide solutions for required infrastructure, human resources and knowledge in 

this area, 

as summed up. 

On hehalf of myself and my reserach group, I wish this book will support to big data 

analytics, privacy and security studies in our country and to develop new technologies and 

solutions in our country. 

 

 

Prof. Dr. Seref SAGIROGLU 

Chairman of Gazi University Faculty of Engineering Computer Engineering Department  

Chairman of Gazi BIDISEC Research Group 

http://bigdatacenter.gazi.edu.tr  
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Bu kitabın hazırlanmasında, Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği Kamu Çalıştayı’na katılarak 

görüş ve önerilerini katılımcılar ile paylaşan 26. Dönem TBMM Adana Milletvekili olan ve 24. 

Dönem Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu Başkanlığını yapan Prof. Dr. Necdet 

ÜNÜVAR’a, TODAİE eDevlet (eDEM) Müdürü Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR’e, ORACLE 

Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Cem ŞATANA’ya, STM Siber Güvenlik ve Büyük Veri Grup 

Yöneticisi Dr. Umut DEMİREZEN’e Türkiye ve Orta Asya Oracle Büyük Veri Çözümleri Lideri 

Dr. Pelin ÖZBOZKURT’a, Experteam Teknoloji Geliştirme Direktörü Ersun ENGEL’e ve 

Donanım Şirketler Gurubu Genel Müdürü Yusuf TULGAR’a katkıları için şükranlarımızı 

sunarız.  
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Bilgi, gelişmiş toplumların en büyük varlığı ve değeridir. Bir ülkeyi, sahip olunan sınırlar 

belirliyorsa o ülkeyi vatan yapan sahip olunan topraklardır. Sayısal ortamlarda da bu 

topraklar, verilerdir. Sayısal vatanın topraklarının büyüklüğü ise sahip olunan veriler ve bu 

verilerin değerlendirilmesiyle ölçülmektedir.  

Ülkemiz de son yıllarda sayısal dönüşümü hızla yaşayan, sayısal ortamlarda hızla varlığını ve 

vatanını büyütmektedir. Ülkemizin sayısal ortamda da gelişmiş ülkeler arasında olabilmesi 

ancak ve ancak sayısal ortamlardaki verileri arttırması, değerlendirmesi ve güvenliğini 

sağlamasıyla mümkündür.  

Bu kitap bu bilinçle hazırlanmış olup ülkemizin sayısal ortamlardaki verilerini arttırmak, bu 

verileri değerlendirmek ve gelecek projeksiyonlarını buna göre belirleyip sayısal dünyada 

varlığını daha da arttırmasına katkılar sağlamak amacıyla, Gazi Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün 11 Şubat 2016 tarihinde Gazi Üniversitesi 

Mimar Kemaleddin Salonunda düzenlediği Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği Kamu Çalıştayı 

sonucunda elde edilen bilgilerden, sunumlardan, yapılan tartışmalardan ve yapılan 

önerilerden yola çıkılarak, literatür çalışmalarıyla ve elde edilen birikimlerden faydalanılarak 

hazırlanmıştır. 

Hazırlanan bu kitap, dünyada ve ülkemizde büyük veri çalışmaları, kullanılan teknolojiler ve 

teknikler, yapılan etkinlikler, alınan kararlar, karşılaşılan sorunlar ile bu sorunlara karşı 

alınması gereken önlemleri ve değerlendirmeleri içermektedir.   

Bu kitabın birinci bölümünde; büyük veri analitiği ve güvenliği konularını kapsayan 

terminolojiler verilmiştir. 

Kitabın ikinci bölümünde; dünyada yapılan büyük veri analitiği konularından yapılan çalışmalar 

sunulmuştur.  

Bölüm 3’de büyük veri biliminde önemli olan en önemli husus veriler olduğu için, 

araştırmalarında kullanılabilecek büyük veri setlerini tanıtılmıştır.  
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Bölüm 4’de büyük veriler toplanırken, saklanırken, işlenirken, analiz edilirken ve güvenliği 

sağlanırken karşılaşılan problemleri tespit etmek ve çözüm önerileri sunmak için büyük veri 

bilimi ve önemi vurgulanmıştır. 

Bölüm 5’de verilerden değer elde edilirken güvenlik ve mahremiyet ihlallerin önlenmesine 

yönelik çözümler sunulmuştur. 

Bölüm 6’da ortak akıl ile çözümler geliştirilmesine katkı sağlamak, gelecek çalışmalara yön 

vermek, ülkemizde yapılan ve yapılacak olan büyük veri analitiği ve güvenliği çalışmalarında 

kamu farkındalığını arttırmak, kamuda mevcut verilerin kullanılmasının önündeki engelleri 

aşmak ve kamu verilerinden yeni değerler elde edilmesine katkılar sağlamak amacıyla 

ülkemizde ve dünyada yapılan projeler ve uygulamalar tanıtılmıştır. 

Bölüm 7’de bu alanda bilgi birikimini arttırmak ve üniversite-kamu-sanayi işbirliklerinin önünü 

açmak, ülkelerde yapılan stratejiler ve yapılan çalışmalar kısaca özetlenmiştir. 

Ülkemizde bu yeni bilim dalında yapılan çalışmaları en iyi şekilde faydalanması ve bu alanda 

oluşacak olan büyük veri ekonomisine katkılar sağlamak, yapılan akademik çalışmalar, tezler, 

makaleler, etkinlikler ve çalışmalar Bölüm 8’de verilmiştir. 

Bölüm 9’da bu alanda ihtiyaç duyulan altyapı, insan kaynağı ve bilgi birikimi için çözümler 

sunmak, elde edilen sonuçları raporlayarak kamuoyu ile paylaşmak amacıyla düzenlenen 

Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği Kamu Çalıştayı ile ilgili detaylı bilgiler sunulmuştur. 

Büyük veri konusundaki dünyadaki yeni eğilimler ise literatür gözden geçirilerek, Bölüm 

10’da özetlenmiştir. 

Son bölümde ise Gazi Üniversitesi Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği Araştırma Grubu’nun sahip 

olduğu bilgi birikimi ve deneyimleri doğrultusunda hazırladığı, ülkemizde büyük veri analitiği,  

güvenliği ve mahremiyeti konularındaki değerlendirmeleri özetlenmiştir.  

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

Akademik ve ticari bakımdan ilgi çeken yaklaşımlardan biri olarak görülen büyük veri, 

günümüzde yeni bir başlangıç noktası olarak kabul edilmektedir. Sebebi ise mevcut verilerin 

gerek nicel ve nitel olarak artması ve çeşitlenmesi gerekse dinamik olarak işlenmesine 

duyulan ihtiyaçtır.  

Sosyal medya verileri, bankacılık işlemleri sırasında elde edilen kayıtlar, sensörlerle elde 

edilen ölçüm verileri vb. birçok kaynaktan elde edilebilen bu büyük verilerin miktarı gün 

geçtikçe hızla artış göstermektedir [1].  Bunun gelecekte daha da artması beklenmektedir. 

2012’de Gartner Teknoloji İlerleme Döngüsü’nün  (Gartner Hype Cycles) teknolojik tetikleme 

kısmında olan ve çok fazla konuşulan büyük veri, uygulamaların ve birkaç başarısız 

denemenin sonucunda 2015’de hayal kırıklığı oyuğu bölümüne ulaşmıştır, fakat faydalanmayı 

başaran şirketler araştırmalarına ve yatırımlarına devam etmektedir (Şekil1.1, 

http://www.memoori.com/). Son yıllarda farklı içeriklere sahip bu veri yığınının nasıl analiz 

edileceği, depolanacağı ve en önemlisi bu tarz bir veriyi anlamlandırmanın ne kadar güç 

kazandıracağını ve önem arz ettiğini vurgulanmaktadır [2].  

 

 

Şekil.1.1. Gartner Kuruluşuna Göre 2015’de Büyük Veri ve Diğer Gelişimlerin Konumu 
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Büyük veri üzerine bugüne kadar yapılmış birçok çalışmada, en önemli ortak noktalardan biri 

tanımının tek bir kavram ile ifade edilemeyeceği üzerinedir.  Bu alanda yapılan tanımlardan 

bazılarında büyük veri; algılama ve karar vermeyi artırmak için verinin analiz sürecinde 

yenilikçi biçimlere sahip olan ve yüksek hacim, yüksek hız, büyük çeşitliliğe sahip bilgi 

varlıkları [3], hem bir varlık olarak analiz edilebilen hem de süreç olarak tanımlanabilen 

(varlık kapsamında, klasik veri tabanı uygulamalarında kullanılan işlemsel güç ile analiz 

edilemeyen veriler ifade edilirken, süreç olarak anlamlı sonuçlar elde edebilmek adına belirli 

kurum veya kuruluşların bilerek depoladığı, analiz ettiği ve değer elde ettiği veriler) işlemleri 

kapsamaktadır. 

Büyük veri, Şekil 1.2’de verildiği gibi başta sosyal ağlar, meteorolojik veriler, istatistiki veriler, 

uzay verileri, bilimsel veriler, operasyonel veriler, sensör verileri, web portalları ve 

platformları, kurumsal uygulamalarda yapılan işlemler olmak üzere çok farklı ortamlardan 

elde edilebilir [4].  

 

 

Şekil 1.2. Belli Başlı Büyük Veri Toplama Alanları 

 

Büyük veri, sadece miktarı fazla olan veri kümeleri olmayıp, türü, biçimi, boyutu, kaynağı, 

frekansı, saklama teknikleri, tüketicileri, kullanımı, analiz türü, işleme amacı ve işleme 

yöntemi gibi pek çok kategoride klasik veri kümelerinden farklıdırlar. Bu durumu özetleyen 

bir yapı Şekil 1.3’de verilmiştir [14]. Bu şekilden de görülebileceği gibi büyük veriler içerisinde 

pek çok farklı yapılar ve özellikleri barındırmaktadır. 

BÜYÜK VERİ 
GRUPLARI

Cihaz ve Sensör 
Verileri

Günlük ve 
Geçmiş Veriler

Bilimsel Veriler Ağ Verileri
Sosyal Medya 
Ortam Verileri

Kurumsal Veriler
Operasyonel 

Veriler

Web 
Uygulamaları 

Verileri
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Şekil 1.3. Büyük Veri’nin Tanımı 

 

Büyük veriyi ve analitiğini anlamak veya kolaylıkla farklılığını göstermek için, klasik verileri ve 

yapılarını, analiz metotlarını ve işleme yöntemleri kıyaslamak gereklidir. Bunların 

farklılıklarını daha iyi anlatmak için [5-7] nolu kaynaklardan faydalanılmış ve bu durum 

aşağıda özetlenmiştir. Bu farklılıklar: 

 Geleneksel veri işleme yöntemlerinde, kayıt altına alınmış veriler mevcut analiz 

yöntemleri kullanılarak analiz edilir. Kayıtlı ortamlarda veriler sorgulama işlemine tabi 

tutulur ve bu işlem gecikmelidir. Fakat büyük veri teknikleri ile hareket halindeki veri 

depolama ortamlarına aktarılmadan da analiz edilebilmektedir. Düşük gecikme oranına 

sahiptir. Anında aksiyona, müdahaleye veya kontrole imkân sağlayan çözümler 

sunmaktadır. Yani büyük veri sistemlerinde saklı veri yerine akışa odaklanılmış bir altyapı 

mevcuttur. 

 Veri saklama aşamasında geleneksel veri tanecik düzeyinde tutulurken, büyük veri bu 

genellemeyi ortadan kaldıracak bir altyapı ile saklanmaktadır. 

Veri Türü

Veri Kaynağı

Veri Biçimi

Veri Saklama

Veri Frekansı

Veri Tüketicileri

İşleme Amacı

Analiz Türü

Veri Kullanımı

 İşlemsel
 Geçmiş
 Meta
 Ana

 Yapısal 
 Yarı-Yapısal 

 Yapısal Olmayan 

 İsteğe Bağlı
 Sürekli
 Gerçek Zamanlı

 Zaman Serileri

 Web ve Sosyal Medya
 Makine Kaynaklı
 Nesnelerin İnterneti (IoT) 
 İnsan Kaynaklı
 Dâhili Kaynaklar

 Veri Sağlayıcıları

 İlişkisel
 Sütün Tabanlı
 Graf Tabanlı
 Anahtar-Değer

 Doküman Tabanlı

 Toplu
 Akan
 İnteraktif

 Karma

 Endüstri
 Akademi
 Devlet

 Araştırma Merkezleri

 İnsan
 İş Süreci
 Kurumsal Uygulamalar

 Veri Ambarları 

 Tahmine Dayalı
 Analitik
 Sorgu ve Raporlama

 Modelleme

BÜYÜK
VERİ

İşleme Yöntemi

 Yüksek Performanslı Hesaplama
 Dağıtık
 Paralel
 Grid

 Kümeleme
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 Veriler çoğunlukla farklı veri tabanlarında veya ortamlarında mevcut altyapılar 

kullanılarak saklanmaktadır. Büyük veri kavramının hayatımıza girmesi ile birlikte bu 

boyutta bir verinin analizi için birçok sistem geliştirilmiştir ve bu sistemler farklı veri 

kaynakları üzerinde arama gerçekleştirebilme özelliğine sahiptir. 

 Günümüzde klasik veriler farklı ortamlarda ve veri tabanlarında tutulurken, büyük veri, 

farklı karakteristik özelliklere sahip verilerin tek bir platformda tutulabilmesi imkânını 

sunmaktadır. Bu sayede, her çeşit büyük verinin saklaması, yönetilmesi ve işlenmesi 

kolaylaşmaktadır. 

 Farklı formatlarda tutulan veriler farklı yöntemler kullanılarak analiz edilmektedir. Büyük 

verilerde bu durum biraz farklıdır. Analiz edilirken daha spesifik yöntemlerin kullanılması 

gerekmektedir. Büyük veri sistemleri ile yapısal veriler daha hızlı analiz edilebilmekte ve 

parçalar halinde paralel işlemlere tabi tutulabilmekte ve hızlıca işlenebilmektedir. 

 

Büyük veride yer alan büyüklük tanımı sadece kapasite ile alakalı değildir. Veri kapsadığı alan, 

hızlı hareket edilebilir olması, doğrulanabilir oluşu veya farklı çeşitliliğe sahip olması 

sebebiyle de büyük olarak ifade edilebilir. Bu sebeple büyük veri, 5V olarak tabir edilen 

Hacim (Volume), Hız (Velocity), Doğrulama (Veracity), Çeşitlilik (Variety) ve Değer (Value) 

özellikleri ile değerlendirilmektedir. Bu özellikleri bir araya getiren yapı Şekil 1.4’de 

özetlenmiştir [8].  

Hacim; verinin ne kadar büyük olduğuna dair bilgi vermektedir. Yüksek boyutta veri saklama, 

işleme ve analiz etmede nasıl bir sistem veya yapı geliştirileceği konusunda gerekli altyapının 

geliştirilmesinde ilgili kararların isabetli olarak alınmasını sağlayan en önemli özelliklerden 

biridir.  

Miktar veya Boyut; büyük verilerdeki boyut sebebiyle bir yerden diğer bir yere aktarım 

sırasında yüksek bağlantı hızı ve yüksek bant genişliğine ihtiyaç duyulmaktadır.  

Hız; verilerin toplanıldığı alanlar dikkatli incelendiğinde, veri kaynaklarında çok hızlı veri 

üretimi yapılabildiğinden bu veri aynı hızla işleme ortamlarına aktarılmalıdır. Sensörlerden 

alınan verilerin hızlıca aktarılması ve analiz edilmesi gereklidir. Bu problem doğası gereği 

beklenilen veya istenilen bir sonuçtur. Bu gibi durumlarda hız önem arz etmektedir.  

Çeşitlilik; büyük veride tüm bileşenler homojen olarak dağılım göstermeyebilir. Farklı 

kaynaklardan farklı karakteristik özelliklere sahip veriler elde edilebilir. Analiz sürecinde bu 
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farklılıkları teker teker düzenlemeden sorgulama işlemi yapılabilmelidir. Büyük verilerin 

büyük bir kısmı, farklı veya çeşitli yapısal özelliklere sahiptir.  

Geçerlilik; büyük veri kapsamında toplanılan ve analiz edilen bilginin aktarımı ve kayıt altına 

alınması sırasında herhangi bir değişikliğe maruz kalmaması, kaynaktan alındığı gibi 

incelenmesi ve doğrulanması gerekmektedir. Verilerin geçerliliğini veya doğruluğunu 

sağlayabilmek adına güvenlik altyapıları entegre olmuş sistemler kullanılmalıdır.  

Değer; bu bileşenlerden en önemli olanı, veriden değer elde edilmesidir. Elde edilen verilerin 

keşfi ve analiz edilmesi sonucu ortaya çıkan verilerden kayda değer bir anlam 

çıkarılabilmelidir. Elde edilen bu veri yorumlanarak, karar mekanizmaları geliştirilmeli ve 

fayda elde edilebilecek sonuçlara ulaşılmalıdır.  

 

Şekil 1.4. Büyük Verilerin Temel Özellikleri 

 

McKinsey Global Institute’ün hazırladığı raporda, büyük verinin önemi ile ilgili her detay 

ayrıntılı bir biçimde vurgulamaktadır [9]. Bu çalışmada, bu raporda belirtilen hususlar temel 

alınsa da, literatürdeki diğer çalışmalardan ve grubumuzun sahip olduğu deneyimlerinden 

faydalanılarak, büyük veri analitiğinin sağladığı üstünlükler ve/veya karşılaşılan güçlükler 

aşağıda verilmiştir [6-9].  
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 Kurumsallaşmış yapılar ancak büyük verilere sahip olduklarından, bu kurumlar veri 

biliminden faydalanarak, sahip oldukları verileri değere dönüştürebilirler. 

 Büyük veriler kullanım amacına göre kısa vadede bir sonraki adımı hesaplamak için 

kullanılırken, uzun vadede (analiz edilen verilere bağlı olarak) mevcut performansın 

arttırılması, daha efektif kaynak planlanmasının yapılması, kaynak tüketiminde 

minimizasyon, yeni stratejilerin belirlenmesi gibi daha özel sonuçların elde edilmesinde 

kullanılabilir. 

 Büyük veri sistemlerini ve analiz tekniklerini kullanmak ve bu sayede yeni değerler elde 

etmek kullanıcıya üstünlük sağlayacağından kurumsal bazda yeni fırsatları da beraberinde 

getirmektedir. 

 Büyük veri ticari kurumların yanı sıra bireysel açıdan kişinin karar verme sürecini de 

olumlu olarak etkileyebileceğinden, kişisel gelişime de özel katkılar sağlayabilir. 

 Büyük veri sistemleri, bu kadar faydasının yanı sıra oldukça büyük bir dezavantaja da 

sahiptir. Uygun güvenlik altyapılarının bulunmadığı yerlerde, sahip olunan verilerin 

aktarılması, sızdırılması veya güvenlik zafiyetleri oluşturabilmektedir. Bu hususa özellikle 

dikkat edilmelidir. 

 Büyük veri toplama aşamasında, bireylere ait olan fakat paylaşmayı tercih etmedikleri 

veriler, ticari maksatla kurum ve kuruluşlar tarafından toplanarak, bireyin eksiklikleri ve 

zaafları gibi spesifik durumları kullanarak kötü amaçlı bir biçimde kullanılabilir. Bu hususa 

dikkat edilmeli, büyük verilerin etik kurallar çerçevesinde toplanması, kullanılması ve 

paylaşılması gereklidir.  

 Verilerin anlam kazandırılmamış veya değer elde edilememiş olanlarının bir bilgi çöplüğü 

oluşturduğu düşüncesi hakimken, günümüzde büyük verilerin iyi bir biçimde işlenmesi ile 

hiç beklenmedik kritik sonuçlar elde edilebileceği hatırda tutulmalıdır. Her veri 

değerlendirilmeye çalışılmalıdır. Bilgi çöplüğü olarak adlandırılan verilerden hazine 

niteliğinde sonuçlar elde edilebileceği unutulmamalıdır. 

 Büyük veri analizi ile; sağlık, istihdam, sanayi, suç araştırma ve güvenlik, doğal afet gibi 

alanlarda etkin sonuçlar elde edilmektedir. Önemi gittikçe artan büyük verinin birçok 

uzmana göre uzun vadede birçok disiplini etkileyecektir. 
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 Büyük verilerle çalışma bir bilim dalıdır. Bu verileri anlamlandıracak yetkin uzmanlara 

yani veri bilimcilerine ihtiyaç vardır. Maalesef bugün için yeterli ve yetkin veri bilimcileri 

bulunmamaktadır. 

 Bireysel ve kurumsal katkılarının yanında ulusal olarak olaylara ve durumlara bakma 

fırsatlarını ilgili birimlere sunmaktadır. Sunulan bu kazanımlara genel olarak bakıldığında; 

verimlilik, keşifçilik, üretkenlik ve tahminleme gibi alanlarda katkılar sağladığı 

görülmüştür. Verimlilikte; bir iş döngüsünde tüm süreçlere ait veriler bir havuzda 

toplanmakta ve yapılacak her türlü analiz bu süreci geliştirecek sonuçları içermektedir. Bu 

sebeple toplanan bu verinin iyi bir analizi sonraki süreçlerde daha verimli döngüleri elde 

edebilmeyi sağlamakta iken keşifçilikte; oluşan büyük verinin analizinde yer alan 

uzmanların yorumları farklılık göstermekte, uzmanlarca analiz edilen verilerden çok daha 

muazzam sonuçlar elde edilebilmektedir. Kazanılan bu yaratıcılık kurum ve kuruluşlarca 

büyük bir avantaja dönüştürülebilir. Üretkenlikte; büyük verinin iyi bir biçimde analizi ve 

elde edilen sonuçlar kurum ve kuruluşların üretkenliği ile doğrudan bağlantılıdır. 

Şirketlerin veya kurumların hizmet verdikleri alanda elde ettiği başarıların sebebi kendi 

işleyiş süreçlerini olabildiğince iyi analiz etme yeteneklerinden kaynaklanmaktadır. Son 

olarak tahminleme de; büyük veri bloklarının elde edildiği sosyal ağlarda ve 

platformlarda konuşulan ve paylaşılan içeriklerin analiz edilmesiyle geliştirilecek 

durumların veya beklentilerin tahmini artık büyük veri analiz süreçleri ile çok kolay tespit 

edilebilmektedir.  

 Son olarak ise büyük verilerden çok iyi sonuçlar çıkarılabileceği yanılgısıdır. Büyük 

verilerden her zaman yeni fırsatların/sonuçların elde edilemeyebileceği hatırda 

tutulmalıdır. 
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Yüksek hacimli verilerden değer elde etmek için, istatistik bilimi, modern hesaplama 

yöntemleri, bilgisayar bilimi, yapay zeka teknikleri, makina öğrenme algoritmaları ve 

matematik gibi yaklaşımlardan faydalanılmaktadır. Farklı bilim dalları ile desteklenen büyük 

veri analitiği ile kurumların daha etkin kararlar almaları desteklenmektedir.  

Bu yaklaşımlardan değer elde etmek zorlu fakat başarılması gereken bir süreçtir. Büyük veri 

analitiği yöntemleri ile birçok farklı hizmet, kişilere ve kurumlara sunulabilmekte, mevcut 

hizmetler iyileştirilebilmekte ve kullanılan, faydalanılan, hizmet verilen sistemlerin daha etkin 

kullanımı sağlanmaktadır. Büyük veri analitiği yaklaşımları kullanılarak aşağıda verildiği gibi 

analiz edilen verilerden farklı faydalar elde edilebilir [10]. Günümüzde tehditlerin algılanması 

ve bu tehditlerin gerçekleşmeden belirlenip zamanında müdahale edilmesi, mevcut saldırı 

risklerini önceden tahmin etme, çok miktardaki gerçek zamanlı verilerin analiz edilerek 

hastalık yayınımlarının önceden tespit edilebilmesi, sosyal ve sağlık alanlarında verilen 

hizmetlerde sahtecilik veya dolandırıcılıkların tespiti, müsrif tutumların belirlenmesi ve 

gerçekleşecek hataların tahmin edilmesi, vergi veya fatura gibi maliyet gerektiren işlemlerde 

gerçekleşen hatalar, vatandaşların hizmetlerden daha kaliteli olarak yararlanması, vergi 

kaçakçılığı, suç tahmini-önleme-çözme, gelir tespiti gibi işlemlerde büyük veri analitiği 

kullanılarak verim, kalite ve hata bakımından faydalı sonuçlar elde edilebilir, mevcut hesaplar 

doğrulanabilir ve yeni çözümler geliştirilebilir [10].  

Geleneksel veri tabanları, farklı formatlara sahip verileri depolayacak altyapıya sahip değildir. 

Klasik analitik platformlarda veriler aynı anda işlenememekte veya incelenememekte, analiz 

süreci de uzun sürmektedir. Bu platformlarda sadece nümerik veriler üzerinde istatistiksel 

analiz yapılabiliyorken büyük veri analitiği yöntemlerinde bu problem aşılmıştır. Bu eksiklik 

istatistiksel analiz yöntemleri ile doldurulmuştur [11]. Açık Veri Merkezi Birliği’nin (Open 

Data Center Alliance) [12] raporuna göre, yapısal olmayan veriler büyük veri teknikleri ortaya 

çıkmadan önce anlamsız olarak görülürken büyük veri sonrası NoSQL, veri madenciliği 

yöntemleri, Hadoop ve MapReduce gibi altyapılar ile veri tabanına kayıtlı olan yapısal veya 

yapısal olmayan farklı verilerin birlikte analiz edilmesi mümkün hale gelmiştir.  

Günümüzde büyük veriyi analiz etme sürecinde kullanılan yöntemler aşağıda özetlenmiştir 

[13]. Bunlar; 

 A/B Testi  
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 İlişkili Kurallarla Öğrenme (Association rule learning) 

 Sınıflandırma 

 Kümeleme Analizi  

 Makine Öğrenmesi Algoritmaları 

 Veri Madenciliği  

 Veri Füzyonu ve Entegrasyonu  

 Ağ Analizi  

 Örüntü Tanıma   

 Yapay Zekâ Çözümleri  

 Regresyon  

 Öngörüsel (Predictive) Modelleme 

 İstatistik 

 Duygu Analizi (Sentiment Analysis) 

 Görselleştirme (Visualization) ve 

 Analitik Yöntemler 

 

Şekil 2.1’de platform türüne göre kullanılan teknolojiler özetlenmiştir. Büyük veri analitiğini 

anlayabilmek ve kavramak için kullanılan yöntemleri sınıflandırmak veri işleme bütünü 

anlayabilmek için gereklidir. Bu sebeple yapılan literatür araştırmaları sonucu büyük veri 

analitiği 3 ana başlıkla sınıflandırılmıştır. Bu başlıklar betimleyici veya tanımlayıcı analitik 

(descriptive analytics), tahmine dayalı analitik (predictive analytics) ve kural koyucu 

analitiktir (prescriptive analytics). Bu 3 temel başlık aşağıda verilen açıklamalarda 

tanımlanmıştır [15-19]. 

Betimleyici veya tanımlayıcı analitik; raporlama (mesela OLAP), gösterge ve skorlama 

işlemleri, veri görselleştirme gibi aşamaların gerçekleştiği basamaktır. Betimleyici analitik 

tüm büyük veri işleme süreçlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Geleneksel veri işleme 

süreçleri için çekirdek uygulamalar olarak tanımlanmaktadır. 

Tahmine dayalı analitik; geleceğe ait tahminleme işlemlerinin gerçekleştirildiği basamak 

olarak adlandırılabilir. Bu aşamada, ilişkilendirme kuralları, sınıflandırma, kümeleme, makine 

öğrenmesi, yapay zekâ algoritmaları, regresyon ve istatistiksel yöntemler gibi yaklaşımlar 

kullanılmaktadır. Bu yaklaşımları kolaylıkla hayata geçirmek için, büyük veri analizinde 
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kullanılan yazılım araçlarından faydalanılmaktadır. Kullanılan yazılım araçları ile bu araçlardan 

faydalanma; performans, uygulama veya altyapıya göre farklılıklar gösterebilmekte ve 

kullanılan tekniklere göre elde edilen analiz sonuçları çeşitlilik gösterebilmektedir.  

Yapılan literatür araştırmasında, eksploratif ya da keşif analizi olarak da tanımlanan 

yöntemler bulunmakta olup, içerik olarak tahmine dayalı analitik ile birebir örtüşmektedir.  

Tahmine dayalı analitik ile büyük veri analizi sürecinde “ne olacağı” sorusuna cevaplar 

bulunur. 

 Kural koyucu analitik; verilerden neler elde edilebileceği konusunda önerilerde bulunur. 

Kural koyucu analitik optimum çözümler belirleyebilir. 

 

 

Şekil 2.1. Platform Türüne Göre Büyük Veri Teknikleri ve Teknolojileri [14] 

 

Büyük verileri analiz ederken yeni yaklaşımların veya çözümlerin üretilmesi büyük önem 

taşımaktadır.  Bu yeni yaklaşımların üretiminde keşif araçları, raporlama araçları, 

ilişkilendirme araçları, hadoop ve çıkarım veya karar araçları olmak üzere aslında beş temel 

yaklaşım vardır [15-19]. Bu yaklaşımlar aşağıda kısaca özetlenmiştir: 

Platformlar

Lokalde Yer Alan Teknolojiler

Hadoop, Spark, MapR 
Cloudera, Hortonworks 

InfoSphere ,IBM 
biginsight, Asterix

Bulut Tabanlı Teknolojiler

AWS EMR, Google 
Compute Engine , 

Microsoft Azure, Pure 
System, LexsisNexis 

HPCC, System
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1. Keşif araçları (Discovery tools); bunlardan ilki keşif araçlarıdır.  Bu araçlar, yapılandırılmış 

ve yapılandırılmamış kaynaklardan elde edilen verileri sezgisel keşif ve bilgi analizi 

bakımından değerlendirme yeteneğine sahip olan özelleşmiş yazılımlardır. Bu yazılımlar, 

klasik iş zekası (Business Intelligence Source Systems) sistemlerinin yanında analiz 

yapabilmektedir. Çünkü analiz sürecinde yeni bir model oluşumuna gerek yoktur. 

Kullanıcı kendi çapında belirlediği genellemelerle sonuca varabilir veya yeni çıkarımlar 

veya çıkarsamalar oluşturabilir. Bu yazılımları kullanarak kısa sürede sonuca erişebilir. 

2. Raporlama araçları; bir diğer yaklaşım olan iş zekası raporlama araçları, analiz, 

performans yönetimi, bilgi sistemleri üretimi ve veri ambarlarından gelen işlenmiş 

verilerin analizinde kullanılmaktadır. Bu iş zekası araçları, iş zekası ve performans 

yönetimi için kurumsal raporlama, gösterge panoları, ad-hoc analizi, skor kartları 

kurumsal ölçekli platformlar üzerinde senaryo analizi gibi konularda kapsamlı 

değerlendirme tekniklerinin kolaylıkla kullanımını sağlarlar. 

3. İlişkilendirme araçları; veri tabanı analitiği ile veri desenlerini ve bunların ilişkilerini 

bulmak için çeşitli tekniklerin sunulduğu araçlardır. Bu teknikler, veri tabanı içinde 

doğrudan uygulanır. Bu aşamada, analiz sürecinde analitik sunuculardan gelen veri 

hareketine müdahale edilebilir, engellenebilir veya süreçte müdahale edilebilecek alanlar 

mevcut olabilir. 

4. Hadoop; bu temel yaklaşımlardan en önemlisi Hadoop olarak gösterilebilir. Hadoop, ön 

işleme ve makro eğilimleri yakalamak adına çok gerekli bir altyapıdır. Verilerin ön işleme 

sürecinde sahip olduğu nitelikler, değer aralığı vb. konularda bilgi sahibi olunmasını 

sağlamaktadır. 

5. Karar yönetim mekanizmaları; temel yaklaşımlardan sonuncusu ise karar yönetim 

mekanizmalarıdır. Karar yönetim mekanizmaları öngörü modellemesi, iş kuralları 

çıkarımı, mevcut bağlamda dayalı bilinçli eylemlerde kendi kendine öğrenme gibi 

imkanları kullanıcıya sunmaktadır. 

Yukarıda açıklanan beş yaklaşımın tamamı, verilerde yer alan tüm gizli ilişkilerin, 

bağlantıların, yapıların veya bilgilerim kolayca açığa çıkarılabilmesini sağlamaktadır. Bu temel 

yaklaşımları gerçekleştirebilmek adına açık kaynak kodlu, ticari veya özelleşmiş birçok yazılım 

aracı veya platform mevcuttur. Bu farklı seçenekler, bazı temel başlıklar altında 
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gruplandırılmakta ve birbirlerine karşı üstünlüklerinden faydalanılarak zayıf noktalar 

giderilmeye çalışılmaktadır.  

Genel olarak, büyük veri analitiği sürecinde kullanılan en önemli yapılardan biri Hadoop 

teknolojisidir. Hadoop teknolojisi, büyük veri denildiğinde akla ilk gelen açık kaynak 

yapılardan birisidir. Hadoop; HDFS ve MapReduce bileşenlerinden oluşan bir yazılımdır. 

Hadoop, büyük veri dosyalarının paralel şekilde işlenmesi için kullanılan MapReduce 

yönteminin açık kaynak kodlu kütüphanesidir ve dağıtık platformlar için altyapı desteği 

sağlamaktadır. Hadoop, üzerinde 3 temel yapıtaşı barındırmakta olup bunlar aşağıda 

verilmiştir [20]:  

1. Hadoop veri tabanları: Hbase, Hypertable 

2. Operasyonel Servisler: Apache Ambarı, Apache Oozie, Apache Mahout 

3. Veri Servisleri: Hive, Pig Jaql, Impala ve Diğer Hizmetler: HDFS, HDFS Araçları, ETL 

Araçları, Flume, Sqoop, Hue 

gibi çözümlerdir. Bugün için kullanılan büyük veri veritabanları teknik ve teknolojileri Şekil 

2.2’de kısaca özetlenmiştir [14]. 

 

 

Şekil 2.2. Veritabanı Türüne Göre Büyük Veri Teknikleri ve Teknolojileri  

Veritabanı Türü

SQL
Greenplum, Aster Data, Vertica, 

SpliceMachine

NoSQL

HBase, HadoopDB, Cassandra, Hypertable, BigTable, PNUTS, 
Cloudera,MonetDB,Accumulo,BangDB,Redis, Flare, Sclaris, 

MemcacheDB, Hypertable, Valdemort, Hibari, Riak, 
BerkeleyDB, DynamoDB, Tokyo Cabinet, HamsterDB, 

SimpleDB, RavenDB, ArangoDB, MongoDB, Terrastore, 
CouchDB, Solr, Apache Jackrabbit, BaseX, ArientDB, FatDB, 

DjonDB, Neo4J, InfoGrid, Infinite Graph, OpenLink, FlockDB, 
Meronymy, AllegroGraph, WhiteDB, TITAN, Trinity

In-Memory SAP HANA
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Büyük veri analizi için Hadoop’a kıyasla daha yüksek performansa sahip olan ve bugün için 

çok kullanılan bir diğer platform ise Scala dili ile yazılmış olan Apache Spark’tır. Apache 

Spark’ı Hadoop’tan üstün kılabilecek en büyük getirilerinden birisi gelişmiş “Directed Acyclic 

Graph” motorudur [21].  

Yerelde çalışan büyük veri analiz yöntemleri dışında artık özellikle kurumsal bazda şirket ve 

kuruluşların tercih ettiği bir diğer altyapı ise bulut sistemler üzerinde çalışan büyük veri 

altyapılarıdır. Bu tarz altyapılara verilecek en iyi örnek Microsoft Azure’nin buluttaki büyük 

veri hizmeti olan HDInsight olarak gösterilebilir. Microsoft Azure HDInsight, Azure bulutta 

%100 Apache Hadoop temelli bir hizmettir. Bu hizmet, Hadoop'un tüm üstünlüklerine ek 

olarak Excel, şirket içi Hadoop kümeleri, ve işletme yazılımı ile hizmetlerden oluşan Microsoft 

ekosistemi ile bütünleşik hizmetler sunabilmektedir [22]. 

Şekil 2.1 ve Şekil 2.2’de de ayrıntılı olarak görülebileceği gibi büyük veri analitiği üzerine 

birçok teknik ve yöntem mevcuttur. Gün geçtikçe gerek performans ve avantajları 

bakımından daha üstün hizmet sunacak olan altyapılar geliştirilmeye devam etmektedir. 

Büyük veri analitiği için diğer bir önemli konu ise analizlerde kullanılan araçların çeşitliliğidir. 

Bilindiği üzere büyük veri analizi çok adımlı bir süreçtir ve işlenen verinin türüne ve elde 

edilmek istenen sonuca göre çeşitlenmiş birçok araç bulunmaktadır. Bu aşamada elde etmek 

istediğimiz sonuç ne ise ona uygun araçların seçimi  için iyi bir hedef için önemlidir. Bu 

aşamada, büyük veri analitiği sürecinde gerçekleşen işlem basamaklarında kullanılmak üzere 

geliştirilmiş araçlar gruplanmak, aşağıda açıklanmıştır [15-19]. 

 Büyük veri, veri tabanlarından bağımsız yapılandırılmamış verilerin analizi olarak 

tanımlandığı için bilindiği gibi SQL türevi bir dille analize uygun değildir. Bu sebeple bu 

süreçte NoSQL tabanlı araçlar kullanılmaktadır. Bu araçlardan en çok kullanılan ve en iyi 

bilinenleri MongoDB, CouchDB, Cassandra, Redis, BigTable, Hbase, Hypertable, 

Voldemort, Riak, Zookeeper olarak gösterilebilir. 

 Büyük veri analitiğinden bahsedildiğinde MapReduce kavramından bahsetmemek 

imkânsızdır. MapReduce kavramı, dağıtık mimari üzerinde çok büyük verilerin kolay bir 

şekilde analiz edilebilmesini sağlayan bir sistemdir. Map aşamasında analiz edilen veri 

içerisinden almak istediğimiz veriler çekilir, Reduce aşamasında ise bu çektiğimiz veri 

üzerinde istediğimiz analiz gerçekleşir. Bu aşamada kullanılan araçlar Hadoop, Hive, Pig, 
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Cascading, mrjob, Caffeine, S4, MapR, Acunu, Flume, Kafka, Azkaban, Oozine, Greenplum 

olarak gösterilebilir. 

 Büyük veriyi depolayabilmek için kullanılan araçlar S3, HDFS (Hadoop Distributed File 

System) olarak gösterilebilir. Depolama sürecinde kullanılan sunuculara EC2, Google App 

Engine, Elastic, BeanStalk ve Heroku örnek verilebilir. 

 Son olarak büyük verinin analitiği işleme sürecinde R, Yahoo Pipes, Mechanical Turk, 

Soir/Lucene, ElasticSearch, Datameer, BigSheets, Tinkerpop gibi araçlar 

kullanılabilmektedir. 
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Büyük veri analitiğinin gerçekleştirilmesinde asıl marifet, büyük verilerin içerisindeki 

gizemleri keşfetmek, verileri anlamak, doğru işlemek, analiz etmek veya büyük verilerden 

değer elde etmekten geçmektedir. Verilerden değer elde etme ve sonuçlar çıkarma bilimi 

olarak bilinen veri bilimi, büyük veri ile birlikte popülerliği artan bir bilim dalıdır. Başta sosyal 

medya araçlarından elde edilen veriler olmak üzere, mobil operatörlerden,  akıllı 

telefonlardan, sağlık bilgilerinden, coğrafi bilgilerden, web ve hükümet verilerden değer elde 

etmek için bu verilerden faydalanılır.  

Kurumların verilerini analiz edip ve bunlardan değer elde etmek büyük veri analitiği açısından 

önemli olsa da bu verileri işlerken, incelerken, taşırken veya saklarken bunların güvenliğini ve 

mahremiyetini de sağlamak o derece önem arz etmektedir. Bundan dolayı da kurum 

verilerinin kolaylıkla analiz edilmesi zorlaşmaktadır.  

İkinci önemli husus ise bu alanda çalışmak isteyen araştırmacılar için açık büyük verilerin 

bulunması, kullanıma açılması veya mahremiyeti ihlal etmeyecek şekilde kullanıma açık hale 

getirilmesi çok önemli hale gelmektedir.  

Çalışmanın bu bölümünde, araştırmacıların büyük veriler ile çalışabilmeleri için literatürdeki 

mevcut veriler araştırılmış,  önemli olanlarının bazıları bu bölümde verilmiştir. Literatürde 

bulunan mevcut veriler, kullanım alanları ve bu bölümde çeşitli büyük veri setleri 

karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Örnek olarak, IP-City veri seti kapsamı ve içeriği 

incelendiğinde hangi ülke-şehir dahilindeki IP kayıt verisinin daha fazla olduğuna dair 

çıkarımlar yapılabilmektedir. Bu doğrultuda yapılacak analizler sonucunda kayıt verilerinin az 

ya da çok olduğu bölgelere yönelik uygun stratejiler geliştirilebilir. İnternet Servis Sağlayıcı 

(ISS) verisiyle de sağlayıcı firmalara yönelik araştırma ve analiz taleplerinde strateji geliştirme 

amacına yönelik belirtilen veri setinden faydalanılabilir. Bunun dışında tabloda yer alan casus 

URL bilgilerini tutan veri setinde; yapılan siber saldırıların türüne göre analizler 

gerçekleştirilerek gelecekte yapılma ihtimali öngörülen siber saldırıların önüne geçmek adına 

özel siber savunma yöntemleri geliştirilebilir. 

Gelişmiş ülkelerde belli alandaki veri setleri herkese açık olarak (open source) kamu 

kullanımına sunulmaktadır. ABD, İngiltere, birçok Avrupa ülkesi ve ülkemizde de devletin 

belirlediği veri güvenliği ve gizliliği boyutunda belli oranda kullanıma açılmaktadır. Bu tanıma 

giren veri literatürde “Açık Devlet Verisi (Open Government Data)” olarak adlandırılmaktadır.  
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Tanım olarak, açık devlet verisi, devletin veya devletin kontrol ettiği birimlerin üzerinde 

çalışılan alana yönelik ürettiği veri olarak tanımlanmaktadır [23]. Bu kapsamdaki veriler 

herhangi bir kişi tarafından yeniden düzenlenebilir ve kullanılabilir. Verilerin herkese açık 

olmasına yönelik üç temel unsur vardır. Bunların ilki şeffaflıktır. Bir ailenin ferdi olan 

yurttaşlar, kamuoyunu ilgilendiren konulardaki verilere veya veri setlerine erişmek 

isteyebilir. Buna pozitif bakan, demokratikleşmeyi destekleyen, halkının görüşlerine saygı 

duyan ve demokrasiyi destekleyen devletler, şeffaflık politikası desteklemek için devlet veri 

kümelerini kamuya açmaktadırlar. Yapılan sadece erişime açmak değil aynı zamanda tekrar 

kullanıma izin vermek ve paylaşım serbestisi konularını da içermektedir. İkinci olarak devlet 

veriyi açık hale getirerek sosyal ve ticari alanlarda kullanılarak yaratıcı fikirlerin ortaya 

çıkmasını da sağlamaktadır. Son olarak katılımcı devlet anlayışında; yurttaşlar 4 veya 5 yılda 

bir seçim hakkını kullanmanın ötesinde açık veriyle birlikte doğrudan bilgilendirilme ve karar 

verme mekanizmasında aktif rol alma haklarına sahip olmaktadır. 

Çeşitli ülkelerin kategorize edilmiş haldeki veri kümelerini barındırdığı açık kaynaklı devlet 

destekli siteleri incelendiğinde; ABD [24], İngiltere [25], Almanya ve Rusya [26] gibi dünyanın 

önde gelen gelişmiş ülkelerine ait verilerin kapsam ve çeşitliliğinin diğer ülkelere oranla daha 

fazla olduğu görülmektedir. Ülkemizde büyük veriye yönelik çalışmalar henüz yeniliğini 

koruduğundan, büyük veriye yönelik açık kaynak veri setlerini bulmak, şu aşamada zor 

görünmektedir. Ülkemizde de TÜİK’in elinde bulundurduğu kapsamlı veri setlerine yakın 

gelecekte erişmenin mümkün olacağı öngörülmektedir [27].  

Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de büyük verilerin açık hale getirilmesi için yeni 

araştırmalar yapılması, politikalar belirlenmesi, yapılar kurulması ve yeni çözümlerin 

geliştirilmesi için çalışmalar yapılması beklenmektedir.  

Tablo 3.1 ve 3.2’de mevcut büyük veri setleri araştırılarak özelliklerine göre 

gruplandırılmıştır. Bu iki tabloda, 6 farklı kaynaktan 10 farklı grupta bulunan veriler 

toplanmış, gruplandırılmış ve sunulmuştur. Elde edilen veriler, Veri Seti İsimleri, Kaynaklar, 

Erişim Seviyesi, Kategori, Alt Kategori, Sağlayıcı, Kısa Açıklama, Format, Erişim Seçenekleri, 

Veri Toplama Tarihleri ve Toplam Boyut olarak gruplandırılmıştır. Tabloların yerleşimini 

anlaşılabilir olarak vermek için ikiye ayrılmış olup, birbirinin devamı şeklindedir. Tablolardan 

da görülebileceği gibi veriler farklı alanlardan, farklı zamanlarda ve farklı boyutlarda 
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toplanmış verilerdir. Bu veriler kümelerinden literatürde daha çok olmakla birlikte, burada 

yeni başlayanlara örnek olsun diye burada bazıları verilmiştir. 

 

Tablo 3.1. Büyük Veri Setlerinin Karşılaştırılması - 1 
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Kaynaklar [28] [29] [29] [29] [29] 

Erişim Seviyesi Kısıtlı Kısıt Yok Kısıtlı Kısıt Yok Kısıtlı 

Kategori DNS Birleştirilmiş Veri Akış Trafiği Verisi Blackhole Adres 

Uzay Verisi 

Akış Trafiği 

Verisi 

Alt Kategori 
B root DNS 

trafiği 

SCMP ile 

oluşturulan trafik 

verisi 

Akış Trafiği Verisi UCSD 

Arşivlenmiş Ağ 

Teleskop Verisi 

Akış Trafiği 

Verisi 

Sağlayıcı 

USC-Lander Packet Clearing 

House 

Merit Network, 

Inc. 

UCSD- The 

Cooperative 

Association for 

Internet Data 

Merit 

Network, Inc. 

Kısa Açıklama 

DITL2015  

için B root 

trafik 

verileri 

Belirtilen 

tarihlerdeki 10 gün 

içerisinde 

kaydedilen internet 

trafik verisi (http, 

dns, smtp) 

2014 yılının ilk 

aylarında NTP 

servisine yapılan 

DDoS saldırılarının 

kayıtları 

DoS saldırısına 

uğrayan 

kullanıcıların 

gönderdiği IPv4 

paket verisi 

Akıştaki 

spam ve 

bunun gibi 

kötü amaçlı 

yazılımların 

kara listeye 

alınması ve 

kaydedilmesi 

Format PCAP PCAP NetFlow V.5 PCAP NetFlow V.5 

Erişim 

Seçenekleri 

HTTPS FTP SCP, SSH FTP HTTPS SSH FTP 

Veri Toplama 

Tarihleri 

2015 2009 2014 2008 2012 

Toplam  
Boyut 

456.95 GB 7083.4 TB 1539.3 TB 137.5 TB 294.5 TB 
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Bu veri gruplarında, farklı alanlarda farklı çalışmalar yapılmış olmakla birlikte, bu alana 

başlamak için iyi uygulamalar burada yapılabilir. Bu verilerle ilgili olarak daha fazla detaya 

[28]-[33] nolu kaynaklardan erişilebilinir. 

 

Tablo 3.2. Büyük Veri Kümelerinin Karşılaştırılması 2 

Veri Küme 

İsimleri 
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Kaynaklar [29] [29] [30] [31] [32] [33] 
Erişim Seviyesi Kısıtlı Kısıtlı Kısıtlı Kısıt Yok Kısıt Yok Kısıt Yok 

Kategori 
Birleştirilmiş 

Veri 

Uygulama 

Katmanı 

Güvenlik 

Verisi 

IDS ve 

Firewall 

Verisi 

Carna Botnet 

ile ayrık port 

scan verisi 

Kötücül 

Yazılım 

kümelerinin 

tanım verileri 

Meteoroloji 

verileri 

Alt Kategori 

Saldırı 

senaryoları 

ile 

birleştirilen 

veri 

SSL 

Certificate 

Data 

Global Saldırı 

Veriseti 

Service 

Probes Data 

Kötücül 

Yazılım  

Verisi 

Deniz suyu 

sıcaklık verisi 

(SST) 

Sağlayıcı 
Packet 

Clearing 

House 

Merit 

Network, 

Inc 

University of 

Wisconsin 
Anonymous Kaggle 

 
NOAA 

 

Kısa Açıklama 

Saldırılar ve 

arka taraftaki 

trafik verisi 

HTTPS 

ekosistemi 

taraması 

1700’ den 

fazla ağda 

IDS/Firewall 

log verileri 

IPv4 

adreslerinin 

taranması ve 

sayılarının 

ifadesi 

9 farklı türe 

ait kötücül 

yazılım 

dosyalarının 

gösterimi 

Genel hava 

tahminlerini 

iyileştirmek 

amacıyla su 

yüzeyinde 

ölçümleri 

Format 

NetFlow 

version 5, 

PCAP, Snort, 

Syslog 

PCAP, Text 
CSV (comma-

separated) 

CSV (comma-

separated) 

CSV (comma-

separated) 

CSV (comma- 

separated) 

Erişim 

Seçenekleri 
HTTPS SCP, SSH 

FTP 
SCP Torrent HTTPS FTP 

Veri Toplama 

Tarihleri 
2005-2006 2012-2013 2005-2010 2012 2015 2007-2016 

Toplam Boyut 119.2    TB 120 TB 2 TB 9TB 500 GB 1.9 TB 

SCMP : Scalable Network Monitoring Program; PCAP : Packet Capture Library 

SST: Sea Surface Temperature 
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Büyük verinin hızlı yükselişi, analizlerin gerçekleştirilmesi için orijinal bakış açısını ve işgücü 

ihtiyacını da artırmıştır. Bu durum; büyük verilerin biçimlendirilmesini ve modellenmesini 

sağlayarak ürün ve hizmet süreçlerine katkıda bulunan, disiplinler arası bir yaklaşım olan veri 

biliminin doğmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla, veri bilimcisi; istatistik, matematik, 

bilgisayar ve bilgisayar bilimleri mühendisi, makine öğrenmesi, programlama ve veri işleme 

teknolojileri gibi konulara hakimiyete ek olarak çalıştığı alana özgü bilgi birikimine sahip ve 

iletişim yeteneği güçlü olan uzmandır [34]. Veri bilimci, ayrıca, kurumunun geleceği için 

gereken kritik sorunları tespit etme ve öngörülerde bulunabilme yeteneklerine sahiptir. Bunu 

ifade eden en iyi şekillerden birisi olan ve literatürde mevcut olan şekil burada da Şekil 4.1’de 

örnek olarak verilmiştir [http://www.doclens.com/]. 

 

Şekil 4.1. Veri Bilimcisinin Sahip Olduğu Yetenekler 

 

Veri bilimi, büyük veri yaşam döngüsü kapsamında incelendiği zaman, ilk adımda iş 

gereksinimlerin belirlenmesiyle başlayan bir sürece sahiptir [35]. Bir sonraki adımda, farklı 

kaynaklardan toplanan ve ön işlemesi gerçekleştirilmiş veri üzerinde, veri bilimcisi tarafından 

modeller geliştirilir ve gizli örüntüler deşifre edilir. Son adımda, elde edilen çıktılardan iş 
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zekası süreci başlatılarak stratejik kararlar alınır, yeni bakış açıları geliştirilir veya yeni 

ihtiyaçlar belirlenerek yeni veri işleme süreci başlatılır. 

Veri bilimi, birçok alanda veriyi bulunduran kurumlar tarafından kendi stratejilerine göre 

değerlendirilmektedir. Örneğin, finans endüstrisi veri bilimini kredi değerlendirilmesi, 

kaçakçılık tespiti vb. yerlerde kullanırken pazarlama sektörü tedarik zinciri yönetiminde 

kullanabilmektedir. Fakat bu noktada veri bilimi ile veri madenciliğini ayırt etmek 

gerekmektedir.  Başarılı bir veri bilimcisinin veriye bakış açısı, o alandaki problemleri bilme ve 

o problemlere çözüm önerisi getirebilmesine bağlıdır. Yani alanındaki problemleri bilerek 

veriden anlamlı bilgileri çıkarması gerekmektedir.  

Sahip oldukları verileri iyi tanıyan ve alan problemlerini yukarıda belirtilen perspektifleri 

dikkate alarak inceleyen veya görebilen kurumlar, veri-sürülmüş (data-driven) karar destek 

sistemlerine sahiptir. Günümüzde bu karar destek sistemlerine sahip olan ve verisini yoğun 

bir şekilde analiz eden kurumların daha çok kazanca sahip olduğu raporlanmıştır [36].  

Bir veri bilimcisinin, yukarıda sayılan özelliklere sahip olması ve alan bilgisi ile donatılmasının 

yanı sıra bu verileri işleyebilecek ve görselleştirebilecek yeteneğede sahip olması 

gerekmektedir. Klasik yöntemler ile işlenen verilerden artık büyük faydalar elde 

edilememektedir. Klasik veri işleme yöntemleri, büyük veri kapsamında yeterince hızlı sonuç 

üretememektedirler. Bundan dolayı günümüzde veri hacmi oldukça büyüdüğünden veri 

bilimcilerinin büyük veri bilimi perspektifi ile büyük etki oluşturacak analizleri hızlı bir şekilde 

hayata geçirmeleri gerekmektedir. 
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Büyük verinin gelişimi, güvenlik ve gizlilik ihlalleri konusunu da beraberinde getirmiştir. Ağ ve 

Bilgi Güvenliği için Avrupa Birliği Ajansı’nın (ENISA) araştırmasına göre, büyük veride en 

önemli güvenlik sorunları; erişim kontrolü ve kimlik doğrulama, güvenli veri yönetimi, kaynak 

doğrulama ve filtreleme, uygulama yazılımı güvenliği, altyapı güvenliği, dağıtık sistem 

güvenliği ve izleme olarak belirlenmiştir [128].  

Büyük veri güvenlik endişeleri; altyapı güvenliği, veri gizliliği, veri yönetimi ve bütünlük ve 

tepkisel güvenlik olarak 4 ana başlık altında toplamak mümkündür [37,38]. Bu hususlar 

aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır [37-43]. 

 

5.1. Altyapı Güvenliği 

Altyapı güvenliği, büyük miktarlardaki verilerin işlenmesini ve depolanmasını sağlayan dağıtık 

ortamlarda ve ilişkisel olmayan veri tabanlarında güvenli hesaplamaları ifade etmektedir. 

Ayrıca, yazılım, donanım ve erişim güvenliğinin de sağlanması anlamına gelmektedir. 

Programlama çerçevesinin güvenliği, işlem düğümlerinin hem bölme hem de birleştirme 

aşamasında sağlanmalıdır. İlişkisel olmayan NoSQL gibi veri tabanları için hem SQL enjeksiyon 

gibi klasik tehditlere karşı hem de sisteme özgü yapılabilecek saldırılara karşı ek güvenlik 

önlemleri alınmalıdır. Bulutta verinin saklanması ve paylaşılması süreçleri, SLA (Service Level 

Agreements) gibi yaklaşımlarla kati olarak belirlenmelidir. 

 

5.2. Veri Gizliliği veya Mahremiyeti 

Büyük verilerin gizliliği veya mahremiyetinin sağlanması önemli hususların başında 

gelmektedir. Büyük verilerden üretilen değer arttıkça bu verilerin karşılaştığı güvenlik riskleri 

de artmaktadır.  Büyük verilerin mahremiyetinin sağlanması için bu değerli verilerin örneğin 

sağlık, sosyal ağ verileri içerisinde yer alan kişisel veriler, yetkisiz kişiler tarafından ele 

geçirilmesini önlemektir. Büyük verinin boyutu arttıkça içerdiği hassas bilgiler de artmaktadır. 

Dolayısıyla bu bilgilerin, özellikle kişisel, kurumsal ve ulusal bilgilerin istenmeyen durumlar 

oluşturmaması için gizlenmeleri gereklidir. Bu bağlamda, büyük verinin bir zorluğu da veri 

gizliliğinin sağlanmasıdır [38]. 
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Büyük veri gizliliği kendi içinde çeşitli zorluklar içermektedir. Bu zorlukların başlıcaları 

şunlardır [40]:  

1. Büyük veri içerinde birçok veri kümesi bulunmaktadır. Bu veri kümelerindeki farklı 

içerikler içinde hassas bilgilerin bulunup bulunmadığı, bu içeriklerin ne kadar hassas 

veriler içerdiğinin belirlenmesi, her içerik ve veri kümesi için ne kadar veri 

mahremiyetinin sağlanacağının belirlenmesi gerekmektedir. 

2. Diğer veri setleri arasında bir korelasyon olup olmadığını belirlemek,  eğer hassas bir 

verinin diğer bir veri kümesi ile yakın bir korelasyonu varsa bu yakın ilişkilerin 

belirlenmesi gerekmektedir.  

3. Veri mahremiyetinin sağlanması maliyetin belirlenmesi gerekmektedir. Veri gizleme 

işlemlerinin yönteminin ve buna bağlı olarak maliyetinin yapılması ve buna göre bir 

seçim yapılması gereklidir. 

4. Her ülkenin veri mahremiyetine bakış açısı farklılıklar göstermektedir. Her ülkenin 

kendine özgü veri güvenliği politikaları ve yasaları mevcuttur. Uygulanan tekniklerin 

bu politikalara uygun olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. 

 

Büyük veri mahremiyetini gerçekleştirmede çeşitli yöntemler mevcuttur [40,41,126].  Bu 

yöntemler temel olarak aşağıdaki gibidir. 

5.2.1. Şifreleme Tabanlı Veri Gizliliği 

Verilerin çeşitli şifreleme algoritmaları ile şifrelenmesi ve analiz esnasında bu şifrelerin 

çözümlenmesi ile gerçekleştirilir. Her yöntemin kendine özgü üstünlükleri ve kısıtları 

mevcuttur. Bunu sağlamanın en büyük kısıtı ise işlem hızıdır. Bu yöntem gizliliği sağlasa da 

analiz esnasında şifrelenmiş büyük veri kümelerinin şifrelerini çözme işlemleri performans 

kaybına sebep olmaktadır [40]. 

5.2.2. Anonimleştirme 

Veri anonimleştirme hassas verileri, kısıtlı ve yetkisiz insanların kullanımına açmak için 

geliştirilen tekniklerin tanımıdır. Böylece hassas bilgi içeren veri kümeleri kötüye kullanıma 

kapalı hale getirilmektedir [41]. 
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Veri mahremiyetinin sağlanması için, kişisel bilgilerin ortaya çıkmasına neden olacak 

hususların engellenmesi, veriyi tanımlayan veya oluşturan kişilerin anonimleştirilmesi veya 

şifrelenerek korunması gereklidir. Mahremiyet tabanlı teknolojiler ile kişisel bilgilerin 

gerektiği kadar kullanılması veya ihtiyaçtan daha fazlasını ortaya çıkarmadan ve üçüncü 

partilerle paylaşılan verilerin, kişinin kendi verisi üzerinde kontrolünü kaybetmeden çevrimiçi 

hizmetleri alabilmelerine imkan tanıyan teknolojik çözümlerin kullanılması ile veriler 

anonimleştirilebilir. 

Veri anonimleştirme yöntemleri için çeşitli zorluklar mevcuttur [41]. Bu zorluklar, [41] nolu 

kaynak temel alınarak aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir. 

1. Hassas verilerin orijinal haline dönüştürülemeyecek seviyede anonimleştirmenin 

yapılması gerekmektedir. 

2. Hassas verilerin maskelenmesi kabul edilebilir zaman içinde gerçekleştirilmelidir. 

3. Kullanılan algoritmalar aynı anda birden fazla veri tipini maskeleyebilecek kapasiteye 

sahip olmalıdır. 

4. Büyük veri kümeleri, çeşitli veri kaynaklarına sahiptir. Kullanılan teknikler ile, farklı 

formattaki veri kümeleri (veri tabanı, csv, xml, vb.) maskelenebilmelidir. 

5. Geliştirilen yöntem, hatalı girişleri kabul etmemeli ve herhangi bir hata durumda 

önceden maskelediği veriyi kaybetmemelidir. 

Veri anonimleştirme tekniklerinden bazıları, [126] nolu kaynaktan faydalanılarak aşağıda 

maddeler halinde özetlenmiştir. 

1. Yerine koyma metodu;  veri setindeki orijinal veriyi önceden hazırlanmış sahte maskeler 

ile değiştirme yöntemidir. Orijinal değere gürültü ekleme yöntemi ile de yapılabilir. 

2. Karıştırma veya yer değiştirme metodu; her bir veri sütunu için diğer veri sütunlarını da 

hesaba katarak verilerin yerlerinin rastgele değiştirilmesi yöntemidir. 

3. Sayısal varyans metodu; sayısal değerleri belirlenen varyans değerinin de rastgele bir 

şekilde yüzdesel olarak artırmak ya da azaltmak için kullanılan yöntemdir.  

4.  Boş değer metodu; seçilen hassas içeriğin silinmesi yöntemidir. 

5. Karakter maskeleme metodu; orijinal değeri sabit karakterler ile değiştirme yöntemidir. 

Örneğin, kredi kart numarasının XXXX XXXX XXXX 2516 şeklinde maskelenmesi. 
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6. Bütünleştirme metodu; ise kayıtların yeni değerleri yerine, genelleştirilmiş değerlerin 

yazılması yöntemidir. Örneğin, sayısal değer yerine ortalamalarının yazılması veya tarih 

değerleri için sadece ay bilgisinin kullanılması gibi. 

7. K-Genelleştirme metodu;  veri kümesi içindeki her bir kaydın en az k tane diğer kayıtlar 

ile eşleşmesini sağlayan yöntemdir. 

Veri anonimleştirme, aynı orijinal değerlere aynı maskenin yapılmasını, farklı orijinal 

değerlere farklı maskenin yapılmasını, üretilen maskelenmiş değerler anlamlı olması 

gerekliliğini, gerektiği durumlarda maskelenmiş veriden orijinal değerlere dönüştürülmesi 

gerekliliğini içermelidir [41]. 

5.3. Veri Yönetimi 

Veri yönetimi; duran verinin güvenliğini, akan verinin güvenli hatlardan iletilmesini ve yoğun 

veri akışının içinde verinin kaynağının bilinmesini yani doğruluğunu kapsamaktadır. Veri ve 

işlem günlüklerinin, katmanlı bir yapı içerisinde saklanmasını zorlaştırmaktadır.  Fakat veri 

yönetimi ile güvenlik, elastiklik ve ölçeklenebilirlik açısından üstünlükler sağlamaktadır. Her 

ne kadar gerçek zamanlı veri yönetimi yapılsa da bazı saldırılar ya da yanlış doğru pozitif (true 

positive) değerleri sistemde zafiyetlere sebep olmaktadır. Bu yüzden hesapların denetimi, ne 

olduğunun ve neyin yanlış gittiğinin anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Verinin kaynağının 

bilinmesi, graflar şeklinde analizinin yapılması, uygulamaların doğrulanmasını, gizlilik ve 

güvenliğinin sağlanmasını kolaylaştıracaktır. Anahtar yönetimi ise dikkat edilecek bir diğer 

husustur. Şifreleme için kullanılan anahtarların oluşturulması ve sunucularla kullanıcılar 

arasında paylaştırılması güvenli kanallar aracılığıyla gerçekleştirilmelidir. Hızlı ve dinamik 

kimlik doğrulama yöntemleri sunulmalıdır. 

5.4. Bütünlük ve Tepkisel Güvenlik 

Bütünlük, elde edilen verinin doğrulanmasını, tepkisel güvenlik ihlallerin gerçek zamanlı 

olarak izlenmesini ifade etmektedir. Birçok cihazdan ve uygulamadan toplanan verinin 

sunum aşamasında filtrelenip doğrulanarak kullanılması gerekmektedir. Tüm koruma ve 

güvenlik önlemleri alındıktan sonra, büyük veri altyapısının ve analizlerinin gerçek zamanlı 

olarak gözetilmesi gerekmektedir. Duran veya akan verinin artması ve analiz sistemlerinin 

gelişmesi, büyük verinin bilgi güvenliği amacıyla kullanılmasını da sağlamaktadır. Log 

kayıtları, sistem olayları, ağ trafikleri, SIEM (security information and event management) 
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uyarıları, siber saldırı örüntüleri, iş süreçleri ve diğer bilgi kaynakları kullanılarak pek çok 

analiz ve karar destek sistemleri geliştirilmektedir [39,42,43]. Anomali tespiti, saldırı tespiti,  

zararlı yazılım tespiti, dolandırıcılık tespiti, APT (advanced persistent threats) tespiti, gerçek 

zamanlı savunma sistemleri ve adli bilişim analizleri bu tür çalışmalara örnek olarak 

verilebilir. 
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Bu bölümde, dünyada ve ülkemizde yapılan büyük veri projeleri ve uygulamaları araştırılmış 

ve önemli olanlar aşağıdaki başlıklarda kısaca tanıtılmıştır. 

6.1. Transit Time NYC [44] 

Transit Time NYC, WNYC tarafından geliştirilen bir interaktif harita projesidir. Bu uygulamayla 

birlikte, New York’ta yaşayan insanlar bulundukları yerleri haritada işaretleyerek çevredeki 

konumlara ne kadar sürede gidebileceklerini harita üzerinde renklendirme metoduyla birlikte 

görebilmektedirler. WNYC geliştirme ekibinin başında bulunan Steve Melendez, şehrin 

arazisini 2,930 altıgen parçaya bölerek yol, cadde, bulvar verilerini OpenTripPlanner, 

Wikipedia mapping yazılımından almış ve MTA’nın ücretsiz olarak indirilen metro saatleri 

uygulamasından da verileri alarak bunları aynı platformda birleştirmiştir. Bu uygulamaya ait 

bir ekran görüntüsü Şekil 6.1’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 6.1.Transit Time NYC yazılımı arayüzü [44] 

 

6.2. Twitter’ın Tweet Topografisi [45] 

Twitter, atılan tweetleri 3 boyutlu bir harita üzerinde göstermek ve en çok hangi şehirden 

tweet atıldığını belirlemek amacıyla bir büyük veri projesi geliştirilmiştir. Şekil 6.2’de verilen 
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resimde, İstanbul için yapılan analiz gösterilmiştir. Resimdeki yüksek pikler çok tweet atılan 

bölgeleri, kısa olanlar ise düşük olanları ifade etmektedir. “Heat”, “fill”, “watermark”, “clear”, 

“contour”, “terrain”, “grid”, “dark” gibi farklı grafik tipleri de uygulamada mevcuttur.  

 

 

Şekil 6.2. İstanbul için tweet analizinin gösterimi [45] 

 

6.3. Homicide Watch D.C. [46] 

Homicide Watch D.C. projesi, Washington DC’de yaşanan cinayet ve öldürme vakalarında 

ölen kişinin bilgilerine bu uygulama üzerinden ulaşılmasını amaçlayan bir projedir. Harita 

üzerindeki kırmızı ikona tıklandığında olay yerinde suça kurban giden kişinin bilgileri ayrı bir 

sayfada görüntülenebilmektedir. 

Kişi veya kişilere ait bilgiler, Data.DC.gov adresinden sağlanmaktadır. Proje geliştiricisinin 

yaptığı değerlendirmeye göre; sistemin kısıtı, insanların cinayet olaylarının hemen 

aydınlatılmasını istemesine karşın bilgilerin genellikle olaydan bir gün sonra ellerine 

ulaşmasıdır.  

Şekil 6.3’de olayların harita üzerinde gösterimi ve Şekil 6.4’de kurbana ait bilgiler verilmiştir. 

Bu şekillerde, ikonların yoğunluğu görülebilir, herhangi bir olayda kurban kişiye ait detaylara 

erişilebilir. 
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Şekil 6.3. Olayların harita üzerinde gösterimi [46] 

 

 

Şekil 6.4 Kurbana ait bilgiler [46] 
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6.4. Falling Fruit Projesi [47] 

Falling Fruit Projesi, dünyada herhangi bir ülkede bulunan ağaç konum bilgilerinin saklandığı 

ve harita üzerinde işaretli olarak gösterildiği bir büyük veri projesidir. Bilgiler, ABD Tarım 

Bakanlığı tarafından toplanmaktadır. Buna göre, veri tabanında 615 farklı türde ağaç yaklaşık 

570,000 farklı konum üzerinde yer almaktadır. Projenin amacı, o şehirde ikamet eden 

insanların, şehir sınırları içinde yiyecek sağlayabilecek hangi tür ağaçların bulunduğunu 

görebilmesidir. Ayrıca, ağaç türüyle ilgili kalitesi ve meyve verdiği ayların ne zaman olduğu 

bilgisine de ulaşılabilmektedir. Şekil 6.5’de ülkemizde Antalya’da bulunan bir portakal 

ağacına ait detay bilgileri içeren profil verilmiştir.  

 

 

Şekil 6.5. Türkiye-Antalya bulunan bir portakal ağacı profili [47] 

 

6.5. AIDSvu Projesi [48] 

Bu proje ile, ABD eyaletlerinde HIV virüsü ile yaşayan kişilerin yoğunlukta olduğu bölgeler 

işaretlenmiştir. Veriler ABD Sağlık Kontrol Merkezi’nden alınmıştır. Bu projeyle birlikte bu 

konuda bir farkındalık yaratılarak gerekli sağlık politikalarının hayata geçirilmesi 

amaçlanmıştır. Şekil 6.6’dan da görülebileceği gibi, haritada renk koyulaştıkça o bölgedeki 

HIV virüslü birey sayısının fazlalığı kolaylıkla görülebilmektedir. 
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Şekil 6.6. AIDSvu ABD eyaletlerine ait örnek [48] 

 

6.6. Yelp ‘Hipster Watch’ Projesi [49] 

Bu projede, bazı ABD eyaletleri ile Avrupa şehirlerindeki bar, restoran gibi eğlence 

mekanlarının sınıflandırılarak harita üzerinde gösterilmesi için geliştirilen uygulama Şekil 

6.7’de verilmiştir.  Şekil 6.7’den de görüleceği üzere, uygulama ekranında “Paris” şehri ve 

kategori olarak “hipster” seçildiğinde “heat map” olarak ilgili mekanlar harita üzerinde 

gösterilmektedir. Ayrıca seçilen şehrin bulunduğu ülkeye göre dil seçeneği de uygulamada 

mevcuttur. 

6.7. Yandex.Traffic Projesi [50] 

Yandex firması trafik uygulaması ile seçilen şehirdeki trafik durumu anlık olarak kullanıcılara 

bilgi sunmaktadır. Şekil 6.8’de bir şehir için uygulama ekranı verilmiştir. Bunun için 

kaynaklardan veri toplayıp, analizleri gerçekleştirmekte ve şehrin harita verisini Yandex.Maps 

üzerinden almaktadır. Özellikle büyük şehirlerdeki trafik canavarı problemini çözmeyi 

amaçlayan uygulama sürücülere de farklı yol seçeneklerindeki trafik durumunu görerek buna 

göre bir tercih yapma imkanı sunmaktadır. Trafik yoğunluğu 0-10 aralığındaki ortalama 

yoğunluğa göre gösterilmektedir. 
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Şekil 6.7. Kategori ve şehir seçimine mekanların heat map edilişi [49] 

 

Şekil 6.8. Yandex.Traffic uygulama görseli [50] 

6.8. Google Örnekleri [51-54] 

İçinde bulunduğumuz büyük veri çağında, Web’in veri merkezleri olarak 

nitelendirebileceğimiz Google, büyük veri alanında birçok çalışma yürütmektedir. Google 

üzerinden ülke vatandaşları tarafından aranan kelimeler, gidilen sayfalar, arama zamanları 
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gibi meta veriler kullanılarak bir ülkede belirli bir zaman aralığında popüler olan konular, ülke 

vatandaşlarının geçirdiği hastalıklar, gençlerin müzik alışkanlıkları, ekonomik gelişmeler ve 

öngörüler gibi bilgiler büyük veri yaklaşımlarıyla elde edilebilmektedir.  

Google Flu Trends (GFT) araştırmacıları domuz gribi hastalığı ile ilgili Google’da aranan 

anahtar kelimeleri kullanarak hastalık kontrol merkezlerinden bir hafta önce acil servis 

doluluk oranlarını tahmin edebilmişlerdir [51,52]. İnternetten yapılan aramalara dayanan 

matematiksel modeller ile HINI virüsünün ABD’de bölgelere hangi yoğunlukta yayıldığını 

tespiti yapılmıştır. 450 milyon model kullanarak gerçek vakalar ile karşılaştırılan bu projede 

Google’ın veri tabanı ve veri işleme kapasitesiyle otoritelerden daha etkili bir şekilde 

hastalığın yayılma bilgisine sahip olduğu görülmüştür [53]. 

Büyük verinin tahminleme alanındaki bir başka uygulaması ile emlak satışlarındaki artış veya 

düşüş oranının öngörülmesinde, Google verileri ile yapılan analitik tahminlemenin emlak 

ekonomistleri tarafından yapılan öngörme işleminden daha doğru sonuçlar ürettiği 

görülmüştür. Bunun üzerine ABD Merkez Bankası durumu fark ettiğinde ulusal ekonomik 

araştırma bürosu “Opportunities in Big Data (Büyük Verideki Fırsatlar)” konulu bir çalıştay 

düzenlemiştir [54]. 

6.9. Walmart [57] 

Büyük veri uygulamalarına yön veren şirketlerden biri olan Walmart’ın, müşteri 

işlemlerinden her saat başı 2.5 petabyte’dan fazla veri topladığı bilinmektedir. Bu rakam 20 

milyon dosya dolabı büyüklüğünde metne eşdeğerdir [51,55]. Walmart, müşterilerin ne 

aldığı, nerede yaşadıkları, hangi ürünlere ilgi gösterdikleri, tıklanma yüzdeleri, yaşları ve 

cinsiyetleri gibi verileri toplamaktadır. Toplanan müşteri verileri büyük veri analitiği ile 

Twitter’da hangi ürünler en çok ilgi görmüş, yerel olaylar alışveriş alışkanlıklarını ne ölçüde 

etkilemiş ve hatta hava değişimi satın alma örüntülerine nasıl yansımış gibi analizlerin 

yapılmasında, satış stratejilerinin belirlenmesinde ve verinin değere dönüştürülmesinde 

kullanılmaktadır [56]. 

Walmart’ın büyük veri analitiği ile hayata geçirdiği en popüler uygulama cuma akşamı bebek 

bezi alan Amerikan erkeklerinin bira alma eğiliminde olduklarını tespit etmeleridir. Bu örüntü 

tespit edildikten sonra ise sırasıyla aşağıdaki durumlar tespit edilmiştir [57]: 
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 Genç Amerikan erkekleri genellikle cuma akşamları arkadaşlarıyla birlikte eğlenmektedir. 

 Eğlence yerlerinde genellikle bira tüketilmektedir. 

 Çoğu Amerikan erkeği baba olduktan sonra eğlence yerlerinden uzak durmaktadır. 

 Bu nedenle Cuma akşamları evde bira tüketimi artmıştır.  

Görüldüğü gibi Walmart, elindeki büyük veriyi sadece satış stratejisi belirlemede değil, ülke 

vatandaşlarının yaşam örüntülerini tespit etmede kullanmaktadır.  

6.10. TED Konuşmaları [58] 

4 milyondan fazla kelimenin kullanıldığı yaklaşık 2 bin TED konuşmasından beslenen bu 

projede, otomatik konuşma yapan bir yapay zekâ sistemi tasarlanmıştır. SAMIM adlı bir 

araştırmacı tarafından 4,038,409 kelimenin kullanıldığı konuşma verileri otomatik bir şekilde 

toplanarak teknoloji, eğlence ve dizayn alanlarında otomatik konuşmalar üreten bir sisteme 

dönüştürülmüştür. Bu çıktıları gerçek konuşmalardan ayırmak oldukça zordur. TED’in 

“machine generated talks” yazılarak bu konuşma internetten kolaylıkla erişilip 

değerlendirme için dinlenilebilinir. 

6.11. Mapping Wikipedia [59] 

Wikipedia, dünya üzerinde büyük miktarda verinin toplandığı en önemli platformlardan 

biridir. Mapping Wikipedia Projesi, wikipedia verileri kullanılarak geliştirilmiş en görsel büyük 

veri uygulamaları arasında gösterilebilir. Büyük veri analitiği ile gerçekleştirilen bu projede 

wikipedia platformu üzerinde birçok dilde yayınlanan makalelerin lokasyon bilgisi 

görselleştirilmektedir. Böylelikle dünya üzerinde hangi dilde ne kadar makale hangi lokasyon 

üzerinden yayınlanmış bilgisi internet kullanıcılarına görsel bir şekilde sunulmaktadır.  

6.12. NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) Büyük Veri Projesi [60] 

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetim Birimi, sahip oldukları verileri büyük veri analitiği 

yaklaşımları ile anlamlandırarak, iklim şartları, ekosistem, hava koşulları vb. alanlarda tahmin 

yapma ve somut çıkarımlar elde etme amacıyla kullanmaktadırlar. Ayrıca, bu proje ile 

sürdürülebilir ve pazar odaklı bir ekosistem oluşturma ve veriler için ortak bir platform 

geliştirme amaçlanmaktadır.  
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6.13. AGIMO (Australian Government Information Management Office) Büyük Veri 

Stratejisi [61] 

Avustralya Devlet Bilgi Yönetim Ofisi, Government 2.0 programı aracılığı ile büyük veri 

boyutundaki devlet verisine açık erişim sunmakta ve analitik araçları ile verilerin analiz 

edilmesine imkan tanımaktadır. Bu strateji ile Avustralya Devleti, çok büyük boyuttaki verinin 

devlet için önem arz eden çok çeşitli alanlarda anlamlandırılmasını ve böylelikle zamanın ve 

kaynakların etkili bir biçimde yönetilmesini amaçlamaktadır.  

6.14. Entegre Akıllı KenTT  [62] 

Ülkemizde Türk Telekom tarafından başlatılan Akıllı Kent Projesi ile trafik verileri analiz 

edilerek, zamana göre yollarda oluşan yaya ve araç yoğunluğunun tespit edilmesi, 

demografik bilgilere bakılarak hangi semtlerin bisiklet kullanımına meyilli olduğu gibi 

çıkarımlar yapılması amaçlanmaktadır. Böylelikle olası yerlere bisiklet şeritlerinin eklenmesi 

ve şehir trafiğinin bir kısmının buralara aktarılması mümkün olacaktır.  

6.15. ‘Big A’ [63] 

Avea tarafından geliştirilen ‘Big A’ platformu Avea şebeke altyapısında tutulan müşterileri 

çağrıları, teknik deneyimler, lokasyon bilgileri gibi büyük miktardaki veriyi kişisel veri gizliliğini 

ihlal etmeyecek şekilde kullanarak işlemekte ve bilgiye dönüştürmektedir. Bu proje ile 

Avea’nın, topladığı ve anlamlandırdığı verileri, bünyesindeki birçok karar destek 

mekanizmasında kullandığı bilinmektedir.  

6.16. Yemek Sepeti [64] 

Yemek sepeti de sahip olduğu büyük verinin farkında olan ve bunu değere dönüştürmek için 

kullanan çeşitli projeler gerçekleştiren bir şirkettir. Bu kapsamda yaklaşık 10 milyar satırlık 

veriyi dinamik olarak işleyen şirket, elde ettikleri sonuçları yalnızca müşteriler için 

kampanyalar üretmekte değil, web sitesi ve mobil uygulama altyapılarında da 

kullanmaktadır. Ayrıca hayata geçirdikleri büyük veri projesi ile şirket 4,5 Milyon TL’lik bir  

değer kazanıldığını rapor etmişlerdir. 

6.17. İstanbul Akıllı Şehir [65] 
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Ülkemizde, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) ve İstanbul Ulaşım 

Haberleşme ve Güvenlik Teknolojileri AŞ (İSBAK) işbirliği ile İstanbul Akıllı Şehir Projesi 

başlatılmıştır.  Büyük veri analitiği ile İstanbul’un trafik problemine çözüm aranan bu 

çalışmada, şehrin belirli bölgelerine yerleştirilen sensörler ile veri toplanmaktadır. Toplanan 

veriler, büyük veri analitiği teknikleri ile belirli zaman aralıklarında yolların hızı, yoğunluğu vb. 

çıkarımların yapılmasında kullanılmaktadır. Ayrıca bozuk sensörlerin tespit edilebilmesi için 

de yine büyük veri analitiği ve güvenliği yöntemleri kullanılmaktadır.  

6.18. Twitter Haberleri [66] 

Gündüz [66] tarafından yapılan yüksek lisans tez çalışmasında, haber kuruluşları ve 

gazeteciler tarafından sosyal ağlar aracılığıyla yapılan haber paylaşımlarını gerçek zamanlı bir 

şekilde toplayan ve bu paylaşımları içerdikleri haber bilgisinin türüne göre sınıflandıran bir 

yöntem ile otomatik bir sistem önerilmiştir. Ayrıca, Twitter üzerinden yapılan haber içerikli 

tweet paylaşımlarını gerçek zamanlı bir şekilde toplayarak sınıflandıran ve ait oldukları 

kategori başlıkları altında görsel bir web sitesi yazılımı üzerinden internet kullanıcılarına 

sunan bir yazılım platformu geliştirilmiştir. Böylelikle internet kullanıcıları, belirlenen sosyal 

ağ üzerinde profil hesabına sahip olmasalar dahi, o sosyal ağ üzerinden yayınlanan haber 

bilgisine istedikleri kategori başlıkları altından erişebilmektedirler. Geliştirilen zeki ve gerçek-

zamanlı sistem, internet kullanıcılarının hizmetine sunulmuş olup, http://tweetajans.com/ 

adresi üzerinde aktif bir şekilde çalışmaktadır. Geliştirilen sistemin büyük veri platformlarına 

taşınma süreci devam etmektedir.  

6.19. Suçlu Tespiti [67,68] 

Gündüz ve arkadaşları [67,68] tarafından yapılan diğer bir çalışmada, kişilerin konum 

bildirimi yapmasına olanak sağlayan sosyal ağların, savcılık soruşturmaları, teknik takip ve 

izleme, suçun önlenmesi gibi adli süreçlerde nasıl kullanılabileceğine yönelik yeni bir yaklaşım 

sunulmuştur. Önerilen yöntem sayesinde takibe alınan ve suçla bağlantısı olduğu düşünülen 

kişilerin sosyal medya üzerinden yaptıkları yer bildirimleri kullanılarak kişilerin sanal ve 

gerçek dünya etkileşimlerinden coğrafi profillerinin çıkartılmasına yönelik bir çalışma 

yapılmıştır. Elde edilen bulguları yorumlayan bir uygulama tasarlanarak gerçek zamanlı 

haritalandırma ile kolluk kuvvetlerinin analiz yapabilecekleri bir metodoloji ve yazılım 

önerilmiştir [67]. Çalışmanın devamı niteliğinde olan diğer bir çalışmada ise suç kapsamında 

http://tweetajans.com/
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aranan kişilerin sosyal medya verileri üzerinden bir sonraki konumlarının tespiti 

yapılmaktadır. Yaklaşık 60 km’lik çapta %3’lük bir sapma oranıyla doğru tahminlerde bulunan 

sistem, konum tespiti ve tahmini yapacak şekilde 2 farklı modülde hizmet vermek üzere 

büyük veri platformlarına taşınmaktadır [68].  

6.20. Enerjisa Veri Yönetimi [69] 

Enerjisa müşteri verilerini operasyonel anlamda değerlendirebilmek için SAS Veri Yönetimi ve 

Analitik çözümlerine yatırım yapmış ve böylelikle şirket bünyesindeki tüm bölümlerinin tek 

bir noktadan müşteri verilerine ulaşabileceği bir sisteme geçmiştir. Bu kapsamda, ticaret 

odaları ve nüfus idaresi sistemleri vb. veri tabanları birleştirilerek eksik verilerin 

tamamlanması sağlanmış, tüm veriler standart bir formata dönüştürülmüş ve ayrıca tekrarlı 

verilerin de önüne geçilmiştir. Enerjisa CEO’su kullandıkları bu veri yönetim sistemi ile veri 

büyüklüğünü de %25 oranında azaltarak anlam katabildikleri, kaliteli veriyi artırdıklarını 

belirtmiştir. Böylelikle kaliteli veri ile müşterilerin ihtiyaç ve problemlerini daha iyi 

gözlemleyebildiklerini ve müşteri memnuniyetini artırmak için daha anlamlı çalışmalar 

yapabileceklerini belirtmişlerdir.  

6.21. Turkcell-AnadoluJet Uçuş Rotası [70] 

AnadoluJet uçuş rotalarının belirlenmesi ve verimsiz rotaların iptal edilmesini amaçlayan bu 

projede Turkcell müşterilerinin verilerini kullanmıştır. Turkcell’in sahip olduğu büyük veri 

kullanımı ile müşterilerin hareketlilik (mobility) örüntüleri çıkarılmaya çalışılmıştır. Buna bağlı 

olarak hangi rotalardan ne ölçüde verim elde edildiği, hangi rotaların eklenmesi veya hangi 

rotaların çıkarılması gerektiği konusunda çıkarımlar yapılarak AnadoluJet’in pazarlama 

politikalarına katkı sağlanmıştır. Tam olarak tamamlanmayan ve hala geliştirme aşamasında 

olan bu büyük veri projesi, şirketlerin kendi aralarında işbirliği yaparak önemli başarılara imza 

atabileceklerini göstermektedir.  
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Büyük veriler, ülkelerin en değerli varlıkları olup ekonomik ve teknolojik olarak gelişmişliğe 

bağlı olarak büyük veri boyutlarına sahiptirler. Bu veriler, ülkeler için stratejik değer ifade 

ettiğinden, bunlar özellikle değerlendirilmektedir. Buna uygun olarak stratejiler ve politikalar 

belirlenmekte ve uygulanmaktadır.  Bu kapsamda, ülkemizde ve diğer ülkelerde yapılan 

stratejik hedefler ve planlar incelenmiş ve elde edilen hususlar aşağıda sunulmuştur. 

 

7.1. Türkiye 

Ülkemizde bu alanla yapılan çalışmalar aşağıda sunulmuştur. 

i) 2013-2014 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı   

Büyük veri kapsamında değerlendirilen eylem planında [122] genel olarak büyük veri tabiri 

doğrudan geçmese bile büyük veri sistemlerinin de içinde olduğu kritik alt yapılardan kısa ve 

orta vadede; tüm kurumlar, kurumsal bilişim sistemlerinin siber güvenliğini destekleyecek 

geniş kapsamlı altyapı projeleri gerçekleştirileceği, öncelikli olarak kritik altyapılara ait bilişim 

sistemleri olmak üzere kurumsal siber güvenliğin sağlanması için çalışmalar yapılacağı 

belirtilmiştir.  

ii) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı  

Kalkınma Bakanlığı tarafından düzenlenen strateji ve eylem planı [120] büyük veri 

kapsamında değerlendirilmiştir. Planda büyük verinin katma değerinin önemi, büyük veri 

hacminin 2017 yılında 53,4 milyar dolar seviyesine ulaşacağı öngörülmekle beraber sağlık, 

kamu yönetimi, perakende, imalat ve kişisel konum bilgisi alanları büyük verinin 

kullanılabileceği önemli dönüşüm alanları olarak nitelendirilmektedir. Türkiye’de ise büyük 

veri alanında çalışmalara başlanmış olmakla beraber, hayata geçen büyük veri uygulama 

örnekleri sınırlı olduğu belirtilmiş, haberleşme, perakende, bankacılık gibi müşteri 

davranışlarının yakından takip edildiği alanlarda faaliyet gösteren şirketler veri analizi 

çalışmaları yapmakta olduğu belirtilmiştir. Kamu kurumlarında ise vergi, sosyal güvenlik, 

emniyet gibi bazı alanlarda büyük miktardaki veriler üzerinde çeşitli analizler yaparak 

verimliliği artırmak, kayıp kaçak oranlarını düşürmek ve hizmet kalitesini yükseltmek için 

çalışmalara başlandığı ifade edilmiştir. Sosyal güvenlik, sağlık, vergi, güvenlik gibi alanlar 

başta olmak üzere kamuda büyük veri uygulamaları geliştirileceği belirtilmiştir.  
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Büyük veri uygulamalarının kamu kurum ve kurullarında da önemli bir potansiyeli olduğu bu 

uygulamalar sayesinde geniş çaplı analiz işlemlerinin yapılabileceği belirtilmiştir. Potansiyel 

büyük veri uygulamaları kamu sektöründe sağlayabileceği faydalar aşağıdaki gibi 

sıralanmıştır; 

 Sağlık ve sigortacılık verileri kullanılarak sağlık harcamalarının azaltılması ve sağlık 

hizmetlerinde kalitenin artırılması  

 Vergi kaçaklarının önlenmesi için yapılan vergi beyanlarının doğruluğunun otomatik 

olarak incelenmesi ve yanlış/hatalı beyanların tespiti  

 İnternet üzerinden toplanan veriler ve kamudaki mevcut diğer verilerin entegrasyonu 

sonucu ortaya çıkabilecek bilgi güvenliği risklerinin daha iyi bir şekilde analiz edilmesi ve 

 Güvenlik kameraları, kişisel konum bilgisi sağlayan cep telefonu, sensör, vb. araçlarla 

toplanan verilere dayalı güvenlik uygulamalarının geliştirilmesi, SGK’nın toplamış olduğu 

büyük miktardaki yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veriler üzerinde çeşitli analizler 

yaparak verimliliği artırmak, kayıp-kaçak oranlarını düşürmek ve hizmet kalitesini 

yükseltmek için büyük veri konusunda çalışmalara başladığı belirtilmiştir.  

iii) 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı 

Ülkemizde belirlenen E-Devlet stratejisi [121], büyük veri kapsamında değerlendirilmiştir. 

Büyük veriden sağlanabilecek faydaların ve bu faydalar sonucu sunulabilecek yeni kamu 

hizmetlerinin belirlenebilmesi ile mevcut kamu hizmetlerinin durumunun iyileştirilebilmesi 

için politikalar belirleneceği belirtilmiştir. Bu kapsamda bir analiz çalışması yapılarak farklı 

kamu hizmet alanlarında ortaya çıkan ihtiyaçlar da dikkate alınacak ve konu kapsamında 

politikalar ve stratejiler ve eylemler tanımlanacaktır.  

Büyük veri politikalarının oluşturulması ve hayata geçirilmesi için gerekli girişimlerde 

bulunulacak ve elde edilen sonuçlar düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. Büyük veri 

kavramı hakkındaki farkındalığı artırıcı faaliyetler gerçekleştirilecek, büyük veri 

uygulamalarının kamu kurum ve kuruluşlarına sağlayacağı faydanın daha iyi anlaşılabilmesi 

için eğitimler düzenlenecek, böylece büyük veri alanındaki bireysel ve kurumsal bilinç 

artırılacaktır. 

Büyük veri uygulamaları sonucunda ortaya çıkabilecek kişisel veri mahremiyet ihlali gibi 

sorunlar konusunda öneri ve şikayetler hakkında Kamu Denetçiliği, Kamu Etik Kurulu gibi 
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birimler ve BİMER gibi sistemler ile eşgüdüm sağlayacak mekanizmalar / birimler planlanarak 

devreye sokulacaktır.  

Hemen her sektörde artan multimedya kullanımı ve sosyal ağlarda üretilen verilerin 

yönetilmesi ve analiz edilmesi ihtiyacı yeni teknolojilerin gelişmesine ve büyük veri 

kavramının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu sebeple, nesnelerin interneti ve büyük veri 

birbirleri ile doğrudan ilişkili olan ve birbirlerini besleyen iki konu olduğu için e-Devlet 

hizmetleri ve süreçleri ile ilişkilerinin irdelenmesine ve bu iki gelişmenin e-Devlet 

hizmetlerinin dönüşümüne sağlayacağı katkıların incelenmesine ihtiyaç vardır. Kamu 

hizmetlerinin sunumunda ve e-Devlet süreçlerinde büyük veri ve nesnelerin interneti 

kavramlarının ve uygulamalarının kullanımının detaylı bir şekilde analiz edilip incelendiği ve 

farklı kamu hizmet alanlarının ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulduğu politikalar 

hazırlanacak ve bu politikaların hayata geçirilmesi için gerekli adımlar atılacaktır.  

Kamu kurum ve kuruluşlarında yoğun miktarda üretilmekte olan büyük miktardaki 

yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veriler üzerinden çeşitli analizler yapılarak ve büyük veri 

analitiği ile işlenerek, kamu hizmetlerinde verimliliğin artırılması, karar destek 

mekanizmalarına katkıda bulunulması ve kamu sektöründe verilen kararların ve hizmet 

kalitesinin yükseltilmesi sağlanacağı belirtilmiştir. 

SGK’da 2008 yılında veri ambarı oluşturulmuş ve daha sonra bu çalışma büyük veri projesine 

dönüştürülmüştür. SGK, 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 49 no'lu Kamuda 

Büyük Veri Pilot Uygulaması Gerçekleştirilmesi eylemi kapsamında çalışmalara başlamıştır.  

iv) Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği Kamu Çalıştayı Sonuç Bildirgesi 

Ülkemizde ilk kez düzenlenen Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği Kamu Çalıştayı Sonuç 

Bildirgesinde belirtildiği üzere, ülkelerin, opengovernmentdata.org gibi yaklaşımları temel 

alarak kamu verilerini toplumla paylaştıkları görüldüğü belirtilmiş ve dünyada www.data.gov, 

www.datagov.de, www.datagov.go.uk gibi örneklerin mevcut olduğu, ülkemizde de kamu 

verilerinin toplumla paylaşılacağı platformlar oluşturulması, şeffaflık sağlanması ve uygun 

mevzuatlar, politikalar geliştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Avrupa Birliği Sözleşmelerinde 

belirtildiği ve ülkemizin de imza attığı sözleşmelerin kısa süre sonra ülkemizde de aktif hale 

getirilmesi beklenmektedir. 

 

http://opengovernmentdata.org/
http://www.data.gov/
http://www.datagov.de/
http://www.datagov.go.uk/
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v) Ulusal Siber Suçlarla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı 

Ülkemizde Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planında da belirtildiği gibi siber suçlarla 

mücadele önemli başlıklardan birisidir. Ülkemizde böyle bir eylem planı ve bu planda siber 

suçlarla mücadele başlığı olsa da hükümet programında yer aldığı için Ulusal Siber Suçlarla 

Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı Taslak dokümanı hazırlanmış ve büyük veri kapsamında 

daha detaylı eylem maddeleri taslak metne eklenmiştir. Bu maddelerden en önemlisi, büyük 

veri analitiği yapacak merkezlerin kurulması ve erken uyarı sistemlerinin devreye alınması bu 

eylem planında yer almaktadır. 

 

7.2. Amerika 

Büyük hacimli akan veriyi gerçek zamanlı analiz edebilmek için ABD Hükümeti ve IBM 

arasında 2002 yılında bir işbirliği yapılmış ve bu çerçeve de pek çok çalışma yürütülmektedir. 

2009 yılında  ABD Hükümeti, şeffaflık ve hesap verebilirlik adına “data.gov” portalını 

oluşturmuş ve büyük veri ambarı niteliğindeki bu portalda, ulaşım, ekonomi, sağlık, eğitim 

gibi pek çok alanlardan toplam 420,894 adet veri kümesini barındırmaya başlamıştır. Bugün 

için 790.000’e yakın farklı kategorilerde ve formatlarda pek çok veriyi kullanıcılara, 

araştırmacılara veya vatandaşlara farklı şekillerde sunmaktadır. 

2010 yılında Bilim ve Danışma Başkanlık Konseyi, Dijital Geleceğin Tasarlanması isimli 

raporunda büyük veri stratejisini oluşturmuş ve 2012 yılında, Obama Yönetimi 200 Milyon 

Dolar değerinde bir yatırım ile Büyük Veri Araştırma ve Geliştirme Girişimini duyurmuştur. 

Temel hedefler arasında; büyük veri teknolojilerini geliştirmek, bilim ve mühendislikteki 

araştırmaları hızlandırmak, ulusal güvenliği kuvvetlendirmek, eğitim ve öğretimde bir 

dönüşüm yapmak ve büyük veri teknolojilerini kullanma ve geliştirmede ihtiyaç duyulan iş 

gücünü genişletmektir. 

2014 Şubat ayında Ulusal Sağlık Enstitüsü yüzlerce terabaytlık verisini araştırmacıların erişimi 

ve analiz edebilmesi için kendi süper bilgisayarlarına sahip olmadan bu işlemleri 

gerçekleştirebilmesine olanak sağlamıştır. Pek çok federal birimler kendi büyük veri planlarını 

da duyurmuşlardır. 2012 yılında Ulusal Bilim Kurumu Ulusal Sağlık Enstitüsüne katılarak 

Büyük Veri Bilimi ve Mühendisliği programını başlatılmıştır.  
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Hükümetler büyük veriyi, vatandaşlarına hizmetleri iyileştirme ve ekonomi, sağlık, iş 

fırsatları, doğal afetler ve terörizm gibi ulusal meselelerde daha iyi çözüm sunma adına 

kullanmayı hedeflemişlerdir. 

Yerel yönetimler de büyük veri projeleri geliştirmektedir. Örneğin; 2011 yılında Syracuse-IBM 

ortaklığı ile boş konutları tespit etmek için, Akıllı Şehir Projesini duyurmuşlardır. Michigan 

Bilgi Teknolojileri Departmanı, Michigan’da yaşayan vatandaşlara daha iyi hizmetler 

sağlamak adına vatandaşlarının bilgilerini tek bir kaynakta toplayan veri ambarı 

oluşturmuştur. 

Bu çalışmalar daha da detaylandırılabilir ama burada Amerika’nın büyük veriye verdiği önemi 

belirtmek için yukarıda yapılan açıklamaların yeterli olduğu düşünüldüğünden, daha fazla 

detaya yer verilmemiştir. Bu konuda internette çok fazla doküman bulunmaktadır. Kısa bir 

araştırmadan sonra daha detaylı ve farklı uygulama örneklerine internetten erişilebilir. 

 

7.3. Avrupa Birliği Komisyonu 

2010 yılında Avrupa Komisyonu, “Avrupa için Dijital Ajanda” programını başlatarak, tek bir 

dijital market üzerinden hızlı ve farklı sistemlerle birlikte çalışabilen internet uygulamalarını 

sunarak Avrupa vatandaşlarına sosyal ve ekonomik faydaların nasıl sağlanabileceği konusu 

üzerine çalışmışlardır. 2012 yılında, Avrupa Komisyonu büyük veri stratejisini 

oluşturmuşlardır.  

Hollanda, İsviçre, İngiltere ile birlikte 17 farklı ülkenin IBM ile yaptıkları işbirlikleri sonucu 

başlattıkları “DOME” adındaki proje ile “Square Kilometer Array” adı verilen teleskoptan elde 

edilen günlük bir exabayt veriyi içeren veri kümesini işleyebilmeyi hedeflemektedirler. 

 

7.4. İngiltere 

İngiltere hükümeti, büyük veri programlarını uygulayan ilk Avrupa Birliği ülkelerindendir. 

2009 yılında, yedi farklı departmandan elde ettiği 1000’den fazla veri kümesini içeren ve 

sonrasında bu sayıyı 8633’e çıkarılan  http://data.gov.uk  sitesini kurmuşlardır.  Şu anda 

http://data.gov.uk/
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içerisinde 27893 adet veri kümesi barındıran sitede genel olarak çevre, haritalandırma, şehir, 

yönetim, sosyal ve sağlık gibi alanlarda veriler barındırılmaktadır. 

 

7.5. Kuzey Kore 

Kuzey Kore Büyük Veri Girişimi Projesi, ilk olarak 2011 yılında Ulusal Bilişim ve İletişim 

Stratejileri Başkanlık Konseyi tarafından başlatılmıştır. Büyük veri çalışma kolu gerekli alt 

yapıyı sağlamada etkin rol oynamıştır. Büyük Veri Girişimi hedefleri arasında, büyük veri ağını 

kurmak, hükümet ve özel sektör arasındaki veri birleşimini sağlamak, genel veri tanımlama 

sistemi kurmak, yetenekli uzmanlar yetiştirmek, kişisel bilgi güvenliğine önem vererek 

mahremiyet ve güvenliği sağlamak, büyük veri altyapılarını kurmak ve geliştirmek, büyük veri 

yönetim ve analitik teknolojilerini üretmek vardır.   

 

7.6. Singapur 

Singapur, 2004 yılında ulusal güvenlik, bulaşıcı hastalıklar ve diğer ulusal sorunları çözmek 

adına “Risk Tespiti ve Ulusal Tarama” programını başlatmıştır. Büyük boyutlu verileri analiz 

etme ve toplama ile terörist saldırıları, bulaşıcı hastalıkları ve finansal kriz gibi ulusal 

tehditleri tespit etmek ve yönetmeyi hedeflemişlerdir. İçerisinde 5000 adet veri kümesini 

barındıran http://data.gov.sg  web sitesini hayata geçirmişlerdir.  Ekonomi, sosyal, finans, 

eğitim, sağlık, teknoloji, çevre, yapı ve ulaşım gibi alanlarda veri kümelerini bu portalda 

barındırmaktadır.  

 

7.7. Japonya 

Japon hükümeti, büyük boyutlu veriyi kullanmak adına çeşitli programlar başlatmışlardır. 

2005 yılından 2011 yılına kadar; Eğitim, Spor, Kültür, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı pek çok 

üniversite ve araştırma kurumları ile beraber yeni bilgi işlem altyapılarını işletmişler ve 2011 

yılında hükümetin en önemli önceliği, Fukushima depremi, tsunami, ve nükleer güç santrali 

ve etkilenen alanların yeniden inşası ve iyileştirilmesi olmuştur. Bakanlık, Ulusal Bilim 

http://data.gov.sg/
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Kurumu ile ortaklaşa iş birliği yaparak doğal felaketleri engellemek, önlemek adına büyük 

veri teknolojilerini araştırma ve geliştirmeyi hedeflemişlerdir.   

 

7.8. Avustralya 

Avustralya Bilgi Yönetim Ofisi http://data.gov.au web sitesini kurarak hükümet büyük 

verilerini araştırmayı hedeflediler. Hükümet, kullanıcılara büyük veri üzerinde araştırma, 

analiz ve yeniden kullanım için imkân kılmıştır.  7096 adet veri kümesinin barındığı sistemde, 

sağlık iletişim, spor, kültür, bilim gibi alanlarda veriler mevcuttur.  

 

7.9. Almanya 

Alman yetkililer tarafından kurulmuş olan https://www.govdata.de web sitesi, içerisinde 

eğitim, coğrafi veriler, hukuk, sağlık, inşaat, kültür, kamu yönetimi, siyaset, sosyal, 

taşımacılık, çevre ve ekonomi gibi alanlarda veriler barındırmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://data.gov.au/
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Büyük veri, dünyada olduğu gibi ülkemizde son yıllarda büyük ilgi gören ve gittikçe önemi 

artan bir konudur. Büyük veri konusu küresel bir konudur. Geliştirilen teknolojiler, yaşanan 

gelişmeler, yapılan uygulamalar her ülkeyi etkilemektedir. Bu etkilerin iyi analiz edilmesi, bu 

gelişmelerin yakından takip edilmesi, bu alanda ihtiyaç duyulan teknik ve teknolojilerin 

temini ve kurulması, bu alanın daha iyi anlaşılması, ihtiyaç duyulan insan kaynağının 

yetiştirilmesi, bu alanda varlığın sürdürülmesi, bir ekosistem  oluşturulması, sahip olunan 

verilerden de değer elde edilebileceğinin bilinmesi ve bunun bir ekonomisinin olabileceğinin 

farkında olunması gereklidir. Bunları yakinen takip etmek, gerekeni yapmak, bir yol haritası 

belirlemek, daha önemlisi ise  bunları hayata geçirmek gereklidir.  

Bu bölümde, büyük veri konusunda ülkemizde yapılan çalışmalar gözden geçirilmiş ve bir 

durum tespiti yapılmıştır. Büyük veri konusunda ülkemizin bulunduğu durumu belirlemek 

adına ülkemizde bu alanda yapılan tezler, projeler, etkinlikler, açılan programlar ve kurulan 

merkezler ile yapılan çalışmalar araştırılmış ve elde edilen bilgiler aşağıda özetlenmiştir. 

8.1. Tez Çalışmaları 

Büyük veri kapsamında ülkemizde yapılan tez çalışmaları incelenmiş ve yapılan çalışmalar 

aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir. 

1. Mekânsal verilerin analizi ve kümelenmesi işlemleri, büyük veri teknolojilerinin 

incelenmesi, Apache Hadoop ve Apache Mahout teknolojilerinin kümelemede 

kullanılması üzerine bir çalışma yapılmıştır [71].  

2. Büyük verinin tanımı, geçmişte yapılan büyük veri uygulamaları ve büyük verinin diğer 

disiplinlerle olan ilişkisi araştırılmış, elde edilen bilgiler ışığında, bir uygulama geliştirme 

stratejisi önerilmiş ve gerçek veriler kullanılarak büyük veri üzerinde duygu analizi 

yapılmıştır [72]. 

3. Belli bir büyük veri uygulaması ile ilişkili güvenlik ve mahremiyet sorunları belirtilmiş, 

şifreli bulut verisi üzerinde kelime-tabanlı güvenli arama işleminin büyük veri ortamından 

zor olduğu vurgulanmış ve bu işlemlerin teknik zorlukları belirtilmiştir. Hadoop Dağıtık 

Dosya Sistemi (HDFS) ve MapReduce teknolojileri kullanılarak, önerilen yöntemin etkinliği 

ve doğruluğu deneysel olarak gösterilmiştir [73]. 

4. Büyük verinin mevcut istatistiksel analiz yöntemleriyle ve sosyal bilimlerdeki araştırma 

yöntemleriyle anlamlandırılmasının mümkün olup olmadığı incelenmiş ve büyük verinin 
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akademik çalışmalarda kullanımı araştırılmıştır. Çalışma sonucunda büyük veri analiz 

tekniklerinin mevcut istatistiksel yöntemlere dayandığı ve özellikle sosyal bilimlerde 

mevcut bulunan araştırma süreçleriyle benzerlik gösterdiği sonucuna varılmıştır [74]. 

5. Büyük veri hakkında farkındalığın var olup olmadığı, Ankara Üniversitesi 

Kütüphanelerinde çalışan meslek mezunlarına bir anket uygulamasıyla ölçülmeye 

çalışılmıştır. Anket sonrasında büyük veri ve kütüphanelerde kullanımına yönelik 

bilgilendirici sunum gerçekleştirilmiştir. Sunum sonrasında kütüphane çalışanlarına tekrar 

bir anket uygulanarak büyük veri konusunda farkındalığın sağlanıp sağlanamadığı ortaya 

konulmaya çalışılmıştır [75]. 

6. “Stratejik Büyük Veri Yönetiminin Yatırımlar Üzerindeki Etkileri” üzerine yapılan bir diğer 

tez çalışmasında, olgusal ve nitel bir araştırma yürütülmüştür. Konuyla ilgili farklı 

kuruluşlarda çalışan bireylere, yarı-yapılandırılmış görüşme yaklaşımı uygulanmış, bu 

kişilerin büyük veri ile ilgili görüşleri, deneyimleri, önyargıları hakkında bilgi edinilmiştir. 

Genel olarak büyük veri ile ilgili gerçekçi bir yaklaşımın olduğu tespit edilmiş ve bazı görüş 

ayrılıklarının varlığı dikkat çekmiştir [76].  

7. Büyük verilerle çalışma yöntemleri araştırılarak, bu verilerle daha hızlı çalışma 

yapılabilmesi ve daha kararlı sonuçlar alınabilmesine yönelik uygulamalara yer verilmiştir. 

Hadoop ve Mahout teknolojileri araştırılmıştır [77]. 

8. Büyük veri platformunun yakın geçmişteki uygulama alanlarından gelecekte birçok 

alanda etkin bir şekilde kullanılarak kişiler ve kurumlar üzerindeki etkileri çok farklı 

kaynaklar araştırılarak ortaya çıkarılmaktadır [78]. 

9. Büyük veri ve bulut bilişim teknolojileri, büyük veri üzerinde paralel algoritmaların 

çalıştırılması ve dağıtık makine öğrenmesi algoritmalarının büyük veriye uygulanması 

incelenmiştir [79]. 

10. Önemli parametrelerini ve özelliklerini etkin ve verimli bir şekilde bulmak amacıyla büyük 

veri platformu kullanarak çok büyük ölçekli sosyal ağları analiz edilmiştir [80]. 

11. Telekom firmaları için geliştirilmiş olan büyük veri sistemi tanıtılmıştır. Önerilen DSL 

çözümü telekom firmalarına özgü telefon kayıtları, ağ kayıtları, link analizleri gibi verilerin 

paralel olarak işlenmesine olanak sağladığı belirtilmiştir [81].  

12. Büyük veri analizlerinin yapılmasına temel teşkil etmesi bakımından veri madenciliği 

süreçleri ve büyük veri olgusu ayrıntılı olarak incelenmiştir. Kullanıcıların, mobil uygulama 

platformuna yaptıkları isteklere ait bilgilerin bulunduğu gerçek bir veri seti, daha doğru 
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sonuçlar elde etmek için ön işlemden geçirilerek, görsel ve kural tabanlı analiz teknikleri 

bu veri seti üzerinde uygulanmıştır. İsteklerin indirme veya ödeme işlemi ile sonuçlanma 

yüzdesinin tespit edildiği karar ağacı tabanlı birliktelik kuralları oluşturulmuştur [82]. 

13. Yeni bir büyük veri teknolojisi olan lamda mimari üzerinde detaylı bir araştırma ve 

geliştirme faaliyeti icra edilmiştir. Üç farklı katmandan oluşan bu mimariye yeni 

tasarımlar eklenerek farklı karakteristikte ve nitelikte özgün bir mimari oluşturulmuş ve 

gerçek hava trafik verileri üzerinde testler yapılmıştır [127]. 

Yukarıda kısa özetleri verilen tez çalışmalarından da görülebileceği gibi 13 tez içerisinde 

teknolojisi anlaşılmış ve literatüre yeni bir mimari yapı önerilmiştir. Tezlerin çoğu büyük 

veriyi anlamaya, kullanmaya veya uygulamaya yönelik çalışmalardır. Geliştirilen teknik ve 

teknolojiler dikkate alındığında, ülkemizde büyük veri çalışmalarında daha işin başında 

olunduğu görülmektedir. 

8.2. Projeler 

Ülkemizde bu alana ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Bu konuda yapılan veya yapılmakta olan 

büyük veri projeleri aşağıda maddeler halinde listelenmiştir. 

 Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı (B3LAB) Projesi; TÜBİTAK BİLGEM 

BTE tarafından Kalkınma Bakanlığı Yatırım Programı desteğiyle geliştirmektedir [83].   

 Sosyal Güvenlik Kurumu Büyük Veri Analizi Projesi, Havelsan tarafından 

geliştirilmektedir [84]. 

 Büyük Veri İşleme Anlamlandırma Platformu Projesi; Avea tarafından geliştirilmiştir 

[85]. 

 E-Nabız Projesi; Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen bir projedir [86]. 

 İstanbul Akıllı Şehir Projesi; ve Hava Araçlarının Canlı İzleme Projesi STM tarafından 

geliştirilmektedir [87]. 

Dünya projeleri değerlendirildiğinde, iyi uygulamalar arasında bahsedebileceğimiz bir proje 

örneği henüz bulunmamaktadır. Bunun gerekçeleri ise ülkemizde bu alanda yetişmiş insan 

gücünün yeterli olmaması, mevcut altyapı eksiklikleri ile iyi uygulama eksiklikleridir. Bunun 

bir diğer sebebi ise büyük verilerden değer elde edilebileceğinin çokta farkında 

olunmamasıdır. 
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8.3. Düzenlenen Etkinlikler 

Ülkemizde, dünyada geliştirilen büyük veri teknolojilerinin ve uygulamalarının tanıtımı, 

mevcut teknolojilerin entegrasyonu ve farklı alanlara uygulanması ile ülkemize özel 

uygulamaların geliştirilmesine yönelik olarak yapılan etkinlikler aşağıda listelenmiştir. 

1. Büyük Veri ve İş Analitiği Konferans Serisi 2013; 21 Kasım 2013 tarihinde IDC tarafından 

düzenlenmiştir [88]. İstanbul’da gerçekleştirilen bu etkinlik, Ortadoğu, Afrika ve Türkiye 

çapında tüm kurumlara bu devasa büyüme ile başa çıkma konusunda yardımcı olmak 

isteğiyle gerçekleştirilmiştir.  

2. Oracle Büyük Veri ve Analitik Zirvesi; 25 Mart 2014 tarihinde Oracle tarafından 

düzenlenmiştir [89]. “İş’te Büyük Veri” temalı bu etkinlik İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.  

3. Veri Analitiği ve Büyük Veriye Bakış; 20 Ekim 2014 tarihinde Sabancı Üniversitesi-

Novusens tarafından düzenlenmiştir [90]. İstanbul’da gerçekleştirilen bu etkinlikte büyük 

veri kavramları ele alınmış ve konuşmacılar tarafından konu ile ilgili birikimler 

aktarılmıştır. 

4. Bulut Bilişim ve Büyük Veri Çalıştayı; 01-02 Aralık 2014 tarihleri arasında TÜBİTAK 

BİLGEM BTE tarafından düzenlenmiştir [91]. İstanbul’da gerçekleştirilen bu etkinliğin 

hedefi, katılımcılar arasında canlı bir iletişim ağı oluşturarak proje vizyonu doğrultusunda 

gereksinimleri belirlemek ve ortak çalışma imkanlarını belirleyebilmektir. 

5. Ankara Big Data Meetup; 5 Ağustos 2015 tarihinde Bilkent Cyberpark’ta düzenlenmiştir 

[92]. Ankara’da gerçekleştirilen bu etkinlikte büyük veri teknolojileri konusu 

irdelenmiştir. 

6. Büyük Veri ve Analitik; 1 Aralık 2015 tarihinde Dilişim ve Oracle firmaları iş birliği ile 

düzenlenmiştir [93]. Büyük veri kullanım alanları ve örnekler ile Oracle Büyük Veri 

Analitiği Platformu hakkında bilgi verilmiştir. 

7. Büyük Veriden Büyük Fırsatlara; 3 Aralık 2015 tarihinde Bilkent Üniversitesi tarafından 

düzenlenmiştir [94]. Ankara’da gerçekleştirilen etkinlikte, büyük veri konusuna 

odaklanılmış, firmalarda toplanmakta olan büyük ölçekli verinin ekonomiye yeni fırsatlar 

olarak dönüştürülebilmesinin örnekleri anlatılmıştır. 

8. Bulut Bilişim ve Büyük Veri Çalıştayı; 10-11 Aralık 2015 tarihleri arasında TÜBİTAK 

BİLGEM BTE tarafından düzenlenmiştir [95]. Etkinli İstanbul'da “Kamuda Büyük Veri ve 

Analitik Kazanımlar” temasıyla gerçekleştirilmiştir.   
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9. Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği Kamu Çalıştayı; Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği tarafından 11 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir [96]. Bu 

konu ile ilgili detay, bu bölümün sonunda, Çalıştay Sonuç Bildirgesinde verilmiştir. 

10. Fostering Innovation Through Data; 12 Şubat 2016 tarihinde SAS tarafından 

düzenlenmiştir [97]. İstanbul’da düzenlenen etkinlikte, verinin ve analitiğin 

inovasyondaki yeri ve uygulamaları hakkında yeni vizyonlar detaylandırılmıştır. 

11. Kamuda Veriden İnovasyona; 25 Şubat 2016 tarihinde SAS firması tarafından 

düzenlenmiştir [98]. Ankara’da düzenlenen etkinlikte, kamu kurumlarının büyük veri 

analitiği ile elde edilecek fırsatları nasıl değerlendireceği tartışılmıştır. 

12. “International Workshop on Big Data Analitics, Security and Privacy” 10-14 ekim 2016 

tarihinde İstanbul Gelişim Üniversitesinde yapılacaktır. Çalıştay Eş Başkanlığını Prof. Dr. 

Şeref Sağıroğlu’nun yaptığı bu etkinlikte dünyada alanında öncü bilim insanları davetli 

konuşmacı olarak katılacaktır. Bu etkinliğin detayına www.irera.org/bdw adresinden 

erişilebilmektedir. Bu  konuda doğrudan olmasa da düzenlenen diğer bir uluslararası 

etkinlikte (www.irera.org/csw) 5 farklı konuda büyük veri ile ilgili davetli konuşmacılar 

alanında önemli çalışmaları kamuoyu ile paylaşmışlardır. 

13. “4th. International Conference on Digital Forensics and Security” konferansı Mayıs 2016 

tarihinde Arkansas Devlet Üniveritesi, Little Rock, ABD’de yapılmıştır. Bu konferansta Eş 

Başkanlıklarını Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Prof. Dr. Ali Yazıcı ve Prof. Dr. Erdoğan 

Doğdu’nun yaptığı “Big Data Analytics and Security” isimli bir çalıştay düzenlenmiştir. Bu 

etkinliğin detayına www.isdfs.org adresinden erişilebilmektedir.  

14. Ağustos 2016 tarihleri arasında TÜBİTAK BİLGEM B3LAB tarafından “Bulut Bilişim ve 

Büyük Veri Yaz Okulu” düzenlenmiştir. Bu etkinlikte, bu rapora katkı sağlayan bilim 

insanları konuşmalar yapacaklardır. 

15. “9th. International Conference on Information Security and Cryptology” konferansında 

25-27 Ekim 2016 tarihinde Ankara ODTÜ’de yapılacaktır. Konferans Eş Başkanlığını Prof. 

Dr. Şeref Sağıroğlu’nun yaptığı bu etkinlikte büyük veri ile ilgili bilim insanları davetli 

konuşmacı olarak katılacaktır. Bu etkinliğin detayına www.iscturkey.org adresinden 

erişilebilmektedir.  

16. Bu yıl ilki düzenlenen “International Computer Science and Engineering” konferansı, 20-

23 Ekim 2016 tarihinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde yapılacaktır. Konferans Eş 

Başkanlığını Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu’nun yaptığı bu etkinlikte “Büyük Veri Analitiği ve 

http://www.irera.org/bdw
http://www.irera.org/bdw
http://www.isdfs.org/
http://www.iscturkey.org/
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Güvenliği Çalıştayı” düzenlenmektedir. Bu etkinliğin detayına www.ubmk.org adresinden 

erişilebilmektedir.  

Yukarıda verilen etkinliklerden de görülebileceği gibi ülkemizde bu alanda farkındalığı 

oluşturacak, bu konuya dikkati çekecek pek çok etkinlik yapılmıştır. 

 

8.4. Üniversite Lisansüstü Eğitim Programları 

Büyük veri konusu üzerine, ülkemizde açılan lisansüstü programlar sadece yüksek lisans 

derecesinde olduğu görülmüş ve aşağıda bu programlar belirtilmiştir. Lisans seviyesinde ise 

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde “Veri Bilimi ve 

Büyük Veri” ile “Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği” konularında dersler açılmakta ve dönemsel 

olarak Bilgisayar Mühendisliğinde Yeni Konular başlığı altında verilmektedir. 

1. “Büyük Veri Analitiği ve Yönetimi Programı”, Bahçeşehir Üniversitesi tarafından Tezsiz 

Yüksek Lisans Programı şeklinde yürütülmektedir [99]. 

2. “Veri Analitiği Programı”, Sabancı Üniversitesi tarafından Tezsiz Yüksek Lisans Programı 

şeklinde yürütülmektedir [100]. 

3. “Veri Bilimi Programı”, İstanbul Şehir Üniversitesi tarafından Yüksek Lisans Programı 

şeklinde yürütülmektedir [101]. 

4. “Büyük Veri Analitiği, Mahremiyeti ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı”, Gazi 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde açılması için çalışmalar 

yürütülmektedir.  

 

8.5. Kurulan Merkezler 

Büyük veri kapsamında ülkemizde açılan merkezler ve araştırma laboratuvarları aşağıdaki 

gibidir. 

1. Büyük Veri ve Bilgi Güvenliği Merkezi Laboratuvarı; Gazi Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde kurulmuştur [102]. Kurulduğu ilk 

gün bir çalıştay düzenleyerek ülkemizde kamuda bulunan verilerin değere 

dönüştürülmesi ile mahremiyetinin ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak 

karşılaşılan problemler masaya yatırılmış ve çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılmıştır. 

http://www.ubmk.org/
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2. Bulut Bilişim ve Büyük Veri Laboratuvarı; TÜBİTAK BİLGEM BTE tarafından kurulmuştur 

[83]. Bu laboratuvar kapsamında Bulut Bilişim ve Büyük Veri alanında ileri düzeyde 

araştırmaların yapılması, ihtiyaç duyulan ürünlerin yerli kaynaklarla geliştirilmesine 

öncülük edilmesi, bu alanda çalışacak paydaşlar için araştırma yapma ve danışmanlık 

alma olanaklarının sağlanması hedeflenmektedir. 

3. IBM Büyük Veri Analiz Laboratuvarı; TOBB ETÜ tarafından kurulmuştur [103]. Sosyal 

medya verilerini analiz ederek toplumsal olayları daha iyi anlamlandırıp ekonomik 

gelişime katkı sağlamaya, detaylı araştırmalar yürütmeye ve geleceğin iş gücünü 

yetiştirmeye odaklanacağı belirtilmiştir. 

4. Büyük Veri Davranışsal Analiz ve Görselleştirme Laboratuvarı; Sabancı Üniversitesi ve MIT 

işbirliği ile kurulmuştur [104]. Laboratuvar bünyesinde yürütülecek büyük veri analitiği 

çalışmaları, insanların, sosyal grupların ve tüketicilerin farklı ortamlardaki hareketlerini 

matematiksel model ve ilişkilerle açıklayacağı ve bu çalışmalardan elde edilecek model ve 

bulgular, ilgili grupların, sektör analistlerinin ve yöneticilerinin yeni iş modelleri 

geliştirmelerine yönelik demo ve prototipler oluşturma potansiyeline sahip olacağı 

belirtilmiştir. 

5. Makine Öğrenmesi ve Büyük Veri Laboratuvarı; Bahçeşehir Üniversitesi tarafından 

kurulmuştur [105]. 

6. Siber Füzyon Merkezi; STM tarafından gerçekleştirilecek bu projede, siber saldırılara karşı 

önemli bir merkez olacağı ve sadece siber güvenlik uzmanlarının değil aynı zamanda 

büyük veri ve veri bilimcilerin de görev alacağı belirtilmiştir [106]. 

 

 

8.6. Bilimsel Yayınlar 

Ülkemizde büyük veri konusunda yapılan çalışmalar 2013 yılında başlamış olup, devam 

etmekte olan projelerle, açılan laboratuvar ve merkezlerle bu çalışmaların sayısının artacağı 

düşünülmektedir. 8.1 nolu maddede verilen ve ülkemizde yapılan tezleri kapsayan 

çalışmaları kısaca özetlemiştir. Bu bölümde ise ülkemizde bu alanda yapılan akademik 

çalışmalar özellikle de yayınlar, kronolojik bir sıra ile Tablo 8.1’de özetlenmiş ve bir tablo 

halinde sunulmuştur. Yapılan çalışmalardan da görülebileceği gibi bu alanda yapılan 13 

çalışmanın uluslararası bilimsel yayın olduğu görülmektedir. 
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Tablo 8.1. Ülkemizde büyük veri konusunda yapılan uluslararası yayınlar 

Kaynak No Çalışmanın Başlığı Yayın Yılı 

[107] Big Data: A Review  2013 

[108] Business Model Canvas Perspective on Big Data Applications 2013 

[109] On Use of Big Data For Enhancing Network Coverage Analysis 2013 

[110] Multi-Resolution Social Network Community Identification and 

Maintenance on Big Data Platform 

2013 

[111] Data Stream Mining to Address Big Data Problems  2013 

[112] Big Data Platform Development with a Domain Specific Language For 

Telecom Industries 

2013 

[113] L1 Norm Based Multiplication-Free Cosine Similarity Measures For Big 

Data Analysis 

2014 

[114] Big Data Challenges İn Information Engineering Curriculum 2014 

[115] Language Based Web Crawling on Big Data 2014 

[116] High Quality Clustering Of Big Data And Solving Empty-Clustering 

Problem with an Evolutionary Hybrid Algorithm 

2015 

[117] A Scalable Approach For Online Hierarchical Big Data Mining 2015 

[118] Optimal and Efficient Distributed Online Learning for Big Data 2015 

[119] Project-Based Application on Big Data Usage  2015 

 

Bunun yanında, ülkemizde kısmen de olsa konferanslarda, sempozyumlarda veya 

çalıştaylarda sunulmuş, dergi ve magazinlerde yayımlanmış Türkçe yayınların olduğunu 

belirtmekte ve ayrıca, yabancı dillerden de çevrilen kitapların yanında yazılmış Türkçe 

kitapların da olduğunu belirtmekte fayda görüyoruz. 
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Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün düzenlediği Büyük 

Veri Analitiği ve Güvenliği Kamu Çalıştayı, 11 Şubat 2016 tarihinde, Gazi Üniversitesi Mimar 

Kemaleddin Salonunda gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya 500 akademisyen, uzman, kamu görevlisi 

ve yöneticileri ile özel sektör kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri kayıt yaptırmış 

olup, çalıştay yaklaşık 300 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nın 49. maddesi olan “Kamuda Büyük Veri 

Pilot Uygulaması Gerçekleştirilmesi” ve 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı 

Taslağı E1.3.2 nolu “Kamuda Büyük Veri ve Nesnelerin İnterneti Politikalarının Geliştirilmesi 

ve Yaygınlaştırılması” eylemleri doğrultusunda bu çalıştay, ülkemizdeki büyük veri analitiği ve 

güvenliği çalışmalarında;  

1. büyük verinin analitiği ve güvenliği farkındalığını kamuda arttırmak, 

2. büyük veriler toplanırken, saklanırken, işlenirken, analiz edilirken ve güvenliği 

sağlanırken karşılaşılan problemleri birlikte tespit etmek, ortak akıl ile çözüm önerileri 

geliştirmek ve gelecek çalışmalara yön vermek, 

3. kamuda mevcut verilerin kullanılmasının önündeki engelleri aşmak ve yeni değerler 

elde edilmesine katkılar sağlamak, 

4. verilerden değer elde edilirken güvenlik ve mahremiyet ihlallerin önlenmesine yönelik 

çözümler geliştirmek, 

5. en iyi örnekleri oluşturmak ve paylaşmak, ve 

6. elde edilen sonuçları raporlayarak kamuoyu ile paylaşmak 

amacıyla düzenlenmiştir. Bu çalıştayda, kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör kuruluşları 

ve STK örgütlerinin temsilcilerinden oluşan uzman ve katılımcı kitlesi ile beraber aşağıda 

verilen sorulara ortak akılla cevaplar aranmıştır. 

1. Büyük verilerden gerçekten değer elde edebilir miyiz? 

2. Büyük verilerin güvenliğini ve mahremiyetini sağlamada korkularımız nelerdir? 

3. Kamu ve yerel yönetimlerin kurum verileri güvenli olarak işlenebilir mi? 

4. Mahremiyet ve güvenlik nasıl sağlanmalıdır? 

5. Örnek iyi uygulamalar nasıl geliştirilmelidir? 

6. Değer elde etmek için paylaşımlara ne derece açığız? Mevzuat bunun için yeterli midir? 

7. İhtiyaç duyulan/duyulacak olan uzmanlıklar nasıl kazanılmalıdır? 
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8. Kamuda hangi projeler yapılmalıdır? 

Çalıştay’dan önce, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

bünyesinde yer alan ve ORACLE desteğiyle kurulan Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği 

Araştırma Laboratuvarı’nın (BIDISEC) açılışı, üniversiteler, kamu, özel sektör ve STK 

yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşmiştir.  

Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği Kamu Çalıştayı Başkanı Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU,  ORACLE 

Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Cem ŞATANA, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman 

BÜYÜKBERBER ve 26. Dönem TBMM Adana Milletvekili olan ve 24. Dönem Bilişim ve İnternet 

Araştırma Komisyonu Başkanlığını yapan Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR’ın açılış konuşmaları ile 

başlamıştır. 

Çalıştay Başkanı Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu ilk açılış konuşmasını yapmış ve konuşmasında, 

çalıştayda büyük veri analitiği ve güvenliğinin ele alınacağını, ülkemizde bu alanda karşılaşılan 

problemlerin belirlenmesi ve çözümü için yapılması gerekenler ile alınması gereken 

önlemlerin ilk kez bir kamu çalıştayında kapsamlı olarak tartışılacağı ve buradan elde edilen 

çıktıların ülkemizde bu alanda yapılacak çalışmalara, uygulamalara, projelere ve etkinliklere 

ışık tutacağını belirtmiştir. 

TBMM Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise internet ortamında yer alan veri 

miktarının her geçen gün arttığını, bu durumun beraberinde yeni riskler getirdiğini ifade 

etmiş, Gazi Üniversitesi’nde açılışı yapılan Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği (BIDISEC) 

Laboratuvarı’nın karşılaşılabilecek riskleri gidermeye katkı sağlaması açısından önem 

taşıdığını belirtmiştir. “Günümüzde izah etmesi de zor ama büyük veri dediğimiz sayısal 

dünyanın büyüklüğü ile ilgili bendeki bilgi 2.7 milyar zetabayt. Yani biz artık megabayt, 

gigabayt, terabayt şeklinde gidiyoruz. Her gün Facebook'a 100 terabaytlık bilgi yükleniyor, 

230 milyon tweet atılıyor, günde 2.9 milyar elektronik posta dolaşımı var. Bunların her biri 

büyük veriyi arttırıyor ve her yıl da bu oran yüzde 60 civarında artıyor. 2020 yılındaki 

rakamlara baktığımız zaman bugünden o ufku görmenin bile neredeyse mümkün olmadığını" 

belirtmiştir. 

Oracle Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Cem Şatana konuşmasında veri ve bilgi güvenliği 

konusunda daha çok uzman yetiştirilmesi gerektiğine değinmiştir. 
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Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber yaptığı açılış konuşmasında,    

Üniversite bünyesinde kurulan Büyük   Veri   Analitiği    ve   Güvenliği    Merkez 

Laboratuvarı’na (BIDISEC) sağladığı 8 milyon liralık yazılım desteğinden dolayı Oracle’a 

teşekkür etmiş ve bu laboratuvarın yüksek lisans, doktora öğrencileri başta olmak üzere 

herkese hizmet edeceğini belirtmiştir. 

Açılış konuşmalarının ardından çalıştaya geçilmiştir. Çalıştayda Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU 

“Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği”,  Türkiye ve Orta Asya Oracle Büyük Veri Çözümleri Lideri 

Dr. Pelin ÖZBOZKURT “Büyük Veri Büyük Dönüşüm”, Experteam Teknoloji Geliştirme 

Direktörü Ersun Engel “Büyük Veride Bütünleşik Yaklaşım”, STM Siber Güvenlik ve Büyük Veri 

Grup Yöneticisi Dr. Umut DEMİREZEN “Büyük Veri İle Gerçek Zamanlı Veri İşleme Mimarileri 

ve Uygulamaları” ve Donanım Şirketler Gurubu Genel Müdürü Yusuf TULGAR “Büyük Veri 

Güvenliği ve Mahremiyeti” konulu sunumlarını gerçekleştirmiştir.  

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini de 

yürüten Çalıştay Başkanı Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU yaptığı konuşmasında; büyük veride 

bilinmesi gerekenler, dünyada büyük veri örnekleri, büyük veri bilimi, büyük veri analitiği, 

büyük veri araçları ve büyük veri güvenliği ile ilgili gündemde olan konuları anlatmış ve 

yapılması gereken hususlarla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunmuştur. Etkinliğin 

gerçekleştirilmesinde özverili çalışmaları için; Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Oracle’a, 

Experteam’e ve Organizasyon Komitesi üyeleri Y. Doç. Dr. Mehmet DEMİRCİ, Arş. Gör. Duygu 

SİNANÇ TERZİ, Arş. Gör. Ramazan TERZİ, Arş. Gör. Yavuz CANBAY, Arş. Gör. Bilgehan ARSLAN 

ve Arş. Gör. Merve Sedef GÜNDÜZ’e teşekkürlerini iletmiştir. 

Türkiye ve Orta Asya Oracle Büyük Veri Çözümleri Lideri Dr. Pelin ÖZBOZKURT, özellikle 

büyük veri ile ilgili doğru bilinen yanlışlara dikkat çekerek çözüm önerilerinde bulunmuş; 

sağlık, kamu güvenliği, eğitim, enerji ve nesnelerin interneti gibi alanlarda büyük veri 

uygulamalarını örneklendirmiş ve Oracle Büyük Veri Platformu’nu tanıtarak avantajlarından 

bahsetmiştir. 

Experteam Teknoloji Geliştirme Direktörü Ersun ENGEL, konuşmasında kurumların 

ihtiyaçlarına yönelik belirlenmiş olan büyük veri modellerinin, etkin ve faydalı çıktılar 

üretebilmesi için gerekli donanım ve yazılım ortamının bütünleşik bir yaklaşımla nasıl 

sağlanacağını özetlemiştir. 
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STM Siber Güvenlik ve Büyük Veri Grup Yöneticisi Dr. Umut DEMİREZEN, büyük veri teknik ve 

teknolojilerini karşılaştırmalı olarak sunmuş, ülkemizde gerçekleştirdikleri gerçek-zamanlı 

uygulamaları tanıtmış ve bu çalışmaları yapmak için sahip olunması gerekli olan altyapılardan 

ve mevcut sistemlerden bahsetmiştir. 

Donanım Şirketler Grubu Genel Müdürü Yusuf TULGAR, son konuşmacı olarak, büyük veri 

mahremiyeti, büyük verinin korunması, büyük verinin taşınması,  büyük verinin 

yedeklenmesi ve büyük veriyi bekleyen iç ve dış tehditler gibi problemlere değinerek, 

bilinmesi, önlem alınması ve yapılması gereken hususlar ile ilgili olarak çözüm önerilerinde 

bulunmuştur. 

9.1. Çalıştay İstatistikleri 

Yapılan çalıştayın bilimsel olarak analizi aşağıda altbaşlıklarda incelenmiş ve detaylar 

verilmiştir. 

9.1.1. Katılımcı İstatistikleri 

Çalıştaya katılımın büyük oranda üniversitelerden ve kamu kurumlarından olduğu tespit 

edilmiştir (Şekil 9.1). Bireysel olarak bakıldığında ise, çalıştaya ağırlıklı olarak yönetici ve 

çalışanların ilgisinin olduğu görülmüştür (Şekil 9.2). 

 

Şekil 9.1. Katılımcıların kurumlarına göre dağılımı 
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Şekil 9.2. Katılımcıların görevlerine göre dağılımı 

 

9.1.2. Katılımcı Bilgi Düzeyi Anketi İstatistikleri 

Katılımcı bilgi düzeyi anket istatistikleri değerlendirilmesi aşağıda verilmiştir. 

1. Katılımcıların kurum bilgileri incelendiğinde, üniversite/araştırma enstitüsü ve kamu 

kurumlarında yüksek katılımın olduğu görülmüştür. 
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2. Bilgi seviyesi açısından bakıldığında, katılımcıların %50’sinin büyük veri hakkında kısmen 

bilgi sahibi olduğu görülmüştür. 

 

3. Kurumların %51 çoğunlukla, büyük veriye sahip olduğu görülmüştür. 

 

4. Çalıştayın düzenlenme sebeplerine uygun olarak, katılımcıların %42’sinin kurumunda 

büyük veri uygulamasının olmadığı görülmüştür. 
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5. Öngörüldüğü üzere, katılımcıların %48’inin kurumunda büyük veri uzmanının olmadığı 

görülmüştür. 

 

6. Katılımcıların %39’unun kurumunda büyük veri altyapısı varken, %38’inde mevcut 

olmadığı görülmüştür. 

 

7. Katılımcıların %42’sinin kurumunda büyük veri analitiği aracının olmadığı görülmüştür.   
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9.2. Çalıştayda Cevabı Aranan Sorular 

Bu kitap hazırlanırken aşağıdaki temel sorulara cevaplar aranılmaya çalışılmıştır. Bunlar; 

1. Büyük veri nedir ve neden önemlidir? 

2. Büyük verilerden gerçekten değer elde edebilir mi? 

3. Büyük veri uygulamalarında dünya ve ülke örnekleri var mıdır? 

4. Örnek iyi uygulamalar nasıl geliştirilmelidir? 

5. Büyük veri teknolojileri ve altyapıları verileri analiz etmek için yeterli midir? 

6. Ülkemizde bu alanda yeterli eğitim ve danışmanlık verilmekte midir? 

7. Ülkemizde bu alanda yapılan etkinlikler var mıdır? 

8. Ülkemizde bu alanda akademik çalışmalar yapılmakta mıdır? 

9. Kamuda yeterli veri var mıdır? 

10. Kamu verisini analiz etmek için istekli midir? 

11. Kamu ve yerel yönetimlerin kurum verileri güvenli olarak işlenebilir mi? 

12. Kamuda hangi kurumlar öncelikle verilerini analiz ettirmelidirler? 

13. Özel Sektör-Kamu-Üniversite işbirlikleri yeterli midir? 

14. Veri biliminin ülkemizde geliştirilmesi için neler yapılmaktadır? 

15. Lisansüstü eğitim programları var mıdır? 

16. Büyük verilerin güvenliğini ve mahremiyetini sağlamada korkularımız nelerdir? 

17. Mahremiyet ve güvenlik nasıl sağlanmalıdır? 

18. Değer elde etmek için paylaşımlara ne derece açığız?  

19. Büyük verilerin araştırma merkezlerinde analiz etmenin önünde mevzuat engeli var 

mıdır?  

20. Ülkemizin büyük veri stratejileri nelerdir? 

21. İhtiyaç duyulan/duyulacak olan uzmanlıklar nasıl kazanılmalıdır? 

22. Büyük verileri analiz etmenin adımları nelerdir? 

23. Ülkemizde devlet açık veri portalları oluşturulmuş mudur? 

24. Bir kurumun büyük veri analitiği yapmadan önce dikkat etmesi gereken hususlar 

nelerdir? 

25. Bu alanda doğru bilinen yanlışlar nelerdir? 

26. Büyük veri analizi veya analitiği büyük maliyetler gerektirir mi? 

27. Büyük veri teknolojileri bugün için iyi uygulama geliştirmek için yeterli midir? 
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28. Açık büyük veri platformları hangileridir?  

29. Araştırmalar için yeterli açık büyük veri var mıdır? Varsa bunlar hangileridir? 

30. İnsan kaynağı ve uzman yetiştirmek için yapılan çalışmalar nelerdir? 

31. Üniversitelerde bu konuda hangi araştırma laboratuvarları ve çalışmalar vardır? 

32. Büyük veride yeni eğilimler ve hedefler nelerdir? 

 

9.3. Sonuç Bildirgesi  

Çalıştayda yapılan sunumların ardından değerlendirme toplantısına geçilmiş olup Prof. Dr. 

Şeref SAĞIROĞLU, Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR, Dr. Pelin ÖZBOZKURT, Dr. Umut 

DEMİREZEN ve Yusuf TULGAR katılımcıların sorularını cevaplandırmış ve çalıştayda cevap 

aranılan sorulara (bölüm 9.2’de verilmiştir.) ortak akıl ile çözümler geliştirmişlerdir. 

Çalıştayda tartışılan ve çözüm aranılan sorulara cevaplar ve çözüm önerileri aşağıda 

özetlenmiştir. 

i. Büyük verilerden gerçekten değer elde edebilir miyiz? 

Ülkelerin en önemli bilgi varlıklarından olan büyük veri; farklı ve yeni değerler elde etmek, 

yeni zenginlikler ve bilgiler çıkarmak, mevcut problemleri akıl ve bilim ile çözmek, insanların 

ve toplumların refah seviyesini geliştirmek ve yükseltmek, ülkelerin bilgi ekonomisinden 

daha fazla faydalanmasına katkı sağlamak, yeni iş alanları oluşturmak amacıyla analiz 

edilmektedir. Kullanılan araçlar, gereçler, yöntemler, yaklaşımlar, metotlar ve altyapılar artık 

veri bilimi alanını ortaya çıkarmış ve bu alan yeni keşiflerle, kurumların karşılaştığı veya 

gelecekte karşılaşılabileceği pek çok probleme çözüm sunabilir hale gelmiştir.  

Bugün büyük veri analitiği ve güvenliği konusunda geliştirilen teknik ve teknolojiler ile yapılan 

uygulamalar değerlendirildiğinde, büyük veriden gerçekten büyük değer elde edilebileceğini 

göstermektedir. Google’ın Domuz Gribi modeli buna verilebilecek en iyi uygulamalardan 

birisidir. Ülkemizde ise STM A.Ş.’nin sivil havacılık çözümleri bu alanda verilebilecek en iyi 

gerçek örnek uygulamaların başında gelmektedir. 
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ii. Büyük verinin güvenliğini ve mahremiyetini sağlamada korkularımız var mıdır? Varsa 

nelerdir? 

Günümüzde elektronik ortamlara güven konusu karşılaşılan ihlallerin artmasından dolayı 

daha çok tartışılmaya başlanmıştır. Tehdit ve tehlikeler sürekli artsa da bu ortamların 

kullanılması ve yaygınlaştırılması da sürekli artmakta,  yeni ve köklü çözümler  geliştirilmeye 

çalışılmaktadır. Tehditler devam etmesine rağmen çözüm geliştirme her zaman korkuların 

önündedir. 

Verilerin hacmi, çeşitliliği ve hızı arttıkça korunması noktasında ciddi problemlerle 

karşılaşılmaktadır. Siber güvenlik alanında yaşanan sıkıntılar sebebiyle de kamuda büyük veri 

alanında çalışmalar yapabilmek için sadece verilerin toplanmasının yeterli olmadığı, toplanan 

verilerin güvenliğinin ve mahremiyetinin sağlanması gerektiği aşikârdır. 

Ülkemizde son dönemlerde yaşanan, kamu verilerinin güvenliği ve mahremiyetini ihlal eden 

olumsuz olaylardan dolayı, kamuda verilerin paylaşımı veya analizi konusunda olumsuz bir 

algının olduğu ve bunun da karşılaşılan en büyük korku olduğu görülmüştür. Dolayısıyla, 

verilerinin güvenliği ve mahremiyeti konusu en önemli korkuların başında gelmektedir. Bu 

korkuları giderecek seviyede yeterli kaynak bulunmaması, yeterli sayıda büyük veri uzmanı 

veya bilimcisinin eksikliği, kurumsal verilerin tutulması, saklanması ve paylaşılmasına yönelik 

mevcut politikaların ve yönergelerin bulunmaması da bu korkuları arttırmaktadır. Verileri 

paylaşmak için hukuki altyapının ve politikaların yetersiz olması da bu konunun önündeki en 

büyük engeldir. 

Kamuda bu endişeleri giderecek hukuki, siyasi ve yeni teknik çözümler geliştirilmelidir. 

iii. Büyük verileri analiz etmenin önündeki engeller nelerdir? 

Ülkemizde sahip olunan büyük verinin analiz edilmesinin önünde pek çok engel 

bulunmaktadır. Bu engeller aşağıda verilmiştir. 

 Sahip olunan büyük veriden yeni değerler elde edilebileceği hususunda farkındalık 

yeterli derecede değildir. Diğer bir ifadeyle, kamu büyük veri analitiği ve güvenliği 

okuryazarlığı henüz beklenen düzeyde değildir. 

 Büyük veri analitiğinin kullanılması yüksek bilgi birikimi, deneyim ve uzmanlık 

gerektirdiğinden, her seviyede bir sonuç elde edilememesi ve başarı hikayelerinin azlığı 
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sebebiyle konunun uygulanmasına sıcak bakılmamaktadır. Ayrıca, büyük verinin analiz 

edilmesinden istenilen seviyede bir çıktının elde edilemeyeceği düşünülmekte ve bu 

çerçevede çalışmalar yavaş yürütülmektedir. 

 Bir kuruma yönelik geliştirilen çözümlerin diğer kurumlarda aynı ölçüde başarılı sonuçlar 

üretmemesi, aynı başarıyı göstermemesi veya çalışmaması, büyük veri analitiği 

çalışmalarına odaklanılması gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. 

 Ülkemizde bu alanda yeterli sayıda uzman bulunmamaktadır veya mevcut sayısı oldukça 

yetersizdir. 

 Büyük verinin ülkemiz için yeni çalışma alanları, ekonomiler, çözümler oluşturacağının 

farkındalığı beklenen düzeyde değildir. 

 Kamu-üniversite-özel sektör işbirlikleri büyük veri uygulamaları geliştirmek için yetersiz 

seviyededir. 

iv. Kamu ve yerel yönetimlerin kurum verileri güvenli olarak işlenebilir mi? 

Çalıştay sonucunda elde edilen bulgulardan birisi de kamuda büyük veri analitiğinin güvenle 

yapılabileceği ve verilerin güvenle muhafaza edilebileceği çözümlerin gerek ticari gerekse 

açık kaynak olarak mevcut olduğudur. Dolayısıyla, yeterli sayıda veri bilimcisi ve bilgi 

güvenliği uzmanı olan yerlerde veriler güvenle işlenebilecektir. 

Gazi Üniversitesinde kurulan Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği Laboratuvarı gibi ortamlarda 

yapılacak çalışmalar ile ülkemizde karşılaşılabilecek güvenlik zafiyetlerinin tespitine ve 

karşılaşılan problemlerin çözümüne katkılar sağlanacaktır.  

v. Mahremiyet ve güvenlik nasıl sağlanmalıdır? 

Ülkemizde üzerinde durulması gereken en önemli konuların başında gelmektedir. Literatür 

incelendiğinde bu zorlukların; altyapı güvenliği, veri gizliliği, veri anonimleştirme, veri 

sentetikleştirme, veri yönetimi, anahtar yönetimi ve tepkisel güvenlik başlıkları altında 

gruplandığı görülmektedir. Kurum ve kuruluşların da bu esnek yapı içerisinde kendi 

altyapılarını ve kaynaklarını göz önünde bulundurarak gereken tedbir ve yaptırımları 

gündemlerine almaları gerekmektedir. 
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vi. Örnek iyi uygulamalar nasıl geliştirilmelidir? 

İyi örnekler toplumların motivasyonunu, geleceğe güvenle bakmasını ve konuya olan ilgisini 

arttırmaktadır.  Ülkemizde de  özellikle  kamuda  iyi  uygulamaların  geliştirilmesi,  büyük  veri 

analitiği ve güvenliği konusunda bundan sonra yapılacak çalışmalar için önem arz etmektedir.  

Bu hususlar dikkate alınarak, kamunun bu alanlarda özel sektör ve üniversitelerle ortak 

projeler yapması teşvik edilmeli veya özendirilmeli, başarı hikayelerinin sayısı artırılmalıdır. 

vii. Değer elde etmek için paylaşımlara ne derece açığız? Mevzuat bunun için yeterli midir? 

Dünya örnekleri incelendiğinde, gelişmiş toplumların kamu verilerini araştırmacılara açtığı, 

bu verilerin analiz edilerek kamunun ve toplumların gelişmesine yönelik yeni çözümlerin 

geliştirilmesine katkılar sağladığı görülmektedir. Ülkelerin, opengovernmentdata.org gibi 

yaklaşımları temel alarak kamu verilerini toplumla paylaştıkları görülmektedir.  Bununla ilgili 

olarak daha önce kısaca bilgi verilmiş olsa da, bunlara www.data.gov, www.datagov.de, 

www.datagov.go.uk gibi örnekler verilebilir.  

Ülkemizde de kamu verilerinin toplumla paylaşılacağı platformlar oluşturulmalı, şeffaflık 

sağlanmalı ve uygun mevzuatlar ve politikalar geliştirilmelidir. 

viii. İhtiyaç duyulan/duyulacak olan uzmanlıklar nasıl kazanılmalıdır? 

Bu hususlarla ilgili çözümler aşağıda verilmiştir. 

 Büyük veri analitiği ülkemizde yeni konulardan olsa da dünyada bu konuda yeterli 

çözümler ve kaynaklar bulunmaktadır. Özellikle elektronik ortamlarda bu eğitimlere ve 

bilgilere kolaylıkla erişilebilmektedir.  

 İhtiyaç duyulan uzmanlıklar, üniversitelerden, kamudan veya endüstriden karşılanabilir. 

Bunun için uzmanlıkları ve altyapıları bulunan kurum ve kuruluşlara müracaat edilmelidir.  

 Bu konuda çalışacak veya uzmanlaşacak, veri bilimcisi olmak isteyen kamu 

personellerinin, eğitim-öğretim faaliyetleri yürüten kurumlardan eğitim almaları faydalı 

olacaktır. Bu konuda uzmanlıklar özendirilmelidir. 

 İhtiyaç duyulan uzman açığını yetiştirmek için, lisansüstü eğitim noktasında 

üniversitelerde verilen eğitimler arttırılmalı, yeni programlar açılmalı, sertifika 

programları düzenlenmeli ve konuyla ilgili bölümlerde dersler verilmelidir.  

http://opengovernmentdata.org/
http://www.data.gov/
http://www.datagov.de/
http://www.datagov.go.uk/
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 Kamu-üniversite-özel sektör işbirlikleri geliştirilerek ulusal veya uluslararası projeler 

yapılarak desteklerin alınması sağlanmalıdır. 

 Bu konuda uluslararası işbirliklerine daha çok önem verilmelidir. 

ix. Kamuda hangi projeler yapılmalıdır? 

Ülkemizde bu alanda yapılan projelere bakıldığında, kamunun yeteri kadar projesinin 

olmadığı, özel sektörün ise geliştirdikleri ürünlerin veya verdikleri hizmetlerin kalitesini, 

karlılığını ve fonksiyonelliğini arttırmaya yönelik olarak projeler yürütmeye başladıklarını 

bilmek umut vericidir.  

Kamunun aşağıda verilen projeleri hayata geçirmeleri gereklidir. 

 Kamuda açık veri uygulamalarının yasal-yönetsel-teknik altyapısı tesis edilmeli ve açık 

veri paylaşımının önü açılmalıdır. opengovernmentdata.org yaklaşımı temel alınarak 

ar-ge için açık veri platformları oluşturulmalıdır. 

 AB’de ülkemizin de 2002 yılında şeffaflaşma ve yapılan işlere vatandaşlarında 

katılımını sağlama projelerinin hayata geçirilmesine yönelik Open Government 

Partnership Initiative (OGP) Turkey’s National Action Plan’da belirttiği hususları yerine 

getirmedeki isteği, açık veri kaynakları oluşturmada da göstermelidir. 

 Nesnelerin interneti (IoT) ile veri boyutunun daha da artacağı, verilerin artık her 

yerde olduğu dikkate alınarak, veriden değer elde edilebilecek planların yapılması, 

internet ve sensör teknolojilerinin geliştirilmesi, uygulamaların ve hizmetlerin 

artırılması ile büyük veri analitiğine hemen hemen her kurumun yakın gelecekte 

ihtiyaç duyabileceklerin farkında olmaları ve bu çerçevede yeni projeler geliştirmeleri 

gerekmektedir. 

 Veri analizine daha çok analitik katarak, kamu verisi anlamlandırılmalı ve kamuda ihlal 

olaylarının olmadan önce tahmin edilmesi için uygun ortamlar geliştirilmelidir.  

 Sosyal medya üzerindeki verilerden faydalanılarak suçluların tespitinin 

yapılabilmesine yönelik çalışmalar yapılmalı ve yeni projeler geliştirilmelidir.  

 Yapılan bu çalıştay gibi etkinliklerin sayısının artırılması ve ortak akılla elde edilen 

çıktıların kamuoyu ile paylaşılması üretkenliği arttıracaktır. 
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x. Kamuda yapılması gereken diğer hususlar nelerdir? 

Kamu kurumlarının, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 

bünyesinde kurulan Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği Merkezi Laboratuvarı gibi 

yapılanmaların sayıca çok az olduğu ülkemizde, kurumların başlangıç için bu tür 

laboratuvarları kurma yerine öncelikle bu tür altyapılara sahip kurumlar ile işbirliği yapmaları, 

büyük veri altyapılarını, çalışmaları ve yapılan uygulamaları inceledikten sonra kendi 

yapılarını kurmalı ve bu sistemleri bünyelerine kazandırmalıdırlar. 

Kurumların sahip olduğu büyük verilerin analiz edilmesinin, bir al-kur-sonuç al işi olmadığının 

farkında olunması gereklidir. Bu gerçekle kurumlar, bu analizlerden sağlıklı sonuçlar elde 

edebilmesi veya işlemlerin sağlıklı yürütülebilmesi için deneyimli uzmanlarla çalışılması 

gerektiği gerçeğiyle hareket etmelidirler. Bu işlemlerin bir strateji ile gerçekleştirilmesi, 

karşılaşılabilecek olumsuzlukları azaltacaktır. 

Kamuda büyük veri analitiği ve güvenliği konusunda yapılan çalışmaların arttırılması ve bu 

konuda başarı hikâyelerinin arttırılmasına yönelik olarak daha çok ortak çalışmalar yapılması, 

iyi uygulamaların geliştirilmesi ve paylaşılması ile bu konuya olan ilgi artacak ve karşılaşılan 

problemlerin çözümü de hızlanacaktır.  

Büyük verinin güvenle analiz edilmesine yönelik olarak standartların belirlenmesi ve hukuki 

düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nın 49. maddesi olan “Kamuda Büyük Veri 

Pilot Uygulaması Gerçekleştirilmesi” ve 2016-2019 Ulusal e-Devlet Taslak Stratejisi ve Eylem 

Planında belirtilen “Kamuda Büyük Veri ve Nesnelerin İnterneti Politikalarının Geliştirilmesi 

ve Yaygınlaştırılması” eylemleri doğrultusunda belirtilen hususların kısa sürede yerine 

getirilmesi gereklidir. 

9.4. Çalıştay Hakkında Katılımcıların İstekleri 

Çalıştay katılımcıların öncelikle böyle bir konuyu gündeme getirdiğimiz, tartıştığımız ve elde 

ettiğimiz çıktıları paylaştığımız için memnuniyetlerini iletmeleri bizleri çok memnun etmiştir. 

Özellikle; bilimsel bir çıktı üretilerek “Sonuç Bildirgesi” nin kamuoyu ile paylaşılması ve bu 

çalıştayda davetli konuşmacıların sunumlarının katılımcıların kullanımına açık olmasının bu 

memnuniyeti daha da arttırdığı görülmüştür. 
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9.5. Çalıştaydan Fotoğraflar 
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Büyük veri teknolojileri ve uygulamaları arttıkça, yeni hedeflerin ve gelişmelerin de artması 

doğal olarak beklenmektedir. Büyük veri analizinin yaygınlaşmasının nedenleri arasında 

mevcut teknolojilerin yeterliliği ve farklı fırsatları sunması, analiz için her kuruluşun hazır 

hizmet alarak veya kendi sistemini kurarak analiz fırsatlarını bulmasıdır. 

2016 yılı ile beraber büyük veri konusu üzerinde var olan eğilimler de artışa geçmiştir. Bu 

bölümde, bu eğilimler hakkında literatürdeki mevcut kaynaklar gözden geçirilmiş ve 

[123,124,125] nolu kaynaklar temel alınarak bu eğilimler aşağıda derlenerek maddeler 

halinde sunulmuştur.  

10.1. Algoritmalardaki Gelişmelere Daha Çok İhtiyaç Olacak 

Günümüzde veriler, yeni bakış açılarının elde edilmesi veya kazanılması gibi beklentilerle 

toplanabilmekte ve kolaylıkla depolanabilmektedir. Her kurumun verileri toplama ve çok 

yüksek miktarlardaki verileri depolama isteği, veri analizinde yeni yaklaşımların 

geliştirilmesini zorunlu hale getirmektedir.  

2016 yılında büyük veride kullanılan analitik algoritmaların önemli bir konuma gelmesinde, 

verilerden elde edilen kazanımların ve çıkarımların etkisi büyüktür. Sosyal ağlar ve buna 

bezer sitelerin kullanımına bağlı olarak; reklamları kullanıcılara sunma, dolandırıcılık 

hareketlerini tespit etme, büyük verilerdeki aykırılıkları tespit etme, davranışları belirleme, 

olumsuzlukları tespit etme, bazı olayları erken haber verme gibi uygulamalar, gelişmiş yapay 

zekâ teknikleri ile birlikte farklı algoritmaların kullanılmasıyla gerçekleştirilmektedir.  Aynı 

zamanda başarı hikayelerindeki artışlar, yüksek başarımlı sistemlere duyulan ihtiyaç ile yeni 

algoritmaların geliştirilmesi ve verilerin daha iyi anlamlandırılması için yeni yaklaşımların 

geliştirilmesi isteğini artırmıştır. Dolayısıyla gelecekte bu alanda yeni algoritmaların 

geliştirilmesi, mevcut algoritmaların bu ortamlara aktarılması devam edecektir.  

10.2. Servis Olarak Veri Ambarları/Merkezleri Çözümleri Artacak 

Veri ambarları, işletmelerin, kurumların veya organizasyonların makina-makina (m2m), 

sosyal ağ ve uzak ortam bağlantılarının getirdiği büyük verilerden ötürü gerekli bir büyük veri 

depolama aracı haline gelmektedir.  

Servis olarak veri ambarları/merkezleri, yüksek miktardaki yapısal ve yapısal olmayan 

verilerin depolanması için çözümler sunmaktadır. Apache Hadoop veya Spark gibi açık 
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kaynak kodlu teknolojiler tarafından verilerin işlenmesine bu merkezler imkân sağlamaktadır. 

2016 yılı içerisinde büyük veri çözümlerinin kolay kullanılabilir ve ölçeklenebilir yapıda olması 

beklenmektedir. Servis olarak veri merkezleri çözümlerinin birçok kurum tarafından 

kullanımının artışı ve özellikle nesnelerin interneti tabanlı küçük şirketlerin “servis olarak veri 

merkezleri” yapısından daha çok faydalanması, bu hizmetlerin yaygınlaşacağının bir 

göstergesidir.  Bunun yakın gelecekte daha da yaygınlaşması beklenmektedir. 

10.3. Blok Zincir (Blockchain) Farklı Endüstrilere Odaklanacak 

Geçtiğimiz yıllarda, blok zinciri Bitcoin ile beraber görülürken blok zincir teknolojisinin birden 

çok endüstriyi etkileyecek bir yapıda olması pek çok endüstrinin dikkatini çekmiştir. Blok 

zincir yapısı, dijital olayların kaydı olarak da tanımlanabilir. Bu kayıtlar birçok taraf arasında 

paylaşılabilir. Bir kayıt yapısına her yeni bilgi yüklendiğinde, bu bilgi silinemez ve herkes 

tarafından görülebilir olmaktadır. Böylece blok zincir ile kayıt olarak girilen bilgilerde 

görülebilmekte ve buda şeffaflık sağlanmaktadır. 

Özellikle finansal kurumlar, blok zincir teknolojisine giriş yaptıktan sonra, büyük dünya 

bankaları da blok zincir yapısı ile denemeler yapmakta ve/veya blok zincir tabanlı başlangıç 

şirketlerini araştırmaktadır. Bunlara örnek olarak UBS; bir blok zincir laboratuvarı 

kurulmuştur. Santander ise; faiz işlemlerinde blok zincir yapısını nasıl kullanabilecekleri 

üzerine araştırmalar yapmaktadır.  

Bu gibi örneklerin sayısının gün geçtikçe artacağı beklenmektedir. Bu artış ile beraber blok 

zincir yapısı farklı endüstrilerin dikkatini çekmeye, bu konuya daha fazla yatırım ve ilgi 

duyulmaya devam edeceği değerlendirilmektedir. 

10.4. Kişi Analitiğine Odaklanmak 

PWC’nin araştırma sonuçlarına göre, Amerika’daki CEO’ların %34’ü üst düzey endişeleri 

olarak kendi organizasyonlarının becerilerini göstermektedir. Şirket sahipleri ve yöneticileri 

bu endişeleri ışığında, kendi çalışanlarının bilgilerinin öğrenilmesi ve toplanması konusuna 

ağırlık vermekte, bu nedenle 2016 yılında kişi analitiğinin çok büyük bir yere sahip olması 

beklenmektedir.  

Kişi analitiği, insan kaynakları birimleri için yeni bir alan olacak, bu alana ilgi hızlı bir şekilde 

büyüme kat edecek, daha etkili insan yönetimi için farklı çözümlere ve uygulamalara ihtiyaç 
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duyulacaktır. Sonuç olarak; 2016 yılında çoğu organizasyon, çalışanlarının analitiği konusuna 

daha çok önem verecek ve küçük ölçekli firmalarda ise bu alana verilen önem katlanarak 

artacaktır. 

10.5. Toplumların, Vatandaşların veya Çalışanların Yeteneklerini Geliştirmek 

Büyük şirketler için büyük veri şimdiden ortak bir dil halini almıştır. Aynı şekilde devletlerde 

biraz yavaş olsa da bu yenilikleri kullanıp, bu fırsatı faydaya dönüştürme çabası 

içerisindedirler. Örnek olarak; Dubai hükümet yetkilileri, akıllı devlet yapısını oluşturma ve 

bünyelerine katabilmek için büyük bir çaba harcamakta, bu akıllı devlet yapısı içerisine 

müşterilerini, vatandaşlarını, çalışanlarını ve uzmanlarını katmakta, pek çok akıllı devlet 

hizmetini oluşturmuş ve mobil uygulama hizmetini devreye almıştır. 

Devletlerin veya hükümetlerin bundan sonra büyük veri teknolojisini; toplumun ve 

vatandaşlarının yeteneklerini tespit etmek ve geliştirmek, ve bu yetenekleri ülke menfaatleri 

için yönetmek için kullanmaya başlaması beklenmektedir. Devlet yapısının iyileştirilmesi, 

işlevlerinin hızlandırılması, hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, ekonomik veya toplumsal 

faydaların belirlenmesi veya yapılan işlerin performansının değerlendirilmesini sağlamak için 

çalışmalara hız vereceği değerlendirilmektedir. Devletlerin bu istekleri doğrultusunda, yakın 

gelecekte e-devlet yapısını bünyelerine katması, adapte etmesi, veya revize etmesi 

beklenmektedir.  

10.6. Büyük Veri Güvenliği ve Veri İhlalleri Artacak 

Günümüzde her şeyin dijitalleşmeye başlaması ve nesnelerin interneti ve teknolojisi ile 

internete bağlı olmayan yapılarında internete bağlanmasıyla, organizasyonlar büyük veri 

güvenliği ve mahremiyetine daha çok önem verecek veya daha da önemseyeceklerdir. 

Organizasyonlar; güvenlik konusuna ayırdıkları bütçeleri arttırmakta, veri güvenliğini 

arttırmak amacıyla daha fazla beyaz şapkalı korsanlar ile çalışmakta, kendi içlerinde siber 

saldırı konusunda çalışanlarının yeteneklerini ve kabiliyetlerini geliştirmeye çalışmakta, ve en 

zayıf halkayı güçlendirmek için çalışanların eğitilmesi ve bilinçlendirilmesine önem 

vermektedirler. 

Herhangi bir kurum veya organizasyonun siber saldırıya uğramış olması veya yakın bir 

gelecekte siber saldırıya uğraması beklenebilir. Eğer bir kurum veya organizasyon bünyesine 
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hala bir saldırı gerçekleşmediyse, bunun sebebi siber korsanlar tarafından kurumun yeterince 

önemli görülmüyor oluşu gösterilebilir. Günümüzde siber korsanlar tarafından uzaktan 

kontrol edilerek, otobanda seyir halindeki bir aracın kullanılmaz hale getirilebilmektedir. 

Nesnelerin interneti ile birlikte bu tehdidin boyutu daha da artacaktır. Bugün için fiziksel 

ürünlere gerçekleşen saldırıların artışı da bunun boyutunun şimdiden beklenenin üzerinde 

olacağının göstergesidir.  

Siber saldırılar bu kadar ciddiyken, organizasyonların tek odak noktası veri ihlallerinin 

olmamasıdır. Kurumların bunu sağlamak için, siber saldırılara her zaman hazır olmaları, bir 

kriz planlarının olması, sürekli altyapılarını güvenlik bakış açısıyla güncellemeleri, yeni ve 

güncel saldırıları takip edip olası zafiyetleri varsa kapatmaları, kurumsal bir güvenlik 

politikalarının bulunması, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve bu ve benzeri riskleri 

yönetebiliyor olmaları gereklidir. 

Sonuç olarak, sistemlerin arttığı ve karmaşıklaştığı, verilerin her geçen saniye hızla arttığı bir 

dünya da verilerin güvenliği ile kişilerin ve kurumların mahremiyetinin her zamankinden daha 

fazla gündemde olan bir dönemde yaşadığımızın farkında olarak olası tehdit ve tehlikeleri 

öngörüp önlem alınması gerekmektedir. Kurumların veya organizasyonların veri ihlalleri ile 

başa çıkmak için bu konuya her zamankinden daha fazla önem vermeleri ve kaynak 

ayırmaları gerekmektedir. 

10.7. Akıllı Makinalarla Gelen Sis Analitiği Kullanımı Artacak 

Sis analitiği, verilerin depolanması, transferi ve işlenmesi adımlarının kolaylaştırılması 

anlamına gelmektedir. Nesnelerin interneti ile beraber sis analitiği önem kazanmakta çünkü 

sensörler daha da gelişmiş bir hale gelmekte ve bu sebeple çok yüksek miktarlarda verilerin 

toplanmasına verilen önem artmaktadır. 

Günümüzde ağ bağlantısına sahip cihazlar çok yüksek miktarlarda veri üretmektedirler. Bu 

verilerin bir yere gönderilmesi, çok pahalı ve zaman alan bir işlem haline gelmektedir. Sis 

analitiğinin hayatımıza girişiyle beraber akıllı makinalar işlemlerini yerel olarak 

gerçekleştirmekte, sadece hazır hale gelmiş olan verilerin bulut ortamına taşınmasına izin 

verilmektedir. Bu sayede zamandan tasarruf sağlanabileceği gibi ve ekonomik olarak ta 

kazanç elde edilebilmektedir. 
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Bu bölümde, önceki bölümlerde büyük veri analitiği ve güvenliği konusunda sunulan, 

açıklanan, verilen ve tartışılan hususlara ait sonuçlar ve değerlendirmeler yapılmış ve sonuçta 

büyük veri analitiğinin ve güvenliğinin mevcut durumu ve geleceği ile ilgili değerlendirmeler 

yapılmıştır.  

11.1. Değerlendirmeler 

Ülkelerin en önemli bilgi varlıklarından olan büyük veri; farklı ve yeni değerler elde etmek, 

mevcut problemleri akıl ve bilim ile çözmek, insanların ve toplumların refah seviyesini 

geliştirmek ve yükseltmek, ülkelerin bilgi ekonomisinden daha fazla faydalanmasını 

sağlamak, yeni iş alanları oluşturmak, bilinmeyenlerin bilinmeyenlerini bulmak amacıyla 

analiz edilmektedir.  

Kullanılan araçlar, gereçler, yöntemler, yaklaşımlar, metotlar, teknolojiler ve altyapılar artık 

veri bilimi alanını ortaya çıkarmış ve bu alan yeni keşiflerle, kurumların karşılaştığı veya 

gelecekte karşılaşılabileceği pek çok probleme çözüm sunabilir hale gelmiştir.  

Aşağıdaki maddelerde belirtilen ve özetlenen hususlara dikkat edilmesi bu alanın sağlıklı 

gelişimine büyük katkılar sağlayabileceği değerlendirilmektedir. 

1. Verilerin güvenliği ve mahremiyeti konusu, büyük verideki korkuların başında 

gelmektedir. Kurum ve kuruluşların da bu esnek yapı içerisinde kendi altyapılarını ve 

kaynaklarını göz önünde bulundurarak, her aşamada gereken önlem, tedbir ve 

yaptırımları gündemlerine almaları gerekmektedir.  

2. Her ne kadar son dönemde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çıkmış olsa da, büyük 

verilerin tutulması, saklanması ve paylaşılmasına yönelik mevcut politikaların ve 

yönergelerin bulunmaması, büyük veri analitiği sürecinde problemlere yol 

açabilmektedir. Bu endişeleri giderecek hukuki, siyasi ve yeni teknik çözümler 

geliştirilmelidir. 

3. Büyük veri analitiğinin kullanılması, yüksek bilgi birikimi, deneyim ve uzmanlık 

gerektirmektedir. Buna göre önlem alınması ve uzman personellerin bünyede 

bulunmasına dikkate edilmelidir. 

4. Büyük verinin her derde deva olabileceği gibi bir durum yoktur. Sağlıklı ve kapsamlı 

veri tutan kurumlar ancak bu fırsattan faydalanabilmektedirler. Her zaman verilerden 

bir değerde elde edilemeyeceği hatırda tutulmalıdır. 
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5. Büyük veri ile ilgili her alanda başarı hikayelerine ihtiyaç vardır. Bu sebeple, başarı 

hikayelerinin artırılması gerekmektedir. 

6. Kamu-üniversite-özel sektör işbirlikleri ve teşvikleri, büyük veri uygulamaları 

geliştirmek için artırılmalıdır. 

7. Büyük veriden değer elde etmek, deneyimli ve alan uzmanlıklarına sahip büyük veri 

uzmanlarıyla sağlanabilmektedir. Bu uzmanlık, son dönemlerde veri bilimcisi olarak 

adlandırılmaktadır. Bu uzmanların eksikliği, büyük veri analitiğinin önündeki bir diğer 

problemdir. Bu uzmanların ve uzmanlıkların sayısını arttıracak kısa orta ve uzun vadeli 

önlemler alınmalıdır. 

8. Büyük verilerin araştırmacılara açılacağı ortamlar oluşturulmalı, mevcut büyük veriler 

araştırmacıların kullanımına açılmalıdır. Bu sayede pek çok yeni, farklı ve faydalı 

çözümlerin geliştirileceği değerlendirilmektedir. 

9. Hükümetler veya devlet, büyük verilerin sunduğu fırsatlardan faydalanmalı ve mevcut 

verilerini analiz ederek, kamunun ve toplumların gelişmesine yönelik yeni çözümlerin 

geliştirilmesine, yeni faydalar elde edilmesine, toplumun düşüncelerini yönetimlere 

yansıtmalarına katkılar sağlaması için çalışmalar yürütülmelidir. 

10. Nesnelerin interneti (IoT) ile veri boyutunun daha da artacağı, verilerin artık her 

yerde olduğu dikkate alınarak, veriden değer elde edilebilecek planların yapılması, 

internet ve sensör teknolojilerinin geliştirilmesi, uygulamaların ve hizmetlerin 

artırılması ile büyük veri analitiğine hemen hemen her kurumun yakın gelecekte 

ihtiyaç duyabileceklerin farkında olmaları ve bu çerçevede yeni projeler geliştirmeleri 

gerekmektedir. 

11. Ülkemizde bu alanda yapılan çalışmalar, etkinlikler, yayınlar, tezler ve projeler dikkate 

alındığında bu konuda yeteri kadar deneyim olmasa da birikim olduğunu 

göstermektedir. Bu konuya ilgi duyan kurumların, bu süreci sağlıklı yönetmeleri için 

bu çalışmada sunulan merkezlerden veya üniversitelerden destek almaları faydalı 

olacaktır. 

12. 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nın 49. maddesi olan “Kamuda 

Büyük Veri Pilot Uygulaması Gerçekleştirilmesi” ve 2016-2019 Ulusal e-Devlet Taslak 

Stratejisi ve Eylem Planında belirtilen “Kamuda Büyük Veri ve Nesnelerin İnterneti 

Politikalarının Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması” eylemleri doğrultusunda belirtilen 

hususların kısa sürede yerine getirilmesi gereklidir. 
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11.2. Sonuçlar 

Bu bölümde elde edilen birikimler farklı açılardan değerlendirilmiş ve sonuç olarak 

sunulmuştur. Bunlar maddeler halinde aşağıda verilmiştir. 

11.2.1. Mevcut Teknik ve Teknolojiler  

Literatürde bulunan çözümler değerlendirildiğinde, büyük veri ile problemleri çözmek ve yeni 

fırsatlar elde etmek için, mevcut teknik ve teknolojilerin yeterli olduğu düşünülmektedir. 

Büyük veriler ile çözümler geliştirmek için altyapı kurulmasına gerek olmadan da sistemler 

kiralayarak ta çözümler geliştirilebilmektedir.  Dolayısıyla mevcut teknik ve teknolojilerin 

daha iyi araştırılıp öğrenilmesi ve kurumun beklentileri ve olası çıktıları göz önüne alınarak, 

kurumun ihtiyaçlarına göre analizin /altyapının veya araştırmanın şekillendirilmesi 

gerekmektedir.  

11.2.2. Uygulamalar 

Bu kitabın bir bölümünde de detaylı verildiği gibi dünyada büyük veri analitiğinin önemini 

belirten çok sayıda örnekler bulunmaktadır. Ülkemizde bugün için uygulamalar kısıtlı olsa da 

büyük veri uygulamalarının sayısının artırılması hem kurumlara katma değerler kazandıracak, 

hem de iyi örnekleri artırarak diğer kurumlara yol gösterici olacaktır. 

11.2.3. Ülkemizdeki Altyapı, İnsan Kaynağı ve Yapılan Çalışmalar  

Ülkemiz büyük veri çalışmaları istenilen düzeyde olmasa da gerek altyapı ve insan kaynağı 

gerekse yapılan tezler, akademik çalışmalar, açılmış programlar ve etkinlikler dikkate 

alındığında, durumumuzun çokta iç karartıcı olmadığı değerlendirilmektedir. Yapılan proje 

girişimleri umut vericidir. Temelleri daha sağlam proje ve işbirliklerinin gerçekleştirilmesi için 

nitelikli insan kaynaklarının da artırılması gerekmekte olup, gerekli tedbirlerin alınmasında 

fayda olacaktır. 

11.2.4. Açık Veriler  

Bilimsel ilerlemenin ve doğru analizlerin birinci şartı veriler arası ilişkilerin doğru 

anlamlandırılmasıdır. Bu sebeple gerçek verilerle çalışmak, gerçek sonuçlar üretmek ve 

dolayısıyla da gerçek modeller ve çözümler üretmek bu alanın sağlıklı gelişimi için önemlidir. 

Büyük verilerin araştırmacılara açık ve erişilebilir olması, hem konuya ilgiyi arttıracak hem de 
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çok ve gerçekçi çözümlerin, veri bilimi uygulamalarının ve yeni başarı hikayelerinin sayısının 

artmasının önünü açacaktır.  

11.2.5. Potansiyel İşbirlikleri Geliştirmek  

Büyük veriyi tutan kurum ve kuruluşlar ile AR-GE yapmak isteyen üniversitelerin ortak 

hedefleri doğrultusunda projeler geliştirmeleri, bu kapsamda bir araya gelerek, büyük 

kitleleri ve durumları anlamlandırabilmek amacıyla yeni yöntem ve yaklaşımlar geliştirmeleri, 

çözümler sunmaları ve yeni önerilerde bulunmaları gerekmektedir. 

11.2.6. Etkinliklerin Sayılarını Arttırmak 

Ülkemizde yeni alanların sağlıklı olarak gelişmesi, farklı alanlardan uzmanların katıldığı ve 

karşılaşılan problemlere çözümlerin arandığı veya üretildiği etkinliklerdir. Bu tür etkinliklerin 

sayısı azımsanmayacak sayıda olsa da iyi uygulamaların paylaşıldığı etkinliklere ağırlık 

verilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 

 

  



94 

1. Rubistein, I.S. (2013). “Big Data: The end of privacy or a new beginning?”, International Data 

Privacy, vol. 3(2), pp. 74-86. 

2. Varian, H.R. (2014). “Beyond Big Data”, Business Economics, vol. 49(1), pp. 27-31. 

3. Beyer, M.A. ve Laney, D. (2012). “The importance of “big data’: A definition”, Gartner Report, 

URL: https://www.gartner.com/doc/2057415/importance-big-data-def-initiom. 

4. Narayanan, V. (2014). “Using big-data analytics to manage data deluge and unlock real-time 

business insights”. Journal of Equipment Lease Financing, vol. 32 (2), pp. 4. 

5. C. Eaton, D. Deroos, T. Deutsch, G. Lapis and P.C. Zikopoulos. (2012). “Understanding Big Data: 

Analytics for Enterprise Class Hadoop and Streaming Data”, Mc Graw-Hill Companies. 

6. J. Manyika, M. Chui, B. Brown, J. Bughin, R. Dobbs, C. Roxburgh and A.H. Byers. (2011). "Big data: 

The next frontier for innovation, competition, and productivity", McKinsey Global Institute. 

7. S. Madden. (2012). "From Databases to Big Data", IEEE Internet Computing, vol.16, pp.4-6. 

8. Göksu, C. (2014). Datawarehouse Türkiye. URL: http://datawarehouse.gen.tr/big-data-nedir-

geleneksel-veri-yonetimine-etkisi-ne-olur/ 

9. Manyika, J. M., J. B. Chui, B. Brown, R. Dobbs, C. Roxburgh, and A. H. Byers. (2011). “Big Data: 

The Next Frontier for Innovation, Competition, and Productivity.” McKinsey Global Institute. 

http://www.mckinsey.com/insights/mgi/research/technol-ogy_and_innovation/big_data_t 

he_next_frontier_for_innovation  

10. Doğan, M. (2014). Büyük Veri’nin Kişiler Ve Kurumlar Üzerindeki Etkileri  

11. Zikopoulos, P. C. (2012). Understanding big data. New York et al: McGraw-Hill. 

12. Open Data Center Alliance. (2012). Open Data Center Alliance: Big Data Consumer Guide. Open 

Data Center Alliance. Mart 12, 2015 tarihinde 

http://www.opendatacenteralliance.org/docs/Big_Data_Consumer_Guide_Rev1.0.pdf 

13. Bayrakcı, S. (2015). “Sosyal Bilimlerdeki Akademik Çalışmalarda Büyük Veri Kullanımı”, Marmara 

Üniversitesi. 

14. Sağıroğlu, Ş. (2016). “Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği”, Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği Kamu 

Çalıştayı Sunumu. 

15. Hugh J. Watson (2014). ”Tutorial: Big Data Analytics: Concepts, Technologies, and Applications”, 

Communications of the Association for Information Systems, Volume 34, Article 65, pp. 1247-

1268 

https://www.gartner.com/doc/2057415/importance-big-data-def-initiom
http://datawarehouse.gen.tr/big-data-nedir-geleneksel-veri-yonetimine-etkisi-ne-olur/
http://datawarehouse.gen.tr/big-data-nedir-geleneksel-veri-yonetimine-etkisi-ne-olur/
http://www.mckinsey.com/insights/mgi/research/technol-ogy_and_


95 

16. Big Data Analytics-Advanced Analytics in Oracle Database, 

http://www.oracle.com/technetwork/database/options/advanced-

analytics/bigdataanalyticswpoaa-1930891.pdf, 2013 

17. Marko Grobelnik, “Big data Tutorial”, http://www.planet-

data.eu/sites/default/files/presentations/Big_Data_Tutorial_part4.pdf 

18. Mike Barlow, “Real-Time Big Data Analytics: Emerging Architecture”, O’reilly Media, 2013 

19. http://www.ericsson.com/res/docs/whitepapers/wp-big-data.pdf 

20. Kayım, F. (2015). K-Means İle Dbscan Algoritması’nın Paralelleştirmesi Ve Hadoop Üzerinde 

Büyük Veri Analizinde Kullanılması, Performans Ve Yeterlilik Karşılaştırması, Beykent Üniversitesi 

21. İlter, H. ( 2014). “APACHE SPARK”, URL: http://devveri.com/big-data/apache-spark. 

22. HDInsight'la tanışın: Azure buluttaki Hadoop, URL:[https://azure.microsoft.com/tr-

tr/solutions/hadoop/ 

23.  http://opengovernmentdata.org/ 

24. http://www.data.gov/ 

25. https://data.gov.uk/ 

26. http://data.gov.ru/?language=en 

27. http://www.turkstat.gov.tr/Start.do 

28. https://ant.isi.edu/datasets/readmes/DITL_B_Root-20150413.README.txt 

29. https://predict.org 

30. https://www.dshield.org 

31. http://internetcensus2012.bitbucket.org/ 

32. https://www.kaggle.com/c/malware-classification/data 

33. https://www.ncdc.noaa.gov/data-access/marineocean-data/surface-flux-analysis 

34. Dr. Umut A. Yıldız, Selçuk Topal, “Büyük Veri Kahramanı Veri Bilimci”, Bilim ve Teknik, 76-79, 

2015 

35. Sadi Evren SEKER, “Büyük Veri ve Büyük Veri Yaşam Döngüleri”, YBSAnsiklopedi , v. 2, is. 3, 2015 

36. Foster Provost ve Tom Fawcett, Data Scıence And Its Relatıonshıp To Bıg Data And Data-Drıven 

Decısıon Makıng, Big Data, Vol. 1 No. 1  3, 2013 

37. Cloud Security Alliance Big Data Working Group, “Expanded Top Ten Big Data Security and 

Privacy Challenges”, April 2013. 

38. B. Matturdi, X. Zhou, S. Li, F. Lin, “Big Data security and privacy: A review”, Big Data, Cloud & 

Mobile Computing, China Communications vol.11, issue: 14, pp. 135 – 145, 2014. 

39. T. Mahmood, U. Afzal, “Security Analytics: Big Data Analytics for cybersecurity: A review of 

trends, techniques and tools”, Information Assurance (NCIA), pp.129-134, Rawalpindi, 2013. 

http://www.oracle.com/technetwork/database/options/advanced-analytics/bigdataanalyticswpoaa-1930891.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/database/options/advanced-analytics/bigdataanalyticswpoaa-1930891.pdf
http://www.planet-data.eu/sites/default/files/presentations/Big_Data_Tutorial_part4.pdf
http://www.planet-data.eu/sites/default/files/presentations/Big_Data_Tutorial_part4.pdf
http://devveri.com/big-data/apache-spark
file:///C:/Users/BLGHN/Desktop/%5bhttps:/azure.microsoft.com/tr-tr/solutions/hadoop/
file:///C:/Users/BLGHN/Desktop/%5bhttps:/azure.microsoft.com/tr-tr/solutions/hadoop/


96 

40. Krishna Mohan Pd Shrivastva , M A Rizvi , Shailendra Singh,” Big Data Privacy Based On 

Differential Privacy a Hope for Big Data”, 2014 Sixth International Conference on Computational 

Intelligence and Communication Networks,pp. 776 – 781,2014 

41. T. Križan , M. Brakus ; D. Vukelić, “In-situ anonymization of big data”, Information and 

Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), 2015 38th International 

Convention on,pp.292-298,2015 

42. A.A. Cardenas, P.K. Manadhata, S.P. Rajan, “Big Data Analytics for Security”, IEEE Security & 

Privacy, vol. 11 ,  issue 6, pp. 74 – 76, 2013. 

43. Cloud Security Alliance Big Data Working Group, “Big Data Analytics for Security Intelligence”, 

September 2013. 

44. http://mashable.com/2013/07/17/big-data-projects/#7UhEadYL1ZqO 

45. https://blog.twitter.com/2013/topography-tweets 

46. http://homicidewatch.org/ 

47. http://fallingfruit.org/ 

48. http://aidsvu.org/map/ 

49. https://www.yelp.com/wordmap/sf/hipster 

50. https://blog.kaspersky.com/cool-big-data-projects/8186/ 

51. McAfee, A.,  Brynjolfsson, E. (2012). “Big Data: The Management Revolution”, Harvard Business 

Review, 61-68 

52. Lazer, D., Kennedy, R., King, G., Vespignani., A. (2014). “The Parable of Google Flu: Traps in Big 

Data Analysis.” Science 343 (14 March): 1203-1205.  

53. Cook, S., Conrad, C., Fowlkes, A. L., Mohebbi,M. H. (2011). “Assessing Google Flu Trends 

Performance in the United States during the 2009 Influenza Virus A (H1N1) Pandemic”, US 

National Library of Medicine National Institutes of Health.  

54. Lohr, S. (2012). “The age of big data”, The New York Times, URL: 

http://www.nytimes.com/2012/02/12/sunday-review/big-datas-impact-in-the-

world.html?_r=1&scp=1&sq=Big%20Data&st=cse, Son Erişim Tarihi: 18.02.2016. 

55. Murdoch, T. B., Detsky, A. S. (2013). “The Inevitable Application of Big Data to Health Care”, The 

Journal of the American Medical Association, 309(13):1351-1352. 

56. Marr, B. (2015). “Walmart: The Big Data Skills Crisis And Recruiting Analytics Talent”, Forbes 

Technology, URL: http://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2015/07/06/walmart-the-big-data-

skills-crisis-and-recruiting-analytics-talent/#5a3f991d247d, Son Erişim Tarihi: 18.02.2016. 

57. Whitehorn, M. (2006).  “The parable of the beer and diapers”, URL: 

http://www.theregister.co.uk/2006/08/15/beer_diapers/, Son Erişim Tarihi: 18.02.2016. 



97 

58. Samim. (2015). URL: https://medium.com/@samim/ted-rnn-machine-generated-ted-talks-

3dd682b894c0, Son Erişim Tarihi: 18.02.2016. 

59. URL: http://tracemedia.co.uk/portfolio/mapping-wikipedia/, Son Erişim Tarihi: 18.02.2016. 

60. Ohlhorst, F. J., “Big Data Analytics: Turning Big Data into Big Money”, John Wiley & Sons, 2012. 

61. Kim, G. H., Trimi, S., Chung, J.H. (2014). “Big-data applications in the government sector”, 

Communications of the ACM, 57(3), 78-85. 

62. Özlük, Ö. (2015). “Şehri Büyük Veri Kurtaracak”, URL: http://www.hbrturkiye.com/x/sehri-buyuk-

veri-kurtaracak-2, Son Erişim Tarihi: 18.02.2016. 

63. URL: http://www.avea.com.tr/web/bultenler/avea-ya--big-a--projesi-yle--en-iyi-buyuk-veri-

pazarlama-projesi--odulu, Son Erişim Tarihi: 18.02.2016. 

64. URL: http://www.marketingturkiye.com.tr/haber/yemek-sepeti-buyuk-veri-kullanimi-ile-45-

milyon-tl-deger-kazandi, Son Erişim Tarihi: 18.02.2016. 

65. URL: http://www.girisimhaber.com/post/2015/05/04/STM-Siber-Guvenlik-ve-Buyuk-Veri-

Alanina-Cok-Ciddi-Yatirimlar-Yapiyoruz.aspx, Son Erişim Tarihi: 18.02.2016. 

66. Gunduz, S. (2014). “Sosyal Ağlardaki Haber Paylaşımı İçeriklerinin Sınıflandırılması”, Yüksek Lisans 

Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. 

67. Yavanoğlu, U., Gunduz, S., Sagiroglu, S. “Sosyal Konum Paylaşımlarından Adli Profil Çıkartılması 

için Yeni Bir Yaklaşım”, 1st International Symposium on Digital Forensics and Security (ISDFS’13), 

440-445, 2013.  

68. Gunduz, S., Yavanoglu, U. And Sagiroglu. S. (2013). Predicting next location of Twitter users for 

surveillance. International Conference on Machine Learning and Applications, Miami, FL, 267-

273. 

69. URL: http://www.haberler.com/enerjisa-uzun-vadeli-veri-analitigi-icin-sas-veri-7028824-haberi/, 

Son Erişim Tarihi: 04.03.2016. 

70. Çetin, Ö. “Big Data ya da Büyük Veri”, URL: http://blog.turkcell.com.tr/big-data-ya-da-buyuk-veri-

1, Son Erişim Tarihi: 04.03.2016 

71. Y. Kılıç, "Mekânsal Büyük Veri Kümeleme," Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar 

Mühendisliği Anabilim Dalı, Fırat Üniversitesi 2015. 

72. L. Köse, "Büyük Veri Ve Bir Büyük Veri Uygulaması," Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Başkent Üniversitesi 2015. 

73. A. Selçuk, "Büyük Veri Üzerinde Dağıtık Dosya Sistemi Ve Paralel İşleme Kullanarak Mahremiyet 

Korumalı Arama," Yüksek Lisans Tezi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Bilimleri ve 

Mühendisliği Anabilim Dalı, Sabancı Üniversitesi 2015. 

74. S. Bayrakcı, "Sosyal Bilimlerdeki Akademik Çalışmalarda Büyük Veri Kullanımı," Yüksek Lisans Tezi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı Bilişim Bilim Dalı, Marmara Üniversitesi 2015. 



98 

75. K. Doğan, "Büyük Verinin Üniversite Kütüphaneleri Açısından Önemi Ve Kütüphane Hizmetlerinde 

Kullanımı: Ankara Üniversitesi Kütüphaneleri Örneği," Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi 2015. 

76. Ü. Dülger, "Stratejik Büyük Veri Yönetiminin Yatırımlar Üzerindeki Etkileri," Yüksek Lisans Tezi, 

Fen Bilimleri Enstitüsü Mühendislik Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi 2015. 

77. F. Kayım, "K-Means İle DBSCAN Algoritması'nın Paralelleştirmesi Ve Hadoop Üzerinde Büyük Veri 

Analizinde Kullanılması, Performans Ve Yeterlilik Karşılaştırması," Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri 

Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Beykent Üniversitesi 2015. 

78. M. Doğan, "Büyük Verinin Kişiler Ve Kurumlar Üzerindeki Etkileri," Yüksek Lisans Tezi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Bilişim ve Teknoloji Hukuku Anabilim Dalı, İstanbul Bilgi Üniversitesi 2014. 

79. İ. R. Hallaç, "Büyük Veri Analizinde Dağıtık Makine Öğrenmesi Algoritmalarının Kullanılması," 

Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Fırat Üniversitesi 

2014. 

80.  H. Aksu, "Büyük Ölçekli Sosyal Ağların Büyük Veri Platformu Kullanarak Etkin Analizi," Yüksek 

Lisans Tezi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Bilkent 

Üniversitesi 2014. 

81.  C. Şenbalcı, "Telekom DSL İle Büyük Veri Platformu Geliştirme," Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri 

Enstitüsü  Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Kadir Has Üniversitesi 2013. 

82.  D. Sinanç, "Cep Telefonu Kullanıcı Davranışı Modelleme," Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri 

Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi, 2014. 

83.  (10 Şubat 2016). Bulut Bilişim ve Büyük Veri Laboratuarı. Available: http://www.b3lab.org/ 

84.  (10 Şubat 2016). Sosyal Güvenlik Kurumu Büyük Veri Analizi Projesi Available: 

http://www.havelsan.com.tr/TR/mobile/icerik/818/sosyal-guvenlik-kurumu-buyuk-veri-analizi-

projesi 

85.  (10 Şubat 2016). Büyük Veri İşleme Anlamlandırma Platformu Projesi Available: 

http://www.avea.com.tr/web/bultenler/avea-ya--big-a--projesi-yle--en-iyi-buyuk-veri-pazarlama-

projesi--odulu 

86.  (10 Şubat 2016). E-Nabız Projesi. Available: www.enabiz.gov.tr 

87.  (10 Şubat 2016). İstanbul Akıllı Şehir Projesi Available: 

http://www.istanbulajansi.com/haber/istanbul-akilli-sehir-projesinde-isbirligi/44704  

88.  (16 Şubat 2016). Büyük Veri ve İş Analitiği Konferans Serisi 2013. Available: 

http://www.bthaber.com/genel/idc-buyuk-veri-konferans-serisi-istanbul-dan-gecti/1/10807 

89.  (15 Şubat 2016). Oracle Büyük Veri ve Analitik Zirvesi. Available: 

https://blogs.oracle.com/fatihtufekcioglu/resource/Oracle_BigData_25Mart2014_fatihtufekciogl

u.oracle.blog.html 



99 

90.  (15 Şubat 2016). Veri Analitiği ve Büyük Veriye Bakış. Available: 

http://cs.sabanciuniv.edu/tr/events-detail/13757 

91.  (16 Şubat 2016). Bulut Bilişim ve Büyük Veri Çalıştayı 2014. Available: 

http://calistay2014.b3lab.org/ 

92.  (15 Şubat 2016). Ankara Big Data Meetup. Available: http://www.dilisim.com/en/blog/ankara-

big-data-meetup 

93.  (16 Şubat 2016). Büyük Veri ve Analitik. Available: http://www.dilisim.com/en/blog/ankarada-

dili%C5%9Fim-ve-oracle-b%C3%BCy%C3%BCk-veri-ve-analitik-etkinli%C4%9Fi-d%C3%BCzenledi 

94.  (15 Şubat 2016). Büyük Veriden Büyük Fırsatlara Available: http://btf.bilkent.edu.tr/tr/buyuk-

veri-firsatlari-paneli/ 

95.  (16 Şubat 2016). Bulut Bilişim ve Büyük Veri Çalıştayı. Available: http://calistay2015.b3lab.org/ 

96.  (12 Şubat 2016). Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği Kamu Çalıştayı. Available: www.bidisec.net 

97.  (15 Şubat 2016). Fostering Innovation Through Data. Available: 

http://gazetesu.sabanciuniv.edu/tr/2016-02/burcin-bozkaya-fostering-innovation-through-

datada-konustu 

98.  (15 Şubat 2016). Kamuda Veriden İnovasyona. Available: http://www.bthaber.com/bilisim-

dunyasi/buyuk-veri-ile-inovasyonun-kamu-icin-onemi/1/17255 

99.  (18 Şubat 2016). Büyük Veri Analitiği ve Yönetimi Programı. Available: 

http://www.bahcesehir.edu.tr/icerik/7502-veri-analitigi-ve-yonetimi 

100.  (18 Şubat 2016). Veri Analitiği Programı. Available: http://da.sabanciuniv.edu/ 

101.  (18 Şubat 2016). Veri Bilimi. Available: 

https://www.sehir.edu.tr/Pages/Akademik/Bolum.aspx?BID=33 

102.  (18 Şubat 2016). Büyük Veri ve Bilgi Güvenliği Merkezi Laboratuvarı. Available: 

www.bigdatacenter.gazi.edu.tr 

103.  (17 Şubat 2016). IBM Büyük Veri Analiz Laboratuvarı. Available: 

http://www.etu.edu.tr/c/news181.html 

104.  (20 Şubat 2016). Büyük Veri Davranışsal Analiz ve Görselleştirme Laboratuvarı. Available: 

http://gazetesu.sabanciuniv.edu/tr/2016-01/turkiyenin-ilk-buyuk-veri-laboratuvarinin-analitik-

ortagi-sas 

105.  (17 Şubat 2016). Makine Öğrenmesi ve Büyük Veri Laboratuvarı. Available: 

http://www.bahcesehir.edu.tr/icerik/8267-bau-makine-ogrenmesi-ve-buyuk-veri-laboratuvari 

106.  (2 Mart 2016). Siber Füzyon Merkezi. Available: http://www.btnet.com.tr/bilisim/siber-

fuzyon-merkezi-icin-somut-adimlar-atiliyor/1/19776 

107. S. Sagiroglu and D. Sinanc, "Big data: A review," in Collaboration Technologies and Systems 

(CTS), 2013 International Conference on, 2013, pp. 42-47. 



100 

108. F. Muhtaroglu, S. Demir, M. Obali, and C. Girgin, "Business model canvas perspective on big 

data applications," in Big Data, 2013 IEEE International Conference on, 2013, pp. 32-37. 

109. O. F. Celebi, E. Zeydan, O. F. Kurt, O. Dedeoglu, O. Iieri, B. AykutSungur, et al., "On use of big 

data for enhancing network coverage analysis," in Telecommunications (ICT), 2013 20th 

International Conference on, 2013, pp. 1-5. 

110. H. Aksu, M. Canim, Y.-C. Chang, I. Korpeoglu, and O. Ulusoy, "Multi-resolution social network 

community identification and maintenance on big data platform," in Big Data (BigData Congress), 

2013 IEEE International Congress on, 2013, pp. 102-109. 

111. E. Olmezogullari, I. Ari, O. F. Celebi, and S. Ergut, "Data stream mining to address big data 

problems," in Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2013 21st, 

2013, pp. 1-4. 

112. C. Senbalci, S. Altuntas, Z. Bozkus, and T. Arsan, "Big data platform development with a 

domain specific language for telecom industries," in High Capacity Optical Networks and Enabling 

Technologies (HONET-CNS), 2013 10th International Conference on, 2013, pp. 116-120. 

113. C. E. Akbas, A. Bozkurt, M. T. Arslan, H. Aslanoglu, and A. E. Cetin, "L1 norm based 

multiplication-free cosine similarity measures for big data analysis," in Computational 

Intelligence for Multimedia Understanding (IWCIM), 2014 International Workshop on, 2014, pp. 

1-5. 

114. M. C. Okur and M. Buyukkececi, "Big data challenges in information engineering curriculum," 

in EAEEIE (EAEEIE), 2014 25th Annual Conference, 2014, pp. 1-4. 

115. C. Girgin, H. Gonultac, F. Muhtaroglu, S. Demir, A. A. Akin, and M. Obali, "Language based 

web crawling on big data," in Signal Processing and Communications Applications Conference 

(SIU), 2014 22nd, 2014, pp. 1528-1531. 

116. J. Karimov and M. Ozbayoglu, "High quality clustering of big data and solving empty-

clustering problem with an evolutionary hybrid algorithm," in Big Data (Big Data), 2015 IEEE 

International Conference on, 2015, pp. 1473-1478. 

117. N. D. Vanli, M. O. Sayin, I. Delibalta, and S. S. Kozat, "A Scalable Approach for Online 

Hierarchical Big Data Mining," in Big Data (BigData Congress), 2015 IEEE International Congress 

on, 2015, pp. 1-8. 

118. M. O. Sayin, N. D. Vanli, I. Delibalta, and S. S. Kozat, "Optimal and Efficient Distributed Online 

Learning for Big Data," in Big Data (BigData Congress), 2015 IEEE International Congress on, 2015, 

pp. 126-133. 

119. G. Kusek and I. Kilic, "Project-based application on big data usage," in Agro-Geoinformatics 

(Agro-geoinformatics), 2015 Fourth International Conference on, 2015, pp. 89-92. 

120. "2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı," Mayıs 2014. 



101 

121. U. D. v. H. Bakanlığı, "2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı." 

122. U. D. v. H. Bakanlığı, "2013-2014 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı " 2013. 

123. Karthik Kambatla, Giorgos Kollias, Vipin Kumar, Ananth Grama, “Trends in big data analytics”, 

Journal of Parallel and Distributed Computing, Volume 74, Issue 7, Pages 2561–2573, 2014 

124. Marcos D. Assunção, Rodrigo N. Calheiros, Silvia Bianchi, Marco A.S. Netto, Rajkumar Buyya, 

“Big Data computing and clouds: Trends and future directions”, Journal of Parallel and 

Distributed Computing, Volumes 79–80, Pages 3–15, 2015 

125. S. Sharma, V. Mangat, “Technology and Trends to Handle Big Data: Survey”, Advanced 

Computing & Communication Technologies (ACCT), 2015 Fifth International Conference on, 

pages 266 – 271, Haryana, 2015 

126. D. Edgar, “Data Sanitization Techniques”, A Net 2000 Ltd. White Paper, 2004 

127. M. Umut Demirezen, " Büyük Veri İşleme Uygulamaları için Bir Lamda Mimari Geliştirilmesi", 

Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Gazi 

Üniversitesi, 2015.  

128. European Union Agency for Network and Information Security (ENISA), “Big Data Security 

Good Practices and Recommendations on the Security of Big Data Systems”, 2015 

 


